
dvj-insights.com

RAPPORT DOOR

D V J  I N S I G H T S  ©  

RAPPORT VOOR

DATUM 

EIWITTEN
VAN EIGEN 
BODEM

Eiwitboeren van Nederland

Sonja Vernooij | Sonja.Vernooij@dvj-insights.com
& Jeff Repko | Jeff.Repko@dvjresearchgroup.com

Eiwitboeren van Nederland | Johan Huitink

Mede mogelijk gemaakt door FoodValley NL

2 0 2 3

Januari 2023

mailto:Sonja.Vernooij@dvj-insights.com
mailto:Jeff.Repko@dvjresearchgroup.com


AGENDA

Achtergrond

Houding, kennis & gedrag
plantaardige voeding

Lokale voeding

Conclusies

>



dvj-insights.com 3

ACHTERGROND

Foodvalley NL startte vorig jaar 
de Eiwitboeren van Nederland. 

Doel is om plantaardige 
eiwitten van Nederlandse 

bodem tot leven te brengen, 
voor bodem, boer en burger. 

Dit initiatief dient bij te dragen 
aan de groei van het areaal 

plantaardige eiwitgewassen in 
Nederland, zoals 

aangekondigd in de Green 
Deal als onderdeel van de 
Nationale Eiwitstrategie.

SITUATIE

Foodvalley NL wil focus 
aanbrengen én input voor de 
inzet van activiteiten van de 
Eiwitboeren van Nederland 
en de beoogde Green Deal.

In 2021 is daartoe een eerste 
meting uitgevoerd.

AANLEIDING 
ONDERZOEK

Nagaan wat het kennisniveau 
van de doelgroep is ten 

aanzien van de waarde van 
(meer) plantaardige eiwitten 

van NL bodem en wat de 
belangrijkste drijfveren en 

barrières zijn voor de 
aankoop van producten.

Daarnaast in kaart brengen 
van ontwikkelingen in de tijd 

(2021 -2023).

DOELSTELLING
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STEEKPROEF PROFIEL
- Leeftijd 18+ jaar oud
- (mede) verantwoordelijk voor de aankoop van boodschappen

STEEKPROEF

STEEKPROEFGROOTTE

Sample n=410

WEGING

Het sample is gewogen naar de Gouden Standaard op geslacht en leeftijd.

VELDWERK

Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 3 januari t/m 8 januari 2023.

SUBGROEPEN

Afwijzers van plantaardige variaties n=155
Geen afwijzers van plantaardige variaties n=255
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LEESWIJZER

• De steekproef die wordt gebruikt voor dit gedeelte zijn de 
niet afwijzers van plantaardige variaties op vlees, vis en/of 
zuivel. 

• De steekproef omvat n=255 respondenten voor 2023.

Deze leeswijzer geldt voor het eerste hoofdstuk dat gaat over de houding, kennis & ontwikkeling van plantaardige voeding.  

• Binnen dit hoofdstuk worden vergelijkingen gemaakt met 
eerdere onderzoeken uit 2017 en 2021.

• Als er een statistisch significant verschil is, geven we dit aan 
door middel van een rode/groene kleur. 

STEEKPROEF VERGELIJKINGEN
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KENNIS

De kennis van dierlijke eiwitten is hoger dan van plantaardige eiwitten; een meerderheid weet niet welke producten rijk zijn aan (plantaardige) 
eiwitten.

Vraag: Welke van de onderstaande producten zijn rijk aan eiwitten, ook wel proteïne genoemd? 

