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“Meer dan 1 miljoen Nederlanders herontdekten het afgelopen 

jaar de kracht van plantaardig eiwit. Ik durf te stellen dat 

de GPA heeft bijgedragen aan deze cruciale stap naar échte 

verduur zaming van ons eetgedrag.” 

Jeroen Willemsen - oprichter en woordvoerder Green Protein Alliance

Een woord vooraf

21 maart 2017 is de vereniging Green Protein Alliance (GPA) opgericht. Een 
jaar later telt de vereniging 25 leden en 10 partners. Met deze brede coalitie 
is de koers ingezet naar meer plantaardige eiwitconsumptie. Nederlanders 
eten te veel eiwit, waarvan ook nog eens 65% dierlijk en slechts 35% plant-
aardig. De GPA streeft naar een gezondere balans: 50 – 50 in 2025. Lees 
welke impact de Green Protein Alliance in het eerste jaar gerealiseerd heeft. 

“Eén jaar Green Protein Alliance: Een veelbelovende start om samen 

het v erschil te maken. Een unieke brede beweging met groeiende impact!”

Bart Merkus - Voorzitter bestuur Green Protein Alliance

Voorwoord

ONDERWEG naar 
50-50 in 2025   

2017

2018

Educatie Geloofwaardige 
eenduidige 
boodschap 

Klimaat & 
Organisatie

Vraagvergroting 
& Confrontatie
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1 jaar Green Protein Alliance:

nieuwe p lantaardige 
eiwitproducten  

geïntroduceerd in het 
supermarkt schap door 
leden van de GPA.

NEW

7
plantaardige nomi-
naties En PRIJZEN 
voor producten die 
onze leden uitgeven.

300  
berichten van influencers zijn 
gedeeld met in totaal meer dan 
100.000  volgers via Plantaardige 
Eiwitten Daar kun je op bouwen!  

#

     is EEN EVENWICHTIGE
     eiwitverhoudinG
plantaardig-dierlijk in ons voEdings- 
patroon, in lijn met de Schijf van Vijf 
van het Voedingscentrum. 

50-50

3,2% stijging van supermarkt-
verkoop van peulvruchten, noten, 
vleesvervangers en plant aardige 
zuivelvariaties in 2017. (Bron: IRI) 

+3,2%

- 1,7%

- 1,3%

> 70

Vlees verkoop daalde in 2017 met 
1,7%, zuivel met 1,3%. (Bron: IRI)
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EN ook:

25 leden en 10 partners dragen 
bij aan een meer plantaardige 
eiwitconsumptie in Nederland

MEDE MOGELIJK DOOR

€14.100.000,-  
reserveert  de Transitie-
agenda Biomassa &  
Voedsel om de eiwit- 
transitie te versnellen. .

40

21% 

Quorn - Full logo
M, Y, K + PMS 158

40 studenten 
namen deel aan 
de HAS minor 
Plant(w)aar-
dige Toekomst. 

Reductie van 30% 
klimaatimpact op 
eiwitproductie en 
consumptie levert 
8,5MTon CO2, bijna 
een kwart van 
onze klimaadoel-
stelling.

>40

25 
leden

persberichten 
en interviews 
in relatie tot 
de GPA en 
plantaardige 
eiwitten zijn 
gepubliceerd.

40-60 in 2030 

is de geadvi-
seerde balans 
tussen dierlijk 
en plantaardig 
eiwit van de RLI.

PR. SANDER KERSTEN OP 
PERSOONLIJKE TITEL

 10 
partners 
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De Eiwittransitie 
– Waakzaamheid 
geboden!

Sinds ruim een jaar zet een unieke maatschappelijke bewe-
ging van producenten, aanbieders en retailers, de schouders 
onder het belangrijkste thema binnen de voedseltransitie. Alle 
experts zijn het er namelijk over eens: herstel van de eiwitba-
lans is het meest urgent, vergt maximale inzet én een lange 
adem. Ondersteuning in de volle(re) breedte is dus noodza-
kelijk. Verwatert de eiwittransitie als speerpunt van het natio-
nale lange termijn voedselbeleid, dan dreigt een voor mens 
en milieu desastreuze terugval. Waakzaamheid is geboden. 
Het publieke belang is te groot en de uitdaging te complex 
om dit alleen aan de markt over te laten.

