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Samenvatting 

In dit vergelijkende, verband leggende en verklarende onderzoek wordt de kwestie 
kweekvlees behandeld aan de hand van de vraag: welke rol kan kweekvlees gaan 
spelen in de maatschappij? De deelvragen die hierbij horen zijn: Wat is de 
geschiedenis van kweekvlees? Op welke manier wordt kweekvlees gemaakt? Hoe 
staan verschillende bevolkingsgroepen in Nederland tegenover kweekvlees? Hoe 
kan er vanuit verschillende ethische standpunten naar kweekvlees worden gekeken? 
Welke obstakels zijn er voor het op de markt brengen van kweekvlees? Wat is er 
nodig zodat kweekvlees op de markt gebracht kan worden? Wat zijn de voordelen 
van kweekvlees ten opzichte van traditionele vleesproductie? 

Uit het onderzoek is gebleken dat kweekvlees een product is met een lange historie 
en dat geproduceerd wordt uit spierstamcellen. Via een zelf afgenomen enquête zijn 
we tot de conclusie gekomen dat de houding van Nederlanders tegenover 
kweekvlees over het algemeen positief is. Vanuit een ethisch standpunt is de kwestie 
op meerdere manieren te benaderen. Het lijkt aannemelijk dat bevolkingsgroepen 
met verschillende geloofs- en levensovertuigingen en de hierbij horende 
voedselvoorschriften kweekvlees mogen eten. Er is nog veel onderzoek en 
voorlichting nodig voordat het product succesvol op de markt gebracht kan worden. 
In vergelijking met traditionele vleesproductie blijkt dat kweekvlees veel voordelen 
heeft, vooral voor het milieu en de mondiale gezondheid. De conclusie die getrokken 
wordt is dat kweekvlees een zeer belangrijke rol kan gaan spelen in de maatschappij. 
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Inleiding 

Vlees: bijna iedereen eet het wel eens, of heeft het wel eens gegeten. Het staat 
bekend als een lekkernij, die bij menig maaltijd niet ontbreken kan. Sommige mensen 
eten echter geen vlees, zoals vegetariërs en veganisten, om verschillende redenen. 
Vaak vinden deze mensen het zielig voor de dieren die geslacht worden of vinden ze 
dat het leven van de dieren voor de slacht te slecht is. Naast deze persoonlijke 
problemen, brengt de huidige manier van vlees produceren en verkopen nog veel 
meer nadelen met zich mee. De productie van vlees draagt namelijk voor een groot 
deel bij aan de wereldwijde CO2 uitstoot, wat uiteraard slecht is wegens de 
opwarming van de aarde en andere milieuproblemen. Tevens wordt veel van de 
landbouwgrond ter wereld gebruikt voor de vleesproductie, terwijl het produceren van 
vlees heel inefficiënt is wat betreft voedingswaarden.  

Voor alle bovengenoemde problemen is er in de afgelopen jaren een oplossing 
gevonden: kweekvlees. Dit vlees wordt niet van een dood dier gehaald, maar 
gekweekt in een laboratorium met stamcellen. Het dier hoeft hiervoor niet geslacht te 
worden. Er zijn veel mogelijkheden voor deze vorm van vlees produceren, die 
veelvuldig onderzocht worden. Deze mogelijkheden vinden wij zeer interessant, 
omdat het een nieuwe vorm van productie van een levensmiddel betreft. Wij zijn 
benieuwd naar de potentie van dit nieuwe vlees, omdat het problemen die onze 
generatie aangaan op kan lossen. Verder zijn we benieuwd hoe ver de ontwikkeling 
van kweekvlees al is en wat er allemaal al kan op dit gebied.  

Om de eerder genoemde redenen hebben we besloten ons profielwerkstuk over 
kweekvlees te houden. Omdat we graag onderzoek willen doen naar dit onderwerp 
en de toekomst die dit product eventueel kan hebben. De onderzoeksvraag die wij 
om deze redenen opgesteld hebben, is: 

Welke rol kan kweekvlees gaan spelen in de maatschappij? 

Bij deze hoofdvraag zijn voor dit onderzoek een aantal deelvragen belangrijk, die in 
de hoofdstukken beantwoord zullen worden om in de conclusie een antwoord te 
kunnen geven op de hoofdvraag. Deze deelvragen zijn: 

1. Wat is de geschiedenis van kweekvlees? 
2. Op welke manier wordt kweekvlees gemaakt? 
3. Hoe staan verschillende bevolkingsgroepen in Nederland tegenover 

kweekvlees? 
4. Hoe kan er vanuit verschillende ethische standpunten naar kweekvlees 

worden gekeken? 
5. Welke obstakels zijn er voor het op de markt brengen van kweekvlees? 
6. Wat is er nodig zodat kweekvlees op de markt gebracht kan worden? 
7. Wat zijn de voordelen van kweekvlees ten opzichte van traditionele 

vleesproductie? 
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Deze deelvragen worden in de hoofdstukken van dit werkstuk beantwoord. Dit 
antwoord is in de meeste gevallen gevonden door intensief literatuuronderzoek uit te 
voeren en verbanden te leggen tussen verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken. In het hoofdstuk waarin de meningen van bevolkingsgroepen in 
Nederland getoetst worden, is een praktisch onderzoek verwerkt. Er zijn voor dit 
hoofdstuk enquêtes verspreid. Deze resultaten worden analytisch verwerkt, zodat er 
conclusies uit getrokken kunnen worden. De antwoorden van de deelvragen komen 
allemaal samen in de conclusie, waar een genuanceerd antwoord gegeven wordt op 
de hoofdvraag. 
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Hoofdstuk 1 - Definitie en geschiedenis van kweekvlees 

Er zijn uiteenlopende termen wat betreft kweekvlees; zoals laboratoriumvlees, in-
vitrovlees en de Engelse namen clean meat, cultured meat, synthetic meat en in vitro 
meat. Ondanks deze variatie aan namen is de daadwerkelijke definitie van het 
bedoelde redelijk eenduidig. De definitie die wij aanhouden bij dit onderzoek is 
namelijk als volgt: vlees dat in een laboratorium gekweekt wordt uit stamcellen van 
dieren (Wikipedia, 2018). Hierbij wordt in het midden gelaten om wat voor vlees het 
gaat en op welke manier het kweken specifiek verloopt. Onder de term ‘vlees’ 
verstaan wij voor dit onderzoek: spierweefsel van gewervelde dieren. Orgaanvlees 
wordt dus niet meegenomen in dit onderzoek. 

In ons onderzoek naar de productie van kweekvlees (zie Hoofdstuk 2) richten wij ons 
op kweekvlees uit rundercellen, omdat er het meeste bekend is over deze soort 
kweekvlees. Daarnaast betreft het in de overige hoofdstukken ook kweekvlees dat 
geproduceerd is uit andere dierlijke stamcellen, zoals bijvoorbeeld cellen van een kip, 
varken of verschillende vissoorten.  

Het idee van gekweekt vlees werd door Winston Churchill als een van de eerste 
aanhangers van het concept aangehaald in 1931. In dat jaar publiceerde hij het 
artikel ‘Fifty Years Hence’, waarin hij als het ware een voorspelling maakte voor de 
komende vijftig jaar op het gebied van sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Als een pionier op dat gebied haalt hij het principe aan van iets waaruit zich later het 
nu bekende kweekvlees zou ontwikkelen: “We shall escape the absurdity of growing 
a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately 
under a suitable medium (Churchill, 1931).”  

Het idee van vlees uit een laboratorium werd opnieuw opgepakt door arts en 
voormalig gevangene in een jappenkamp, Willem van Eelen. Na de oorlog kwam hij 
op zijn 22ste naar Nederland waar hij begon met zijn studie medicijnen. Tijdens een 
van de colleges werd een stuk dierlijk vlees gepresenteerd dat al enkele maanden in 
leven werd gehouden met behulp van de juiste voedingsstoffen. Mede door Willem 
van Eelen zijn verleden, waarin hij te maken had gehad met extreme 
voedseltekorten, zag hij het in vivo vlees met een heel andere instelling dan zijn 
medestudenten. Hij begon de mogelijkheden voor zich te zien die dat soort vlees zou 
kunnen gaan bieden op het gebied van consumptie wanneer het op vergelijkbare 
manier zou worden gekweekt (Vleeskwekers, 2018). Na jarenlang gespaard te 
hebben bemachtigde hij in 1997 een octrooi voor het kweken van vlees en stelde zijn 
idee hiermee veilig. Daarnaast ontving hij 2 miljoen euro van de Nederlandse 
overheid voor zijn onderzoek naar kweekvlees.  

Zijn ontdekking werd voor hem een ware obsessie en hij vond dat zijn eigen 
onderzoek niet snel genoeg verliep, daarom gaf hij zijn octrooi door aan de 
Amerikaanse ondernemer Jon F. Vein (Purdy, 2017). Deze ondernemer had 
meermalen aanvraag gedaan voor het patent en kreeg dit in 1998 in handen. Vein is 
een zeer succesvol zakenman en bedrijfsleider en stond indertijd ook zo bekend. Als 
mede-oprichter van het bedrijf MarketShare, een bedrijf dat zich bezighoudt met 
marktaandelen, slaagde hij erin het patent over te dragen aan enkele bedrijven die 
zich richtten op het onderzoeken van kweekvlees (Wikipedia, 2019). Willem van 
Eelen wordt veelvuldig aangeduid als geestelijk vader van kweekvlees. 
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Het concept trok wereldwijd veel onderzoekers aan en in 2012 werd bekend dat er 
30 laboratoria in verschillende landen bezig waren met het onderzoeken en 
ontwikkelen van kweekvlees. Nederland liep op dat gebied lange tijd internationaal 
voorop middels een samenwerkingsverband dat plaatsvond aan de universiteiten van 
Utrecht, Amsterdam en Eindhoven. Toen de financiering dreigde op te raken, wekten 
Mark Post en zijn onderzoeksteam aan de Universiteit Maastricht de interesse van 
Sergey Brin, een medeoprichter van Google Inc. (Dinther, 2011). Dankzij diens 
investering van 250.000 dollar slaagde Mark Post erin om in augustus 2013 ‘s 
werelds eerste kweekvleesburger te presenteren (Kotecki, 2018).  

 

Sindsdien zijn verschillende startups, zoals Mosa Meat, Memphis Meats, Finless 
Foods en JUST bezig met het zoeken naar oplossingen voor de verschillende 
obstakels (zie Hoofdstuk 4), waarmee zij allen streven naar de intrede van 
kweekvlees in de alledaagse voedingssector (Wikipedia, 2018). 
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Hoofdstuk 2 - Productie van kweekvlees 

Het ontwikkelen van dierlijke stamcellen tot bijv. een kweekvleeshamburger is een 
ingewikkeld proces waarbij veel biologische technieken een rol spelen. Om een 
volwaardige ‘vleesvervanger’ te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat kweekvlees 
dezelfde smaak, structuur en hetzelfde uiterlijk heeft als vlees dat geproduceerd 
wordt door het slachten van dieren. Voordat de productie van gekweekt vlees 
uitgelegd kan worden, is het dus nodig te bespreken waarop het kweekvlees moet 
lijken, oftewel; waar bestaat vlees van geslachte dieren uit? 

Vlees bestaat simpel gezegd uit vetweefsel, bindweefsel, vocht en spierweefsel. Het 
meeste vlees dat men eet, bestaat uit skeletspierweefsel. In skeletspieren liggen 
spierbundels bij elkaar, het geheel van spierbundels is omgeven door een 
spierschede, die voornamelijk bestaat uit bindweefsel. In de spierbundels liggen 
spiervezels, die opgebouwd zijn uit myofibrillen. Deze myofibrillen bestaan uit grote 
hoeveelheden filamenten van twee soorten: actine en myosine. De wisselwerking 
tussen deze twee eiwitten zorgt ervoor dat een spier zich samentrekt. Actine en 
myosine liggen geordend in zogenaamde sarcomeren (zie afbeelding 1) (Bos, et al., 
sd).  

 

Afbeelding 1: op deze afbeelding is een sarcomeer weergegeven in de 
samengetrokken toestand. In een ontspannen toestand liggen de actine en myosine 
eiwitten verder uit elkaar. (Studio Aeris, 2018) 

Om uiteindelijk kweekvlees te produceren dat hetzelfde smaakt, er hetzelfde uitziet 
en dezelfde structuur heeft als door het slachten van dieren geproduceerd vlees, is 
het noodzakelijk dat kweekvlees op dezelfde manier is opgebouwd. Onderzoekers 
hebben een manier gevonden om gekweekt vlees met dezelfde eigenschappen als 
normaal vlees te produceren, door gebruik te maken van myosatellietcellen. 
Myosatellietcellen zijn multipotente spierstamcellen die op spiervezels liggen (Zie 
afbeelding 2). Multipotent houdt in dat deze stamcellen verschillende soorten cellen 
kunnen worden, maar lang niet alle soorten cellen in het menselijk lichaam. 
Pluripotente stamcellen kunnen tot alle soorten cellen in het menselijk lichaam 
differentiëren, alleen embryonale stamcellen zijn pluripotent. 



 

8 
 

 

Afbeelding 2: op deze afbeelding is de ligging van een myosatellietcel (hier 
aangegeven met: satellite cell) te zien (Bentzinger, et al., 2012). 

Myosatellietcellen reageren op het moment dat er een beschadiging plaatsvindt in 
het spierweefsel door te delen en te differentiëren, waardoor er weer nieuwe 
spiervezels gevormd kunnen worden en het spierweefsel hersteld wordt (Giordani, et 
al., 2018). Een deel van de geactiveerde myosatellietcellen differentieert niet en blijft 
myosatellietcel, zodat de spier vaker spierweefsel kan repareren met behulp van 
myosatellietcellen. Een handige eigenschap voor de productie van kweekvlees van 
myosatellietcellen is dat deze cellen, als een spiervezel gescheiden wordt van de 
spier en op een juist medium geplaatst wordt, zich losmaken van de spiervezel en 
myoblasten gaan vormen, die samen myotubes vormen (Benjamin & Blau, 2011). Dit 
proces, de vorming of het herstel van spierweefsel, heet myogenese (Bentzinger, et 
al., 2012). Myoblasten zijn losse spiercellen die met elkaar kunnen fuseren. Na deze 
samensmelting heten de gefuseerde spiercellen een myotube, een lang onderdeel 
van de spier dat bestaat uit meerdere gefuseerde myoblasten, en dus meerdere 
celkernen heeft (Sunderland, 2000). Meerdere myotubes vormen dan samen een 
myofibril, en meerdere myofibrillen (spiervezels) vormen spieren. Om myoblasten te 
laten fuseren tot myotubes met als doel uiteindelijk spieren te creëren buiten het 
lichaam, is inmenging van de mens nodig om de juiste omstandigheden te creëren.  
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Afbeelding 3: op deze afbeelding is versimpeld weergegeven hoe satellietcellen zich 
ontwikkelen tot spier. (A Bit of Science , 2017) 

Men is er de afgelopen jaren in geslaagd om de juiste omstandigheden voor 
myosatellietcellen te creëren om spieren te vormen buiten het lichaam van een dier, 
en het is dus mogelijk om gekweekt vlees te produceren. 

Voor de productie van kweekvlees zijn enkele dingen uiterst belangrijk: de juiste 
voedingsbodem en juiste omstandigheden voor de cellen om te differentiëren. Een 
voedingsbodem voor een celcultuur moet aminozuren, glucose, zouten, vitaminen en 
andere voedingsstoffen bevatten (Arora, 2013). De voedingsbodem die op dit 
moment gebruikt wordt voor de productie van kweekvlees bestaat voor een deel uit 
foetaal runderserum, wat gewonnen wordt uit het bloed van ongeboren kalveren. De 
kalfjes sterven in dit proces. Foetaal runderserum bevat de componenten die 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van cellen. Ook zitten er in foetaal 
runderserum weinig antistoffen en veel stoffen die de groei stimuleren, wat een 
wenselijke eigenschap is voor het ontwikkelen van kweekvlees. Er is veel onderzoek 
naar een plantaardige voedingsbodem, maar deze is tot nu toe nog niet gevonden 
(Reynolds, 2018). In hoofdstuk 5 zal er dieper worden ingegaan op deze 
voedingsbodem en de prijs hiervan.  