71%

59% 59%

52%
49%

46%

38%
35%

33%
30%

20%
18%

15%
13% 13%

10% 10%

5%

2023
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79%

41%

32% 34%

38%

16% 16%

70%

54% 53%

44%

37%

21%
25%

71%

49%
46%

35%

30%

20%
18%

Eieren Noten Peulvruchten Soja Plantaardige zuivel Havermout Zeewier

2017 2021 2023

KENNIS

Ten opzichte van 2017 is er een stijgende lijn te zien in de bekendheid met plantaardige eiwitten in noten en peulvruchten. De kennis over eieren 
en plantaardige zuivel neemt af. Opvallend om te zien dat voor soja en zeewier de kennis weer is teruggevallen naar het niveau van 2017. Dit laat 
zien dat het lang duurt voordat kennis over producten daadwerkelijk beklijfd in het hoofd van consumenten.

Vraag: Welke van de onderstaande producten zijn rijk aan eiwitten, ook wel proteïne genoemd? Significant hoger/ lager dan de resultaten uit 2017 (1), 2021 (2) of 2023 (3) (95% betrouwbaarheidsinterval).

2 3 

3 

1 3 

1 3 

2 3

2 3

1 2

1 
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CONSUMPTIE PRODUCTEN

Er zijn weinig verschuivingen te zien in de consumptie van producten ten opzichte van 2021. Noten, peulvruchten en paddenstoelen zijn nog 
steeds de meest gebruikte producten. Kant-en-klare vleesvervangers wordt inmiddels door ruim meer dan de helft van de consumenten (wel 
eens) gebruikt. De consumptie van zaden is significant gestegen ten opzichte van 2021.

Vraag: Welke van de onderstaande producten consumeert u zelf wel eens?

76%

68%

64%

53%

41%

40%

22%

18%

78%

65%

64%

59%

40%

47%

20%

20%

Noten

Peulvruchten

Paddenstoelen

Kant-en-klare vleesvervangers

Kant-en-klare zuivelvervangers

Zaden

Quinoa

Zeewier

2021 2023

Significant hoger/ lager dan de resultaten uit 2021 (90% betrouwbaarheidsinterval).
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CONSUMPTIE & INTERESSE PLANTAARDIGE EIWITTEN

Tweederde van de niet afwijzers van plantaardige variaties op vlees, vis en zuivel, consumeert deze producten meerdere keren per week. 
Daarnaast spreekt het een bijna net zo’n grote groep aan als men ziet dat plantaardige eiwitten in Nederland geteeld zijn. De Nederlandse 
herkomst zou de helft van de consumenten zelfs motiveren om het betreffende product te kopen.

CONSUMPTIE PLANTAARDIGE EIWITTEN IN NL GETEELDE PLANTAARDIGE EIWITTEN

Stel u weet dat een product gemaakt is van in Nederland geteelde plantaardige
eiwitten.

Vraag: Hoe vaak consumeert u producten met plantaardige eiwitten als variatie op vlees, vis, of zuivel?

22%

42%

16%

14%

6%

1%

21%

44%

13%

16%

5%

1%

Dagelijks

Enkele keren per week

Eén keer per week

Minder dan één keer per week

Nooit, maar ik zou dit wél overwegen

Nooit, en ik zou dit ook niet overwegen, want:

2021 2023

10%

7%

51%

46%

29%

33%

6%

10%

3%

4%

Dit spreekt mij aan

Dit motiveert mij extra
om het product te

kopen

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal

Mee oneens Helemaal mee oneens

Significant hoger/ lager dan de resultaten uit 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval).
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DRIVERS & BARRIERS PLANTAARDIGE EIWITTEN (1)

Gezondheid is de belangrijkste reden om voor plantaardige eiwitten te kiezen, maar loopt wel iets terug t.o.v. 2021. Het belang van smaak als 
positieve driver is toegenomen ten opzichte van 2021; smaak is nu sterker als driver dan als barrière voor het kopen van plantaardige eiwitten. 
Prijs is de sterkste barrière van het kiezen voor plantaardige eiwitten.

Vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om voor producten met plantaardige eiwitten te kiezen?

DRIVERS BARRIERS

Vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet voor producten met plantaardige eiwitten te kiezen?

