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SAMENVATTING

Dit rapport beschrijft de resultaten van het project Alternatieven voor vlees dat 

de Consumentenbond uitvoerde met subsidie van het ministerie van 

Economische Zaken. In het kader hiervan werd onderzocht in hoeverre 

consumenten bewust bezig zijn met het minderen van vlees, welke 

belemmeringen ze daarbij ervaren en hoe het staat met de bekendheid en 

acceptatie van de alternatieven. Hiervoor is gebruik gemaakt van kwalitatief en 

kwantitatief consumentenonderzoek. 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

• Dierenwelzijn, gezondheid en milieu zijn belangrijke drijfveren om minder 

vlees te eten.

• De consumenten die op dit moment vlees vervangen doen dat voornamelijk 

met andere dierlijke producten zoals vis, eieren en kaas.

• De ideale vleesvervanger moet voornamelijk lekker en voedzaam zijn, maar 

ook een mindere milieubelasting dan vlees met zich meebrengen. Een 

vleesvervanger hoeft er niet perse uit te zien als vlees of dezelfde structuur te 

hebben. 

• Peulvruchten, voornamelijk bewerkt tot een vleesvervanger zoals een 

vegetarische burger zijn voor veel consumenten al bekend. Onbewerkte 

peulvruchten zien veel consumenten niet als vleesvervanger maar als groente. 

• Zeewier, algen en insecten zijn voor veel consumenten nog onbekend. De 

bereidheid om dit eens te proberen blijkt laag, met name voor insecten. 

Negatieve associaties over de smaak blijken de grootste belemmering.

Publicaties op basis van dit onderzoek

• Artikel Consumentengids december 2016

• Informatie op www.consumentenbond.nl/eiwitbronnen
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INLEIDING

Dierlijke eiwitbronnen zoals vlees, melk en eieren laten een flinke ecologische 

‘footprint’ achter en staan om die reden steeds meer ter discussie. Er is gelukkig 

groeiende aandacht voor nieuwe bronnen van eiwitten, zoals uit peulvruchten, 

insecten, algen, wieren en kweekvlees. 

Een grootschalige transitie van dierlijke naar deze alternatieve of ‘nieuwe’ 

eiwitten moet een flinke verlaging van de milieudruk opleveren.

In de beleidsbrief Duurzame voedselproductie (EZ, 2013) wordt de noodzaak 

van een eiwittransitie als volgt omschreven:

‘Verduurzaming van de eiwitproductie en –consumptie is een belangrijke 

uitdaging voor de voedselketen. Met alternatieve (of ‘nieuwe’) eiwitten worden 

onder meer eiwitten bedoeld, die afkomstig zijn van peulvruchten, van insecten 

of van micro-organismen (bijv. algen). Deze eiwitten vormen een geschikt 

alternatief voor de ons meer bekende dierlijke eiwitten, zoals vlees, melk en 

eieren maar ook voor soja en vismeel, die alle een flinke ecologische ‘footprint’ 

achterlaten en om deze reden steeds meer ter discussie staan.’ 

Ook consumenten worden in het nieuws en in de supermarkt vaker 

geconfronteerd met alternatieven voor vlees. 

Deze ontwikkelingen waren voor de Consumentenbond aanleiding om te 

onderzoeken in hoeverre consumenten bewust bezig zijn met het minderen van 

vlees, welke belemmeringen ze daarbij ervaren en hoe het staat met de 

bekendheid en acceptatie van de alternatieven. Dit onderzoek is uitgevoerd met 

subsidie van het ministerie van Economische Zaken.
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1 ONDERZOEKSOPZET

1.1 Onderzoeksvragen

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende deelonderwerpen en 

deelonderzoeksvragen:

1.1.1 De aanleiding:
 • Waarom zouden we minder vlees moeten eten?

1.1.2 De mening van consumenten:’
 • Hoe denken consumenten over vlees?

 • Zijn consumenten doelbewust bezig met het minderen van vlees?

