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Eiwittransitie in Gelderland: bovengemiddelde bedrijvigheid en economische
impact

De afgelopen vijf jaar groeide de bedrijvigheid in Gelderland rondom de eiwittransitie
bovengemiddeld. Dat blijkt uit een monitor ontwikkeld door The Protein Community en de provincie
Gelderland. De monitor beoogt uiteindelijk de bedrijfseconomische impact van de eiwittransitie op
nationale schaal inzichtelijk te maken.

Eiwittransitie duurzame bedrijfstak in ontwikkeling
De Eiwittransitie - het herstellen van de balans in de productie en consumptie van (minder) dierlijk en
(meer) plantaardig eiwit - staat hoog op de overheidsagenda vanwege de waarde voor klimaat,
zorgvuldige omgang met grondstoffen en gezondheid. Onderliggend is een bedrijfstak in ontwikkeling,
die erop gericht is om duurzame eiwit-ingrediënten, producten en technologieën beschikbaar te maken
voor consument en industrie. Over de huidige en toekomstige economische waarde van deze
bedrijfstak is weinig bekend. Het recent gevierde 5-jarig bestaan van The Protein Community (TPC) - in
2017 opgericht door Foodvalley NL, de Provincies Gelderland, Overijssel en Oost NL - is aangegrepen
om hierop meer inzicht te krijgen.

Bovengemiddelde groei Gelderland
Als pilot zijn de ontwikkelingen in werkgelegenheid, het aantal bedrijven en de bedrijfseconomische
waarde voor Gelderland in beeld gebracht. Deze is gebaseerd op de TPC-database met Nederlandse
bedrijven actief op de eiwittransitie, alsmede de uitkomsten van de jaarlijkse Provinciale
Werkgelegenheids Enquête (PWE). De uitkomsten laten een bovengemiddelde groei zien: het aantal
banen bij geïdentificeerde groep van 66 bedrijven groeide in Gelderland van 1.730 in 2017 naar 1.920
in 2021, een groei van 11,2%. Ter vergelijking: in de provincie was de ontwikkeling van alle sectoren in
de periode 6,9%. Verder is opvallend dat de toegevoegde waarde van de eiwitbedrijven ruim boven de
100 miljoen euro uitkomt. Het totaal aantal bedrijven dat actief is in deze sector in Gelderland is in de
afgelopen 5 jaar met 70% toegenomen tot 75 bedrijven in 2021.

Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor Economie reageert enthousiast: “We
zetten 5 jaar in op het thema eiwittransitie. Mooi om te zien dat de inzet zich ook vertaalt in positieve
economische effecten.”
Marjolein Brasz, directeur van Foodvalley NL roept op de monitoringstool door te ontwikkelen en breed
in te zetten: ‘De methode combineert bestaande databases en enquêtes en biedt de mogelijkheid om
ook de sociaaleconomische effecten van de eiwittransitie inzichtelijk te maken. Dit is nodig om breed
draagvlak te krijgen. Ook geeft de monitor een prachtig inzicht in de kansen die de eiwittransitie biedt,
in Nederland en daarbuiten’.

Meer informatie
The Protein Community is een wereldwijd samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die
zich richten op het versneld naar de markt brengen van plantaardige eiwit-innovaties. Op 3 november
2022 vierde TPC haar 5-jarig bestaan en werd het 120e lid verwelkomd, The Lickin’ Company. Zie ook
https://theproteincommunity.com

Foodvalley NL faciliteert The Protein Community als wegvoorbereider in de voedseltransitie. De
uitdagingen waar het voedselsysteem voor staat zijn groot en te complex om alleen aan te pakken.
Foodvalley NL helpt de juiste partners in- en buiten de voedselketen te vinden en verbinden. Zo
versnellen we samen de voedseltransitie. Shaping the future of food together. www.foodvalley.nl
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