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DE ‘VEGAN’-MARKT IN HET BUITENLAND

Van oeroud koosjer tot het 
Duitse Veganz
Door: Floor Buitelaar  Foto’s: Floor Buitelaar

‘Vegan’ is de laatste jaren sterk in opkomst, zeker 
in het afgelopen jaar. Ook al is het nog steeds 
maar een minderheid, consumenten worden in 
het algemeen steeds bewuster en daarmee groeit 
de consumptie van plantaardige – ‘diervrije’ 
– producten (vlees, vis, zuivel, eieren, honing 
etc.). En in het verlengde daarvan, veganisten 
vermijden ook gebruiksvoorwerpen die van dier-
lijke materialen zijn gemaakt, zoals bij kleding 
bijvoorbeeld lederen riemen, jassen met bont of 
truien van wol. Voor dit artikel beperk ik me tot 
food. 
Voor vele retailers rest nu de vraag: welke 
categorie-overkoepelende visie hanteren we voor 
vegan, wat zijn de kansen en manieren om deze 
categorie verder te ontwikkelen en hoe gaan we 
het assortiment samenstellen en presenteren? 
Deze vragen spelen natuurlijk niet alleen in de 
Nederlandse levensmiddelsector. Ook in het bui-
tenland zien we dat de vega- en vegan-categorie 
hard groeit. 
Hoe reageren buitenlandse food retailers op de 
groeiende vraag naar vegan-producten? Afgelo-
pen jaar bezocht ik in Duitsland, België, Spanje 
en Israël diverse formules. In dit artikel de opval-

lendste zaken qua assortiment, presentatie en 
communicatie, veelal aan de hand van foto’s uit 
de bezochte winkels.

In alle westerse landen groeit de vraag naar 
vegetarische en veganistische artikelen. In de vier 
landen die ik bezocht, is de status van ‘vega en 
vegan’ zeer verschillend. Het grootste verschil is 
de vegan-markt in Israël versus die van Spanje. In 
Israël is veganistisch een vrij normaal onderdeel 
van de aankoopkeuzes, terwijl vegetarisch en 
veganistisch in de Spaanse sector nog weinig 
voorstelt. 
In de meeste Europese landen zijn er drie 
beweegredenen voor de consument om vega(n) 
producten te kopen: duurzaamheid (bijvoorbeeld 
het beslag op milieu om vlees te producten en 
het landgebruik), gezondheid en/of dierenwel-
zijn. Bij de Israëlische consument is een vierde 
beweegreden sterk bepalend, die ook meteen de 
hoofdreden is voor de populariteit van ‘vegan’ 
eten in dit land: geloof en cultuur. Vanwege de 
koosjer eetgebruiken mogen vlees en zuivel niet 
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Floor Buitelaar is oprichter van Floreer Consul-
tancy, een ‘consultancy boutique’-kantoor voor 
‘vegan & plantbased food retail’.  
Floreer Consultancy adviseert retailers en produ-
centen binnen de vegetarische en veganistische 
markt en ondernemers met de commercie van 
plantaardige en veganistische producten. Enkele 
van de projecten en initiatieven waarbij Floreer 
Consultancy betrokken is: The Protein Cluster, 
masterclasses en inspiratiereizen. 
Daarnaast heeft Floreer Consultancy in samen-
werking met Focusplaza ‘Masters in Future Food’ 
opgezet: een programma voor retailers en pro-
ducenten rondom veganistische en plantaardige 
producten, met masterclasses en inspiratiereis. 
Het volgende programma start op 4 maart. 
De reis die van dat programma deel uitmaakt, 
heeft Stockholm als bestemming en vindt in het 
najaar plaats. 
Interesse? Mail naar: floor@floreerconsultancy.nl

In Duitsland kiezen Kaufland en Rewe 

vaak voor kopstellingen met daarin 

vega(n)- en lactosevrije producten. Deze 

kopstellingen, zoals hier bij Kaufland, zijn 

de blikvangers van de verder traditionele 

zuivel- en slagerij-afdelingen. Kaufland 

en Rewe presenteren het hierdoor dus 

apart, maar lichten het sterk uit en ver-

groten hiermee de vindbaarheid.

Het apart presenteren van vegan-producten maakt de vindbaarheid groter voor de vegan-consument, maar deze 

consument heeft daar eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee. Die heeft zich allang in allerlei alternatieven 

verdiept en herkent van alles aan de labelling op het etiket of het schapkaartje. De uitdaging is veeleer: hoe krijgt 

je als retailer de reguliere consument en de flexitariër naar dit assortiment? Door het apart te blijven presenteren, 

mist deze groep consumenten de categorie geregeld. 

Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij Markthalle in Duitsland: Markthalle heeft hier uitgepakt met een gang van tien 

meter met aan beide kanten vegetarische en veganistische producten. Je loopt hier alleen straal aan voorbij, door-

dat het aan de andere kant van de winkel wordt gepresenteerd, t.o.v. bijvoorbeeld de slagerij. Ook heeft Markt-

halle nog niet helemaal begrepen dat insecten niet onder de ‘vegan lifestyle’ behoren, want deze liggen tussen de 

vegan-producten… Zou het kunnen dat Markthalle heeft gedacht: als de flexitariër niet echt vindt wat-ie zoekt, 

kan hij of zij nog altijd een insectenproduct als alternatief kiezen?

Vegan: apart presenteren?

Lees verder op blz. 46
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