 • Wat zijn obstakels om minder vlees te eten?

 • Wat vinden consumenten van vleesvervangers als zeewier, algen,   

  insecten, peulvruchten en kweekvlees en wat zijn de belemmeringen 

  om ze te proberen? 

1.2 Onderzoeksmethoden 

1.2.1 De aanleiding
De betreffende onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van 

literatuuronderzoek. 

1.2.2 De mening van consumenten
De mening van consumenten is onderzocht met behulp van een combinatie van 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten.

Het kwalitatieve consumentenonderzoek vond plaats in mei 2016. Er zijn twee 

groepsdiscussies/focusgroepen van ieder 120 minuten gehouden waarbij per 

groep acht respondenten deelnamen. ‘Echte’ vleeseters (elke dag vlees) en 

flexitariërs (gedefinieerd als minstens 1x per week een vleesvervanger exclusief 

vis) zijn gelijk verspreid over de groepen. De ene groep bestond uit deelnemers 

in de leeftijd van 25-45 jaar, de andere groep bestond uit deelnemers ouder dan 

45 jaar. Voor beide groepen geldt een spreiding in geslacht, opleiding en 

gezinssituatie. Hiervoor is samengewerkt met een extern onderzoeksbureau dat 

gespecialiseerd is in kwalitatief consumentenonderzoek.

In augustus 2016 heeft kwantitatief consumentenonderzoek plaatsgevonden. De 

vragenlijst bestond uit 41 vragen en had betrekking op de houding van 

consumenten ten aanzien van het eten van vlees en vleesvervangers van 

verschillende oorsprong. De vragenlijst werd ingevuld door 1064 consumenten. 

Consumenten die helemaal geen vlees eten zijn uitgesloten. De respons is 

representatief voor de Nederlandse bevolking op basis van leeftijd, geslacht en 

regio. De respondenten zijn geworven via een extern onderzoeksbureau. 
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2 RESULTATEN

2.1 Resultaten literatuuronderzoek

Waarom zouden we minder vlees moeten eten?

De productie van vlees is erg belastend voor het milieu. Dat heeft te maken met 

de volgende aspecten:

• Wereldwijd is de veehouderij de grootste gebruiker van landbouwgronden 

(FAO, 2016). 

• Voor de productie van vlees is veel voer nodig, dat kost water, land en energie. 

Soja wordt veel gebruikt als veevoer, de vraag naar soja wordt in verband 

gebracht met ontbossing en het verdwijnen van regenwoud 

(Voedingscentrum, 2016). 

• Bij de productie van vlees komen broeikasgassen vrij die bijdragen aan 

klimaatsverandering. Het gaat onder meer om koolstofdioxide, methaan en 

lachgas (Milieu Centraal, 2016). Wereldwijd draagt de veehouderij bij aan 14,5% 

van de uitstoot van broeikasgassen die door mensen wordt veroorzaakt (FAO, 

2016).

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat als alle inwoners van 

de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten, de uitstoot van 

broeikasgassen daalt met 25-40%. Ook zal in dat geval sprake zijn van minder 

water- en luchtvervuiling en de uitstoot van stikstof afnemen (PBL, 2014).

Minder vlees eten heeft niet alleen een positieve uitwerking op het milieu, maar 

ook op het lichaam. Rood vlees (zoals, varken, rund en lam) en met name 

bewerkt vlees (zoals vleeswaren) worden in verband gebracht met beroerte, 

diabetes type 2 en kanker (Gezondheidsraad, 2015). Gemiddeld eten 

Nederlandse mannen ruim 100 gram rood vlees en vrouwen 65 gram rood vlees 

per dag, waarvan de helft bewerkt vlees (RIVM, 2013). Het is gezonder om vlees 

te minderen, vooral van het bewerkte rode vlees. Niet voor niets is het advies 

van het Voedingscentrum bij de nieuwste schijf van vijf ‘Minder vlees en meer 

plantaardig’ (Voedingscentrum, 2016). 