55%

35%

34%

32%

28%

27%

25%

18%

14%

12%

12%

11%

11%

9%

7%

6%

48%

42%

25%

30%

27%

24%

25%

21%

13%

10%

13%

9%

13%

10%

5%

3%

Gezondheid

De smaak

Voedzaamheid

Dierenwelzijn

Duurzaamheid

Het klimaat

De kwaliteit

De prijs

Onderdeel van recept(en)

Biodiversiteit

Verkrijgbaarheid

Oplossing stikstofcrisis

Gemak

Lokaal geproduceerd

Ambachtelijkheid

Bodemvruchtbaarheid

2021

2023

30%

25%

9%

9%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

30%

28%

8%

8%

11%

10%

7%

5%

5%

7%

4%

2%

7%

4%

6%

De prijs

De smaak

Gezondheid

De kwaliteit

Weet niet hoe je het klaarmaakt

Verkrijgbaarheid

Voedzaamheid

Dierenwelzijn

Gemak

Niet lokaal geproduceerd

Het klimaat

Biodiversiteit

Duurzaamheid

Bodemvruchtbaarheid

Ambachtelijkheid

2021

2023

Significant hoger/ lager dan de resultaten uit 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval).
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DRIVERS & BARRIERS PLANTAARDIGE EIWITTEN (2)

Gezondheid is dé reden om voor plantaardige eiwitten te kiezen en is nauwelijks een barrière voor consumenten. Smaak is belangrijker als driver 
dan als barrière, terwijl voor prijs precies het omgekeerde geldt.

Ook duurzaamheid en in mindere mate biodiversiteit fungeren vooral als driver in de keuze. Lokale productie is op dit moment nog maar voor 
een klein deel van deze doelgroep relevant, evenals bodemvruchtbaarheid.

Vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om voor producten met plantaardige eiwitten te kiezen?

DRIVERS BARRIERS

Vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet voor producten met plantaardige eiwitten te kiezen?

48%

42%

30%

27%

21%

10%

10%

3%

Gezondheid

De smaak

Dierenwelzijn

Duurzaamheid

De prijs

Biodiversiteit

Lokaal geproduceerd

Bodemvruchtbaarheid

2023

8%

28%

5%

7%

30%

2%

7%

4%

Gezondheid

De smaak

Dierenwelzijn

Duurzaamheid

De prijs

Biodiversiteit

Niet lokaal geproduceerd

Bodemvruchtbaarheid

2023
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PRODUCTEN VAN NEDERLANDSE BODEM

Het is voor consumenten het meest logisch dat paddenstoelen en peulvruchten in Nederland geteeld worden, en deze zouden zij ook het liefst 
van Nederlandse bodem willen kopen. Consumenten willen graag noten van Nederlandse bodem kopen, maar vinden het minder logisch dat 
deze ook in Nederland geteeld worden.

LOGISCH VOORKEUR

Vraag: Wat voor soort producten zijn voor u het meest logisch dat ze in Nederland geteeld worden? Vraag: Welke plantaardige producten zou u zelf het liefst willen kopen van Nederlandse bodem?

61%

57%

41%

40%

38%

37%

34%

10%

61%

60%

39%

47%

33%

43%

35%

10%

Paddenstoelen

Peulvruchten

Zaden

Kant-en-klare zuivelvervangers

Zeewier

Kant-en-klare vleesvervangers

Noten

Quinoa

2021 2023

55%

53%

48%

38%

37%

36%

28%

17%

56%

52%

50%

43%

40%

41%

23%

17%

Paddenstoelen

Peulvruchten

Noten

Kant-en-klare vleesvervangers

Kant-en-klare zuivelvervangers

Zaden

Zeewier

Quinoa

2021 2023

Significant hoger/ lager dan de resultaten uit 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval).
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PRODUCTEN VAN NL PLANTAARDIGE EIWITTEN - MEERWAARDE

De belangrijkste meerwaarde van producten gemaakt van Nederlandse eiwitten is het steunen van lokale boeren, duurzaamheid en dat het beter 
is voor het klimaat. Over deze aspecten zou ook het meest verteld moeten worden.

