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Midden in het
boerenland groeit
Vegan Valley
In het oosten van Nederland is iets geks aan de hand.
Tussen de veehouderijen groeit een plantaardig
ecosysteem van bijna tachtig fabrikanten, onderzoekers en
investeerders die knutselen aan sappige vegabiefstukjes en
schuimende havermelk. ‘Dit kan het plantaardige Silicon
Valley van de wereld worden.’

Lees verder op pagina 18
pagina 17, 06-03-2021 © Het Financieele Dagblad

Inzicht

c Vervolg van pagina 17

Lisa van der Velden is redacteur
detailhandel en marketing en
Richard Smit is redacteur midden- en
kleinbedrijf van Het Financieele Dagblad

V

ivera zit er. Net als Ojah, Bobeldijk en The Green East, om er een
paar te noemen. Het Amerikaanse Beyond Meat bouwt er een fabriek. De plantaardige frontlinie
ligt niet in start-upstad Amsterdam, maar in Gelderse en Overijsselse plaatsjes
als Holten en Ochten.
Inmiddels zijn in het oosten van Nederland
tientallen plantaardige bedrijven en instituten
te vinden, zegt Jeroen Willemsen van bedrijvennetwerk Foodvalley NL. ‘Nederland wordt
gezien als een powerhouse op het gebied van
vleesvervangers.’
Willemsen kan het weten. Hij is al twintig jaar
bezig met de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en wordt ook wel de eiwitcommissaris van Nederland genoemd. Als oprichter
van Ojah leverde Willemsen vleesvervangers aan
De Vegetarische Slager, dat ooit is begonnen
met één winkel in Den Haag. Daarna zag hij de
markt in rap tempo veranderen: anno 2021 verkoopt ‘The Vegetarian Butcher’ onder de vleugels van Unilever in meer dan veertig landen.
Hoewel vleesvervangers nog maar 4% van de
Nederlandse vleesmarkt uitmaken, ziet Jeroen
Willemsen een langverwachte belofte worden
ingelost. ‘De Nederlandse markt groeide de
afgelopen jaren 25%. Nederland telt nu eigen
vegan investors en buitenlandse investeerders
stropen hier de markt af. Als je alles optelt, zie je

je op een zo simpel mogelijke manier een zo
lekker mogelijk product maken, maar daar gaat
heel veel research and development inzitten. En
in die R&D gaat weer veel geld zitten, wat je moet
goedmaken met hoge verkopen. Dat betekent
opschalen.’
Bij het ophalen van geld komen vaak traditionele levensmiddelenbedrijven om de hoek kijken, die een voor een in planten stappen nu de
markt omvang krijgt, signaleert ING. Unilever
deed het met De Vegetarische Slager, Danone
nam Alpro over en Kennemer Vis kocht de Bobeldijk Food Group. Vivera staat volgens bronnen te koop.
Havermelkproducent Oatly blijft onafhankelijk en wil naar de beurs om kapitaal op te halen,
net als Beyond Meat met zijn ‘bloedende’ nepburgers. Oud-Unilever-bestuurder Kees Kruythoff bouwt aan LiveKindly, een multinational
met louter plantaardige merken. In een jaar tijd
haalde Kruythoff €355 mln op, onder meer bij
vermogende Nederlandse families. Na de volgende investeringsronde mikt hij op een beursgang (zie kader).
HET MISSENDE INGREDIËNT