2.2 Resultaten consumentenonderzoek

Hoe denken consumenten over vlees?
Vlees is voor velen een belangrijk onderdeel van de maaltijd. Vlees wordt 

voornamelijk gegeten omdat het lekker (97,2%) en gezond (83,3%) is. Een 

respondent meldt: ‘vlees met een goede bite, dat is gewoon lekker’. Veel 

consumenten eten vlees ook uit gewoonte (70,5%). Zo werd gezegd: ‘Bij elk 

prakkie hoort een stuk vlees’. 

Maar vlees roept bij consumenten toch ook zeker negatieve associaties op. 

Gezondheid is daar een van. ‘Bij bepaalde vleesproducten voegen ze van alles 
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toe, en daar weet je dan niets van. Daarover zie je soms berichten voorbij 

komen’ zoals een deelnemer van de focusgroep het verwoordt. Meer dan de 

helft is het dan ook eens met de stelling dat het niet gezond is om elk dag vlees 

te eten (stelling 1).

Ook dierenwelzijn is een veelgenoemd negatief aspect van vlees. ‘Ik vermijd 

kiloknallers, maar ik wil er verder niet over nadenken hoe dieren geslacht 

worden’, aldus een panellid. Vier op de 10 respondenten is het eens met de 

stelling dat de productie van vlees heel dieronvriendelijk is (stelling 2).

Tijdens de focusgroeps is milieu opvallend genoeg een onderwerp dat niet 

spontaan aan bod komt. Desondanks is bijna de helft van de respondenten het 

eens met de stelling dat de productie van vlees heel belastend is voor het milieu 

(stelling 3).

Stelling 1: ‘Het is gezond om niet elke dag vlees te eten’

Stelling 2: ‘De productie van vlees is heel dieronvriendelijk’

 

Stelling 3: ‘De productie van vlees is heel belastend voor het milieu’

 

helemaal
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Mee eens Neutraal Oneens weet ik niet/
geen mening
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mee oneens

16,3%
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2,6%
4,5%
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3,3% 3,9%
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14,7%
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Zijn consumenten doelbewust bezig met het minderen van vlees?
Het blijkt dat een grote groep consumenten dagelijks vlees eten niet (meer) als 

een vanzelfsprekendheid ziet; meer dan de helft (54,8%) geeft aan er wel eens 

bewust voor te kiezen om geen vlees te eten. Van de consumenten die wekelijks 

bewust geen vlees eten (n=458) slaat 26,0% vlees 1 dag en 36,9% vlees 2 dagen 

per week over. Ruim een derde (37,3%) geeft aan vlees zelfs 3 of meer dagen van 

het dagmenu te schrappen. Drie op de 10 ondervraagden eet minder vlees dan 

5 jaar geleden. ‘Ik eet de laatste jaren minder vlees. Maar dat is omdat ik ouder 

word, dan heb je minder nodig’, aldus een respondent. Uit cijfers blijkt echter dat 

de werkelijke daling van de hoeveelheid gegeten vlees beperkt is. Vanaf 2010 is 

er een lichte daling te zien van ongeveer 500 gram vlees per persoon per jaar. 

Het vleesverbruik lag in 2014 op 76,3 kilo per hoofd van de Nederlandse 

bevolking (LEI, 2015).

De groep die nog steeds elke dag vlees eet is groot; 26,3% eet 7 dagen per week 

vlees en 43,2% kiest er nooit bewust voor om geen vlees te eten. Voor 4 op de 

10 is de hoeveelheid gegeten vlees de afgelopen 5 jaar gelijk gebleven en voor 

6,3% is dit zelfs toegenomen. 

De groep consumenten die vlees bewust wel eens achterwege laat (n=583) 

vervangt vlees voornamelijk door andere dierlijke producten, namelijk vis 

(68,4%), ei (58,1%) of kaas (41.3%) (zie figuur 1). Groente staat op nummer vier als 

vervanger van vlees (39,6%). De vleesvervangers van plantaardige eiwitten die in 

plaats van vlees gegeten worden zijn voornamelijk op vlees lijkende 

vleesvervangers (22,6%) en peulvruchten (22,1%).