Vergeleken met 2021 geven meer consumenten aan dat over de gezondheid van plantaardige eiwitten gecommuniceerd moet worden. 
Dierenwelzijn blijkt als topic minder relevant te zijn geworden zowel in meerwaarde als interesse in communicatie.

MEERWAARDE COMMUNICATIE

Vraag: Wat is volgens u de meerwaarde van producten gemaakt van Nederlandse plantaardige eiwitten? Vraag: Over welke van de voordelen van producten gemaakt van Nederlandse plantaardige eiwitten zou volgens u 
het meest verteld moeten worden?

49%

45%

43%

32%

27%

24%

22%

22%

20%

18%

17%

12%

51%

38%

43%

23%

27%

26%

21%

24%

22%

19%

17%

14%

Steunen van lokale boeren

Duurzamer

Beter voor het klimaat

Beter voor het dierenwelzijn

Betere kwaliteit

Gezonder

Ambachtelijkheid

Betere smaak

Betere arbeidsomstandigheden

Betere prijs

Biodiversiteit

Bodemvruchtbaarheid/ -leven

2021

2023

42%

42%

37%

32%

25%

22%

21%

21%

19%

18%

15%

15%

43%

35%

38%

24%

27%

20%

27%

16%

23%

18%

15%

19%

Steunen van lokale boeren

Beter voor het klimaat

Duurzamer

Beter voor het dierenwelzijn

Betere kwaliteit

Betere smaak

Gezonder

Betere arbeidsomstandigheden

Betere prijs

Ambachtelijkheid

Biodiversiteit

Bodemvruchtbaarheid/ -leven

2021

2023

Significant hoger/ lager dan de resultaten uit 2021 (95% betrouwbaarheidsinterval).
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COMMUNICATIE PLANTAARDIGE EIWITTEN

Een kwart van de doelgroep vindt dat de communicatie over plantaardige eiwitten door onafhankelijke instanties moet gebeuren, zoals het 
Voedingscentrum of de overheid. Een kleiner deel vindt dat dit moet gebeuren door de boer zelf of de retailers. 

COMMUNICATIE COMMUNICATIE

Vraag: Wie vindt u de meest aangewezen partij om hier over te communiceren zodat meer mensen er van weten?

26%

21%

18%

16%

10%

4%

3%

Onafhankelijke instanties, zoals het
Voedingscentrum

De overheid

De boer zelf

De supermarkt (bijv. AH, Jumbo)

De producent/verwerker (bijv. Hak)

De speciaalzaak

Producenten organisaties, zoals de
consumptieaardappel (POC)
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LEESWIJZER

• Voor dit gedeelte rapporteren we de cijfers die zijn 
gebaseerd op de gehele steekproef uit 2023.

• De steekproef omvat 410 respondenten.

Deze leeswijzer geldt voor het tweede hoofdstuk, dat gaat over lokale voeding. 

• Voor de analyse van de resultaten hebben we getoetst op 
verschillen tussen geïnteresseerden/gebruikers van 
plantaardige variaties en afwijzers ervan.

• Wanneer er een noemenswaardig en relevant verschil is 
tussen de doelgroepen geven we dit aan in het rapport. 

• Omdat we voor dit deel van de rapportage kijken naar het 
algemene Nederlandse populatie, kunnen geen valide 
vergelijkingen worden gemaakt met de resultaten van 2021 
(met een specifieke doelgroep).

STEEKPROEF VERGELIJKINGEN
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HOUDING

Bijna de helft de Nederlandse consumenten geeft aan bewust minder vlees te eten en voor eenderde speelt duurzaamheid een belangrijke rol. 
Het belang van zowel het consumeren van dierlijke producten als van duurzaamheid is voor de meerderheid niet veranderd ten opzichte van 
vorig jaar. 

