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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 

Floor Buitelaar
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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Vega en ‘vegan’ in het buitenland: 1/de traiteurafdeling van de Belgische formule 
Färm, 2/een barretje om even te zitten in de Israëlische formule AM-PM, 3/ een 
saladebar van een nieuwe vestiging van Carrefour Express in Brussel, 4/ uitleg 
over vega, ‘vegan’, lactose-arm en volkoren, bij de bakker die als concessionair on-
derdeel is van Edeka Zurheide en 5/een vega/’vegan’ saladebar bij Edeka Zurheide

In Israël zag ik dat de vega(n) producten in de reguliere schappen worden gepresenteerd, zonder veel 
communicatie of uitleg daarover. In dit land gebruiken de consument net zo makkelijk sojamelk als 
koemelk. Door het gebruik van het ‘vegan friendly’-logo (zie foto )wordt het voor de consument  
duidelijk dat het een vegan-product betreft; handig voor met name de grote internationale gemeen-
schap in Tel Aviv, want alle verpakkingen zijn in het Hebreeuws en dus voor expats etc. onleesbaar. 
Dit logo wordt op alle ‘vegan’ producten gebruikt: van plantaardige yoghurt tot koekjes en brood. 
Ook laten veel horecazaken dit logo op hun gevels zien.
Over convenience: waar afgelopen jaar in Engeland diverse plantaardige en veganistische kant-en-
klaarmaaltijden zijn geïntroduceerd, zien we dit in de rest van Europa nog vrij weinig terugkomen. 
Maar in Israël zijn ‘vegan ready-to-eat meals’ al zeer gebruikelijk – maar dan wel in de vriezer. Bij de 
formule AM PM in Israël is zelfs circa een vijfde van het totale diepvriesassortiment vegan: van kikker-
erwten tot snacks, burgers en dus ook kant-en-klaarmaaltijden. Bijna alle diepvriesartikelen hebben 
hier groente als hoofdbestanddeel in plaats van vleesvervangers, zoals je dat vaak in Europa nog 
terugziet.

1

3 4

Veganfriendly in Israël
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In België heeft Colruyt (foto links) al diverse vega(n)-varianten, maar 
nog geen meter aan vleesvervangers. Colruyt legt er daarom gewoon 
conveniencemaaltijden bij die niet vegetarisch of veganistisch zijn: dat 
is vast verwarrend voor de consument. 
Delhaize pakt al een stuk meer uit met het ‘veggie’-assortiment (zo heet 
het in België): bijna de helft van de sku’s bestaat uit private label. 
De formule die vegetarisch en veganistisch echt heeft omarmd, is Färm. 
Färm is een kleine coöperatieve formule, met vooral biologische artike-
len en met slechts een paar vestigingen, in en om Brussel. Hier vind je 
zelfs vega-hondenvoer en bijna een meter aan veganistische room.

tegelijkertijd (of kort na elkaar) worden geconsu-
meerd. Hierdoor zijn vegan producten populair 
en gebruikelijk. Dit zie je niet alleen in de retail, 
maar ook in horeca terugkomen.
In de andere landen ligt het vegan-assortiment 
vaak nog in een aparte hoek. In Spanje zie je dat 
de consument sowieso nog minder ver is, dat 
geldt zowel voor vegetarisch als veganistisch. 
Met als gevolg dat vega en vegan nog nauwelijks 
ruimte of een doorontwikkeld aanbod hebben. 
Zo zag ik in een Carrefour in Spanje vega en 
vegan samen met bio in een soort ‘verdomhoekje’ 
gepresenteerd: welgeteld 1 meter, met veel lege 
plekken. Voor vega-inspiratie hoeven we dus niet 
naar Spanje. 
Verder zijn er de nodige verschillen in formules 
van een land. In Duitsland is de markt voor vega 
en vegan verder ontwikkeld dan bijvoorbeeld 
Spanje, maar bij een traditionele discountformule 
als Penny zul je geen groot aanbod vega en vegan 
aantre� en, kennelijk is de category manager 

voor vlees van Penny er nog niet van overtuigd. Dit in 
tegenstelling tot discounter Lidl, die de vegan-markt 
in Duitsland openbreekt met een ‘next level’-burger. ■

Xxx ■Xxx ■
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en goede kwaliteit van verse groente en 

fruit is belangrijk voor de consument en 

daarmee een echte imagobepaler voor 

de supermarkt. Alle supermarkten heb-

ben daarom volop focus op deze categorie. Ieder-

een wil kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden 

voor succes in agf: zorg ervoor dat je jaarrond een 

brede keuze hebt in alle mogelijke groente en fruit, 

van constante kwaliteit en tegen een redelijke prijs. 

Maar als iedereen hierin vrijwel precies hetzelfde 

doet, waarin zit dan het verschil? Hoe komt het 

dat Lidl al acht keer achter elkaar is uitgeroepen 

tot beste supermarkt in groente en fruit? Is Lidl 

dan constant zoveel beter dan de andere in prijs, 

kwaliteit en beschikbaarheid?