Klimaat & Organisatie

“We marcheren in een richting die ronduit stom te noemen 

is. We kunnen als Nederland koploper zijn in de eiwit-

transitie, laten we die voorbeeldrol dan ook pakken.” 

Ruud Koornstra

 Politiek GPA Café bij Nieuwspoort, 

 met woordvoerders van D66, PvdD, PvdA,  

 en 50 genodigden van de GPA 

De transitieagenda biomassa en voedsel stelt: in 2050 
eten we minder eiwit, en daarvan is 60 procent  plantaardig 
(nu 38 procent).
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werk maken van  
de Eiwittransitie

Dat is wat we doen. Voor de ondernemers van nu en de 
 generatie van de toekomst. De GPA laat studenten en jonge 
ondernemers zien welke kansen onze sector biedt. Voor het kli-
maat, de wereld om ons heen én hun eigen professionele toe-
komst. We verzorgen gastcolleges en bieden stageplaatsen bij 
GPA-leden. Zo geven we jongeren een kijkje in de keuken van 
de dynamische, explosief groeiende markt van de plantaar-
dige eiwitten. En stimuleren we jonge mensen mee te denken 
en mee te werken aan een meer plantaardige toekomst.

Educatie

 STUDENTEN VAN DE MINOR  

 PLANT(W)AARDIGE TOEKOMST IN  

 EEN VELD MET PEULVRUCHTEN  

 TEELT VAN HOLLANDSE BODEM 

>30

40
Gastcolleges bij 
hogescholen en 
universiteiten

studenten namen deel 
aan de minor plant(w)
aardige toekomst 
van de HAS i.s.m. Hak en 
Schouten.

banen gecreëerd 
bij GPA leden

8

ondernemers 
geïnspireerd  
bij GPA cafe’s &
lancering GPA120+
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-

Naar een Meer Plantaardig 
VoeDselpatroon (VoedingS-
centrum): 50-50  eiwitbalans 

is een gezonde balans 

De winst van 
plant aardige 
eiwitten: 
Gezonder en 
Duur zamer

We scheppen duidelijkheid in het soms ondoorzichtige 
en tegenstrijdige informatielandschap van de eiwit-
transitie. Gaat het over majeure thema’s als gezond-
heid, duurzaamheid en economische potentie, dan 
is geloofwaardige en eenduidige onderbouwing vereist. 
Onze partners vervullen hierbij een belangrijke rol. De 
resultaten en inzichten die zij en andere experts (mede) 
op verzoek van de GPA opleverden, zijn vanzelfspre-
kend voor iedereen beschikbaar. Alle relevante dossiers 
worden steeds gebundeld op onze site. Voor overheden, 
ondernemers en andere professionele stakeholders die 
meer willen weten over de urgentie en potentie van 
meer plantaardige eiwitproductie en consumptie.

+
Geloofwaardige Eenduidige Boodschap - stakeholders

54% van de broei- kasgas uitstoot van 
ons voedselpatroon komt voor reke-
ning van vlees, vis en zuivel 

een meer plantaardig en 
minder dierlijk eetpatroon 
wordt geassocieerd met een 
lager risico op diabetes, darm-
kanker EN coronaire  ziekten. 

 een meer plantaardig voedsel-
patroon verlaagt de bloeddruk 

75% van het mondi-
ale areaal wordt  
gebruikt voor vee-
voer en grasland 

90% van de stikstof die 
we als kunstmest in de 
grond stoppen  gaat verloren; slechts 
10% komt op ons bord terecht als eiwIt 

Marley Spoon: Oosterse courgette pannenkoekjes met kokos-tomatensaus en cashews. Bevat per portie: 25,5 g eiwit.



Plantaardige  
Eiwitten – daar  
kun je op bouwen

Begin 2018 lanceerden we Plantaardige 
Ei witten – Daar kun je op bouwen. Een uniek, 
informatief en uitdagend platform met maat-
schappelijke rolmodellen. Met elk een eigen 
achterban en eigen communicatie-instrumen-
ten bereiken ze verschillende bevolkingsgroe-
pen. Voortgekomen uit consumentenstudies 
door leden als HAK en MarleySpoon. Isabel 
Boerdam is één van de ambassadeurs van 
#daarkunjeopbouwen. Aan haar Nationale 
Week Zonder Vlees begin maart 2018, mede 
mogelijk gemaakt door de GPA en haar leden,  
deden meer dan 30.000 Nederlanders mee. 
Isabel is slechts één ‘influencer’, er zijn er veel 
meer. Elk hebben ze hun eigen doelen en moti-
vatie. Samen zetten we zo de volgende stap in 
de eiwittransitie: van koplopers naar massa.