De juiste omstandigheden voor de productie van kweekvlees worden gecreëerd door 
een bioreactor. Een bioreactor is een machine waarmee men de omstandigheden 
van de cellen die zich in de reactor bevinden kan aanpassen, voor veel verschillende 
doeleinden. In een bioreactor kunnen cellen, door het veranderen van de 
omstandigheden, gedwongen worden zich bijv. te differentiëren of bepaalde 
structuren of weefsels te vormen. In afbeelding 3 is versimpeld weergegeven hoe het 
proces van de productie van kweekvlees op macro-niveau plaatsvindt, in onder 
andere een bioreactor. Er is te zien op de onderste 3 tekeningen dat in de bioreactor 
het medium en zuurstof worden toegevoegd, zodat de ‘kweekvleessoep’ die in 
eerdere stappen gevormd is, de juiste voedingsstoffen kan opnemen om te delen en 
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differentiëren. In de middelste tekening wordt transglutaminase toegevoegd samen 
met een ander bindingseiwit. Transglutaminase zorgt voor sterke bindingen tussen 
aminegroepen en eiwitten. Als gevolg hiervan gaan de cellen in de bioreactor 
samenklonteren om een weefsel te vormen. Dit weefsel wordt verzameld en 
samengeperst tot een schijf kweekvlees. Deze schijf kan verwerkt worden, door 
bijvoorbeeld een gehaktmolen om gehakt te vormen. In het proces weergegeven in 
deze afbeelding is de toevoeging van rode bloedcellen en vetcellen achterwege 
gelaten 

 

Afbeelding 4: In deze afbeelding is het productieproces van kweekvlees schematisch 
weergegeven. (Weele & Tramper, 2014) 

Aan het einde van het proces, als het spierweefsel gevormd is, worden er nog 
kunstmatig geproduceerde rode bloedcellen en vetcellen toegevoegd aan het 
gekweekte vlees om het op smaak te brengen. Er zit dan vetweefsel, spierweefsel, 
bindweefsel en vocht in het gevormde vlees. Het gevormde vlees bevat dus 
theoretisch gezien alle weefsels en stoffen die ook terug te vinden zijn in gehakt van 
het vlees van een koe. Het resultaat van alle eerder genoemde stappen, is dus dat er 
kweekvlees is gevormd, dat in theorie hetzelfde smaakt als vlees waarvoor dieren 
geslacht zijn.  
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Hoofdstuk 3 - Meningen over kweekvlees 

3.1 De enquête 

Voor het vaststellen van de meningen over kweekvlees hebben we besloten een 
enquête af te nemen. Hierdoor kregen we de mogelijkheid de standpunten van grote 
groepen mensen te peilen, waardoor een conclusie mogelijk betrouwbaarder is. De 
vraagstelling is te vinden in bijlage 1.  

Bij de vraagstelling hebben we ook nadruk gelegd op de leeftijd, het geslacht, de 
provincie waarin de persoon woont, het geloof en het eetpatroon. Dit om eventueel 
een verband te kunnen leggen tussen deze zaken en de houding tegenover 
kweekvlees. Vervolgens vroegen we of men het kweekvlees als ‘echt vlees’ zou 
beschouwen, om te onderzoeken of het op dat gebied als vervanging zou kunnen 
dienen. Ook vroegen we naar de verschillende redenen waarom men geen 
kweekvlees zou aanschaffen of zou eten, om vervolgens te kunnen vaststellen of het 
reëel is dat men kweekvlees in de toekomst als voedingsmiddel zal accepteren. 
Bovendien informeerden we naar de door hen gewenste houding van de overheid, 
om te bepalen of hier volgens hen iets aan zou moeten veranderen. Als laatst 
vroegen we ons af of zij dachten dat het mogelijk was dat kweekvlees ‘normaal’ vlees 
in de toekomst zou gaan vervangen. Dit alles om af te leiden of de houding van 
mensen in Nederland tegenover kweekvlees in het algemeen positief of negatief is. 

 

3.2 Verwerking van de resultaten 

De grafische weergave van de resultaten van de enquête is te vinden in de bijlage. 
De resultaten zijn daar verwerkt in cirkel- en staafdiagrammen en in een tabel. 
We hebben deze enquête digitaal gemaakt en vervolgens met een link verspreid via 
sociale media. Aanvankelijk verspreidde de enquête zich vooral in onze kringen (dit 
houdt in: familieleden, mensen van school etc.). Na verloop van tijd slaagden wij er 
ook in respondenten te bereiken buiten onze kring van contacten. In totaal hebben 
wij 263 respondenten bereikt, van wie de achtergronden (geslacht, leeftijd, 
woonplaats etc.) sterk verschillend waren. Daarentegen is het lastig vast te stellen of 
wij een representatieve groep ondervraagd hebben en of een mogelijke conclusie 
dus betrouwbaar is. Hierdoor vereist dit punt van ons verslag verder onderzoek. Voor 
ons was het niet mogelijk een representatieve steekproef af te nemen. We willen dan 
ook aangeven dat de hieronder staande conclusies onder voorbehoud zijn getrokken 
en geen volledig betrouwbaar beeld geven van de houding van de maatschappij 
tegenover kweekvlees. Voor een vervolgonderzoek is het ook nodig om naar 
opleidingsniveau van de respondenten te informeren, om ook hierin eventuele 
verbanden te kunnen zoeken. 
 

3.2a Algemene conclusies 

Uit de antwoorden op vraag 10 volgt dat de houding van mensen in Nederland 
tegenover kweekvlees in het algemeen positief is. 51% van de respondenten geeft 
namelijk aan bereid te zijn kweekvlees aan te schaffen en te eten. Van de overige 
49% geeft tevens 34,6% aan te twijfelen over deze vraag. Deze bereidheid om 
kweekvlees te consumeren wijst op een positieve houding.  

Op de vraag waarom men niet bereid zou zijn kweekvlees aan te schaffen, werd als 
voornaamste reden gegeven dat het als onethisch gezien werd (20,7% van de 
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ondervraagden gaf dit als reden). Bij de vraag wat er zou moeten veranderen 
waardoor de ondervraagde wel kweekvlees zou willen eten, werd in de meeste 
gevallen aangegeven dat het volledig veilig zou moeten zijn (dit werd door 43,6% van 
de respondenten genoemd die aanvankelijk aangegeven hadden geen kweekvlees 
te willen eten). Ook gaf men aan belang te hechten aan de smaak, de textuur en het 
uiterlijk van het kweekvlees. Wanneer deze aspecten overeen zouden komen met 
‘traditioneel vlees’ gaf 42,5% van de ondervraagden aan alsnog bereid te zijn 
kweekvlees aan te schaffen en te consumeren. Het antwoord dat het minst vaak naar 
voren kwam, is de uitspraak dat de prijs omlaag zou moeten gaan (dit antwoord 
kwam bij 19,6% van de personen voor). Hieruit valt te concluderen dat het 
economische vraagstuk als obstakel (zie hoofdstuk 5) ondergeschikt is aan de 
sociale en technologische obstakels bij de mogelijke intrede van kweekvlees in de 
maatschappij. 

De resultaten van vraag 9 wijzen erop dat de visies over de ‘echtheid’ van het 
kweekvlees erg uiteenlopen. Er wordt door 33,8% van de ondervraagden 
aangegeven dat ze twijfelen of ze kweekvlees als ‘echt vlees’ beschouwen. Verder 
verschillen de percentages bij de mensen die ‘ja’ en ‘nee’ hebben geantwoord 
onderling nauwelijks (respectievelijk 33,1% en 28,1%). Hieruit valt te concluderen dat 
de meningen over de ‘echtheid’ van kweekvlees erg divers zijn. 

Uit de resultaten van vraag 13 valt te concluderen dat men het wenselijk acht dat de 
Europese Unie en de Nederlandse overheid een actievere rol spelen in het 
onderzoek naar kweekvlees. Zo geeft 70,7% aan dat deze actievere rol vervuld moet 
worden. Daarnaast is te stellen dat vooral het leveren van een financiële bijdrage aan 
het onderzoek een gewenste handeling is. Van de overige 29,3% geeft tevens 
slechts 9,5% aan deze actievere houding van de genoemde intenties onwenselijk te 
vinden. Men vindt het dus een positief gegeven als er door de overheidsinstanties 
een doeltreffendere houding wordt aangenomen. 

Daarnaast wijzen de resultaten van vraag 14 erop dat men erg onzeker is over de 
mogelijkheid dat kweekvlees een totale vervanging zal kunnen gaan vormen voor 
‘traditioneel vlees’. Van de ondervraagden heeft 45,6% aangegeven te twijfelen over 
deze vraag. Daarnaast verschillen de percentages van de respondenten die op deze 
vraag een positief en negatief antwoord hebben gegeven nauwelijks (respectievelijk 
27% en 27,4%). Hieruit valt te concluderen dat men zeer verdeeld is over dit 
vraagstuk. 

Zoals tevens uit de resultaten blijkt, hebben veel mensen, die aangegeven hadden 
niet bereid te zijn kweekvlees aan te schaffen, deze houding aangenomen door hun 
gebrek aan kennis. Hieruit volgt dat voorlichting/doorzichtigheid van het 
productieproces zal resulteren in een toenemende acceptatie vanuit de 
maatschappij. 
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3.2b Onderlinge verbanden 

Dit gehele hoofdstuk draait om de vraag of mensen in Nederland over het algemeen 
positief of negatief staan tegenover kweekvlees. Deze houding is naar onze mening 
het best af te leiden uit vraag 10, aangezien die vraag doelt op de bereidheid om 
kweekvlees aan te schaffen en te eten. Voor de mogelijke onderlinge verbanden 
hebben wij dus besloten enkel naar deze vraag te kijken, in relatie tot de vragen die 
over de achtergrond van de respondent gaan.  

 

1.  Leeftijd 

Per leeftijdscategorie hebben we gekeken naar het aantal respondenten dat vraag 10 
met ‘ja’, ‘nee’ en ‘misschien’ heeft beantwoord. Vervolgens hebben we per 
leeftijdscategorie bepaald welk percentage met de genoemde antwoorden heeft 
gereageerd. De resultaten van deze percentages zijn te vinden in de onderstaande 
tabel. De hoogste percentages van antwoord ‘ja’ zijn met groen aangegeven, de 
laagste percentages met rood. Bij het percentage van antwoord ‘nee’ is dit precies 
het tegenovergestelde (hoogste percentage is rood en laagste percentage is groen). 

Tabel 1: uitkomsten bij vraag 10 uitgezet tegen de leeftijd, in procenten. 

 
Ja Nee Misschien 

10 - 20 jaar 58,3 11,7 30,0 

20 - 30 jr. 62,9 8,6 28,5 

30 - 40 jr. 47,1 23,5 29,4 

40 - 50 jr. 27,6 13,8 58,6 

50 - 60 jr. 41,3 21,7 37,0 

60 - 70 jr. 50,0 25,0 25,0 

70+ jr. 25,0 25,0 50,0 

 

Hieruit valt te concluderen dat respondenten binnen de leeftijdscategorie 20 tot 30 
jaar over het algemeen het positiefst tegenover kweekvlees staan en die binnen de 
categorie 70+ het minst positief. 
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2. Geslacht 

Hier hebben we voor zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht bepaald welk 
percentage van de respondenten vraag 10 beantwoord heeft met ‘ja’, ‘nee’ en 
‘misschien’. Ook hier hebben we per categorie bepaald welk percentage met de 
genoemde antwoorden heeft gereageerd. De uitkomsten zijn te zien in de 
onderstaande tabel. Eveneens geldt dat de percentages met respectievelijk 
groen/rood zijn aangegeven volgens de kleurverdeling in tabel 1. 

Tabel 2: uitkomsten bij vraag 10 uitgezet tegen het geslacht, in procenten. 

 
Ja Nee Misschien 

Man 57,6 12,1 30,3 

Vrouw 46,3 16,0 37,7 

 

Uit deze gegevens valt te concluderen dat de mannelijke respondenten over het 
algemeen positiever tegenover kweekvlees staan dan de vrouwelijke. Daarentegen is 
dit verschil niet heel groot, er is dus niet met zekerheid te zeggen of er wel sprake is 
van een degelijk verband. 

 

3. Frequentie eten van ‘traditioneel vlees’ 

Tevens hebben wij gekeken naar het verband tussen de antwoorden op vraag 4 
(Hoeveel dagen per week eet u vlees?) en die op vraag 10. De percentages per 
antwoord zijn eveneens verwerkt in een tabel, zie hieronder. Ook hier gelden de 
markeringen weer. 

Tabel 3: uitkomsten van vraag 10 uitgezet tegen de frequentie van vlees eten, in 

procenten. 

 
Ja Nee Misschien 

1 - 3 dagen per week 54,5 11,4 34,1 

4 - 6 dagen per week 52,3 7,5 40,2 

Ik eet dagelijks vlees 57,6 24,2 18,2 

Ik eet geen vlees 34,3 37,1 28,6 

 

Er valt te concluderen dat de respondenten die geen vlees eten het minst positief 
staan tegenover kweekvlees. Een groot deel hiervan gaf in het vervolg ook aan dat 
ze überhaupt geen behoefte hebben aan het eten van vlees/kweekvlees. Bij de 
overige frequenties is het lastiger een conclusie te trekken, aangezien de 
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percentages erg dicht bij elkaar liggen. Daarentegen staan de respondenten wel 
positiever tegenover kweekvlees dan degenen die hebben aangegeven geen vlees 
meer te eten. 

 

4. Geloof 

Bij het verband tussen het geloof en de houding tegenover kweekvlees hebben we 
eveneens gekeken naar de rol van het geloof bij deze beslissing. Bij vraag 11 kon 
men aangeven of het antwoord bij vraag 10 gebaseerd was op zijn/haar 
geloofsovertuiging. Om hier een verband tussen te vinden, hebben we bepaald 
hoeveel respondenten per geloof heeft aangegeven dat kweekvlees niet binnen 
zijn/haar geloofs/-levensovertuiging past. Dit aantal hebben we tegenover het aantal 
‘nee’-zeggers geplaatst (het aantal respondenten dat bij vraag 10 met ‘nee’ had 
geantwoord). De resultaten van de berekende percentages staan in onderstaande 
tabel. De gegevens bij het hindoeïsme, het jodendom en het boeddhisme hebben we 
echter achterwege gelaten. Er waren te weinig respondenten die deze geloven 
aanhingen, waardoor een conclusie erg onbetrouwbaar zou zijn. 

Tabel 4: uitkomsten van vraag 10 en 11 uitgezet tegen het geloof, in procenten. 

 
Ja Nee Misschien Nee, want geloofs-

/levensovertuiging 

Islam 14,3 57,1 28,6 1 van de 4 

Protestants 
Christendom 

46,9 18,4 34,7 0 

Katholiek Christendom 33,3 13,3 53,4 0 

Ik ben niet gelovig 56,9 11,1 32,0 2 van de 20 

 

Hieruit valt te concluderen dat de niet-gelovige respondenten het meest positief 
staan tegenover kweekvlees en de islamitische respondenten het minst. Aan de 
hand van de laatste kolom is echter aan te tonen dat de geloofs-/levensovertuiging in 
bijna geen van de gevallen een rol heeft gespeeld bij deze houding (tenminste, niet 
direct). Er is dus niet goed te zeggen waardoor dit verschil is veroorzaakt. 
Daarentegen was het lastig grote groepen van elk geloof te bereiken, waardoor een 
conclusie erg onbetrouwbaar is.  
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5. Dieet 

Als laatst hebben we gekeken naar het onderlinge verband tussen de antwoorden op 
vraag 10 en die op vraag 7 (Volgt u een bepaald dieet?). Tevens hebben we 
gekeken of het dieet een rol heeft gespeeld bij het antwoord van vraag 10, door te 
informeren of de ondervraagde vond dat kweekvlees niet bij zijn/haar dieet zou 
passen. Ook hier hebben we gekeken hoeveel van de ‘nee’-zeggers dit heeft laten 
meespelen. In de tabel hieronder geeft de laatste kolom aan welk deel van degenen 
die vraag 10 met ‘nee’ hebben beantwoord, deze overweging heeft gemaakt aan de 
hand van hun dieet. De markeringen geven hetzelfde aan als bij de voorgaande 
tabellen. 

