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Onderwerp: Investeer in Nederland als koploper innovatie voor de nieuwe voedseleconomie

Geachte mevrouw Hamer,

Waar de economie in de afgelopen maanden een flinke dreun heeft gekregen, lijkt de coronacrisis de 
markt voor alternatieven voor vlees, zuivel en vis niet geraakt te hebben. Sterker nog, uit een rapport1 
van investeerdersnetwerk FAIRR blijkt dat de gezamenlijke investeringen in de plantaardige markt voor 
vlees-, vis- en zuivelvervangers tijdens corona opgelopen zijn tot bijna 457 miljoen dollar; een 
verdubbeling ten opzichte van 2019. Recent marktonderzoek van Nielsen2 toont dat Nederlanders per 
capita de meeste vleesvervangers eten van alle Europeanen, en dat de Europese consumptie van 
plantaardige alternatieven inmiddels 3,6 miljard euro bedraagt. De plantaardige markt groeit 
spreekwoordelijk als kool en toont de contouren van de nieuwe voedseleconomie. Als het kabinet aan 
de slag gaat met de kansen die de plantaardige markt biedt, ligt er een nieuw perspectief voor 
ondernemers en een kansrijke positie voor Nederland in het verschiet.

En deze kansen liggen binnen handbereik volgens o.a. het Financieele Dagblad3, dat een aantal weken 
geleden berichtte dat Nederland alles in huis heeft om de Silicon Valley te worden van plantaardige 
producten en nieuwe eiwitbronnen, zoals gecultiveerd vlees. Deze potentie vindt haar basis in een 
aantal factoren, namelijk onze kennis op het gebied van productie, distributie en voedseltechnologie, de 
aanwezigheid van de Wageningen Universiteit als expertise- en innovatiecentrum, en de ligging van ons 
land als draaischijf naar de gehele Europese markt. Naast de economische kansen en het creëren van 
werkgelegenheid bieden alternatieven voor vlees, zuivel en vis, gezien hun lagere milieu-impact en 
uitstoot ten opzichte van vlees, tevens een bijdrage aan het oplossen van de stikstof-, biodiversiteits- en 
klimaatcrisis. Een win-win aan alle kanten. 

1 https://www.fairr.org/article/appetite-for-disruption-a-second-serving/
2 https://smartproteinproject.eu/plant-based-food-sector-report/
3 https://fd.nl/weekend/1375438/middenin-het-boerenland-groeit-vega-n-valley en https://fd.nl/opinie/1369565/vleesheffing-is-positieve-impuls-voor-
onze-economie-rtd1cafd8PkX



Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven

Deze Europese markt voor plantaardige vlees-, vis- en zuivelproducten groeide in de afgelopen twee jaar 
met 48% en bedroeg eind 2020 3,6 miljard euro4. Een groot deel van die markt ligt bij onze directe 
buurlanden. Duitsland vormt in Europa de grootste plantaardige afzetmarkt, goed voor bijna een miljard 
(993 miljoen) euro aan omzet van plantaardige vlees- en zuivelproducten. Na Duitsland volgt het 
Verenigd Koninkrijk met 750 miljoen euro. 

Nederland zelf doet het ook niet slecht, als zesde grootste plantaardige markt en met de hoogste 
consumptie van vleesvervangers per hoofd van de bevolking in Europa. De groei van deze markt zit al 
jaren in de dubbele of zelfs driedubbele cijfers, en alles wijst erop dat die groei zal aanhouden. ING5 
verwacht dat de Europese plantaardige markt in 2025 een omvang van 7,5 miljard euro zal bereiken, 
bijna een verdubbeling tijdens de komende regeerperiode. De combinatie van dergelijke groeicijfers met 
de Nederlandse marktpositie en knowhow maken de plantaardige sector tot een potentiële duurzame 
banenmotor voor de Nederlandse economie. 

Naast de plantaardige technologische innovatie is Nederland ook thuisland van twee van de acht 
Europese spelers op het gebied van gecultiveerd vlees: Meatable en Mosa Meat, dat als eerste ter 
wereld een burger van kweekvlees presenteerde. Nederlandse bedrijven ontwikkelen via technologische 
innovaties dierlijke eiwitten; The Protein Brewery doet dit middels precisie-fermentatie en Fumi 
Ingredients met behulp van natuurlijke micro-organismen zoals gist, schimmels en micro-algen. 
Consultancybedrijf AT Kearney 6 verwacht dat in 2040 60% van de wereldwijde vleesconsumptie 
plantaardig dan wel gecultiveerd zal zijn.