Figuur 1: Vervangers voor het weglaten van vlees

 

Van de consumenten die er nooit bewust voor kiezen geen vlees te eten (n=460) 

denkt 27,8% er over na om zijn of haar consumptie wat te verlagen. Belangrijkste 

redenen zijn daarvoor dierenwelzijn en gezondheid.

Van de consumenten die er nu al bewust voor kiezen om geen vlees te eten 

(n=583) denkt maar liefst 61,1% er over na zijn of haar vleesconsumptie nóg 

verder naar beneden bij te stellen. Voor deze groep is naast dierenwelzijn en 

gezondheid ook milieu daarvoor een belangrijke reden (zie figuur 2).

 

*Vraagstelling: Wat eet u als vervanger voor het weggelaten vlees? Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk. 

De vraag is beantwoord door 583 consumenten die aangaven er wel eens bewust voor te kiezen om geen vlees te eten.

Vis
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Kaas
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Een op vlees lijkende vleesvervanger

Peulvruchten

Noten

Tofu of tempeh

Geen vervanger

Zeewier of een product op basis van zeewier

Iets anders, namelijk

Insecten of een product op basis van insecten

Algen of een product op basis van algen

68,4%

58,1%

41,3%

39,6%

22,6%

22,1%

21,8%

13,9%

8,1%

2,7%

1,2%

1,0%

0,5%
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Figuur 2: Redenen om (nóg) minder vlees te eten

 

 
Wat zijn obstakels om minder vlees te eten?
Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat veel consumenten een of meerdere 

belemmeringen voelen om hun vleesconsumptie (nóg verder) te verminderen 

(zie figuur 3). De meeste genoemde belemmering blijkt simpelweg dat vlees te 

lekker is om te laten staan. Ook het feit dat vlees nou eenmaal een onderdeel is 

in gerechten maakt het voor consumenten moeilijk om vlees achterwege te 

laten. Ook overwegingen omtrent voedingswaarde en gezondheid vormen een 

belemmering voor sommige respondenten.

 

Figuur 3: Redenen die het eten van (nóg) minder vlees belemmeren

 

Een aantal belemmeringen zoals gehoord tijdens de focus groep:

“Nog minder vlees is voor mij geen optie, ik wil een paar 
keer per week gewoon lekker vlees eten.”

“De bite van vlees wil ik niet missen, dat is essentieel bij een vervanger.”

“Zo’n vegaburger kost vast zo’n 5 euro. Da’s veel te duur.”

* Vraagstelling: Wat zou voor u een reden zijn om nóg minder vlees te eten?(blauwe staaf). Het geven van meerdere antwoorden 

was mogelijk. De vraag is beantwoord door 365 consumenten die aangaven er bewust voor te kiezen om geen vlees te eten en er 

over nadenken nóg minder vlees te eten. 

Wat zou voor u een reden zijn om minder vlees te eten? (groene staaf). Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk. 

De vraag is beantwoord door 128 consumenten die aangaven er nooit bewust voor te kiezen om geen vlees te eten maar er wel

over nadenkt minder vlees te eten.

Omwille van dierenwelzijn

Omwille van mijn gezondheid

Omwille van het milieu

Omwille van de afwisseling tussen vlees en een alternatief

Omwille van de prijs, financiële reden

Omwille van voedselveiligheid

Iets anders, namelijk

Geen specifieke reden

62,1%

49,7%

45,8%

30,9%

23,0%

17,1%

3,9%

2,0%
Reden om nóg minder vlees te eten?

Reden om minder vlees te eten?

46,9%

41,4%

28,1%

25,0%

18,8%

12,5%

3,9%

7,0%

*Vraagstelling: We noemen enkele redenen die het eten van (nóg) minder vlees kunnen belemmeren. Welke reden is op uw 

situatie van toepassing? Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk.