HOUDING BELANG

Vraag: In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? Vraag: Is voor u persoonlijk de rol van onderstaande aspecten veranderd bij het doen van boodschappen in het afgelopen jaar?

32%

43%

33%

Ik koop voeding zo veel
mogelijk met duurzame

keurmerken

Ik probeer bewust minder
vlees te eten

Duurzaamheid speelt een
belangrijke rol in de
keuzes die ik maak

21%

27%

27%

59%

56%

56%

11%

7%

9%

10%

10%

7%

Keurmerken

Duurzaamheid

Minder dierlijke producten consumeren

Belangrijker geworden Gelijk gebleven Minder belangrijk geworden Weet ik niet
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ASSOCIATIES MET EIWITTEN VAN NEDERLANDSE BODEM

Consumenten associëren eiwitten van Nederlandse bodem voornamelijk met dierlijke eiwit producten: ‘eieren’, ‘melk’, en ‘vlees’, maar ook met 
‘gezond’. Opvallend dat eieren de sterkste lokale associaties oproepen. Ongeveer de helft alle associaties zijn positief.

SENTIMENT ASSOCIATIES

47% POSITIEF

59% RELEVANT

1.7

Vraag: Welke gedachten, gevoelens, woorden of associaties komen er bij u op als u de term “eiwitten van 
Nederlandse bodem” hoort?
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ASSOCIATIES – SPLIT SENTIMENT 
Veel associaties zijn positief of neutraal, slechts een klein deel van de associaties worden als negatief geclassificeerd: duur of niet smaakvol (vies, 
onsmakelijk, niet lekker).

Wat consumenten als positief ervaren bij eiwitten van Nederlandse bodem is gezond en duurzaam; naast de specifieke eiwitrijke producten.

POSITIEF NEGATIEF

47% 6%
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ASSOCIATIES – SPLIT (GEEN) AFWIJZERS
De associaties verschillen tussen de niet afwijzers en de afwijzers. De afwijzers denken vooral aan vlees.

Geïnteresseerden en gebruikers van plantaardige variaties, associëren eiwit van Nederlandse bodem met gezond en duurzaam en minder met 
vlees. Daarnaast is het sentiment onder de niet afwijzers positiever en relevanter. 

GEEN AFWIJZERS AFWIJZERS

# Associations 1.8

Positief 54%

Relevant 67%

# Associations 1.7

Positief 34%

Relevant 46%

%: Significant hoger dan afwijzers (95% betrouwbaarheidsinterval).
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BETEKENIS LOKAAL ETEN
Een voedingsmiddel is lokaal wanneer het uit de buurt/regio komt. 

CONSUMENTEN OMSCHRIJVING ‘LOKAAL VOEDINGSMIDDEL’

Vraag: Wat of wanneer is voor u een voedingsmiddel voor u lokaal?
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WANNEER IS EEN VOEDINGSMIDDEL LOKAAL

Men beschouwt een voedingsmiddel lokaal wanneer het uit eigen dorp of regio komt en daar ook geproduceerd is. Hetzelfde geldt voor de 
ingrediënten, alhoewel men daar een wat ruimere afstand te hanteren: uit eigen regio of uit Nederland.

WANNEER GEPRODUCEERD IN INGREDIËNTEN UIT

Vraag: Wanneer is een voedingsmiddel voor u lokaal?
Vraag: Wat betekent lokale voeding volgens u? 
Merk/ product met ingrediënten uit:

Vraag: Wat betekent lokale voeding volgens u? 
Merk/ product geproduceerd in:

62%

32%

1%

1%

1%

3%

Uit eigen dorp/regio

Uit Nederland

Uit Directe Buurlanden
(Duitsland/België)

Uit Europa

Anders, namelijk:

Weet ik niet

53%

38%

2%

1%

1%

5%

Eigen dorp/regio

Nederland

Directe Buurlanden
(Duitsland/België)

