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Vlees eten: van regel naar uitzondering

Hans Dagevos en Erik de Bakker, LEI Wageningen UR, Den Haag

Vlees eten behoort tot de alledaagse werkelijkheid van veel 
Nederlanders. Een stukje vlees op het bord is eerder regel dan 
uitzondering. Maar deze vanzelfsprekendheid staat onder druk 
omdat vlees tot de meest milieubelastende onderdelen van ons 
voedselpakket behoort. Om de normalisering van vleesarm of 
vleesloos eten vooruit te helpen biedt de groep van vleesminderaars 
de grootste kansen.

De vooroorlogse situatie waarin vlees voor veel Nederlanders slechts 
mondjesmaat bereikbaar was, hebben we in snel tempo achter ons 
gelaten. In een halve eeuw tijd is het heel gewoon geworden om 
(vrijwel) dagelijks vlees te eten. De vleesconsumptie van de gemid-
delde Nederlander heeft zich sindsdien verdubbeld en bevindt zich de 
laatste jaren op een nagenoeg stabiel hoog niveau van ruim 40 kilo 
per persoon per jaar. Het eten van vlees is even vanzelfsprekend als 
weelderig geworden. Een ‘carnivore’ eetcultuur overheerst.
Maar overvloed en onbehagen blijken ook voor vlees eten een toepas-
selijk duo te zijn. Het ongemak over de groei van de vleesproductie en 
-consumptie stijgt. De productie van vlees wordt in verband gebracht 
met de uitstoot van broeikasgassen, afnemende biodiversiteit, erode-
rende landbouwgronden en enorme waterbehoefte. De consumptie 
van vlees wordt hardnekkig geassocieerd met hart- en vaatziekten en 
regelmatig in één adem genoemd met de toename van overgewicht 
en obesitas.
Hoewel het wetenschappelijk niet bewezen is dat vlees in zijn alge-
meenheid slecht zou zijn voor het milieu of de menselijke gezond-

heid, bestaat er wel brede wetenschappelijke overeenstemming over 
dat de moderne veehouderij een groot beslag legt op areaal, water 
en grondstoffen. Deskundigen voorzien dramatische gevolgen voor 
milieu, natuur en landschap en voedselzekerheid op basis van de 
prognoses over de toenemende productie en consumptie van vlees. 
De paradox die opdoemt is dat naarmate vlees eten meer de regel is, 
het belangrijker wordt vlees eten tot uitzondering te maken.

GanGmakers In plaats van in te zetten op pogingen om gepas-
sioneerde vleesminnaars van hun liefde voor vlees af te helpen óf 
consumenten over te halen naar een vegetarisch eetpatroon om te 
schakelen en vleesmijder te worden, verdient het de voorkeur een 
middenweg te kiezen. De invulling is dan gericht op de vleesminde-
raars (ook wel de parttime vegetariërs of ‘flexitariërs’ genoemd). Zij 
lijken momenteel de meest geijkte gangmakers te zijn van een meer 
duurzame en verantwoorde consumptie van dierlijke producten. 
Een eenvoudige rekensom leert ons dat het hier om een omvang-
rijke groep gaat. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking 
koestert dusdanige carnivore verlangens dat vlees geen dag gemist 
kan worden, terwijl circa vier procent van de Nederlandse consumen-
ten vlees volledig van het bord heeft verbannen. Dit betekent dat zo’n 
zeventig procent van de consumentenpopulatie tot de vleesminde-
raars is te rekenen als we deze groep ruim opvatten en daaronder ook 
mensen scharen die één keer per week vleesloos eten. 