Tabel 5: uitkomsten van vraag 10 en 11 uitgezet tegen het dieet, in procenten. 

 
Ja Nee Misschien Nee, want dieet 

Vegetarisme 33,3 38,1 28,6 7 van de 8 

Veganisme 40,0 20,0 40,0 1 van de 1 

Pescotarisme 28,6 42,8 28,6 2 van de 3 

Flexitarisme 62,2 5,4 32,4 0 

Ik volg geen dieet 52,9 12,2 34,9 0 

 

Uit bovenstaande gegevens valt te concluderen dat de ondervraagden die het dieet 
van het flexitarisme volgen het positiefst tegenover kweekvlees staan. Veel 
flexitariërs houden zich bezig met het minderen van hun vleesconsumptie, maar ze 
blijven wel vaak vlees eten. Hierdoor staan zij misschien meer open voor 
vleesvervangers en dus ook voor kweekvlees dan degenen die helemaal geen vlees 
meer eten. Zoals ook bij punt 3 staat, gaf een groot deel van degenen die al geen 
vlees meer eten aan dat ze vlees niet missen in hun voeding en ook zonder kunnen. 
Dit verklaart de uitkomst uit de tabel: de aanhangers van de vleesloze diëten hebben 
over het algemeen een minder positieve houding tegenover kweekvlees. Er is dus te 
stellen dat een mogelijk dieet wel degelijk invloed heeft op de houding tegenover 
kweekvlees. 

 Zie de bijlage voor de resultaten. 
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Hoofdstuk 4 - Ethiek en kweekvlees 

 4.1 Ethische casus 

Door de manier waarop kweekvlees nu geproduceerd wordt, kan men het vlees en 
het dier los van elkaar gaan zien. Immers is het beëindigen van het leven van het 
dier niet meer noodzakelijk om het product te verkrijgen. Als kweekvlees op de markt 
komt, ontstaat er door deze scheiding een ethische casus. De casus houdt in dat 
kweekvlees een door mensen geproduceerd voedingsmiddel is, dat op dit moment 
niet volledig diervriendelijk is door de voedingsbodem waarop het ontwikkeld wordt. 
In deze casus zitten verschillende ethische dilemma’s, die in dit hoofdstuk aan bod 
zullen komen.  

Als achtergrondinformatie is het nuttig om hoofdstuk 6 door te lezen, hierin staan de 
voordelen van kweekvlees ten opzichte van traditioneel vlees gedetailleerd 
beschreven. In dit hoofdstuk zal een aantal keer verwezen worden naar hoofdstuk 6.  

De genoemde casus en bijbehorende dilemma’s zullen in dit hoofdstuk bekeken en 
besproken worden vanuit verschillende ethische stromingen, zoals het utilisme (en 
de hierbij horende hedonistische calculus) en de plichtethiek, en vanuit verschillende 
levens- en geloofsovertuigingen.  

 

 4.2 Ethische stromingen 

  4.2a Utilisme 

Voortkomend uit het hedonisme van Epicurus ontstond het utilisme. De hoofdregel 
van het utilisme is volgens Jeremy Bentham: “Een handeling is goed als deze zoveel 
mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen oplevert.” Deze regel wordt ook wel de 
hedonistische calculus genoemd. Als je uitgaat van deze hoofdregel zijn er 
verschillende mogelijkheden om de casus over kweekvlees te benaderen. Op het 
eerste gezicht zou het massaal eten van kweekvlees een goede ontwikkeling zijn 
vanuit deze stroming, omdat men kan genieten van het eten van vlees zonder de 
problemen die traditionele vleesproductie met zich meebrengt, zoals CO2 uitstoot, 
dierenleed en het in beslag nemen van landbouwgrond (zie hoofdstuk 6). Deze 
ontwikkelingen zouden dus het algemene geluk en plezier vergroten. Daarentegen is 
het vervangen van traditioneel vlees door kweekvlees voor mensen die vinden dat 
we slechts natuurlijke producten moeten eten slecht en zou dit het geluk en dus nut 
verlagen. 

Het utilisme van John Stuart Mill gaat echter op een andere manier uit van de 
hedonistische calculus, omdat de originele hedonistische calculus ten koste zou 
gaan van de cultuur. Mill voegt aan de hedonistische calculus toe: “Bij het bepalen 
van het nut van de handeling moet niet alleen rekening gehouden worden met de 
kwantiteit geluk, maar ook met de kwaliteit van dit geluk.” Als deze toevoeging in acht 
wordt genomen, kleven er een stuk meer nadelen aan het vervangen van traditioneel 
vlees door kweekvlees, zeker op de langere termijn. Er zijn namelijk veel mensen die 
op dit moment werken in de vleesindustrie, die hun baan zouden verliezen als 
traditioneel vlees vervangen wordt door kweekvlees. Deze mensen kunnen zich 
hierdoor een stuk ongelukkiger voelen, wat weer gevolgen heeft voor het totale nut 
van kweekvlees. 
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  4.2b Plichtethiek 

De plichtethiek is een denkwijze die bepaalt of een handeling goed genoemd kan 
worden en niet zozeer de gevolgen bekijkt. Een belangrijk onderdeel van de 
plichtethiek is de morele plicht achter een handeling. Eén van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de plichtethiek is Immanuel Kant. Hij stelde de categorische 
imperatief op, een regel die voor iedereen, op elke plek en op elk moment in de tijd 
geldt.  

Als men de casus vanuit de plichtethiek bekijkt, kan blijken dat er mensen zijn die 
kweekvlees enkel en alleen eten vanwege de voordelen die het heeft ten opzichte 
van traditioneel vlees en dus handelen vanuit de moraal dat kweekvlees ‘beter’ is 
dan normaal vlees op verschillende gebieden (zie hoofdstuk 6). Het kan echter ook 
zo zijn dat mensen kweekvlees juist niet eten, omdat ze het moreel onverantwoord 
vinden dat voedsel kunstmatig wordt gemaakt en niet uit de natuur komt.  

Men kan zich ook afvragen of de mensheid het recht heeft om stamcellen af te 
nemen bij dieren en dus de genetische identiteit van dieren te gebruiken voor de 
productie van kweekvlees. Het kan in twijfel getrokken worden of het gebruiken van 
dierlijk materiaal moreel juist is, zeker als men bedenkt dat de afgelopen jaren steeds 
meer afkeuring getoond wordt jegens zaken zoals dierproeven. 

 

 4.3 Levens- en geloofsovertuigingen 

  4.3a Vegetarisme en veganisme 

Vegetarisme houdt in dat men geen vlees of vis eet (Van Dale Uitgevers media B.V., 
2018). Als kweekvlees beschouwd wordt als echt vlees, zou een vegetariër dus in de 
regel geen vlees eten. Veel vegetariërs eten echter geen vlees, omdat ze het zielig 
vinden voor de dieren die geslacht worden of omdat vlees eten erg slecht is voor het 
milieu (zie hoofdstuk 6). Kweekvlees zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, omdat 
het dier niet geslacht hoeft te worden en er veel minder dieren nodig zijn voor de 
vleesproductie, wat weer betekent dat er minder CO2 uitgestoten wordt. Vanuit het 
vegetarisme is het dus waarschijnlijk dat kweekvlees geaccepteerd en gegeten zal 
worden. 

Veganisme houdt in dat men geen dierlijke producten eet of deze op een andere 
manier gebruikt (Van Dale Uitgevers media B.V., 2018). Deze overtuiging maakt de 
mening over het eten van kweekvlees erg ingewikkeld, omdat de manier waarop 
kweekvlees op dit moment gemaakt wordt niet compleet diervriendelijk is door het 
gebruik van foetaal runderserum. Wanneer het foetaal runderserum vervangen wordt 
door een plantaardig alternatief bestaat er een kans dat veganisten bereid zijn om 
kweekvlees te eten. 

 

4.3b Geloofsovertuigingen 

Er zijn een aantal geloven die strikte regels hanteren voor het eten van bepaalde 
voedingsmiddelen, waaronder vlees. De geloofsovertuigingen die hier besproken 
worden zijn de islam en het jodendom. Het is belangrijk om bij de volgende 
uitspraken in acht te nemen dat deze uitspraken onder voorbehoud zijn. Kweekvlees 
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is nog niet op de markt gekomen. De volgende teksten zijn gebaseerd op uitspraken 
van vertegenwoordigers van een geloof. 

   Islam 

Volgens de wetten van de islam mogen moslims geen vlees eten van een dier dat 
niet geslacht is volgens bepaalde regels, omdat dat niet halal (rein) is. Aangezien 
kweekvlees vlees is van een niet geslacht dier, is het moeilijk te zeggen of 
kweekvlees gegeten mag worden door moslims. Er is echter al door 
moslimdeskundige Monzer Kahf beweerd dat kweekvlees gegeten mag worden 
volgens hem, omdat het weghalen van stamcellen niet geldt als slachten (Ameron, 
2013). Vanuit de islam zou kweekvlees dus naar alle waarschijnlijkheid gegeten 
mogen worden. 

Jodendom 

Joden mogen vanuit hun geloof alleen eten nuttigen dat in overeenstemming is met 
de kasjroet. Vlees dat in overeenstemming is met de kasjroet wordt ook wel koosjer 
genoemd. Vlees dat koosjer is, is geslacht volgens de kasjroet onder toezicht van 
een rabbijn. Om dezelfde reden als bij de islam, is het eten van kweekvlees bij het 
jodendom een moeilijke kwestie. De rabbijn Lody van de Kamp stelt dat kweekvlees 
koosjer is en dus gegeten mag worden door joden. Hij beweert ook dat als 
kweekvlees in de toekomst geproduceerd wordt uit DNA en niet uit stamcellen dat 
volgens hem zelfs varkensvlees koosjer is. Ook vanuit het jodendom mag 
kweekvlees dus hoogstwaarschijnlijk worden gegeten (NOS, 2013). 
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Hoofdstuk 5 - Markt voor kweekvlees 

Vlees is een voedingsmiddel dat veelvuldig en al lange tijd gegeten wordt door 
mensen. De afgelopen vijftig jaar is de vleesconsumptie sterk toegenomen doordat 
de economie in bepaalde landen verbeterd is (Sans & Combris, 2015). Hierdoor moet 
er meer vlees geproduceerd worden. Omdat de productie van traditioneel vlees niet 
efficiënt is (zie hoofdstuk 6), moet er gezocht worden naar alternatieven voor 
traditioneel vlees. Kweekvlees zou hiervoor een alternatief kunnen zijn, maar om 
verschillende redenen is kweekvlees nog niet te koop in de winkels. Deze redenen 
zijn zeer divers en hebben te maken met verschillende zaken, waaronder politiek, 
economie, sociaal gedrag/gewoontes, techniek en ethiek (de ethiek van kweekvlees 
is al besproken in hoofdstuk 4 en wordt in dit hoofdstuk niet meer behandeld). Deze 
argumenten tegen kweekvlees vormen obstakels voor het op de markt brengen van 
kweekvlees. In dit hoofdstuk worden deze obstakels besproken. 

 

 5.1 Economische obstakels 

Een grote horde voor het op de markt brengen van kweekvlees is de prijs. Een 
kilogram traditioneel geproduceerd gehakt kost in Nederland ongeveer 5 euro. Als 
kweekvlees traditioneel vlees wil vervangen moet de prijs van kweekvlees hetzelfde 
of lager zijn. Uit een berekening van Cor van der Weele en Johannes Tramper blijkt 
dat de prijs van 1 kilogram kweekvleesgehakt ongeveer 8 euro zou zijn, als 
uitgegaan wordt van een extreem lage prijs voor de voedingsbodem (1000 euro per 1 
m3). Realistisch gezien kost 1 m3 voedingsbodem ongeveer 50000 euro. Deze prijs 
is zo hoog, omdat de voedingsboedem foetaal runderserum bevat. Dit serum heeft 
een hoge prijs, omdat de voorraad van het serum afhankelijk is van verschillende 
factoren. Er worden bijvoorbeeld minder zwangere koeien naar de slacht gestuurd 
als boeren hun kuddes groter willen maken, waardoor er minder serum afgenomen 
kan worden. De vraag naar het serum is erg hoog, doordat foetaal runderserum bij 
veel vormen van biologisch onderzoek nodig is. Dit alles zorgt samen voor een hoge 
prijs. 

Wanneer uitgegaan wordt van een prijs van 50000 euro per 1 m3 voedingsbodem, 
kost 1 kilogram kweekvleesgehakt ongeveer 391 euro (Weele & Tramper, 2014). 
Zelfs als wordt uitgegaan van een extreem lage prijs voor de voedingsbodem is de 
prijs van kweekvlees nog niet vergelijkbaar met de prijs van traditioneel vlees. De 
eerder genoemde prijzen van kweekvleesgehakt zijn echter nog niet realistisch, 
omdat slechts de prijs van de voedingsbodem wordt meegenomen in de berekening. 
Dit betekent dat de daadwerkelijke prijs van kweekvlees nog hoger zal uitvallen. Door 
de absurd hoge prijzen voor de huidige voedingsbodems, is het niet waarschijnlijk 
dat kweekvlees de komende jaren op de markt zal komen. 

Kweekvlees is nu dus nog te duur om op de markt gebracht te worden. Als dit 
gedaan wil worden, zal de prijs van vooral de voedingsbodem sterk moeten dalen. 

 

 5.2 Politieke obstakels 

Er zijn al enkele pogingen geweest om kweekvlees op de markt te brengen, ook in 
Nederland door onder andere het Amerikaanse bedrijf JUST. Deze pogingen 
strandden echter, doordat de Europese Unie kweekvlees ziet als een zogenaamd 
novel food (Laaninen, 2015). Een product is een novel food als het een 
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voedingsmiddel of ingrediënt is dat nog niet eerder verkocht is binnen de EU 
(Voedingscentrum, 2018). Novel foods mogen pas op de markt komen als ze een 
aanmeldingsprocedure van de EU hebben doorlopen. Hierbij wordt het product 
getest door de European Food Safety Authority (EFSA), dat onderzoek doet naar de 
veiligheid van voedingsmiddelen (Europese Commissie, sd). In de VS zal 
kweekvlees zelfs niet beschouwd worden als vlees door de Federal Meat Inspection 
Act (FMIA, een instituut dat toezicht houdt op de veiligheid van vleesproducten), 
omdat een vleesproduct daar vastgelegd is als een product dat van het lijk van een 
dier is gehaald. Kweekvlees zal dus in de huidige situatie niet verkocht mogen 
worden als vlees in de VS. In de VS is het net zoals in de EU nodig om procedures te 
doorlopen voordat een product zoals kweekvlees op de markt gebracht kan worden. 
Het is tot nu toe nog niet gelukt om de veiligheid van kweekvlees voldoende aan te 
tonen, waardoor kweekvlees nog niet te verkrijgen is (Hollander, 2018). 

Kortom, de wetgeving op verschillende plekken in de wereld is nog niet klaar om 
kweekvlees te accepteren voor verkoop in winkels, hiervoor moeten nieuwe wetten 
aangenomen worden of de juiste aanmeldingsprocedures worden doorlopen. 