Europa

Anders, namelijk:

Weet ik niet

40%

43%

5%

3%

1%

9%

Eigen dorp/regio komen

Nederland komen

Directe Buurlanden
(Duitsland/België) komen

Europa komen

Anders, namelijk:

Weet ik niet
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EVALUATIE VOEDINGSPRODUCTEN (1)
De Streeckgenoten Rookworst (lokale leveranciers), AH Oranje zoete aardappel en HAK bruine bonen (uit de regio / Nederland), worden het 
meest gezien als lokaal voedingsproduct. Ongeveer eenderde zou voor deze producten ook (iets) meer willen betalen.  

STREECKGENOTEN ROOKWORST AH ORANJE ZOETE AARDAPPEL HAK BRUINE BONEN

59%

41%

30%

Ik vind dit een lokaal
voedingsproduct

Dit voedingsproduct spreekt mij
aan

Ik zou hier (iets) meer voor
willen betalen

53%

35%

28%

Ik vind dit een lokaal
voedingsproduct

Dit voedingsproduct spreekt mij
aan

Ik zou hier (iets) meer voor
willen betalen

54%

55%

26%

Ik vind dit een lokaal
voedingsproduct

Dit voedingsproduct spreekt mij
aan

Ik zou hier (iets) meer voor
willen betalen

Streeckgenoten geeft vleeswaren en 
specialiteiten van lokale topslagers in de regio 
een plek in de supermarkten van Albert Heijn 
van die regio.

Zoete aardappelen uit Nederland. Afgelopen 
jaren zijn er enkele telers die veel ervaring 
hebben opgedaan in de teelt van dit 
subtropisch gewas op Nederlandse bodem.

De Hak bruine bonen komen uit Zeeuws 
Vlaanderen (Nederland). Dan worden ze naar 
de fabriek in Giessen (Noord-Brabant) 
gebracht.

Vraag: Ik vind dit een lokaal voedingsproduct. / Dit voedingsproduct spreekt mij aan / Ik zou hier (iets) meer voor willen betalen.
Helemaal mee eens / mee eens / neutraal / mee oneens / helemaal mee oneens.
Resultaten = top 2 box: (helemaal) mee eens.



dvj-insights.com 25

EVALUATIE VOEDINGSPRODUCTEN (2)
De AH vegan veldbonen burger (ingrediënten van Nederlandse bodem) en vooral de Lupinebonen van Smaakt (biologisch) en de Maza hoemoes
(geproduceerd in Zaandam) worden door een minderheid als lokaal voedingsproduct beschouwd.

De voedingsmiddelen zijn voor iets minder dan een kwart van de consumenten wel aansprekend en een vergelijkbaar aandeel zou er ook (iets) 
meer voor willen betalen.

AH VEGAN VELDBONEN BURGER SMAAKT LUPINEBONEN MAZA HOEMOES

40%

24%

23%

Ik vind dit een lokaal
voedingsproduct

Dit voedingsproduct spreekt mij
aan

Ik zou hier (iets) meer voor
willen betalen

25%

21%

19%

Ik vind dit een lokaal
voedingsproduct

Dit voedingsproduct spreekt mij
aan

Ik zou hier (iets) meer voor
willen betalen

25%

19%

17%

Ik vind dit een lokaal
voedingsproduct

Dit voedingsproduct spreekt mij
aan

Ik zou hier (iets) meer voor
willen betalen

Veganistische burger op basis van 
veldboneneiwit van Nederlandse bodem.

Lupinebonen zijn biologisch geteeld en er 
geen gebruik wordt gemaakt van 
kunstmatige toevoegingen. Puur natuur, 
veelzijdig en voedzaam.

Kikkererwtenpasta dat wordt bereid in de 
productiekeuken aan de Sluispolderweg in 
Zaandam. De ingrediënten kunnen wereldwijd 
ingekocht worden, afhankelijk van waar de 
beste kwaliteit geleverd wordt. Wel proberen 
we altijd zo dichtbij als mogelijk is in te kopen.