‘Circa 4% van de Nederlandse 
consumenten heeft vlees volledig 

van het bord verbannen’
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Gaan we uit van een strengere definitie, waarin iemand een vlees-
minderaar is als hoogstens vier keer per week vlees wordt gegeten, 
dan zijn de schattingen echter nog altijd dat het gaat om ettelijke 
miljoenen mensen. Kortom, voor veel Nederlanders is het al heel 
gebruikelijk om één of meerdere keren per week vleesloos te eten. 
De implicatie hiervan is dat de beweging in de richting van vleesma-
tiging niet alleen van een massa consumenten (principe)steun krijgt, 
maar dat minder vlees eten ook ingeburgerd raakt in hun voedsel-
consumptiepatroon. Dit betekent dat het verleggen van de norm 
rond vlees eten geen obscure bezigheid is van een marginale groep 
consumenten.

OnderstrOOm De veranderingsslag onder vleesminderaars ont-
trekt zich vooralsnog in belangrijke mate aan de waarneming en het 
begrip. Er is eerder sprake van een onderstroom dan van een vloed-
golf. Meerdere punten zijn in dit verband het vermelden waard.
Om te beginnen zijn bewuste vleesminderaars tot nu toe weinig 
zichtbaar. Wie nu en dan het vlees achterwege laat, valt nauwelijks op. 
Bovendien vormt de omvangrijke tussengroep van vleesminderaars 
een zeer heterogene categorie. Het creëren van een meer bekende 
identiteit en homogener imago rond deze culinaire groep en hun 
eetgedrag, zou de normalisering van vleesloos of vleesarm eten duide-
lijker stimulans kunnen geven. De parttime vegetariër als ‘Bob’ zou 
een herkenbare voorbeeldfunctie kunnen vervullen in de verduurza-

ming van onze wijze van eten en de eetculturele waarden die worden 
gehanteerd.
In het verlengde hiervan is vast te stellen dat er nauwelijks kennis 
aanwezig is over de onderliggende motieven en samenstelling van de 
miljoe nen groep van vleesminderaars in Nederland en welke eetpa-
tronen zijn te onderscheiden in de mate waarin men minder vlees eet 
en de wijze waarop men dit doet. Zo laat het zich bijvoorbeeld op dit 
ogenblik lastig voorspellen hoe en in hoeverre vleesminderaars zich 
aangesproken voelen door innovatieve vleesloze of vleesarme maaltijd-
concepten die niet als een vervanging voor vlees worden gepresenteerd.

sleutelrOl Ten derde is ongewis hoe bestendig hedendaagse 
vleesminderende ontwikkelingen en activiteiten zijn in het licht van de 
diepe culturele verankering van het eten van vlees. Feit is dat de domi-
nante consumptiecultuur haaks staat op een (substantiële) reductie 
van de vleesconsumptie.
Een laatste onzekerheid komt voort uit het tegelijkertijd bestaan van 
een groot aantal vleesminderaars en een allerminst dalende hoeveel-
heid geconsumeerd vlees. Hiervoor is nog geen goede verklaring voor-
handen. Is er sprake van een verschil in woord en daad (consumenten 
zeggen vlees te minderen, maar doen dit in werkelijkheid minder dan 
gedacht of gewenst)? Bestaat er een kloof tussen meer ‘hedonistisch’ 
en meer ‘ascetisch’ getinte voedingsstijlen (een groep die veel vlees 
eet tegenover een groep die steeds minder vlees eet)? Is er sprake van 
overcompensatie (na een dag zonder of minder vlees extra veel vlees 
eten)?
Deze onbeantwoorde vragen onderstrepen het belang om vleesmin-
deraars beter te leren kennen, te achterhalen welke vleesminderende 
praktijken ze erop nahouden en welke (verleidings)strategieën zijn 
te ontwikkelen om ze hierin te stimuleren en te faciliteren. Wanneer 
vleesminderaars de wind in de rug krijgen door campagnes of andere 
initiatieven die versterking bieden aan minder vlees eten als een 
normaal en voor de hand liggend eet patroon, wordt ze een sleutelrol 
gegeven in de opschaling van vleesmatiging onder consumenten. Dit 
wenkende perspectief biedt mogelijkheden om vlees eten te transfor-
meren van regel naar uitzondering.
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‘Het verleggen van de norm 
rond vlees eten is geen obscure 

bezigheid van een marginale groep 
consumenten’
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