 

5.3 Sociale obstakels 

Ook als alle technieken voor de productie van kweekvlees geoptimaliseerd zijn, de 
prijs van kweekvlees vergelijkbaar is met de prijs van traditioneel geproduceerd vlees 
en kweekvlees wettelijk gezien op de markt mag en kan komen, speelt de acceptatie 
van consumenten een sleutelrol in het succes van kweekvlees. Uit onderzoeken naar 
de sociale acceptatie zijn meerdere dingen gebleken. In een enquête onder 
hoogopgeleiden werd bijvoorbeeld gevraagd naar de mening over kweekvlees 
(Hocquette, et al., 2015). Uit deze vragenlijst bleek dat de meerderheid van de 
ondervraagden onderzoek naar kweekvlees wel ondersteund, maar dat kweekvlees 
de emissie van broeikasgassen door vleesproductie volgens deze mensen niet 
verlaagt. Bovendien vroegen de ondervraagden zich af of kweekvlees genoeg op 
traditioneel vlees lijkt om het volledig te vertrouwen (Hocquette, et al., 2015). In een 
ander onderzoek kwam naar voren dat als consumenten de keuze hebben tussen 
een runderburger, een plantaardige burger en een kweekvleesburger (met 
vergelijkbare prijzen) slechts 11% de kweekvleesburger zou aanschaffen (Slade, 
2018). Kweekvlees heeft op dit moment dus niet de voorkeur van de consument. 

Bovendien blijkt dat de informatie die de consument krijgt over kweekvlees de 
mening van de consument sterk beïnvloedt. Als deze informatie negatief ingesteld is, 
is de consument minder snel geneigd om een voorkeur te hebben voor kweekvlees 
ten opzichte van normaal vlees (Bekker, et al., 2017).  

In een onderzoek waarin een enquête werd afgenomen onder Belgen, Portugezen 
en Engelsen kwam naar voren dat consumenten als eerste reactie op kweekvlees 
erg negatief en zelfs angstig waren en dit vooral baseerden op de onnatuurlijkheid 
van het product. In dit onderzoek wordt gesuggereerd dat de angst voor kweekvlees 
voort zou kunnen komen uit de angst voor het onbekende (Verbeke, et al., 2015). 

Uit onze eigen enquête (zie hoofdstuk 3) komt naar voren dat net iets meer dan de 
helft van de ondervraagden bereid is om kweekvlees aan te schaffen. Hier staat 
tegenover dat slechts 1/3 van de ondervraagden kweekvlees zou zien als echt vlees. 
Het is dus nog maar de vraag of kweekvlees geaccepteerd zal worden. 
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Al met al is de consument op dit moment nog niet klaar voor een product als 
kweekvlees door de gebrekkige kennis die de gemiddelde consument heeft over het 
onderwerp. Daarbij is het nodig dat, als kweekvlees op de markt gebracht wordt, er 
duidelijke, positief ingestelde reclame voor wordt gemaakt.  

 

 5.4 Technische obstakels 

Op dit moment is de techniek achter de productie van kweekvlees op verschillende 
manieren nog niet ver genoeg ontwikkeld om traditioneel vlees volledig te vervangen. 

Ten eerste zitten in echt spierweefsel van traditioneel vlees vetcellen, bloedvaten en 
zenuwen. De afwezigheid van deze onderdelen heeft invloed op de smaak van het 
vlees. Deze onderdelen kunnen in theorie al toegevoegd worden aan kweekvlees 
(zie hoofdstuk 2), maar in de praktijk vergt dit nog verder onderzoek.  

Ten tweede delen de spierstamcellen zich erg vaak bij de productie van kweekvlees, 
waardoor de cellen zich kunnen ontwikkelen tot kankercellen. Deze cellen vormen, 
voor zover nu bekend is, geen gevaar bij consumptie van het vlees doordat de cellen 
dood gaan of afgebroken kunnen worden in het lichaam. Dit verschijnsel en de 
eventuele gevolgen zijn echter nog niet goed genoeg onderzocht om de veiligheid 
van kweekvlees te kunnen garanderen, wat nodig is om een product op de markt te 
brengen. 

Ten derde zijn er nog veel dierlijke stoffen nodig in het productieproces van 
kweekvlees, zoals foetaal runderserum. Kweekvlees kan traditioneel vlees niet 
volledig vervangen als de productie van kweekvlees berust op het gebruik van een 
dierlijke voedingsbodem. Er wordt al veel onderzoek gedaan naar vervangers voor 
deze dierlijke stoffen, maar tot nu toe zonder succes (Hocquette, 2016).  

Concluderend is er dus wat betreft de technieken achter kweekvlees nog veel 
onderzoek nodig om een veilig, volledig diervriendelijk en sterk op traditioneel vlees 
lijkend product op de markt te brengen. 
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Hoofdstuk 6 - Toekomst van kweekvlees 

6.1 Effecten van de hedendaagse veeteelt en vleesconsumptie 

Momenteel wordt 70% van de bebouwbare grond wereldwijd in beslag genomen 
door productieprocessen voor de veeteelt (Rodriguez Fernández, 2018). In totaal 
bedraagt dit 30% van het gehele aardoppervlak (Steinfeld, et al., 2006). Daarnaast 
gaat 70% van het zoetwatergebruik en 20% van de energieproductie direct of indirect 
naar de voedselproductie, waarvan een aanzienlijk deel gebruikt voor de productie 
van vlees. De gebruikte hoeveelheid water heeft een drastisch effect: er vindt een 
afname plaats van de voorraad aan zoet water, ook ontstaat er erosie en het 
daaropvolgende habitat- en biodiversiteitsverlies (Asner, et al., 2004).  

Bovendien draagt de veehouderij in grote mate bij aan het versterkt broeikaseffect, 
zowel via directe als indirecte uitstoot van broeikasgassen. De indirecte uitstoot vindt 
plaats door onder andere de ontbossing waardoor graasland wordt gecreëerd en 
door de productie van chemische producten die gebruikt worden in de landbouw. De 
hoeveelheid broeikasgassen die worden uitgestoten door de veeteelt en bijdragen 
aan het antropogene broeikaseffect, bedraagt tussen de 17% en 32% van de totale 
mondiale uitstoot (Smith & Gregory, 2013).  

Tevens kan gekeken worden naar de invloed van de actuele veeteelt en 
vleesconsumptie op onze gezondheid. Zo veroorzaakt het overmatig gebruik van 
antibiotica voor groei binnen de intensieve veehouderij waarschijnlijk het ontstaan 
van resistente strengen van pathogene bacteriën (Sanders, 1999). De term 
pathogene bacteriën wordt toegewezen aan ziekteverwekkende bacteriën van 
biologische oorsprong (Wikipedia, 2018). De in de intensieve veehouderij ontstane 
bacteriën zijn in veel gevallen resistent tegen meerdere medicijnen, dit wordt 
aangeduid met de term ‘multiple drug resistance’ (MDR) (Sanders, 1999). Daarnaast 
bestaat het gevaar van het ontstaan van epidemieën die invloed hebben op de mens 
door ziektes onder dieren. Dankzij de omvang van de intensieve veeteelt, zal een 
ziekte zich in een rap tempo kunnen verspreiden. Een ziekte zoals Aviaire influenza 
(de vogelgriep) kan mogelijk leiden tot nieuwe griepepidemieën en zelfs tot 
pandemieën (Webster, 2002). Dat laatste zijn epidemieën op wereldwijde schaal en 
zullen mogelijk leiden tot de dood van miljoenen mensen (Wikipedia, 2018).  

Naast de vleesproductie heeft ook de vleesconsumptie een duidelijke negatieve 
invloed op onze fysieke gesteldheid. Bij een hoge consumptie van vleesproducten is 
de kans op aandoeningen zoals obesitas en ziektes zoals hart- en vaatziekten en 
kanker aanzienlijk groter dan bij een dieet waar vlees in mindere mate voorkomt 
(Bouvard, et al., 2015). Deze ziektes, gerelateerd aan de overconsumptie van 
dierlijke vetten, zijn momenteel de oorzaak van een derde van de wereldwijde 
sterfgevallen (World Health Organisation, 2001). Van alle gevallen van 
voedselvergiftiging in Europa, de Verenigde Staten en Canada is de meest 
voorkomende oorzaak het nuttigen van besmet vlees en andere besmette dierlijke 
producten (Mead, et al., 1999) (EFSA, 2005).  

Er is dus te stellen dat de hedendaagse vleesindustrie een sterk negatieve invloed 
heeft op zowel het klimaat als op de mondiale gezondheid. 
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6.2. Wat als er niks verandert? 

Gepaard gaand met de toenemende groei van de wereldbevolking zullen er 
verschillende problemen ontstaan. Wanneer de mondiale populatie in 2050 het 
geschatte aantal van 8 à 9 miljard zal bereiken (Wikipedia, 2018), zal dit samen met 
de toegenomen welvaart zorgen voor een verdubbeling van de vraag naar vlees ten 
opzichte van enkele jaren terug (Food and Agricultural Organization, sd). Zoals in de 
tabel hieronder te zien is, zal de productie van vlees hiervoor moeten stijgen van 258 
miljoen ton in 2005 naar 455 miljoen ton in 2050. 

 

Tabel 6: wereldwijde productie van dierlijke voedingsmiddelen door veeteelt.  

 

 

Deze mate van veeteelt zal zorgen voor een enorme toename van de jaarlijkse 
uitstoot van CO2: deze zal stijgen van 11,2 naar 19,7 gigaton (Steinfeld, et al., 2006). 
Dit zal zorgen voor een aanzienlijke temperatuurstijging, wat drastische gevolgen zal 
hebben voor het klimaat en daardoor voor de leefomstandigheden voor mens en 
dier.  

Ook rijst de vraag of er met de hedendaagse productieprocessen wel voldaan kan 
worden aan die enorme vraag naar vlees, aangezien er maximaal 30% van de 
bebouwbare grond beschikbaar zou kunnen worden gesteld voor deze processen 
(reeds 70% wordt hier al voor in beslag genomen).  

Daarnaast zou er een groter deel van de zoetwatervoorraad en de energievoorraad 
voor de vleesindustrie gebruikt moeten worden, wat een nadelige invloed zal hebben 
op onze levensvoorzieningen. Wanneer er niet voldaan kan worden aan de vraag 
naar vlees, zal het wereldwijde voedselprobleem extremere vormen aannemen. Er 
valt dus te concluderen dat er bij voortzetting van de huidige productiemodellen 
binnen de vleesindustrie veel problemen zullen ontstaan. 
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6.3 Kweekvlees als mogelijke oplossing 

Wanneer de hedendaagse veeteelt getoetst wordt aan de hierboven genoemde 
aspecten, is er eenvoudig uit op te maken dat er iets moet veranderen. De vraag is 
dan ook of kweekvlees de oplossing voor die problemen zou kunnen bieden. 
Allereerst is het noodzakelijk dat kweekvlees de consument kan voorzien van de 
benodigde voedingsstoffen in dezelfde mate als ‘normaal’ vlees. Daarnaast is het 
van belang de productiekosten van kweekvlees te vergelijken met de 
productiekosten van ‘normaal’ vlees. Dit wordt gedaan op het gebied van de 
volgende aspecten: het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de 
benodigde hoeveelheid land en water. Uit deze vergelijking volgt dat er bij de 
productie van kweekvlees 7-45% minder energie wordt verbruikt, dat deze ervoor 
zorgt dat er 78-96% minder uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt, dat er 99% 
minder land in gebruik wordt genomen en dat er 82-96% minder water wordt gebruikt 
dan bij de productie van een gelijke hoeveelheid ‘normaal’ rundvlees. Ondanks de 
grote onzekerheid wat betreft de percentages, kan alsnog geconcludeerd worden dat 
de productie van kweekvlees over het algemeen minder belastend is voor het milieu 
dan de productie van ‘normaal’ vlees (Tuomisto, et al., 2011). 

  

Tabel 7: vergelijking van de productie van verschillende soorten vlees op het gebied 
van energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en benodigde hoeveelheid land en 
water (Tuomisto, et al., 2011). 
 

 

 

Wanneer gekeken wordt naar de benodigde hoeveelheid energie, is te zien dat deze 
bij kweekvlees groter is dan bij pluimvee. Deze hoge energiewaarde is noodzakelijk 
voor het vormen van het voedingsmedium uit ruwe biomassa, hierbij wordt uitgegaan 
van een voedingsbodem die gebaseerd is op algen. Om kweekvlees als een 
volwaardige vervanger te kunnen beschouwen, is het van belang dat er gewerkt 
wordt aan het vraagstuk van deze energiekosten. Dit kan bereikt worden door het 
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ontdekken van alternatieve media die minder energie kosten, het onderzoek hiernaar 
is reeds in volle gang. Daarnaast kan gezocht worden naar een goedkope en 
koolstofarme energiebron, die de grote hoeveelheid benodigde energie kan leveren 
zonder drastische economische en ecologische gevolgen. Aangezien de technologie 
van het kweken van vlees nog volop in ontwikkeling is, kan verdere ontwikkeling en 
optimalisatie in staat zijn de efficiëntie van de productie te verhogen, waardoor het 
als volwaardig alternatief voor ‘normaal’ vlees kan dienen. 

 

6.4 Overige voordelen van kweekvlees ten opzichte van de hedendaagse 
veeteelt en vleesconsumptie 

Bij de moderne veehouderijen, slachthuizen of vlees-verpakkingsinstallaties is het 
onmogelijk strikte voorschriften in te voeren wat betreft de kwaliteitscontrole (zoals 
het kwaliteitsborgingssysteem Good Manufacturing Practice) (Wikipedia, 2018) (Bhat 
& Bhat, 2011). Mede door de betere werking van zo’n systeem in het productieproces 
van kweekvlees wordt de kwaliteit van het voedingsmiddel gewaarborgd. Hierdoor is 
de kans op besmetting van vlees door ziekteverwekkers en de overdracht van deze 
ziektes op de mens aanzienlijk kleiner.  

Daarnaast is het gebruik van antibiotica overbodig, aangezien het kweken een steriel 
proces is. Hierdoor wordt het overmatig gebruik van antibiotica gelimiteerd, wat zal 
leiden tot een beperking van het aantal resistente pathogene bacteriën en een 
aanbod van vlees dat vrij is van ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella of 
Listeria (Rodriguez Fernández, 2018).  

Bovendien betekenen de relatief hoge groeipercentages van kweekvlees dat er 
minder tijd nodig is voor het kweken van een hoeveelheid kweekvlees met dezelfde 
voedingswaarde als een bepaalde hoeveelheid ‘normaal’ vlees, aangezien er niet 
steeds een volwassen organisme moet groeien en zich moet ontwikkelen (Alexander, 
et al., 2017). Ook minimaliseert kweekvlees de godsdienstige taboes zoals koosjer 
en halal enz., doordat het geproduceerde vlees van het laboratorium niet uit een 
levend dier komt (zie hoofdstuk over ethiek).  

Bovendien kunnen de samenstelling en de kwaliteit van het vlees gecontroleerd 
worden. Zo kunnen de smaak, de vetzuursamenstelling, het vetgehalte en de 
verhouding van verzadigde tot onverzadigde vetzuren van het gekweekte vlees beter 
worden gereguleerd door variatie in de samenstelling van het voedingsmedium en de 
kweek van andere celtypes. Ook kunnen gezondheidsaspecten worden versterkt 
door factoren toe te voegen die een gunstig effect hebben op de gezondheid, zoals 
bepaalde soorten vitaminen (Eelen, et al., 1999).  

Daarnaast maakt de productie van kweekvlees een eind aan het dierenleed dat 
momenteel plaatsvindt in de intensieve veehouderij, waarbij een hoge productie 
nagestreefd wordt ten koste van het dierenwelzijn (Wakker Dier, 2018). 

Kweekvlees brengt talrijke morele voordelige aspecten met zich mee: zoals al eerder 
genoemd, wordt het dierenleed in de bio-industrie geminimaliseerd en de 
verandering van het klimaat zal tegengehouden worden.  