Agf is natuurlijk van oorsprong een echte priva-

telabelcategorie. Op een paar uitzonderingen na, 

zie je nauwelijks echte merken in de categorie. 

Transactioneel denken voert de boventoon. De 

‘dagprijzencultuur’ van de veiling regeert. Zou het 

dan toch niet eens tijd worden om meer merk- en 

marketingdenken toe te laten in de categorie? 

Ja, we weten het, het is een oude discussie. En er 

zijn ook best al wat stapjes gezet. Maar een echte 

samenwerking tussen agf-aanbieders en retailers 

biedt nog zoveel meer kansen. Daarin is nog een 

wereld te winnen.

En alle lichten staan op groen! Bij zo’n 55% van 

Categorie in the spotlight: agf
de shoppers is groente nog steeds bepalend in 

de keuze van wat er ’s avonds gegeten wordt. 

Omdat ze weten dat het gezond is. En ook omdat 

steeds meer van hen beseff en dat de ecologische 

voetafdruk van agf lager is dan van andere maal-

tijdcomponenten. Toch eten we bij lange niet de 

hoeveelheid groente en fruit die het Voedingscen-

trum aanbeveelt. Sterker, we halen de helft van die 

250 gram groente nog niet eens.

Agf biedt dus volop groeipotentieel. Veel meer dan 

de paar procent die nu wordt gerealiseerd. Mist de 

consument inspiratie om meer groente te eten? 

Of kost het bereiden van echt verse groente, ook 

bij maaltijdpakketten, toch te veel tijd? Wordt er 

wel goed genoeg ingespeeld op trends, zoals de 

groei van eenpersoonshuishoudens, het toene-

mende aantal kleinere maaltijdmomenten, de 

‘De shopper wordt 
geconfronteerd met een 

rode zee aan verschil-
lende tomaten, zonder 

ook maar het minste 
idee te hebben waar 

die voor dienen’

Anita Verdonk en Martin 
Kok van Cooks CrossOver 
Communicatie iedere twee 
maanden in dit blad over 
een categorie in de super-
markt. Cooks CrossOver 
Communicatie ondersteunt 
retailers en producenten 
onder meer met de ontwik-
keling van categorievisies. 
Reageren? 
anita@cookscrossover.com 
martin@cookscrossover.com
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In de Duitse vriezers zie je al vegan-snacks en -ijssoorten terug-
komen. In Nederland blijft het vaak bij Alpro, Ben & Jerry’s en 
Professor Grünschnabel, maar in Duitsland beginnen retailers al 
met huismerken. Hier bijvoorbeeld zien we veganistisch ijs van 
het huismerk van Kaufland, voor € 1,99. Een koopje, vergeleken 
met de € 5,99 van Alpro ernaast. Vraag is dan ook waarom het 
niet op een volledige meter breedte wordt gepresenteerd. Ik zie 
dat als een gemiste kans voor Kaufland. Maar: als Kaufland zich 
als doel heeft gesteld om in dit soort nieuw assortiment een 
vechtjas te zijn, dan klopt het natuurlijk wel weer.

Groot is de formule niet, maar de koning 
in ‘vegan retail’ in de Duitse sector is 
Veganz, hoofdzakelijk gevestigd in Berlijn. 
Een formule met voornamelijk koelverse 
en houdbare artikelen, maar altijd met 
veganisme als uitgangspunt. Hier komt 
de consument voor producten die niet in 
reguliere supermarkten te vinden zijn, zoals 
‘vegan-honing’. Een product dat op honing 
lijkt maar het niet is, en de merknaam is een 
bijzonder woordspelletje; Ohnig. (‘Honig’ is 
Duits voor honing en ‘ohne’ is ‘zonder’.)
Veganz biedt A-merken, maar heeft ook 
een eigen merk. Dit eigen merk is verkrijg-
baar bij andere retailers, zoals Albert Heijn. 
Het opvallendste van Veganz is de zeer 
uitgebreide afdeling kaas en zuivel: in het 
Veganz-filiaal waar ik was, omvat die drie 
meter, met relatief veel haver-, kokos- en 
amandelvarianten. Dit in tegenstelling 
tot de paar varianten die je nu nog in de 
meeste (Nederlandse) supermarkten vindt. 
Daarnaast biedt Veganz diverse convenien-
cemaaltijden in de vriezer aan. Deze beide 
categorieën tonen nog veel mogelijkheden 
tot productinnovatie voor de Nederlandse 
markt.

Uit de verschillende presentaties maak ik op dat zodra 

het echt ingeburgerd is om vegetarische en veganistische 

producten deel uit te laten maken van het eetpatroon, deze 

producten ook kunnen worden gemengd in de reguliere 

schappen met dierlijke producten. De consument maakt dan 

zijn/haar keuze aan de hand van logo’s en tekst op de ver-

pakking. Duidelijke labelling op de verpakking en duidelijke 

schapkaartcommunicatie zijn dan uiteraard cruciaal. 