De wereldwijde ranglijst van de nieuwe voedseleconomie en de rol van de overheid

Investeerders en bedrijven van de nieuwe voedseleconomie hebben een overheid nodig die hen 
stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Internationaal wordt deze handschoen reeds gretig opgepakt: in 
Canada investeerde de regering vorig jaar $100 miljoen7 in plantaardige eiwitten, onder meer voor 
vlees- en zuivelvervangers, en een handelsovereenkomst tussen China en Israël van maar liefst $300 
miljoen8 gaat voor een groot deel naar de ontwikkeling van kweekvlees. In Nederland zien we echter dat 
het merendeel van de publieke geldstromen gaat naar het in stand houden van dierlijke sectoren en het 
oplossen van problemen die gepaard gaan met deze wijze van productie (methaan, stikstof etc.). En dat 
is opmerkelijk, vooral gezien de ongekende groeikansen voor de wereldwijde plantaardige en 
celgekweekte markt en de positie die innovatief Nederland daarin kan nemen. De voedseltransitie heeft 
dezelfde instrumenten nodig als de energietransitie: enerzijds heffingen op wat je om maatschappelijke 
redenen wilt verlagen (o.a. overconsumptie dierlijke eiwitten), anderzijds subsidies op wat je wilt 
stimuleren (plantaardige eiwitten).    

4 https://smartproteinproject.eu/plant-based-food-sector-report/
5 https://think.ing.com/articles/plant-based-meat-and-dairy-to-become-7.5-billion-market-in-europe-by-2025
6https://www.kearney.com/documents/20152/2795757/How+Will+Cultured+Meat+and+Meat+Alternatives+Disrupt+the+Agricultural+and+Food+Indust
ry.pdf/06ec385b-63a1-71d2-c081-51c07ab88ad1?t=1559860712714
7 https://globalnews.ca/news/7093654/winnipeg-plant-gets-100m-in-federal-financing-to-pull-protein-from-peas-canola/
8 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31532-229.html



Wij vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet de potentie van de plantaardige markt inziet, en zich in 
gaat zetten om deze potentie te realiseren. Wij pleiten ervoor om in het regeerakkoord expliciet de 
ambitie op te nemen om Nederland koploper te laten zijn op de wereldwijde ranglijst van de nieuwe 
voedseleconomie, en daarbij passende maatregelen te nemen. Hierbij stellen wij de volgende 
maatregelen voor:

● Verken met banken en financierders hoe zij de omslag naar een nieuwe, innovatieve en 
duurzame voedseleconomie kunnen bevorderen. 

● Door landbouwsubsidies wordt de prijs van dierlijke producten kunstmatig laag gehouden. Dit 
zorgt voor oneerlijke concurrentie voor producenten van plantaardige alternatieven. Zorg voor 
eerlijke prijzen en daarmee een level playing field. De landbouwtransitie heeft dezelfde 
instrumenten nodig als de energietransitie: enerzijds heffingen op wat je om maatschappelijke 
redenen wilt verlagen, anderzijds subsidies op wat je wilt stimuleren (plantaardige eiwitten). 

● Gebruik beleid, maar ook bestaande geldstromen zoals het GLB en het Omschakelfonds om 
boeren te verbinden aan de nieuwe voedseleconomie. Door (mede) grondstoffen te produceren 
voor kweekvlees en/of vlees-, zuivel- en visvervangers krijgen boeren een handelingsperspectief 
en een nieuw verdienmodel.

● Prioriteer de nieuwe voedseleconomie in de Kennis- en Innovatieagenda. Buig geldstromen die 
momenteel gaan naar onderzoek ter beperking van de milieu- en stikstofuitstoot door dierlijke 
sectoren, om naar wetenschappelijk onderzoek in technologische innovaties van plantaardige of 
celgekweekte alternatieven voor vlees, vis en zuivel. Neem hierin specifiek onderzoek mee naar 
algen als voeding voor cellen en naar mycelium als afvalverwerkers.

Ondertekenaars zijn bereid om onder het genot van koffie en een plantaardige lekkernij het 
bovenstaande toe te lichten aan u en de onderhandelaars.

Met vriendelijke groet,

Veerle Vrindts (Directeur), namens ProVeg Nederland

Willem van Weede (CEO), namens Vivera

Kees Kruythoff (CEO), namens LIVEKINDLY Collective

Maarten Bosch (CEO), namens Mosa Meat
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Corjan van den Berg (CEO), namens Fumi Ingredients

Ira van Eelen, namens Kind EarthTech



Rutger Anema (Founder & CEO), namens Good Chef BV

Brad Vanstone (Founder), namens Willicroft

Wouter Staal (Founder & CEO), namens Yoghurt Barn

Renate de Klein (Co-founder), namens Sharp Sharp

Helen & Martine Hissink (Founders), namens The Mayo Sisters

Fiona Mapes & Joas Scholing, namens Peas Maker

Willem Blom, namens V-Entrepreneurs

Jeroom Remmers (Directeur), namens de Tapp-coalitie

Natascha Kooiman (Kwartiermaker),  namens de Transitiecoalitie Voedsel