Met zijn geograﬁe, geschiedenis, kennis en
investeerders ontbreekt het Nederland nog
aan één belangrijk ingrediënt voor werelddominantie, of eigenlijk zijn het er meerdere:
geschikte grondstoffen. Koeien gedijen prima in
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‘Nederland telt nu
eigen vegan investors,
buitenlanders stropen
hier de markt af’
Jeroen Willemsen
Foodvalley NL
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Vleesvervangers maken nu 4% van de Nederlandse vleesmarkt uit.
Maar de Nederlandse
markt groeide de afgelopen jaren 25%.
‘De vleesindustrie ziet
dat haar markt krimpt en
wil niet de videotheek
van de twenties worden.’
Wageningen Universiteit speelt een grote rol
in de aantrekkingskracht
van Oost-Nederland.
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dat er een enorme magneetwerking van Nederland uitgaat.’
Dat die magneet vooral bedrijvigheid naar het
oosten des land trekt, tussen de veehouderijen,
is niet toevallig, zegt Vivera-ceo Willem van Weede. ‘Gek genoeg vindt de geschiedenis van Vegan
Valley zijn oorsprong deels in de vlees- en zuivelindustrie. Steeds meer vleesbedrijven in deze
regio zien hun traditionele markten slinken. Dat
proberen ze op te vangen door productielijnen
om te bouwen voor plantaardige producten.’
Vivera komt zelf voort uit een vleesbedrijf,
maar koos voor een verkoop van alle vleesactiviteiten. Na een omscholingstraject werken de slagers uit Holten, Vriezenveen en Rijssen nu met
worteltjes en erwtjes in plaats van karkassen.
Andere vleesbedrijven blijven de gehaktbal
trouw, maar maken inmiddels wel hun eigen
vegavlees. Vleesgigant Vion kwam met ME-AT,
slachter Van Loon met The Blue Butcher. ‘Al die
bedrijvigheid zorgt voor gezonde concurrentie,
maar ik geloof niet dat je het allebei goed kunt
doen’, zegt Van Weede van Vivera. ‘Lekkere
vleesvervangers maken is lastig en kostbaar. Dat
heeft de volle aandacht nodig.’
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De nabijheid van Wageningen Universiteit
speelt een grote rol in de aantrekkingskracht
van Oost-Nederland, zeggen plantaardige bedrijven. Op de campus van de gerenommeerde
landbouwuniversiteit huizen niet alleen de
onderzoeksafdelingen van grote levensmiddelenbedrijven als FrieslandCampina en Unilever,
maar ook tientallen start-ups die zich bezighouden met voedseltechnologie, nepvlees en plantaardige zuivel.
Niet voor niets koos het Britse Meatless Farm
voor een hoofdkantoor in Nederland in plaats
van het Verenigd Koninkrijk, vertelt directeur
Erwin Meijer. Aan de andere kant van het Kanaal
is Meatless al een grote speler, maar in Nederland kan het makkelijker goede mensen krijgen, zegt hij. ‘Met Wageningen, waar allerhande
pioniers samenkomen, heeft Nederland alles in
huis om het Silicon Valley van de plantaardige
voeding te worden.’
‘LIEFST SAMEN MET VLEESINDUSTRIE’

Meatless Farm gaat dit jaar ook een fabriek in
het midden van Nederland bouwen, vertelt de
voormalige inkoopdirecteur van Lidl. Zijn bedrijf heeft net €31 mln groeigeld opgehaald en is
alweer bezig met een nieuwe investeringsronde.
‘Het liefst werken we samen met de vleesindustrie’, zegt Meijer. ‘Zij zien ook wel dat hun markt
krimpt en willen niet de videotheek van de twenties worden.’
De producten van Meatless zijn na de zomer

ook te koop bij Nederlandse supermarkten,
waar het plantaardige schap steeds voller wordt.
Deze week verdubbelde het vegaschap van
marktleider Albert Heijn naar 160 producten,
waaronder vegan kibbeling en worstjes op basis
van zeewier.
Meijer ziet nog wel ruimte voor andere producten. ‘Wij verkopen producten zonder soja
en versproducten waar je echt mee kunt koken. Gehakt waar je ballen van kunt draaien.’
Volgens de ceo zijn de huidige voorgekookte
vegaproducten eigenlijk alleen geschikt voor
fanatieke veganisten. Niet te eten dus eigenlijk.
‘Het is een iPhone 3 die zo snel mogelijk naar
de iPhone 12 moet.’
Zelfs zo’n gebrekkige iPhone 3 vindt in Nederland gretig aftrek. Binnen Europa eten alleen de
Finnen meer vleesvervangers dan Nederlanders,
blijkt uit onderzoek. In omzet is het Verenigd
Koninkrijk de grootste markt. ‘Waarschijnlijk
was hun oorspronkelijke keuken nog viezer dan
de onze’, grapt Vivera-ceo Willem van Weede.
Dan, serieus: ‘Britten stelden dierenwelzijn vrij
vroeg aan de kaak, maar in Nederland is veel intensieve veehouderij, met alle maatschappelijke
gevolgen van dien. Daardoor is het bewustzijn
onder jonge generaties groot en eten we hier
veel vleesvervangers.’
Naast de aanwezigheid van Wageningen
speelt ook die hoge consumptie mee in de grote
plantaardige bedrijvigheid van Nederland, zegt
Thijs Geijer, sectoreconoom bij ING. ‘Net als