Na alle bezoeken aan winkels in deze vier landen concludeer 

ik dat de Duitse retailers sterk vooroplopen in communica-

tie, meer ook dan Israël. Misschien komt dat wel omdat een 

strikt patroon van spijswetten voor de Israëli’s allang een 

dagelijkse gewoonte is geworden, terwijl in Duitsland con-

sumenten sterk voedingsbewust zijn, maar nog veel hulp en 

informatie nodig hebben om in deze ‘eiwittransitie’ tot een 

juiste keuze te komen. 

De formule Real zet vega- en vegan-producten echt in de 

spotlight door er met wobblers extra op te wijzen: niet alleen 

bij vleesvervangers, maar ook bij cosmetica en diepvries. 

Denn’s Biomarkt heeft een nog sterkere oplossing: alle schapkaarten hebben heldere informatie over het 

product. Niet alleen rondom vega of vegan, ook lactose- en glutenvrij staan hierop aangegeven (deze 

laatste twee categorieën zijn groot in Duitsland). Dat wordt ook bij cosmetica en bijvoorbeeld alcoholi-

sche dranken aangegeven: het overstijgt de gebruikelijke vega- en vegan-categorieën. Retailers als Real 

en Denn’s hebben goed begrepen dat vegan verder gaat dan alleen etenswaren. De vegan-consument 

wil deze informatie bij alle categorieën waar vervanging van dierlijk door plantaardig een rol kan spelen.

Ook opvallend: met name in Duitsland en Israël is het aanbod in veganistische zuivel veel groter dan in 

Nederland. Zo vind je in iedere Duitse supermarkt wel ‘plantaardige slagroom’ en is het kaasaanbod in 

beide landen behoorlijk uitgebreid. Van roomkaas, mozzarella, mascarpone, plakken en geraspte kaas tot 

zelfs allerlei borrelkazen. Meestal op basis van kokos en noten, zoals we dat ook in Nederland al kennen. 

In Israël is Violife een grote producent hiervan.

In alle bezochte landen is houdbare zuivel een goed doorontwikkeld assortiment: meerdere meters, 

diverse merken en meerdere ingrediënten. In Europa is er een grotere verscheidenheid aan ingrediënten 

te vinden in het schap: soja is het grootst, amandel is ook populair samen met haver. Daarnaast zijn er 

dan nog kokos, rijst en soms ook alternatieven met hazel- of cashewnoten. In Israël blijft het voornamelijk 

bij soja- en amandelmelk. In Duitsland zie je dat oorsprong en de lokale herkomst een grotere rol spelen 

binnen deze categorie. Daarom hier vele varianten lupine en haver ‘van eigen bodem’. Ook wordt er volop 

gepromoot met ‘non-soja’, want soja is in de perceptie van sommige consumenten een inferieur ingre-

diënt. Tegelijkertijd zien we wel een zeer groot aanbod van tofu (soja) in de Duitse schappen. Met name 

Taifun is hier groot in, het biedt een range van zo’n 10 sku’s aan. 

Duitsland, Israël, Nederland

toenemende vraag naar gemak enzovoort? We 

zien ook bij alle supermarkten een vrijwel identiek, 

grotendeels ‘non-branded’ aanbod, overal op een 

vergelijkbare manier gepresenteerd. Zonder uitleg, 

zonder communicatie, zonder iconen in het schap. 

Gevolg is, dat de shopper in de meeste supermark-

ten wordt geconfronteerd met, bijvoorbeeld, een 

rode zee aan verschillende tomaten, zonder ook 

maar het minste idee te hebben waar die voor 

dienen. Dus koopt hij maar weer gewoon waar hij 

bekend mee is. 

Eén ding is zeker: als een retailer en een leverancier 

echt gaan samenwerken, is er voor beide nog een 

wereld te winnen in agf. Door in de categorie meer 

werk te maken van presentatie, communicatie en 

activatie. Door het aanbod beter af te stemmen 

op specifieke shopperprofielen en wensen (denk 

aan kleine huishoudens of jongvolwassenen die 

zo’n vijf of zes maaltijden per dag nemen, maar 

dan kleinere). En door na te denken over de rol die 

merken, met een herkenbare en sterke proposi-

tie, zouden kunnen spelen. Het zou goed zijn als 

retailers minder stringent aan hun dominante 

privatelabelpositie in agf vasthouden en meer 

ruimte bieden aan nieuwe, eventueel ‘branded’ 

initiatieven, die dan ook de tijd krijgen om bekend 

te worden bij de consument. Om zo, samen met 

de aanbieders, aan de groei van de categorie te 

werken zodat bier een nog waardevollere catego-

rie wordt. Een categorie waar de shopper graag 

voor naar de supermarkt komt.
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