In principe is er één enkele koe nodig, waarvan de stamcellen kunnen dienen voor 
de productie van oneindig veel kweekvlees. Velen dragen als beweegreden voor het 
navolgen van een vegetarisch dieet aan dat ze het lijden van de dieren inhumaan 
vinden. Voor deze vegetariërs zal kweekvlees een uitweg bieden waarbij vlees 
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onderdeel blijft van hun voedingspatroon. De dieren uit de bio-industrie zullen niet 
langer onderworpen zijn aan onmenselijke praktijken en hen zal de kans worden 
geboden een welvarend leven te leiden. Zo’n leven leiden is iets waar alle 
organismen ter wereld recht op hebben en kweekvlees zal in grote mate bijdragen 
aan de verwerkelijking van dit ideaal. 

Daarnaast is het tegengaan van de klimaatverandering en temperatuurstijging een 
streven dat door velen wordt gewaardeerd. Wanneer kweekvlees zijn intrede doet in 
onze consumptiemaatschappij zal dat resulteren in een enorme daling van de CO2-
uitstoot. Het gevolg hiervan is dat het versterkt broeikaseffect langzamer verloopt. 
Hiermee zal de opwarming van de aarde tegen worden gegaan. Dit morele argument 
toont de noodzaak van kweekvlees aan. 
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Conclusies 

De hoofdvraag waarop wij getracht hebben antwoord te geven, middels dit verslag 
luidt als volgt: “Welke rol kan kweekvlees gaan spelen in de maatschappij?” 

Uit de door ons gevonden informatie kan geconcludeerd worden dat kweekvlees een 
cruciale rol kan gaan spelen in de maatschappij. In dit hoofdstuk zal benoemd 
worden hoe dit antwoord blijkt uit de antwoorden op de deelvragen.  

Deze belangrijke rol is gebaseerd op de mogelijkheid dat kweekvlees de oplossing 
vormt voor het opkomende milieu- en voedselprobleem. Daarnaast ondermijnt de 
productie van kweekvlees veel overige nadelige invloeden van de traditionele 
vleesproductie. Zo kan er door aanpassingen tijdens het productieproces een 
voedingsmiddel geproduceerd worden dat een betere invloed heeft op de 
gezondheid. Enkele van deze aanpassingen zijn: een vermindering van de 
besmetting met en overdracht van ziekteverwekkers, een remming van het aantal 
pathogene bacteriën door een afname van gebruik van antibiotica en een toevoeging 
van voedingsmiddelen die beter zijn voor ons lichaam. Ook zal kweekvlees zorgen 
voor een afname van de productietijd van eenzelfde hoeveelheid vlees en zal het 
een vermindering van de godsdienstige taboes zoals halal en koosjer met zich 
meebrengen. Bovendien betekent de vervanging van traditioneel vlees door 
kweekvlees het eind van het heersende dierenleed in de vee-industrie. 

Voordat het zo ver is, moeten er enkele obstakels overwonnen worden. Om de 
eerder genoemde obstakels op te lossen is onderzoek en voorlichting vereist. 
Wanneer de genoemde obstakels zijn opgelost, is de weg voor kweekvlees naar de 
vitrine zo goed als vrij en zal het als volwaardig product op de markt kunnen 
verschijnen. Dit kan echter nog veel tijd in beslag nemen, er is nog niet duidelijk te 
zeggen hoe lang de noodzakelijke onderzoeken nog zullen duren.  

Het verschijnen van kweekvlees is een idee waarvan de oorsprong zich enkele 
decennia terug bevindt. Het concept heeft zich geleidelijk ontwikkeld uit de 
innovatieve ideeën van Winston Churchill en Willem van Eelen, de laatstgenoemde 
heeft grote stappen gezet in het onderzoek ernaar. De verdere geschiedenis van 
kweekvlees heeft zich de afgelopen jaren afgespeeld en betreft het onderzoek aan 
verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. Deze onderzoeken hebben elk 
hun steentje bijgedragen aan de ontwikkelingen van de eerst zo onwerkelijke ideeën.  

De genoemde ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat er sinds enkele jaren 
daadwerkelijk vlees kan worden gekweekt. De productie berust op de eigenschap 
van zogenaamde myosattelietcellen om te delen en te differentiëren tot myoblasten. 
De myoblasten verenigen zich vervolgens tot myotubes. Meerdere myotubes vormen 
samen een myofibril, en meerdere myofibrillen (spiervezels) vormen spieren. 

Cruciaal hiervoor is de aanwezigheid van de juiste voedingsbodem en de juiste 
omstandigheden. Een volledig diervriendelijke voedingsbodem is nog niet gevonden 
en onderzoek hiernaar is volop bezig. De juiste omstandigheden waarbij de cellen 
zich kunnen differentiëren, worden gecreëerd in een bioreactor. 

Ook blijkt uit de ethische kant van kweekvlees dat er vanuit verschillende ethische 
stromingen op meerdere manieren naar kweekvlees gekeken kan worden. In 
sommige gevallen staat de stroming positief tegenover het eten van kweekvlees, in 
andere gevallen negatief. Dit hangt af van de situatie van waaruit men het eten van 
kweekvlees beoordeelt.  
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Uit de verwerking van de enquête in hoofdstuk 2 volgt dat de houding van 
Nederlanders tegenover kweekvlees over het algemeen positief is. Door het niet 
representatieve karakter van ons onderzoek is niet met zekerheid te zeggen of de 
gevonden verbanden geheel betrouwbaar zijn. Hier is verder onderzoek voor nodig 
met een representatieve steekproef. 

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat verder onderzoek naar kweekvlees en 
de productie ervan noodzakelijk is voor het na te streven eindproduct: een 
voedingsmiddel waarvan de veiligheid wordt verzekerd en waarvan de productie 
plaatsvindt zonder gebruik te maken van een dierlijke voedingsbodem. Het 
onderzoek hiernaar zou gestimuleerd kunnen worden door financiering door de 
Europese Unie / De Nederlandse overheid. Uit de enquête blijkt dat dit een zaak is 
die gewenst is. Ook is aan te bevelen dat het productieproces wordt geoptimaliseerd 
tot een punt waarop de kosten voor de consument dermate laag zijn dat de 
consument kweekvlees als alternatief voor vlees gaat zien. Uiteraard is het 
noodzakelijk dat er hiervoor voldoende bekend is bij de consument, betreffende het 
productieproces, de voedingswaarde van kweekvlees en de gevolgen voor de 
gezondheid. Wanneer men kennis heeft van deze zaken, zal de acceptatie vanuit de 
maatschappij gemakkelijker verlopen. 
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Bijlagen 

 Bijlage 1: Enquête  

 

Vraag 1 In welke leeftijdscategorie valt u? Kruis één 
antwoord aan 

 
0 - 10 jaar 

 

 
10 - 20 jaar 

 

 
20 - 30 jaar 

 

 
30 - 40 jaar 

 

 
40 - 50 jaar 

 

 
50 - 60 jaar 

 

 
60 - 70 jaar 

 

 
70+ jaar 

 

   

Vraag 2 Wat is uw geslacht? Kruis één 
antwoord aan 

 
Man 

 

 
Vrouw 

 

 
Neutraal 

 

 
Zeg ik liever niet 

 

 
Anders... 

 

   

Vraag 3 In welke provincie woont u? Kruis één 
antwoord aan 

 
Zeeland 
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Zuid-Holland 

 

 
Noord-Holland 

 

 
Noord-Brabant 

 

 
Utrecht 

 

 
Flevoland 

 

 
Limburg 

 

 
Gelderland 

 

 
Overijssel 

 

 
Drenthe 

 

 
Friesland 

 

 
Groningen 

 

 
Anders... 

 

   

Vraag 4 Hoeveel dagen per week eet u vlees? Kruis één 
antwoord aan 

 
1 - 3 dagen per week 

 

 
4 - 6 dagen per week 

 

 
Ik eet dagelijks vlees 

 

 
Ik eet geen vlees 

 

 
Anders... 

 

   

Vraag 5 Hoeveel euro bent u bereid (maximaal) te betalen 
voor 1 runderhamburger? 

Kruis één 
antwoord aan 

 
1 euro 
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2 euro 

 

 
3 euro 

 

 
4 euro 

 

 
5 euro 

 

 
6 euro 

 

 
7 euro 

 

 
8 euro 

 

 
9 euro 

 

 
10 euro 

 

 
Meer dan 10 euro 

 

   

Vraag 6 Bent u gelovig? Zo ja, welk geloof hangt u aan? Kruis één 
antwoord aan 

 
Islam 

 

 
Protestants christendom 

 

 
Katholiek christendom 

 

 
Jodendom 

 

 
Hindoeïsme  

 

 
Boeddhisme 

 

 
Ik ben niet gelovig 

 

 
Anders… 

 

Vraag 7 Volgt u een bepaald dieet? Kruis één 
antwoord aan 

 
Vegetarisme 
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Veganisme 

 

 
Pescotarisme 

 

 
Flexitarisme 

 

 
Ik volg geen dieet 

 

 
Anders... 

 

   

Vraag 8 Heeft u wel eens gehoord van kweekvlees? Kruis één 
antwoord aan 

 
Ja 

 

 
Nee 

 

 

 

  

Informatie: 
informatie 
over 
kweekvlees 

Kweekvlees is de term voor vlees dat in een 
laboratorium gekweekt wordt uit stamcellen van 
dieren. Deze stamcellen zijn verkregen zonder dat 
het dier geslacht werd. Nadat de stamcellen zijn 
afgenomen, leeft het dier gewoon verder. Onder 
bepaalde omstandigheden worden de groei en 
vermenigvuldiging van de stamcellen 
gestimuleerd, waardoor er in principe oneindig veel 
vlees kan ontstaan uit een klein hoopje stamcellen. 

 

   

Vraag 9 Beschouwt u kweekvlees als ‘echt vlees’? Kruis één 
antwoord aan 

 
Ja 

 

 
Misschien 

 

 
Nee 

 

 
Geen mening 
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Vraag 10 Zou u bereid zijn om kweekvlees aan te schaffen 
en te eten? 

Kruis één 
antwoord aan 

 
Ja 

 

 
Nee 

 

   

Vraag 11 Indien u bij de vorige vraag nee of misschien heeft 
ingevuld, waarom? 

Kruis één of 
meer 
antwoorden aan 

 
Ik vind het te duur 

 

 
Ik vind het ethisch niet verantwoord 

 

 
Kweekvlees past niet bij mijn geloofs-
/levensovertuiging 

 

 
Kweekvlees past niet bij mijn dieet 

 

 
Anders... 

 

   

Vraag 12 Wat moet er veranderen, waardoor u wel 
kweekvlees zou eten? 

Kruis één of 
meer 
antwoorden aan 

 
De prijs moet omlaag 

 

 
Het moet volledig veilig zijn 

 

 
Het moet volledig diervriendelijk zijn 

 

 
Het moet ‘traditioneel’ vlees volledig kunnen 
vervangen in smaak, textuur en uiterlijk 

 

 
Het moet dezelfde voedingsstoffen bevatten als 
‘traditioneel’ vlees 

 

 
Anders... 
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Informatie: 
EU, 
overheid 
en 
kweekvlees 

Op dit moment is kweekvlees nog niet te koop. Dit 
komt omdat de EU wetten heeft waardoor nieuwe 
voedingsmiddelen, zoals kweekvlees, nog niet 
gelijk op de markt mogen komen. De Nederlandse 
overheid heeft een tijd onderzoek naar kweekvlees 
in grote mate financieel ondersteund, maar doet dit 
tegenwoordig minder. 

 

   

Vraag 13 Vindt u dat de Europese Unie en de Nederlandse 
overheid een actievere rol moeten spelen in het 
onderzoek naar kweekvlees? 

Kruis één of 
meer 
antwoorden aan 

 
Ja, door een financiële bijdrage te leveren aan het 
onderzoek 

 

 
Ja, door wetgeving met betrekking tot de markt 
voor kweekvlees aan te passen 

 

 
Nee 

 

 
Geen mening 

 

 
Anders... 

 

Vraag 14 Denkt u dat kweekvlees ‘traditioneel’ vlees volledig 
zal kunnen vervangen in de toekomst? 

Kruis één of 
meer 
antwoorden aan 

 
Ja 

 

 
Nee 

 

 
Misschien 
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 Bijlage 2: uitkomsten van de enquête in diagrammen 

 

 

 Diagram 1: resultaten vraag 1 

 

 Diagram 2: resultaten vraag 2 

 

 Diagram 3: resultaten vraag 3 

 

 Diagram 4: resultaten vraag 4 
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 Diagram 5: resultaten vraag 5 

 

 Diagram 6: resultaten vraag 6 

 

 Diagram 7: resultaten vraag 7 

 

 Diagram 8: resultaten vraag 8 
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 Diagram 9: resultaten vraag 9 

 

 Diagram 10: resultaten vraag 10 

 

 Diagram 11: resultaten vraag 11 
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 Diagram 12: resultaten vraag 12 

 

 Diagram 13: resultaten vraag 13 

 

 

 Diagram 14: resultaten vraag 14 
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 Bijlage 3: uitkomsten van de enquête in tabelvorm 

Tabel 3: Resultaten van de enquête in tabelvorm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10-20 m Z-Holland 7 3 P-Christ.  J J J   FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 5 NG  J J J   FB, AW J 

40-50 m Z-Holland 4-6 1 P-Christ.  J M J  STU  M 

40-50 m Gelderland 7 2 P-Christ.  J J N Ethisch onverantwoord  Nee N 

40-50 v N-Holland 1-3 5 NG Flex. J J J  VD FB, AW J 

60-70 v Utrecht 4-6 2 P-Christ.  J N N Ethisch onverantwoord  Nee N 

40-50 v Z-Holland 1-3 4 NG Flex. J M M  

PO, VV, VD, Smakelijk, 
maar hoeft niet te lijken op 
vlees  M 

70+ m Utrecht 4-6 2 P-Christ.  J N N 
Onnatuurlijk, mogelijk 
schadelijk   N 

10-20 m N-Holland 1-3 7 NG  J M J Te duur VV, VD, STU AW M 

10-20 v N-Holland 0 3 NG Veget. J M J   FB, AW J 

20-30 v Utrecht 1-3 3 NG  J J J   FB M 

50-60 v Utrecht 1-3 3 NG  J M J  VV, VD, STU, DVS FB, AW J 

30-40 v Z-Holland 1-3 3 NG  J M J  PO, VV, VD FB M 

50-60 v N-Holland 4-6 4 NG  J N J   AW M 

60-70 v Gelderland 7 2 P-Christ.  J N N    M 

20-30 v Z-Holland 0 4 NG Veget. J J N Past niet bij mijn dieet  FB M 

20-30 m N-Holland 4-6 4 NG  J N J  VV FB J 

10-20 v Groningen 1-3 4 NG Flex. J M J   FB, AW J 

50-60 m Utrecht 4-6 2 K-Christ.  N N M Ethisch onverantwoord VD FB M 

20-30 v Utrecht 1-3 1 NG  J M J  VV, VD, STU, DVS FB N 

10-20 v N-Holland 7 5 NG  J N N Ethisch onverantwoord PO, VV, VD, STU, DVS FB, AW M 

10-20 v N-Holland 0 3 NG Pescot. J J J   FB, AW J 

10-20 v Groningen 0 2 NG Veget. J J N Past niet bij mijn dieet DVS AW J 

40-50 v Utrecht 4-6 3 NG  J J J  VV, DVS, Dezelfde smaak FB J 

20-30 v Utrecht 1-3 4 NG Flex. J M J  VD FB J 

20-30 v N-Holland 1-3 3 NG Flex. J M J   AW N 

60-70 v Z-Holland 4-6 3 P-Christ.  J M J  VV FB M 

20-30 v Gelderland 0 4 NG Veget. J M J  PO, VV, VD, STU FB, AW M 

10-20 m Utrecht 4-6 3 NG  J N J   Nee M 

20-30 v Groningen 1-3 3 NG Flex. J N M 
Ik eet liever pure en 
natuurlijke producten 

VV, STU, DVS, Volledig 
inzichtelijk productieproces  M 

40-50 v Z-Holland 4-6 2 NG 
Low carb 
high fat J N M Klinkt niet echt aantrekkelijk VV, VD, STU, DVS  N 