Ik vind vlees lekker

Vlees hoort nu eenmaal bij bepaalde gerechten

Vlees levert de juiste bouwstenen voor mijn lichaam

Vleesvervangers smaken niet lekker

Vleesvervangers zijn duur

Vlees is gezond

Mensen in mijn omgeving eten veel vlees

De voedingswaarde van vlees

Weet ik niet/geen mening

Vleesvervangers hebben geen fijne structuur

Anders, namelijk

47,0%

25,4%

20,8%

18,0%

16,3%

13,3%

8,4%

7,5%

5,4%

5,2%

2,5%
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Wat vinden consumenten van vleesvervangers als zeewier, algen, insecten, 

peulvruchten en kweekvlees? En wat zijn de belemmeringen om ze te proberen? 

Een goed alternatief voor vlees zou het voor consumenten makkelijker moeten 

maken de consumptie van vlees te verlagen. Maar waar moet een goed 

alternatief aan voldoen? Het belangrijkste aan een vleesvervanger blijkt de 

smaak; 72,9% van de consumenten is het eens met de stelling dat een 

vleesvervanger even lekker moet zijn als vlees. Bijna even belangrijk is de 

voedingswaarde van een vleesvervanger; 69,8% van de consumenten is het eens 

met de stelling dat een vleesvervanger even voedzaam moet zijn als vlees. Als 

laatste is de milieubelasting een belangrijk aspect van een vleesvervanger; 64,3% 

van de consumenten is het eens met de stelling dat de productie van een 

vleesvervanger minder milieubelastend moet zijn dan de productie van vlees.

Dat een vleesvervanger er hetzelfde uit moet zien als vlees of dezelfde structuur 

moet hebben vinden beduidend minder consumenten belangrijk; respectievelijk 

35,5% en 44,8% zijn het eens met deze stelling. Bijna een derde (28,1%) is het 

juist oneens met de stelling dat een vleesvervanger er hetzelfde uit moet zien als 

vlees. Een derde antwoordt neutraal.

De nieuwe eiwittenbronnen blijken voor veel consumenten nog onbekend 

terrein. Peulvruchten bewerkt tot vleesvervanger, zoals een vegetarische burger 

van soja, zijn het meest bekend; een op de drie ondervraagden heeft wel eens 

zo’n soort vleesvervanger gegeten (zie figuur 4). Onbewerkte peulvruchten zijn 

bekend, maar niet voor iedereen herkenbaar als vleesvervanger; iets minder dan 

2 op de 10 heeft wel eens peulvruchten als vervanger voor vlees gegeten.

Zeewier, algen en insecten zijn door slechts een beperkte groep consumenten al 

eens geprobeerd. Zeewier is daarvan nog het meest gegeten; 14,5% heeft dit wel 

eens op het bord gehad, bijvoorbeeld als onderdeel van sushi. Gedroogde 

insecten is het minst gegeten; 5,3% heeft dit ooit geprobeerd.

Figuur 4: Bekendheid met alternatieven voor vlees

 

*Vraagstelling: Heeft u wel eens ter vervanging van vlees gegeten?

Om een beeld te geven wat er bedoeld wordt met de genoemde alternatieven voor vlees zijn er per alternatief een of meerdere 

afbeeldingen getoond inclusief beschrijving (zie bijlage 1).

een vleesvervanger op 
basis van peulvruchten

peulvruchten

een insectenburger

gedroogde insecten

een algenburger

zeeplanten/zeewier

 Ja,  maar niet als vervanger voor vlees

 Ja, heb ik wel eens gegeten en ik ben van plan dit vaker te doen

 Nee, dit heb ik nog nooit gegeten maar wil ik wel proberen

 Ja, dit heb ik wel eens gegeten maar ik ben niet van plan dit vaker te doen

 Nee, dit heb ik nog nooit gegeten en wil ik ook niet proberen

2,1 3,2 80,514,2

3,1 24,4 3,5 69,0

7,0 7,5 54,830,6

3,3 2,9 59,234,6

33,118,9 14,8 33,1

40,0 13,9 16,1 5,1 24,9
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Dat consumenten nog weinig ervaring hebben met nieuwe eiwitbronnen als 