Geloofwaardige Eenduidige Boodschap - consumenten

EEN WEEK LANG VEGAN SPORTEN
Milou Turpijn (Women’s Health), Caroline 

Glasbergen (Fitshe.com), Samefko Ludidi (Dr. 
Ludidi) en Sarai Pannekoek (I’m a foodie) doen 

dit elk een week en laten in hun Instagram 
stories alles zien wat ze eten! 

Claartje Schröder van Foodness eet elke week 
1 dag plantaardig, bijvoorbeeld met scrambled 

tofu bij het ontbijt. En ook Lisa van Lisagoes-
vegan deelt dagelijks haar portie plantaardige 

inspiratie om eens een dag mee te doen!

Van 5 t/m 11 maart was de Nationale Week 
Zonder Vlees. Meer plantaardig eten saai, sma-
keloos of ingewikkeld?! Echt niet. Kijk maar naar 

deze heerlijke vegetarische en plantaardige 
recepten en kook ze vooral eens thuis!

Susan Aretz, Simone van den Berg en Samuel 
Levie maken plantaardige versies van iconische 
klassiekers. Denk bijvoorbeeld aan plantaardige 

kindertraktaties, een plantaardige spaghetti 
bolognese of vega Cassoulet!

ELKE WEEK ÉÉN DAG PLANTAARDIG

#DAARKUNJEOPBOUWEN CHALLENGES

NATIONALE WEEK ZONDER VLEES KLASSIEKERS OP PLANTAARDIGE WIJZE

http://daarkunjeopbouwen.nl/
http://daarkunjeopbouwen.nl/


9

Plantaardige  
Ei witten lekker, 
gemakkelijk 
gemaakt 
Plantaardige eiwitten makkelijk maken. Voor ieder-
een, voor elk moment van de dag. Dat begint met een 
breed aanbod aan smakelijke producten. In 2017 waren 
onze leden verantwoordelijk voor meer dan nieuwe 70 
‘groene’ eiwitproducten in het retailschap. Om lekker 
je tanden in te zetten, smeuig voor op brood, als drink 
voor bij het ontbijt of lunch, een romig dessert of als 
hartig tussendoortje. Met peulvruchten, noten en zaden, 
paddenstoelen, zeewier of algen. Stuk voor stuk sma-
kelijke plantaardige variaties op vlees en zuivel. Onze 
leden AH, Jumbo en MarleySpoon richten hun winkels, 
maaltijdboxen, magazines en aanbiedingen zo in dat ze 
je haast niet kunnen ontgaan. En er komt veel meer aan. 
Het tijdens het GPA event in 2017 door Martijn van Dam 
gelanceerde SBIR-programma ‘Plantaardige Eiwitten 
op het Bord’ leverde 82 innovatieve productideeën op, 
velen ervan verschijnen de komende jaren in het schap.

Vraagvergroting & Confrontatie 

EN nOG VEEL MEER 
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Vraagvergroting & Confrontatie

Nieuwe  
Eiwitbronnen 
van Inkomsten

Nóg lekkerder en gezonder. Puur natuur of in 
verwerkte producten. Of dat lukt? The proof of 
the plant-protein, is in the eating. Gelukkig liegen 
de cijfers niet. Sinds de GPA vorm kreeg in 
2015, daalt het retailvolume vlees en zuivel met 
gemiddeld 0,4% per jaar, en stijgt de verkoop 
in plantaardige, eiwitrijke variaties met 7.6% per 
jaar. Steeds meer Nederlanders eten dus niet 
meer, maar anders. Dat is goed nieuws, het 
eiwitherstel is ingezet. Nog steeds beschou-
wen velen echter de plantaardige eiwitmarkt 
als niche. Dit mag niet lang meer duren, wat 
ons betreft dient de nieuwe eiwit-werkelijkheid 
zich snel(ler) aan. Of, zoals de Rabobank de 
dierlijke sector waarschuwt: ‘Watch out, or 
they will steal your growth’.