10-20 m N-Holland 1-3 3 NG  J J J  VD FB J 

50-60 v Z-Holland 0 4 NG Veget. J J J   AW M 

50-60 v Utrecht 1-3 2 NG  N N J    M 

50-60 v Z-Holland 1-3 2 K-Christ.  J M J  VV FB M 

60-70 m Z-Holland 4-6 3 P-Christ.  J M J  STU, DVS FB, AW N 

40-50 v N-Holland 1-3 10 
Grieks 
orthodox  N N M Te weinig informatie  DVS FB M 

10-20 v Overijssel 1-3 2 NG  J M J  VV, VD FB N 

30-40 m Overijssel 7 2 NG  J N N Ethisch onverantwoord STU Nee N 
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20-30 v N-Holland 1-3 2 NG Flex. J M J   FB, AW M 

60-70 m Utrecht 1-3 3 NG  J M J    N 

30-40 m N-Holland 4-6 3 NG  J N J   FB N 

10-20 v N-Holland 4-6 3 NG  J J M Te duur PO, VV  M 

40-50 v Z-Holland 4-6 1 NG  J M J  VV, VD, STU, DVS  N 

50-60 v N-Holland 1-3 4 NG  J M M Weet niet  FB M 

30-40 v N-Holland 4-6 3 NG  J M J   FB, AW M 

50-60 v N-Holland 4-6 4 NG  N M M    M 

40-50 v Utrecht 1-3 2 NG Flex. J N M Onsmakelijk idee  VV, STU, DVS FB M 

10-20 v Groningen 1-3 2 NG  N N M 
Benieuwd naar 
voedingsstoffen  Het moet gezond zijn   M 

10-20 v Z-Holland 0 3 NG Vegan. J J J   FB M 

10-20 v N-Holland 1-3 8 NG Flex. J J J   FB, AW M 

60-70 v N-Holland 1-3 6 NG Flex. J J M Te duur PO FB M 

20-30 v N-Holland 1-3 2 NG Flex. J J J   FB, AW J 

40-50 m Utrecht 4-6 4 NG  J N M Benieuwd naar smaak STU, DVS FB M 

20-30 v N-Holland 1-3 4 NG  N M M Te weinig kennis VV FB M 

40-50 v Overijssel 1-3 2 Hervormd   J J J  PO, STU FB, AW M 

10-20 v 
Verenigde 
Staten 7 4 NG  J - J  DVS  M 

30-40 v Z-Holland 1-3 4 NG  J M J  DVS FB, AW J 

40-50 v Flevoland 4-6 2 P-Christ.  J N M 
Veiligheid en effecten lange 
termijn VV FB N 

50-60 v Utrecht 1-3 2 Hoger Zelf  J M M Benieuwd naar smaak VV  J 

60-70 v Utrecht 0 >10 Spiritualiteit Veget. J M N Past niet bij mijn dieet 0 FB, AW M 

50-60 m Utrecht 4-6 4 NG  J M J  STU FB J 

50-60 m Utrecht 4-6 2 K-Christ.  N M M  VD, STU, DVS AW M 

40-50 v Utrecht 1-3 2 

Antroposofie, 
Boeddhisme 
en Christ.  J J M  DVS  M 

50-60 v Z-Holland 1-3 3 NG Flex. J J J   FB, AW J 

20-30 m Z-Holland 1-3 2 NG Flex. J M J  PO, VV, VD, STU, DVS AW J 

40-50 m Z-Holland 4-6 3 NG  J M J   AW N 

30-40 m Z-Holland 4-6 >10 NG  J J J  VV, VD, DVS FB M 

40-50 v Z-Holland 1-3 3 P-Christ. Flex. J - N Eet liever vlees   N 

10-20 v Friesland 4-6 3 NG  J M M Te duur PO, STU, DVS FB M 

40-50 v Utrecht 0 2 NG Veget. J J M  VV, VD, DVS FB M 

40-50 m Z-Holland 1-3 2 P-Christ.  N M M Benieuwd naar voordelen VV, VD, STU, DVS  M 

20-30 m Z-Holland 4-6 2 NG  J J J  STU, DVS AW J 

20-30 m Z-Holland 1-3 2 NG  N M J    M 

30-40 m Z-Holland 0 10 NG Klimatariër J M J   AW J 

30-40 v Z-Holland 1-3 6 P-Christ.  J M J   AW J 

20-30 n Z-Holland 0 >10 NG Veget. J N J    N 

50-60 v Utrecht 4-6 4 NG  J M M 
Benieuwd naar invloed 
gezonheid VV  M 

40-50 v Overijssel 0 4 NG Veget. N N N Past niet bij mijn dieet VD  M 

50-60 m Utrecht 1-3 3 P-Christ.  J N M  VD, DVS N N 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG Flex. J M J  VV, VD, STU, DVS FB, AW M 

10-20 v Z-Holland 0 4 NG Veget. J J M Ethisch onverantwoord VD FB M 
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10-20 v Z-Holland 4-6 5 NG  J J J  PO, VV, VD, STU, DVS FB, AW M 

10-20 m Z-Holland 4-6 2 NG Flex. J M J  DVS FB, AW N 

10-20 v Z-Holland 7 2 P-Christ.  J J J  PO, VV FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 0 2 K-Christ. Pescot. J N M Te duur PO, VV, VD  J 

10-20 v Z-Holland 7 2 P-Christ.  N N J   FB N 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG Flex. J M J   FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 4 NG  N J J  PO FB, AW N 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 P-Christ.  J N M  STU FB, AW J 

10-20 m Z-Holland 4-6 2 P-Christ.  J M M Te duur PO, VV, STU FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 0 5 NG Veget. N M J   FB, AW J 

10-20 m Z-Holland 0 1 NG Vegan. J J N Past niet bij mijn dieet VD, Het moet gezond zijn FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 5 NG Flex. J N N Ethisch onverantwoord VD  M 

10-20 m Z-Holland 4-6 >10 NG Flex. J J J   Nee N 

10-20 m Z-Holland 4-6 3 NG  J J M Benieuwd naar smaak PO, STU AW J 

10-20 v Z-Holland 0 4 NG Pescot. J M M  VD  N 

10-20 v Z-Holland 1-3 3 NG Flex. J J J   FB J 

10-20 v Z-Holland 1-3 1 NG  J - M  VV  M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  N - J   AW J 

10-20 m Z-Holland 7 8 NG  N N N Ik heb liever echt vlees STU  N 

10-20 m N-Holland 7 4 P-Christ.  N M M  VD, STU, DVS FB M 

10-20 v Z-Holland 1-3 3 P-Christ.  J N J   AW N 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  N - J  PO, VV, VD FB M 

10-20 m Z-Holland 7 1 NG  J J J   AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  N J M 
Veiligheid en effecten lange 
termijn VV, STU, DVS AW N 

10-20 v Z-Holland 4-6 4 Islam  J N M 
Past niet bij mijn geloofs-
/levensovertuiging VD AW M 

10-20 v Groningen 1-3 4 NG Vegan. J M M Ethisch onverantwoord VV, VD AW J 

30-40 m N-Holland 1-3 4 NG Flex. J M J  VD, DVS FB, AW J 

10-20 m Z-Holland 7 2 NG  J J J   AW N 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 K-Christ.  N - M   Nee N 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 K-Christ.  J M M Te duur PO  N 

10-20 m Z-Holland 7 1 K-Christ.  J M M Benieuwd naar smaak STU, DVS  M 

20-30 v Z-Holland 1-3 2 NG Flex. J J J  PO, VV, VD, DVS FB M 

10-20 m Z-Holland 4-6 8 Islam  J J J  PO FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  J M J  VV, VD, STU, DVS FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 K-Christ.  J J M Vreemd idee VV, DVS FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  J J J   AW M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  J - M    M 

30-40 v Z-Holland 1-3 4 P-Christ. Flex. N M M 

Benieuwd naar voordelen, 
veiligheid en effecten lange 
termijn 

Volledig inzichtelijk 
productieproces Nee N 

10-20 m Z-Holland 4-6 2 K-Christ.  J J J   FB, AW J 

10-20 m Z-Holland 4-6 >10 P-Christ.  J J J   FB M 

10-20 v Limburg 7 4 Islam  J N N Ik heb liever echt vlees  Nee N 

10-20 m Z-Holland 7 8 P-Christ.  N J J   AW N 

10-20 m Z-Holland 4-6 1 P-Christ.  J J M  PO FB M 
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10-20 m Z-Holland 1-3 1 NG  N M J  VV, DVS FB M 

10-20 m Z-Holland 4-6 2 P-Christ.  N J J   FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 5 NG  J J J   FB J 

10-20 m Z-Holland 4-6 7 NG  N M M Ethisch onverantwoord VV, STU, DVS AW M 

10-20 m Z-Holland 4-6 3 NG  N J J  PO, VV, VD, STU FB J 

10-20 m Z-Holland 4-6 1 NG  N N M Ik heb liever echt vlees VV, VD, STU, DVS Nee N 

10-20 m Z-Holland 4-6 2 NG  J M M Past niet bij mijn dieet VV, STU, DVS FB N 

10-20 m Z-Holland 7 1 NG  J J J    N 

30-40 m Z-Holland 4-6 5 Pastafariaan  N - N   Nee N 

10-20 m Z-Holland 1-3 4 NG  N J J   FB, AW M 

30-40 m Z-Holland 0 4 NG Flex. J - M Ethisch onverantwoord  Nee M 

10-20 v Z-Holland 4-6 8 NG  N J J  VV, VD, STU FB, AW M 

20-30 m Z-Holland 4-6 1 NG  J J J   FB J 

60-70 v Friesland 4-6 3 NG  J M J   AW N 

50-60 v N-Holland 4-6 3 P-Christ. Mediterraan  N N N Ethisch onverantwoord  Nee N 

30-40 v Utrecht 1-3 2 NG  J N N Ethisch onverantwoord   M 

10-20 m Z-Holland 4-6 2 P-Christ.  N N J  PO AW N 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  N M J   FB M 

50-60 v Z-Holland 4-6 2 NG  J M J   AW M 

40-50 v Z-Holland 4-6 4 NG Flex. J M M Klinkt niet echt aantrekkelijk STU FB M 

10-20 m Z-Holland 7 3 K-Christ.  J M J   FB, AW J 

30-40 m Z-Holland 1-3 2 NG  N N M 
Past niet bij mijn geloofs-
/levensovertuiging  Nee M 

10-20 m Z-Holland 4-6 >10 P-Christ.  J J J   FB M 

10-20 v Z-Holland 1-3 3 P-Christ.  N N M  VV, STU, DVS AW N 

10-20 m Z-Holland 7 2 P-Christ.  J N N Ik heb liever echt vlees STU, DVS Nee N 

50-60 v N-Holland 1-3 >10 NG  N M N Vreemd idee STU, DVS FB, AW N 

50-60 v N-Holland 1-3 4 NG  J M N    N 

10-20 m Z-Holland 4-6 1 NG  N N M Ethisch onverantwoord DVS Nee N 

10-20 v Z-Holland 0 1 NG Veget. N M M  VD  M 

70+ v Z-Holland 1-3 3 NG  J N M Te weinig kennis DVS FB N 

50-60 m Utrecht 1-3 3 NG  J J J   FB J 

50-60 m Z-Holland 1-3 2 NG  J J J  VV FB M 

10-20 v Z-Holland 7 5 P-Christ.  J J J   FB N 

10-20 v Z-Holland 4-6 5 P-Christ.  N N M Benieuwd naar smaak VV, STU FB J 

10-20 m Z-Holland 7 5 P-Christ.  N J J    N 

40-50 v Groningen 1-3 3 NG Flex. N M M  VV  M 

50-60 v Utrecht 1-3 5 NG  J J M  VV, VD, DVS FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 P-Christ.  N N N Ethisch onverantwoord VD, STU, DVS  N 

10-20 v Z-Holland 7 3 P-Christ.  N - J  PO, VV, VD FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 4 P-Christ.  N M J Ethisch onverantwoord PO AW N 

10-20 v Z-Holland 7 1 P-Christ.  J J J  STU Nee N 

10-20 v Z-Holland 0 5 NG Flex. J J M    M 

10-20 v Z-Holland 7 2 P-Christ.  J M J   AW J 

10-20 v Z-Holland 7 3 NG  N J J   FB, AW M 
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60-70 v Z-Holland 1-3 3 K-Christ. 
Geen rood 
vlees N M M  VV, VD, STU, DVS FB M 

10-20 m Z-Holland 7 7 
Evangelisch 
Christ.  J J J  STU, DVS FB, AW N 

20-30 m Z-Holland 7 1 P-Christ.  J N M  STU, DVS AW M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  J M J   AW M 

20-30 m Utrecht 1-3 1 NG  J J J   FB, AW J 

50-60 m Z-Holland 1-3 2 K-Christ.  J J J   AW N 

50-60 m Z-Holland 4-6 3 NG  J N M  STU AW J 

10-20 - Groningen 0 1 P-Christ. Veget. N M J   Nee N 

10-20 m Z-Holland 7 5 P-Christ.  N N M Te weinig kennis DVS FB J 

10-20 v Z-Holland 1-3 2 P-Christ.  J N N Ethisch onverantwoord VD FB M 

50-60 m Utrecht 1-3 2 NG  J N J  DVS FB J 

50-60 m Brussel 1-3 >10 NG Flex. J J J   FB, AW J 

50-60 m Brussel 1-3 >10 NG Flex. J J J   FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  J N N Onnatuurlijk STU Nee N 

50-60 v N-Holland 1-3 5 NG  J J J   AW M 

50-60 m Z-Holland 4-6 3 NG  J M M Benieuwd naar smaak STU, DVS AW M 

50-60 v Z-Holland 0 5 K-Christ. Veget. J M N Past niet bij mijn dieet VV, VD FB M 

40-50 v Z-Holland 1-3 >10 NG  J J M Ethisch onverantwoord STU Nee M 

60-70 v Drenthe 1-3 3 P-Christ.  J M M Past niet bij mijn dieet STU  M 

20-30 v Z-Holland 4-6 3 NG  J N M Benieuwd naar smaak STU FB M 

40-50 v Z-Holland 0 4 Agnost Pescot. J J N Past niet bij mijn dieet  FB J 

40-50 m Z-Holland 0 5 NG Veget. J J J   FB, AW J 

50-60 v Z-Holland 1-3 10 P-Christ.  J N M Vreemd idee VV  N 

40-50 v Z-Holland 1-3 3 NG Flex. J J M 
Benieuwd naar smaak en 
voedingsstoffen VV, DVS FB, AW J 

30-40 m Z-Holland 4-6 3 NG  N N M Past niet bij mijn dieet STU Nee N 

30-40 v Z-Holland 1-3 2 NG  N N M    M 

20-30 m Z-Holland 4-6 2 NG  J J M Te duur PO, VV, STU, DVS FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  J M M  PO, VV, DVS FB, AW N 

10-20 m Z-Holland 1-3 2 NG  J J J   FB, AW J 

50-60 v Z-Holland 1-3 6 NG  J N N Vreemd idee   N 

10-20 v 
Noord-
Brabant 7 8 NG  J N M  STU, DVS FB J 

10-20 v Z-Holland 0 1 NG Vegan. J J M  VV, VD FB J 

50-60 m N-Holland 4-6 3 NG  J J J  STU FB N 

10-20 v 
Noord-
Brabant 1-3 2 NG  N M M Ethisch onverantwoord PO  M 

20-30 m Z-Holland 1-3 3 NG  J J J  PO, STU, DVS FB, AW J 

20-30 m Z-Holland 4-6 2 NG  J M M Te weinig kennis PO, VV, STU, DVS FB N 

20-30 m Z-Holland 7 5 Islam  N N M Benieuwd naar smaak PO, VV, STU, DVS  N 

10-20 m Z-Holland 7 1 NG  J N N Ethisch onverantwoord  Nee N 

10-20 v Z-Holland 4-6 5 NG  J M J  VV, STU, DVS FB, AW M 

10-20 v Z-Holland 0 1 NG Pescot. J N N   FB M 

20-30 m Z-Holland 4-6 5 NG  J M M 
Veiligheid en effecten lange 
termijn VV, VD  M 