zeewier en insecten is voor een deel te verklaren doordat dit soort producten 

slechts in beperkte mate verkrijgbaar zijn. Uit figuur 4 is echter ook op te maken 

dat de bereidheid om nieuwe eiwitten te proberen niet altijd even hoog is. Voor 

ruim 50% is zeewier een brug te ver, bijna 60% denk er niet over een algenburger 

te proberen en bijna 70% ziet zichzelf geen insectenburger eten. De drempel is 

blijkbaar hoog. Per eiwitbron is onderzocht wat de belangrijkste belemmeringen 

zijn (zie figuur 6 t/m 10). Dit blijkt keer op keer voornamelijk de smaak; ‘het is 

een onsmakelijk idee’, ‘het ziet er onsmakelijk uit’ en ‘ik weet niet of het lekker is’ 

zijn op afstand de meest gekozen antwoorden.

De negatieve smaakperceptie is dus de belangrijkste drempel die bij 

alternatieven eiwitten overwonnen dient te worden. In de focusgroepen komt 

ter spraken dat een laagdrempelige kennismaking met nieuwe eiwitten, 

bijvoorbeeld smaaksamples in de supermarkt, er aan kan bijdrage dat deze 

producten in een positiever daglicht komen te staan. Daarnaast geeft men aan 

informatie over de herkomst en ingrediënten op prijs te stellen (in geval van een 

samengesteld product). Dit wordt bevestigd in het kwantitatieve onderzoek; de 

antwoordmogelijkheden ‘ik weet te weinig over wat erin zit’ en ‘ik weet te weinig 

over hoe het wordt gemaakt’ worden relatief vaak gegeven.

Figuur 5: Belemmeringen om een vleesvervanger op basis van peulvruchten te 

proberen

 

Figuur 6: Belemmeringen om peulvruchten ter vervanging van vlees te eten

 

*Vraagstelling: Wat weerhoudt u ervan om een vleesvervanger op basis van peulvruchten te proberen? Het geven van meerdere 

antwoorden was mogelijk. De vraag is beantwoord door 354 consumenten die aangaven nog nooit een vleesvervanger op basis 

van peulvruchten te hebben gegeten en dit ook niet willen proberen.

Het ziet er onsmakelijk uit

Ik weet niet of het lekker is

Het is een onsmakelijk idee

Te duur

Weet ik niet/geen mening

Ik weet te weinig over wat er in zit

Anders, namelijk

Ik weet te weinig over hoe het gemaakt is

Ik weet te weinig over hoe gezond dit is

Ik weet te weinig over hoe ik het moet klaarmaken

Ik weet te weinig over de impact voor het milieu

Ik weet niet welke ik moet kiezen

Het lijkt te veel op vlees

Ik weet niet waar ik het kan kopen

33,6%

31,6%

21,8%

21,2%

18,1%

10,7%

10,5%

8,8%

7,9%

4,5%

3,4%

1,4%

1,4%

0,8%

*Vraagstelling: Wat weerhoudt u ervan om peulvruchten ter vervanging van vlees te eten? Het geven van meerdere antwoorden 

was mogelijk. De vraag is beantwoord door 691 consumenten die aangaven of peulvruchten te eten maar niet als vervanger voor 

vlees, of nog nooit peulvruchten ter vervanging van vlees te hebben gegeten en dit ook niet willen proberen.

Ik eet peulvruchten alleen als groente

Weet ik niet/geen mening

Anders, namelijk

Ik weet te weinig over hoe ik het moet klaarmaken

Ik weet te weinig over hoe gezond dit is

Te duur

Ik weet niet welke ik moet kiezen

Ik weet te weinig over de impact voor het milieu

59,9%

15,1%

12,3%

8,8%

6,9%

5,2%

4,2%

1,9%
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Figuur 7: Belemmeringen om een insectenburger te proberen

 

Figuur 8: Belemmeringen om gedroogde insecten als vleesvervanger te 

proberen 

Figuur 9: Belemmeringen om een algenburger te proberen

 

*Vraagstelling: Wat weerhoudt u ervan om een insectenburger te proberen? Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk. 