Vleesvervangers steeds gezonder en 

lekkerder worden volgens de consumen-

tenbond? EN in 2017 elke 5 minuten iemand 

een Dutch Weed Burger heeft gegeten?

ROTTERZWAM 7822 Kilo koffie HEEFT 

gered en DAAR 959 KILO oester-
zwammen van HEEFT gemaakT?

Jumbo consumenten tot nu toe al een half 

miljoen handjes noten hebben gegeten 

door de introductie van Jumbo 

Handjevol ongebrande noten? 

Zeewaar zeewier uit de Oosterschelde 

levert voor de zeewierburgers  en 

-balletjes van Prolaterre®?

Dutch Soy soja teelt in Nederland voor gebruik in plant-

aardige variaties voor zuivel en de edamame voor 

directe consumptie? En Er sinds 2014 2,1 miljoen 

KG meer bonen gegeten worden in Nederland?

wist je dat?

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/why-alternative-proteins-are-competing-for-the-centre-of-the-plate.html
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/why-alternative-proteins-are-competing-for-the-centre-of-the-plate.html
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Van Koplopers  
naar Massa
Een plantaardiger voedselpatroon voor alle Nederlanders weer vanzelfspre-
kend maken. Onze inspanningen blijven zich richten op dit ene grote doel. 
Met onder meer productintroducties, evenementen, promoties, samplingac-
ties en challenges brengen we de winst van plantaardige eiwitten letterlijk 
en figuurlijk bij iedereen in huis. Dit realiseren we onder andere door innova-
tief ondernemerschap: met GPA-lid Rabobank starten we een serie ‘Green 
Protein Business Boosters’ en op 7 juni 2018 is de GPA partner van het NRC 
live Agri Food en Tech evenement.    

Vooruitblik

“Ik zie een gezonde toekomst voor de plantaardige (-eiwit) sector.” 

Marjolijn Sonnema - directeur generaal agro en natuur, 

 ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

“Het versnellen van de voedseltransitie is voor DOEN één 

van de speerpunten voor de komende vijf jaar en de GPA zal 

daar, gezien de grote verscheidenheid aan partijen die daar 

 samenkomen, een hele belangrijke rol in spelen.”

Anneke Sipkens - Algemeen Directeur Stichting DOEN

Naar 40-60 in 2030
Zet vol in op een duurzamer consump-
tiepatroon door er voor zorg te dragen 
dat het aandeel dierlijke eiwitten in een 
duurzaam en gezond eetpatroon in 2030 
gedaald is naar 40% van de totale eiwit-
consumptie. - aldus de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur, april 2018

Ruim 25 influencers komen samen 

voor een plantaardig diner 

als kick – off van Plantaardige 

Eiwitten Daar kun je op bouwen!
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Pagina 2: Een woord vooraf 

• GreenProteinGrowth Plan

Pagina 5: De Eiwittransitie – 
Waakzaamheid geboden!

• Column Ruud Koornstra
• Transitieagenda Biomassa & Voedsel
• Politiek GPA café you tube film
• Persberichten GPA 

o Green Protein Alliance vraagt overheid 
om miljarden voor eiwittransitie 
o Maak van de eiwittransitie een natio-
nale ambitie 
o Verkoop van vleesvervangers in de lift 
o Green Protein Alliance slaat alarm over 
voedselbeleid

• Publicaties in (vak)media 
o De plantaardige lobby, van Albert 
Heijn tot zeewierburger, blz 28 – 31 
o Klimaatdoelen op het bord, dat wordt 
meer groente en minder vlees 
o Alliance seeks green boost

   Pagina 6: We maken werk  
    van de Eiwittransitie

• HAS Hogeschool start minor gericht op 
plantaardige voeding

Pagina 7: De winst van  
plantaardige eiwitten:  
Gezonder en Duurzamer

• Brondocument Naar een plantaardiger 
voedselpatroon, Voedingscentrum

• Milieurapport Blonk 

Pagina 8: Plantaardige Eiwitten 
daar kun je op bouwen

• www.daarkunjeopbouwen.nl
• Nationale Week Zonder Vlees Magazine
• Allerhande Nationale Week Zonder Vlees

Pagina 9: Plantaardige eiwitten 
makkelijk gemaakt

• Hallo Jumbo
• AH Kickstart 10 daagse
• Garden Gourmet: Kassa testpanel
• We leren veggie food nu echt kennen
• Alpro kiest steeds meer voor Europese 

soja teelt, nu ook in Nederland
• Boon wint speciale HAS FoodManSchap 

Award
• Geheitkaas en bonenballen: ondernemers 

duiken op plantaardig eten
• Is er toekomst voor de nedersoja? 