10-20 v Z-Holland 4-6 3 NG  N N M Benieuwd naar smaak STU  M 

10-20 m Z-Holland 4-6 4 NG  J M J   FB, AW M 
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20-30 v Z-Holland 4-6 2 NG Flex. J - J   FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  J J J   AW M 

10-20 v Z-Holland 0 1 NG Veget. J M M Ethisch onverantwoord VV, VD, DVS  J 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 Christ.  J N M Vreemd idee STU, DVS  M 

20-30 v Z-Holland 4-6 2 NG Flex. J N M Te weinig kennis VV, STU, DVS  M 

20-30 v Z-Holland 4-6 2 NG Flex. J - J   FB M 

50-60 v Z-Holland 0 7 K-Christ. Pescot. J J N Past niet bij mijn dieet  FB N 

40-50 m Z-Holland 4-6 3 P-Christ.  J M M  VV, STU AW J 

20-30 v Utrecht 0 3 NG Vegan. J J J   FB M 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  N J J  STU FB N 

10-20 m Z-Holland 4-6 >10 NG  J M J   AW N 

50-60 m Z-Holland 0 4 NG Veget. J N M Benieuwd naar smaak STU, DVS FB M 

20-30 m Z-Holland 7 4 NG  J J J   FB, AW M 

10-20 v Z-Holland 7 1 NG  J J J  STU, DVS FB J 

50-60 m N-Holland 4-6 2 NG  J J J  PO Nee M 

40-50 v Z-Holland 4-6 3 NG Calorie arm N - M Te weinig kennis STU  M 

60-70 m Z-Holland 4-6 2 NG  J J J  DVS AW J 

20-30 v Z-Holland 1-3 8 Islam  J N N Ethisch onverantwoord STU FB M 

50-60 v Z-Holland 1-3 3 Islam  N N N Past niet bij mijn dieet VV Nee N 

20-30 m Z-Holland 4-6 6 NG  J N N Past niet bij mijn dieet STU  M 

20-30 v Z-Holland 7 4 K-Christ.  J N J    M 

20-30 m Z-Holland 4-6 2 NG  N M M Te duur PO, VV, VD, STU, DVS FB M 

50-60 v Z-Holland 4-6 2 NG  N M M Benieuwd naar smaak VV, STU, DVS FB M 

10-20 v Z-Holland 1-3 10 NG Flex. J M J  VV, VD FB M 

40-50 v Z-Holland 1-3 3 NG  N M M Onsmakelijk idee  VV, VD FB, AW M 

30-40 v Z-Holland 0 5 NG Veget. J N N 
Past niet bij mijn geloofs-
/levensovertuiging   M 

50-60 v Z-Holland 4-6 2 P-Christ.  J M M Ethisch onverantwoord VV AW N 

60-70 v Utrecht 1-3 1 P-Christ.  J M J  VV, VD, STU, DVS FB, AW J 

20-30 v Z-Holland 4-6 2 NG  J M J  STU  J 

50-60 v N-Holland 4-6 3 Agnost  J N M Onsmakelijk idee   FB N 

40-50 v Z-Holland 4-6 2 NG  J N M Te duur VV AW M 

50-60 m Z-Holland 1-3 2 Islam  J N N Te duur PO FB M 

10-20 m Z-Holland 1-3 3 NG  J J J   FB, AW M 

50-60 m 
Noord-
Brabant 1-3 2 NG  J N N Ethisch onverantwoord VD FB N 

10-20 v Z-Holland 1-3 1 P-Christ. Flex. J N M Vreemd idee VV, VD, STU FB J 

50-60 v Z-Holland 1-3 2 P-Christ.  J N J    M 

70+ m Utrecht 1-3 1 Agnost  J M M Te weinig kennis VV, VD FB M 

40-50 m Groningen 1-3 4 P-Christ.  J J J  PO FB J 

50-60 v Z-Holland 4-6 2 NG  J M J  STU  M 

50-60 m Z-Holland 0 6 NG Veget. J N N Vreemd idee VV, VD, DVS  N 

70+ m Overijssel 4-6 2 NG  J J J   FB, AW J 

10-20 m Z-Holland 1-3 >10 NG  N J J   FB J 

50-60 v Z-Holland 0 5 NG Veget. J N M Past niet bij mijn dieet VV, VD  N 

50-60 m Z-Holland 4-6 5 NG  J M M 
Veiligheid en effecten lange 
termijn VV AW N 
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10-20 v Z-Holland 0 5 NG Pescot. N M J   FB, AW J 

10-20 m Z-Holland 1-3 9 NG  J J J   AW J 

10-20 v Z-Holland 0 1 NG Veget. J J N Past niet bij mijn dieet  FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 1-3 5 NG  N N J Te duur PO, VV, STU Nee N 

10-20 v Z-Holland 1-3 2 NG  N J J  PO, VV, STU, DVS FB, AW J 

10-20 v Z-Holland 4-6 2 NG  J N J   AW J 

10-20 v Antwerpen 4-6 5 NG  N M J   FB M 

 

 
Legenda: 
m = man 
v = vrouw 
n = neutraal 
NG = Ik ben niet gelovig 
P-Christ. = Protestants christendom 
K-Christ. = Katholiek christendom 
Flex. = Flexitarisme 
Veget. = Vegetarisme 
Vegan. = Veganisme 
Pescot. = Pescotarisme 
J = ja 
N = nee 
M = misschien 
STU = Het moet ‘traditioneel’ vlees volledig kunnen vervangen in smaak, textuur en 
uiterlijk 
VD = Het moet volledig diervriendelijk zijn 
PO = De prijs moet omlaag 
VV = Het moet volledig veilig zijn 
DVS = Het moet dezelfde voedingsstoffen bevatten als ‘traditioneel’ vlees 
FB = Ja, door een financiële bijdrage te leveren aan het onderzoek 
AW = Ja, door wetgeving met betrekking tot de markt voor kweekvlees aan te passen 
‘leeg vakje’ = Niet van toepassing / Geen mening 
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Logboek 
 

Datum Wie Tijd Wat 

Wo 29-8-
2018 

Freke 
en 
Olaf 

12.00 - 14.30 
(2.5 uur) 

Besluiten welke vakken. Georiënteerd op 
onderwerpen, aansluitend bij de vakken. 
Hoofdonderwerp gekozen. Bronnen gezocht volgens 
opdracht bij hoofdonderwerp. Voorlopige hoofd- en 
deelvragen opgesteld. Afspraken gemaakt voor 
verder werken. 

Ma 3 - 9 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

12.35 - 12.50 
(0.25 uur) 

Reflecteren voorlopig onderwerp 
Volgende stap bepalen, afspraken gemaakt voor 
volgende keer. 

Do 6 - 9 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

13.00 - 14.30 
(1.5 uur) 

Besloten om af te zien van eerste onderwerp 
(antibioticaresistentie). Op internet gezocht voor 
nieuw onderwerp. Nieuw onderwerp gekozen 
(kweekvlees). Hierbij een onderzoeksvraag en 
deelvragen opgesteld. Nuttige websites opgezocht 
m.b.t. het onderwerp. Afspraken gemaakt voor 
volgende keer. Boek gehaald bij bibliotheek 
Rotterdam. 

Zo 9 - 9 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

20.45 - 21.00 
(0.25 uur) 

Mail opgesteld en verstuurd aan mr. M. Post 
(onderzoeker op het gebied van kweekvlees). 

Ma 10 - 9 - 
2018 

Olaf 12.30 - 13.00  
(0.5 uur) 

Gezocht naar nuttige bronnen over kweekvlees, mail 
teruggestuurd aan mr. M. Post. 

Do 13 - 9 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

16.15 - 17.30 
(1.25 uur) 

Plan van aanpak ingevuld en PWS werkboek 
doorgenomen. Deel documentaire “Vleeskwekers” 
VPRO tegenlicht gekeken. 

Do 13 - 9 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

18.30 - 19.15 
(0.75 uur) 

Documentaire “Vleeskwekers” afgekeken en 
bedrijven genoemd in de video opgezocht. 
Afspraken gemaakt voor de volgende keer. 

Do 20 - 9 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

16.45 - 17.30 
(0.75 uur) 

Mails opgesteld en verstuurd aan enkele bedrijven, 
genoemd in de documentaire “Vleeskwekers” (JUST, 
Memphis Meats & Finless Foods). 

Di 2 - 10 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

10.10 - 10.25 
(0.25 uur) 

Eerste gesprek met hoofdbegeleider (Dhr. Verhoef) 

Wo 3 - 10 
- 2018 

Freke 21.15 - 21.45 
(0.5 uur) 

Verslag van het eerste gesprek met hoofdbegeleider 
geschreven 

Di 9 - 10 - 
2018 

Olaf 10.30 - 11.30 
(1 uur) 

Wetenschappelijke artikelen en andere bronnen 
opgezocht over kweekvlees. Kleine checklist 
gemaakt met doelen die behaald moeten worden 
voor 30 november. 
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wo 10 - 10 
- 2018 

Olaf 17.45 - 18.30 
(0.75 uur) 

Artikelen gezocht en gelezen over de productie van 
kweekvlees. 

Do 11 - 10 
- 2018 

Olaf 10.30 - 11.15 
(0.75 uur) 

Artikelen gezocht en artikel gelezen over de 
productie van kweekvlees. 

Do 11 - 10 
- 2018 

Freke 
en 
Olaf 

18.00 - 18.15 
(0.25 uur) 

Mail opgesteld aan mr Verhoef voor tweede 
begeleidersgesprek, artikelen gelezen. 

Do 11 - 10 
- 2018 

Freke 
en 
Olaf 

19.00 - 20.15 
(1.25 uur) 

Artikelen gelezen en geanalyseerd en nuttige 
informatie voor ons verslag genoteerd. 

Ma 22 - 10 
- 2018 

Olaf 12.00 - 13.30 
(1.5 uur) 

Contact met broer (student TU) gehad om te kijken 
of bronnen geheel gelezen kunnen worden via zijn 
licenties van de TU, alle deze artikelen opgezocht en 
gedownload. 

Di 30 - 10 
- 2018 

Freke 
en 
Olaf 

16.30 - 17.30 
(1 uur) 

Concreet stappenplan gemaakt met planning voor 
komende 5 weken, concrete afspraken gemaakt over 
de dingen die gedaan moeten worden en wanneer, 
zodat we op tijd het PWS af hebben. Afgesproken 
wie wat gaat doen voor komende week. 
Begeleidersgesprek 2 voorbereid. 

Wo 31 - 
10 - 2018 

Freke 10.30 - 11.15  
(0.75 uur) 

Informatie opgezocht over het hoofdstuk definitie van 
kweekvlees, aantekeningen gemaakt en bronnen 
gelezen over de andere onderwerpen 

Do 1 - 11 - 
2018 

Freke 
en 
Olaf 

17.00 - 18.30 
(1.5 uur) 

Freke heeft gewerkt aan hoofdstuk 1 van het 
werkstuk (geschiedenis en definitie van kweekvlees) 
en hier een deel van geschreven. Olaf heeft gewerkt 
aan hoofdstuk 2, de productie van kweekvlees en 
hier een deel van geschreven. Beiden hebben 
artikelen gelezen over het onderwerp. 

Vr 2 - 11 - 
2018 

Freke 13.30 - 14.15 
(0.75 uur) 

Informatie opgezocht over hoofdstuk 1 en verder 
geschreven aan de tekst. 

Zo 4 - 11 - 
2018 

Freke 10.00 - 11.30 
(1.5 uur)  

Informatie opgezocht over hoofdstuk 1 en tekst 
afgemaakt. Verslag van het tweede gesprek met 
hoofdbegeleider geschreven. Gevraagd aan Olaf of 
hij het hoofdstuk wil doorlezen en evt. corrigeren. 

Zo 4 - 11 - 
2018 

Olaf 12.45 - 14.45 
(2 uur) 

Hoofdstuk 2 geschreven door informatie op te 
zoeken en al eerder gevonden bronnen te gebruiken 
over de productie van kweekvlees. Gevraagd aan 
Freke of ze het hoofdstuk wil doorlezen en evt. 
corrigeren. 

Zo 11 - 11 
- 2018 

Freke 
en 
Olaf 

20.15 - 20.45 
(0.5 uur) 

Opzet gemaakt van vragen betreffende het derde 
hoofdstuk (meningen van verschillende 
bevolkingsgroepen).  
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Ma 19 - 11 
- 2018 

Freke 
en 
Olaf 

21.45 - 22.45 
(1 uur) 

Enquête over kweekvlees opgesteld, mail gestuurd 
aan mr. Verhoef met H1 en H2 ter informatie. 
Afspraken gemaakt over de laatste 2 weken voor het 
inleveren. 

Di 20 - 11 
- 2018 

Olaf 10.45 - 11.45 
(1 uur) 

Vraag toegevoegd aan de enquête. Artikelen 
gelezen voor hoofdstuk over de markt voor 
kweekvlees. 

Di 20 - 11 
- 2018 

Freke 20.15 - 21.45 
(1.5 uur) 

Verslag van het derde gesprek met hoofdbegeleider 
geschreven. Enquête verder gemaakt. Met Olaf 
enquête afgerond. Artikelen gelezen voor hoofdstuk 
over de toekomst van kweekvlees. 

Di 20 - 11 
- 2018 

Olaf 21.15 - 21.30 
(0.25 uur) 

Enquête afgerond en is klaar om te versturen. Met 
Freke besloten om de vragen nog 1 keer door mr. 
Verhoef te laten bekijken, voordat we de vragenlijst 
doorsturen. 

Do 22 - 11 
- 2018 

Olaf 15.15 - 16.15 
(1 uur)  

Artikel gelezen over de toekomst van kweekvlees, 
informatie opgezocht over het standpunt van de 
NVWA met betrekking tot kweekvlees. 

Do 22 - 11 
- 2018 

Freke 16.30 - 18.30 
(2 uur) 

Artikelen gelezen over kweekvlees in relatie tot het 
milieu en vraag naar voedsel wereldwijd. Artikelen 
gelezen over hedendaagse effecten van de veeteelt. 
Aantekeningen gemaakt tijdens het lezen. 

Vr 23 - 11 
- 2018 

Freke 17.15 - 18.30 
(1.25 uur) 

Begonnen met het verwerken van de gevonden 
informatie tot tekst voor het verslag, hoofdstuk 
toekomst van kweekvlees. 

Za 24 - 11 
- 2018 

Olaf 12.00 - 16.00 
(4 uur) 

Meerdere artikelen gelezen over de obstakels voor 
het op de markt brengen van kweekvlees. Informatie 
uit artikelen verwerkt tot voorlopig hoofdstuk (nog 
niet afgerond). 

Za 24 - 11 
- 2018 

Freke 14.15 - 16.30 
(2.25 uur) 

Verder gewerkt aan het hoofdstuk over de toekomst 
van kweekvlees, door artikelen te lezen en informatie 
te verwerken in het verslag. 

Za 24 - 11 
- 2018 

Olaf 16.30 - 18.00 
(1.5 uur) 

Hoofdstuk markt voor kweekvlees zo goed als 
afgerond, door artikelen te lezen en deze te 
verwerken. 

Za 24 - 11 
- 2018 

Freke 19.30 - 20.00 
(0.5 uur) 

Verder gewerkt aan het hoofdstuk over de toekomst 
van kweekvlees, door artikelen te lezen en informatie 
te verwerken in het verslag. 