Vraag: Ik vind dit een lokaal voedingsproduct. / Dit voedingsproduct spreekt mij aan / Ik zou hier (iets) meer voor willen betalen.
Helemaal mee eens / mee eens / neutraal / mee oneens / helemaal mee oneens.
Resultaten = top 2 box: (helemaal) mee eens.
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BELANG VAN LOKALE VOEDINGSMIDDELEN

Voor en derde van de Nederlandse consumenten is de rol van lokale voedingsmiddelen toegenomen in het afgelopen jaar en dit komt met name 
door de discussie rondom de (Nederlandse) boer en het Klimaatakkoord. 

BELANG WAARDOOR BELANGRIJKER GEWORDEN

Vraag: Is voor u persoonlijk de rol van onderstaande aspecten veranderd
bij het doen van boodschappen in het afgelopen jaar? Vraag: Waardoor komt dit?

30%

56%

6%

8%

Weet ik niet

Minder belangrijk
geworden

Gelijk gebleven

Belangrijker
geworden

37%

32%

28%

23%

20%

15%

10%

8%

8%

5%

Discussie/waardering rondom de (Nederlandse) boer

Het Klimaatakkoord

Inflatie (stijgende prijzen)

Makkelijker te verkrijgen

De oorlog in Oekraïne

COVID-19

Meer aandacht voor in de media

Geen van bovenstaande

Europese Green deal

Anders, namelijk

Lokale voedingsmiddelen
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PRODUCTEN MET EEN LOKALE HERKOMST

De Nederlandse consumenten die wel eens producten kopen met een lokale herkomst, geven hebben daar over het algemeen ook een voorkeur 
voor. Eieren, groente, zuivel en vlees zijn de meest gekochte producten met lokale herkomst.

Producten rijk aan plantaardige eiwitten zoals noten, zaden, peulvruchten, worden nog niet zo veel lokaal gekocht, maar de wens om dit meer te 
kopen lijkt wel aanwezig.

KOPEN VOORKEUR WENS

Vraag: Welke producten koopt u zelf wel eens met een lokale herkomst? Vraag: Welke producten zou u wel (meer) lokaal willen kopen?Vraag: Bij welke producten heeft u een voorkeur voor een lokale herkomst?

56%

56%

37%

36%

16%

13%

9%

6%

4%

Eieren

Groente

Zuivel

Vlees

Paddenstoelen

Peulvruchten

Noten en zaden

Vleesvervangers

Plantaardige variaties op zuivel

62%

56%

35%

34%

14%

12%

6%

4%

4%

Groente

Eieren

Vlees

Zuivel

Paddenstoelen

Peulvruchten

Noten en zaden

Vleesvervangers

Plantaardige variaties op zuivel

45%

40%

38%

37%

20%

20%

19%

15%

15%

Groente

Vlees

Zuivel

Eieren

Noten en zaden

Peulvruchten

Paddenstoelen

Plantaardige variaties op zuivel

Vleesvervangers
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CONCLUSIES – PLANTAARDIGE EIWITTEN

Het kost tijd, aandacht en investering in communicatie om de kennis van consumenten structureel op niveau te houden.

◦ De kennis van dierlijke eiwitten is ook in 2023 nog steeds beter dan van plantaardige eiwitten, ook onder de groep consumenten die 
openstaan voor plantaardige eiwitvariaties of deze al gebruiken. Er is wel een stijgende lijn in de kennis over noten en peulvruchten. 
Daarnaast zien we de op een aantal producten de kennis weer wat afnemen vergeleken met 2021 (zeewier en soja).