De vraag is beantwoord door 734 consumenten die aangaven nog nooit een insectenburger als vleesvervanger te hebben gegeten 

en dit ook niet willen proberen.

Het is een onsmakelijk idee

Het ziet er onsmakelijk uit

Ik weet niet of het lekker is

Ik weet te weinig over wat er in zit

Weet ik niet/geen mening

Ik weet te weinig over hoe het gemaakt is

Ik weet te weinig over hoe gezond dit is

Anders, namelijk

Te duur

Ik weet niet waar ik het kan kopen

Ik weet te weinig over hoe ik het moet klaarmaken

Ik weet te weinig over de impact voor het milieu

Het lijkt te veel op vlees

66,6%

31,6%

17,4%

10,5%

8,3%

7,2%

5,9%

5,9%

5,2%

2,6%

1,8%

1,8%

1,2%

*Vraagstelling: Wat weerhoudt u ervan om gedroogde insecten als vleesvervanger te proberen? Het geven van meerdere 

antwoorden was mogelijk. De vraag is beantwoord door 857 consumenten die aangaven nog nooit gedroogde insecten ter 

vervanging van vlees te hebben gegeten en dit ook niet willen proberen.

Het is een onsmakelijk idee

Het ziet er onsmakelijk uit

Ik weet niet of het lekker is

Weet ik niet/geen mening

Ik weet te weinig over hoe ik het moet klaarmaken

Anders, namelijk

Ik weet te weinig over hoe het geproduceerd is

Te duur

Ik weet te weinig over hoe gezond dit is

Ik weet niet waar ik het kan kopen

Ik weet te weinig over de impact voor het milieu

67,0%

53,8%

12,5%

6,2%

5,8%

4,7%

4,3%

3,0%

3,0%

2,3%

2,3%

*Vraagstelling: Wat weerhoudt u ervan om een algenburger te proberen? Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk.  

De vraag is beantwoord door 630 consumenten die aangaven nog nooit een algenburger ter vervanging van vlees te hebben 

gegeten en dit ook niet willen proberen.

Het ziet er onsmakelijk uit

Het is een onsmakelijk idee

Ik weet niet of het lekker is

Weet ik niet/geen mening

Ik weet te weinig over wat er in zit

Ik weet te weinig over hoe het gemaakt is

Ik weet te weinig over hoe gezond dit is

Ik weet te weinig over hoe ik het moet klaarmaken

Anders, namelijk

Ik weet niet waar ik het kan kopen

Te duur

Ik weet te weinig over de impact voor het milieu

56,2%

41,4%

20,6%

9,4%

8,7%

5,4%

3,8%

3,5%

3,3%

3,2%

2,7%

2,7%
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Figuur 10: Belemmeringen om zeeplanten/zeewier te proberen

 

 *vraagstelling: Wat weerhoudt u ervan om zeeplanten/zeewier ter vervanging van vlees te eten? Het geven van meerdere 

antwoorden was mogelijk. De vraag is beantwoord door 583 consumenten die aangaven nog nooit zeeplanten/zeewier ter 

vervanging van vlees te hebben gegeten en dit ook niet willen proberen. 

Het ziet er onsmakelijk uit

Het is een onsmakelijk idee

Ik weet niet of het lekker is

Weet ik niet/geen mening

Ik weet te weinig over hoe gezond dit is

Ik weet te weinig over hoe ik het moet klaarmaken

Anders, namelijk

Ik weet niet waar ik het kan kopen

Te duur

Ik weet te weinig over de impact voor het milieu

Ik weet niet welke ik moet kiezen

50,1%

38,9%

20,4%

12,0%

8,2%

8,1%

5,0%

4,6%

3,3%

3,1%

1,7%
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3 CONCLUSIES EN  
 AANBEVELINGEN
Dierlijke eiwitbronnen zoals vlees zijn milieubelastend. Als consumenten vlees 

vervangen door  nieuwe eiwitbronnen leidt dit tot een verlaging van de 

milieudruk. 

Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van de consument op dit moment al 

bewust vlees een of meerdere dagen laat staan. De meest genoemde 

beweegredenen hiervoor zijn dierenwelzijn, gezondheid en milieu. Uit dit 

onderzoek blijkt dat consumenten vlees vaak vervangen door vis, eieren en kaas 

en minder vaak door plantaardige vervangers inclusief de zogenaamde 

alternatieve of ‘nieuwe’ eiwitten. 

Uit metingen blijkt dat de werkelijke daling van de hoeveelheid gegeten vlees 

beperkt is. Vanaf 2010 is er slechts een lichte daling te zien.

Blijkbaar willen consumenten graag minder vlees eten, maar is het moeilijk om 

deze wens in gedrag om te zetten. De smaak van vlees blijkt hiervoor de meest 

gehoorde belemmering. Vlees wordt simpelweg te lekker gevonden om te laten 

staan.  Overtuigingen dat vlees bij bepaalde gerechten hoort en dat vlees 

belangrijke bouwstenen levert voor het lichaam vormen tevens belemmeringen. 

De nieuwe eiwitbronnen blijken voor veel consumenten nog onbekend terrein. 

Het meest bekend zijn peulvruchten, zowel onbewerkt als bewerkt tot 

vleesvervanger. Zeewier, algen en insecten zijn door slechts een beperkte groep 

consumenten al eens geprobeerd. De bereidheid voor deze alternatieven blijkt 

laag. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum bevestigt 

dit beeld (Motivaction, 2015). Hierbij wordt aangegeven dat het logisch is dat 

mensen de tijd nodig hebben om aan het idee van bijvoorbeeld algen eten te 

wennen.

De belemmeringen die consumenten in dit onderzoek aangeven hebben 

voornamelijk te maken met de smaak. 

Consumenten geven aan dat een laagdrempelige kennismaking met nieuwe 

eiwitten, bijvoorbeeld in de vorm van proeverijen in supermarkten, kan helpen 

bij het vergroten van de bekendheid ervan en het wegnemen van 

belemmerende overtuigingen. 
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BIJLAGE 1

Om de respondenten een beeld te geven wat er bedoeld wordt met de in het 

kwantitatieve onderzoek genoemde alternatieven voor vlees zijn er per 

alternatief onderstaande afbeeldingen inclusief beschrijvingen getoond.

Vleesvervanger op basis van peulvruchten

Dit zijn bijvoorbeeld op kip lijkende stukjes op basis van soja of een 

kikkererwtenburger. Ook bijvoorbeeld bruine bonen, kidney-bonen of linzen 

kunnen de basis van de vleesvervanger zijn.

  

Peulvruchten

Peulvruchten zijn bijvoorbeeld bruine bonen, kidney-bonen, linzen of 

kikkererwten en zijn zowel gedroogd als in blik verkrijgbaar
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Insectenburger

Dit is een burger waarin insecten zoals buffalo-wormpjes (larven) zijn verwerkt. 

De insecten zijn gemalen en daardoor onherkenbaar.

 

Gedroogde insecten

Zoals meelwormen of sprinkhanen om als snack te eten of te verwerken in 

bijvoorbeeld een gerecht, een salade of een hartige taart. 

 

 

Algenburger

Een burger waarin algen zijn verwerkt. Algen, zoals spirulina of chlorella, zijn 

eencellige wieren en heten ook wel fytoplankton
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Zeeplanten/zeewier

Zeeplanten zoals dulce en wakame.

 

Kweekvlees

Dit is vlees dat in een laboratorium is gekweekt. Er is geen dier voor geslacht. 

Kweekvlees is overigens nog niet in de winkel verkrijgbaar.
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