Zo 25 - 11 
- 2018 

Freke 9.30 - 13.00 
(3.5 uur) 

Hoofdstuk toekomst van kweekvlees zo goed als 
afgerond, door artikelen te lezen en deze te 
verwerken. Opzet van enquête beschreven met 
verklaring (hoofdstuk meningen over kweekvlees). 
Begonnen met notatie van de bronnen. 
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Zo 25 - 11 
- 2018 

Olaf 11.30 - 16.30 
(5 uur) 

Begonnen aan hoofdstuk ethiek. Besloten om de 
aanpak voor dit hoofdstuk te bespreken met mr. 
Cornelisse. Eerste versie in word gemaakt, met 
bronvermelding in Harvardstijl. Ik kwam er pas laat 
achter dat er een manier is om websites in te voeren, 
dit moest nog aangepast worden. Andere 
hoofdstukken alvast globaal doorgenomen. Eerste 
wordversie aan Freke gestuurd. 

Di 27 - 11 
- 2018 

Freke 19.30 - 20.30 
(1 uur) 

Bronnen doorgelezen, gezocht naar informatie die 
we nog missen in het verslag. Begonnen aan 
stappenplan voor afronding concept. 

Di 27 - 11 
- 2018 

Freke 
en 
Olaf 

21.30 - 22.15 
(0.75 uur) 

Plan van aanpak gemaakt voor de laatste paar 
dagen. Mails gestuurd aan mr. Verhoef en mr. 
Cornelisse. Taken verdeeld voor de laatste paar 
dagen voor inleverdatum concept. 

Wo 28 - 
11 - 2018 

Olaf 20.30 - 22.30 
(2 uur) 

Inleiding van het werkstuk geschreven. Begonnen 
met enquête verspreiden, vragen van de enquête in 
een word bestand gezet met Freke. Met Freke 
afgesproken wat er donderdag 29 nov nog gedaan 
moet worden om het 30 november zo goed als 
helemaal af te hebben. 

Wo 28 - 
11 - 2018 

Freke 21.00 - 22.30 
(1.5 uur) 

Opzet gemaakt van verwerking van de enquête en 
begonnen met verspreiden.   

Do 29 - 11 
- 2018 

Freke 10.25 - 12.10 
(1.75 uur) 

Verwerking van de resultaten van de enquête. 

Do 29 - 11 
- 2018 

Olaf 12.45 - 13.30 
(0.75 uur) 

Begonnen met schrijven van reflectie bij logboek. 

Do 29 - 11 
- 2018 

Olaf 13.45 - 15.00 
(1.25 uur)  

Reflectie afgemaakt, aanpak gemaakt voor 
hoofdstuk 4 ethiek. 

Do 29 - 11 
- 2018 

Freke 12.35 - 14.05 
(1.5 uur) 

Verder met verwerking (voorlopige) resultaten 
enquête, reflectie bij logboek geschreven.  

Do 29 - 11 
- 2018 

Freke 14.30 - 15.30 
(1 uur) 

Verwerking (voorlopige) resultaten enquête 
afgerond. 

Do 29 - 11 
- 2018 

Freke 17.00 - 18.45 
(1.75 uur) 

Conclusie geschreven en verslag kritisch 
doorgelezen. 

Do 29 - 11 
- 2018 

Olaf 18.45 – 00.00 
(5.25 uur) 

Laatste onderdelen van het verslag afgemaakt en de 
definitieve conceptversie in elkaar gezet, 
gecontroleerd en uitgeprint. 

Do 29 - 11 
- 2018 

Freke 20.30 – 00.00 
(3.5 uur) 

Laatste onderdelen van het verslag afgemaakt en de 
definitieve conceptversie in elkaar gezet, 
gecontroleerd en uitgeprint. 
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Ma 4 - 2 - 
2019 

Freke 
en 
Olaf 

19.00 - 19.15 
(0.25 uur) 

Punten uit evaluatiegesprek opgeschreven en 
afspraken gemaakt voor de laatste paar weken tot 
de inleverdatum. Verslag geschreven van het 
gesprek. 

Zo 17 - 2 - 
2019 

Freke 10.30 - 13.00 
(2.5 uur) 

Uiteindelijke resultaten van de enquête verwerkt in 
een tabel. 

Zo 17 - 2 - 
2019 

Olaf 12.00 - 16.00 
(4 uur) 

Aan de hand van opmerkingen bij het 
beoordelingsgesprek gewerkt aan hoofdstuk 2, de 
enquête en hoofdstuk 5. 

Zo 17 - 2 - 
2019 

Freke 14.00 - 16.30 
(2.5 uur)  

Aan de hand van opmerkingen bij het 
beoordelingsgesprek gewerkt aan hoofdstuk 1, de 
enquête en hoofdstuk 5. 

Di 19 - 2 - 
2019 

Freke 16.00 - 23.00 
(7 uur) 

Gegevens uit de enquête geheel verwerkt in 
hoofdstuk 3, hoofdstuk geschreven en afgerond. 
Aanpassingen verricht aan hoofdstuk 6, de 
samenvatting en conclusie (informatie uit hoofdstuk 
3 erin verwerkt). 

Di 19 - 2 - 
2019 

Olaf 16.15 - 17.30 
(1.25 uur) 

Gewerkt aan hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5, aan de 
hand van de opmerkingen van het 
beoordelingsgesprek. 

Wo 20 - 2 
- 2019 

Olaf 15.15 - 17.15 
(2 uur) 

Aan de hand van de opmerkingen van het 
beoordelingsgesprek de laatste aanpassingen 
gemaakt. Deze versie hoeft alleen nog maar 
gecontroleerd te worden. 

Wo 20 - 2 
- 2019 

Freke 16.30 - 17.15 
(0.75 uur) 

Samen met Olaf laatste aanpassingen verricht. 

Wo 20 - 2 
- 2019 

Freke 18.30 - 21.00 
(2.5 uur) 

Alles doorgelezen op foutjes en verbeterpuntjes 
opgezocht. 

Wo 20 - 2 
- 2019 

Freke 
en 
Olaf 

22.00 - 23.00 
(1 uur) 

Laatste aanpassingen verricht, werkstuk afgerond. 

 
Totaal aantal uren eraan gewerkt: 
Freke: 56.75 uur 
Olaf: 50.75 uur 
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Reflectie 

Bij het maken van ons profielwerkstuk hebben we een aantal belangrijke stappen 
gezet. Op de allereerste middag hebben we effectief gezocht naar een mogelijk 
onderwerp voor ons PWS. We wilden toen ons profielwerkstuk over 
antibioticaresistentie houden. Een week later kwamen we er helaas achter dat een 
werkstuk bij dit onderwerp niet paste bij onze ambities, doordat er met dit onderwerp 
een aantal beperkingen waren. Zo mag je wettelijk niet zelf een bacterie kweken die 
resistent is tegen antibiotica, maar dit moet bij een universiteit of een andere 
instelling plaatsvinden. Omdat binnenkomen bij een universiteit om zo’n onderzoek 
uit te voeren erg lastig was, hebben we besloten van dit onderwerp af te zien.  

We vonden daarna na onderzoek op internet het onderwerp kweekvlees. Dit vonden 
we beiden erg interessant en wilden hier graag meer over weten. Aanvankelijk wilden 
we proberen ook zelf kweekvlees te produceren. Nadat dit erg lastig bleek te zijn, 
hebben we hiervan afgezien. We hebben toen besloten dat ons werkstuk 
voornamelijk opgebouwd zou worden uit literatuuronderzoek. Om toch nog een 
praktisch deel toe te voegen, hebben we besloten om een enquête/interviews af te 
nemen. 

 

Olaf: 

Samenwerking is uiteraard van groot belang bij het maken van een profielwerkstuk 
en naar mijn mening verliep deze samenwerking tussen Freke en mij uitstekend. We 
hebben beiden georganiseerd en netjes gewerkt, volgens mij. 

De afspraken die we maakten waren helder voor ons allebei en we zijn beide onze 
afspraken nagekomen, behalve bij het tweede begeleidersgesprek. Doordat deze 
afspraak pas op de dag zelf was gemaakt en de CGB campagneweek gaande was, 
ben ik dit gesprek vergeten. Dit was uiteraard heel erg onhandig, omdat we vragen 
hadden voor meneer Verhoef. Het gesprek hebben we een dag later alsnog gevoerd. 
Achteraf kwam dit eigenlijk beter uit, omdat we hierdoor meer tijd hadden om ons 
voor te bereiden op het gesprek en net iets specifiekere vragen konden stellen.  

Ook in de laatste week voor het inleveren van de conceptversie waren we beiden 
goed bereikbaar zodat we op 30 november een zo goed als compleet PWS in 
kunnen leveren.  

Voor een volgend werkstuk heb ik een aandachtspunt voor mijzelf. 

Een volgende keer zou ik eerder moeten beginnen met het schrijven van het 
werkstuk. Onze planning kwam uiteindelijk precies uit, maar er kwam wel veel druk te 
staan op de laatste week voor het inlevermoment. Om een volgende keer een iets 
meer ontspannen laatste week te hebben, is het nodig om eerder te beginnen met 
het schrijven van het werkstuk zodat in de laatste week alleen de punten op de i 
moeten worden gezet. 

Ook heb ik bij het maken van dit werkstuk veel geleerd over 
onderzoeksvaardigheden. Ik heb veel wetenschappelijke artikelen doorgenomen en 
heb geleerd hoe ik deze artikelen goed kan verwerken in een werkstuk en juist kan 
refereren naar deze artikelen. Daarnaast weet ik nu veel meer over kweekvlees op 
meerdere gebieden en ben ik erachter gekomen dat kweekvlees eigenlijk helemaal 
geen “eng” proces is, wat ik aanvankelijk wel dacht.  
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In januari hebben we de feedback op de conceptversie ontvangen en naar mijn 
mening was deze feedback erg positief. We hebben de punten die we meekregen 
van de begeleiders voor onszelf uitgewerkt zodat we voor de laatste paar weken 
duidelijk wisten wat er nog moest gebeuren voor 22 februari. Wederom is het 
afmaken van het werkstuk aangekomen op de laatste twee weken, dit kwam door de 
drukte rondom de toetsweek en de grote avond, waarbij ik in twee voorstellingen heb 
gespeeld. Achteraf gezien heb ik hier iets te veel hooi op mijn vork genomen, omdat 
ik zeker in de week van de grote avond school niet de hoogste prioriteit kon geven, 
doordat ik bezig was met repeteren.  

Desondanks heb ik ook in de laatste weken de samenwerking met Freke als erg 
prettig ervaren, omdat we naar mijn mening allebei georganiseerd en gestructureerd 
werken. Dit heeft er voor mij in ieder geval voor gezorgd dat ik, ondanks dat veel 
werk op het laatste moment aankwam, het volste vertrouwen had dat we een goed 
werkstuk af zouden krijgen.  

Al met al kan ik met trots zeggen dat we een profielwerkstuk hebben gemaakt van 
hoge kwaliteit, waarin we allebei veel tijd hebben gestoken. 

Freke: 

De samenwerking tussen Olaf en mij verliep erg soepel. Ik heb gemerkt dat we 
allebei erg gedreven zijn, dat heeft zeker een grote invloed gehad op ons werktempo. 
Ook lukte het ons een zeer goede verhouding te vinden tussen het individuele werk 
en het werk dat we gezamenlijk deden, waardoor we naar mijn mening de meest 
efficiënte werkhouding hebben gevonden. Zo zagen we in dat het niet altijd 
noodzakelijk was beiden bezig te zijn met eenzelfde hoofdstuk. Hierdoor konden wij 
ons verdiepen in meerdere onderwerpen, waardoor een grotere verzameling van 
informatie bereikt is. Olaf heeft zich bijvoorbeeld heel erg verdiept in de ethiek achter 
kweekvlees, terwijl ik mij meer heb bezighouden met de impact op het milieu.  
 
De gemaakte afspraken werden niet altijd geheel nagekomen, maar door een goede 
onderlinge communicatie leverde dit naar mijn mening geen problemen op. Toch 
denk ik wel dat we iets strikter hadden moeten zijn in het nastreven van de door ons 
gemaakte deadlines, hierdoor zouden we het vooral in de laatste weken voor het 
inleveren van het concept minder druk hebben gehad. Vooral ikzelf voelde deze druk 
erg, gelukkig ondervond ik hierdoor geen problemen. Het lukte me om alles goed te 
relativeren en mijn planning vervolgens aan te passen. Ik heb dus zeker geleerd om 
beter te plannen en om mijn werktempo hier vervolgens naar te schikken, maar ook 
om me hierin niet te laten belemmeren door tijdsdruk.  
Bij de deadline voor het definitieve werkstuk kwam deze les al goed tot uiting. Het 
lukte ons reële doelstellingen op te stellen, die we ruim op tijd af hadden. Ik merkte 
dat ik het heel fijn vond dat de druk hierdoor significant afnam. 
 
Daarnaast merkte ik dat ik het in het begin lastig vond om te beginnen met het 
schrijven. Op een gegeven moment had ik me in zo’n mate verdiept in het 
onderwerp, dat ik erg veel kennis van het onderwerp had. Omdat ik alles zo goed 
mogelijk wilde verwoorden, kostte het veel tijd voor ik daadwerkelijk een getypte tekst 
had. Dit ondervond ik vooral bij hoofdstuk 6. Hier had ik op een gegeven moment 
enorm veel informatie verzameld uit verscheidene artikelen, terwijl ik nog niks op 
papier had staan. Toen ik eenmaal begon met schrijven, ging het eigenlijk heel erg 
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soepel. Ik heb hiervan geleerd dat ik in het vervolg gewoon moet beginnen met 
schrijven en minder streng voor mezelf moet zijn.  
 
Iets wat ik zeker ga meenemen in een volgend project, is het zorg dragen voor een 
goede organisatie. Ik merkte dat het erg hielp dat we duidelijke planningen maakten, 
waardoor we een reëel beeld hadden van datgene wat nog afgerond moest worden. 
Zo maakten we in drukke weken een schematische planning en werkten we ook vaak 
met lijstjes waar we dingen op konden afstrepen. Toen we de definitieve versie in 
moesten leveren, waren er veel kleine dingetjes die we aan moesten passen. Door 
deze lijstjes slaagden wij erin altijd het overzicht te houden. 
 
Er is naar mijn mening zeker te stellen dat onze werkhouding zeer goed was en ik 
ben dus ook erg tevreden met het resultaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

PLAN VAN AANPAK   PWS 2018-2019 

 

PROFIELWERKSTUK VAN:  Freke de Munk & 

     Olaf Rhijnsburger 

 

Vakken 

•  Biologie 

•  Maatschappijleer 

 

Hoofdvraag van je 

onderzoek 

• Welke rol gaat kweekvlees spelen in de maatschappij? 

 

Deelvragen die 

daarop aansluiten 

 

•  Wat is kweekvlees en hoe wordt het gemaakt? 

•  Is kweekvlees de oplossing voor het voedselprobleem 

•  Hoe staan bepaalde bevolkingsgroepen tegenover 
kweekvlees? 

•  Wat is er nodig om kweekvlees op de markt te brengen? 

 

Hypothesen /  

verwachtingen 

• Kweekvlees is de oplossing voor het voedselprobleem en 
zal op den duur geaccepteerd worden door de 
maatschappij. 

 

Werkwijze / 

Methode:  

Hoe wil je het 

aanpakken?  

Waar haal je je info 

vandaan?  

Wat ga je doen?  

Welke plannen heb je 

voor je aanpak? 

• We gaan contact leggen met een instelling die 
kweekvlees maakt (eventueel interview). 

•  We gaan proberen zelf kweekvlees te maken, na 
onderzoek naar de productie ervan. 

•  Eventueel enquête onder verschillende 
bevolkingsgroepen. 

•  Literatuuronderzoek naar het voedselprobleem en de 
markt voor kweekvlees (NVWA) 

 

Informatiebronnen 

Hulpmiddelen 

Wat? Waar? Bij wie? 

•  Universiteiten/bedrijven die onderzoek doen naar 
kweekvlees. 

•  Websites, bestaande onderzoeken. 

•  Literatuur. 

 

Taakverdeling 

 

  

•  In overleg. 

 

Toelichting: dit was de eerste versie van het plan van aanpak zoals dit ingeleverd is bij 

mevrouw van Elk. Er zijn gedurende het proces een aantal zaken veranderd, zoals blijkt uit 

het werkstuk. 