Oud-Unilever-bestuurder bouwt aan
eerste plantaardige multinational

D

e eerste plantaardige multinational in de
wereld heeft in een jaar
tijd een behoorlijke
berg geld opgehaald.
Vermogende families
in Nederland, Rabobank, investeerder
Blue Horizon en anderen hebben €335 mln
gestoken in LiveKindly
Collective. Een nieuwe investeringsronde
wordt binnenkort
afgerond. Daarna ligt
een mogelijke beursgang in het verschiet,
misschien wel in Nederland. Zeker 20% is
afkomstig van investeerders in Nederland,
zegt Kees Kruythoff,
oud-Unilever-bestuur-

der en ceo van het bedrijf. LiveKindly heeft
inmiddels vijf bedrijven uit verschillende
landen gekocht. De capaciteit van de fabriek
uit Oss, een van de
vijf productielocaties,
wordt nu zeven keer zo

groot gemaakt. De biologische kipstukjes en
frikandellen die daar
van de productieband
rollen, zijn te koop
bij Jumbo en Picnic.
Kruythoff gebruikt het
opgehaalde kapitaal
om de groei in landen
als Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika te
versnellen en een goede start te maken in
China en de Verenigde
Staten. Volgens de ceo
heeft Nederland veel
in huis om een prominente rol te spelen
in de snelgroeiende
markt van vlees- en
zuivelvervangers.
‘Er is hier een grote
beweging richting
duurzaamheid.’

de handige ligging van ons land, als draaischijf
naar Europa. Vanuit Nederland slaan bedrijven
nu eenmaal makkelijk de vleugels uit naar andere afzetmarkten.’
Daar neemt de honger naar vleesalternatieven ook rap toe. ING verwacht dat de Europese
markt elk jaar 10% zal groeien, zegt Geijer. ‘Mits
de prijzen zakken, de smaak en textuur beter
worden en de beschikbaarheid groter. Veel geld
dat plantaardige bedrijven nu willen ophalen,
gaat naar technologie en het vergroten van de
productiecapaciteit.’
In Nederland gaat het sneller. In coronajaar
2020 kochten Nederlandse consumenten 32%
meer vegavlees in supermarkten dan het jaar
ervoor, blijkt uit een analyse van marktonderzoeker IRI. De vleesverkoop steeg ‘maar’ 8%,
waardoor het marktaandeel van vleesvervangers
is toegenomen.
VEEL R&D NODIG

Toch zullen vleesvervangers met het huidige
groeitempo in Europa pas in 2050 de populariteit van vlees inhalen, verwacht ING. En in Nederland? Hoogstens tien jaar eerder, erkennen
zelfs de fans.
Over hun eigen prestaties en vooral winstgevendheid blijven veel plantaardige spelers wat
schimmig. De Vegetarische Slager noemt bijvoorbeeld alleen een omzetstijging van 70% in
2020. In deze fase wordt heel veel geïnvesteerd,
zegt ceo Hugo Verkuil. ‘Het belangrijkste is
vleeseters overtuigen. Om winst te maken moet

‘Als je boeren geen
alternatief biedt,
intensiveren
zij wat ze al doen’
Willem van Weede
Ceo Vivera

Nederland, maar veel belangrijke grondstoffen
voor vleesvervangers niet. Een groot aantal
plantaardige bedrijven importeert nog altijd
soja en erwten uit bijvoorbeeld Noord-Amerika.
Dus zoeken bedrijven naarstig naar lokale
oplossingen, samen met de universiteiten van
Wageningen en Groningen. Een consortium van
bedrijven experimenteert met mycoproteïne,
een eiwitbron uit schimmels, in de hoop straks
dichter bij huis te kweken. Andere projecten
onderzoeken de teelt van lupine, gele erwt, veldbonen en zelfs soja in Nederland. Een eerder
initiatief met lupine mislukte op basis van de
smaak, maar na lang knutselen zijn de strengen
minder bitter.
Uiteindelijk moet je de problematiek van de
landbouw gebruiken om snel plantaardig op
te schalen, zegt Van Weede. ‘Als je boeren geen
alternatief biedt, intensiveren zij wat ze al doen.
Maar in Duitsland zeggen ze: we voeren een
vleestaks in en gebruiken die opbrengst voor
de omvorming naar duurzame en plantaardige
landbouw. Dat is volstrekt logisch. De echte verspilling is dat je dieren planten laat eten en dan
mensen die dieren laat eten.’