Consumenten doen liever geen concessies aan smaak bij het kiezen van hun producten. Met het toenemende kwalitatief goede aanbod is dit 
ook steeds minder nodig, waardoor smaak nu in positieve zin bijdraagt aan de keuze voor plantaardige eiwitproducten. Dit is een belangrijke 
ontwikkeling vergeleken met 2021.

◦ Gezondheid is nog steeds de belangrijkste reden om voor plantaardige eiwitten te kiezen. Het belang van smaak is tegenomen ten opzichte 
van 2021. Duurzaamheid is voor een kwart van de consumenten van belang, maar lokale productie speelt als driver voor aankoop nog een 
bescheiden rol.

◦ Prijs blijft dé barrière bij het kiezen voor plantaardige eiwitten, evenals de smaak van producten. 

De thema’s voor communicatie over Nederlandse plantaardige eiwitten zijn lokale boeren, duurzaamheid/klimaat en gezondheid. 
Onafhankelijke instanties zijn de meest aangewezen partijen, maar ook de retailer en de boer zelf kunnen een rol spelen.

◦ Voor consumenten ligt de meerwaarde van producten gemaakt van Nederlandse plantaardige eiwitten in het steunen van de lokale boeren, 
duurzaamheid en dat het beter is voor het klimaat.

◦ Vergeleken met 2021 is de interesse in communicatie over gezondheid toegenomen; de interesse in dierenwelzijn is afgenomen.

◦ Onafhankelijke instanties (zoals het Voedingscentrum) of de overheid zijn volgens consumenten de aangewezen partijen voor communicatie, 
direct gevolgd door de supermarkt en de boer zelf. Van speciaalzaken of producenten organisaties verwacht men dit minder.
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CONCLUSIES – LOKALE HERKOMST

Lokaal geproduceerd is nog geen sterke driver voor de aankoop van plantaardige eiwitten, maar de meerderheid van de plantaardige eiwit 
consumenten heeft wel interesse in lokale herkomst.

◦ De consumptiefrequentie van plantaardige eiwitten is stabiel vergeleken met 2021, maar een lokale herkomst (Nederlands) motiveert meer dan 
de helft van de huidige gebruikers en geïnteresseerden van plantaardige eiwitten wel om het product te kopen.

◦ Voor een derde van de Nederlandse consumenten is herkomst (lokaal voedingsmiddel) in het afgelopen jaar belangrijker geworden bij het maken 
van hun keuze. Dit komt door de discussie rondom de (Nederlandse) boer en het Klimaatakkoord. 

Eiwitten van Nederlandse bodem worden vooral met dierlijke producten geassocieerd. Voor de gebruikers en geïnteresseerden in plantaardig 
eiwit zijn duurzaamheid en gezondheid de meest belangrijke thema’s. 

◦ Consumenten associëren eiwitten van Nederlandse bodem voornamelijk met ‘eieren’, ‘melk’, en ‘vlees’. De associaties zijn overwegend positief.

◦ De associaties verschillen tussen de niet afwijzers en de afwijzers. De afwijzers denken vooral aan vlees. De gebruikers en geïnteresseerden 
denken naast eieren, vooral aan gezondheid en duurzaamheid.

Een voedingsmiddel is lokaal als het uit de buurt of regio komt en daar ook is geproduceerd; de ingrediënten mogen in dat geval van wat verder 
weg komen, maar wel uit de regio of Nederland. Dan is er ook bereidheid om iets meer te betalen.

◦ Een lokale producent (bijv Streeckgenoten) of een regionale herkomst van het eindproduct (bijv. bruine bonen uit Zeeland) worden het meest als 
lokaal ervaren door consumenten. Een derde van de consumenten wil daarvoor ook (iets) meer betalen.

◦ Het gebruik van ingrediënten uit Nederland of alleen de productie in Nederland (met ingrediënten van verder weg) verliezen een deel van
hun lokale gevoel. Biologische teelt (lupinebonen) wordt door een deel van de consumenten wel ervaren als lokaal. De bereidheid om
er meer voor te betalen is lager.
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