• Eerste kratje verse Nederlandse soja geoogst
• In de burger voor flexitariërs zit koe en 

oesterzwam
• Innovaties Horecava 2018: van oester-

zwam snacks, G-shotjes tot een 
 innovatieve bezorgdrone

• HAK lanceert burgers en worst van bonen
• Plantaardige eiwitten in de maaltijdbox 

van Marley Spoon
• De foodtrends van 2018 volgens de 

Volkskrant
• Omroep Brabant: Schouten produceert al 

25 jaar vleesvervangers
• SoFish Burger wint Award voor Beste 

Vegan Product van 2017

Pagina 10: nieuwe eiwitbronnen 
van inkomsten

• Watch out or They will steal your Growth!
• Vlees of Vega?  

Pagina 11: Van koplopers naar 
massa

• RLI advies rapport Duurzaam en Gezond
• Position paper GPA Tweede Kamer
• Sustainable Development Goals

Klik en lees verder

http://greenproteinalliance.nl/wp-content/uploads/2016/11/GPA_GrowthPlan.pdf
http://greenproteinalliance.nl/wp-content/uploads/2016/11/Agri-food-december-2017_eiwittransitie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-5-transitieagenda-biomassa-en-voedsel
https://youtu.be/yM4h31HaUwQ
https://www.evmi.nl/mensen-en-bedrijven/green-protein-alliance-vraagt-overheid-om-miljarden-transitie-naar-meer-plantaardig-eten/
https://www.evmi.nl/mensen-en-bedrijven/green-protein-alliance-vraagt-overheid-om-miljarden-transitie-naar-meer-plantaardig-eten/
https://www.mijnzakengids.nl/eiwittransitie-nationale-ambitie/
https://www.mijnzakengids.nl/eiwittransitie-nationale-ambitie/
http://www.levensmiddelenkrant.nl/nieuws/algemeen/verkoop-vleesvervangers-flink-in-de-lift
https://www.evmi.nl/voeding-gezondheid/green-protein-alliance-kritisch-voedselbeleidsplannen-overheid/
https://www.evmi.nl/voeding-gezondheid/green-protein-alliance-kritisch-voedselbeleidsplannen-overheid/
https://issuu.com/foodpersonality/docs/17fp002_2017_lr
https://issuu.com/foodpersonality/docs/17fp002_2017_lr
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/klimaatdoelen-op-je-bord-dat-wordt-meer-groente-en-minder-vlees/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/klimaatdoelen-op-je-bord-dat-wordt-meer-groente-en-minder-vlees/
http://greenproteinalliance.nl/wp-content/uploads/2016/11/GPA-article-NNB.pdf
https://www.vmt.nl/Nieuws/HAS_Hogeschool_start_minor_gericht_op_plantaardige_voeding-170505153340
https://www.vmt.nl/Nieuws/HAS_Hogeschool_start_minor_gericht_op_plantaardige_voeding-170505153340
http://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Overig/brondocument_plantaardig%20voedingspatroon_januari_2018.pdf
http://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Overig/brondocument_plantaardig%20voedingspatroon_januari_2018.pdf
http://www.blonkconsultants.nl/wp-content/uploads/2017/11/Voetafdruk-van-eiwitconsumptie-en.-productiedocx-finaal.pdf
http://www.daarkunjeopbouwen.nl
https://weekzondervlees.nl/wp-content/uploads/2018/02/Week-Zonder-Vlees-magazine-digitale-editie-2018-LR.pdf
https://weekzondervlees.nl/wp-content/uploads/2018/03/Allerhande-maart-2018.jpg
https://view.publitas.com/hallo-jumbo/hallo-jumbo-magazine-nr-10-2017/page/1
http://folder.ah.nl/kickstart-10-daagse/page/4-5
https://www.gardengourmet.nl/news-overview/kassa-test-vegetarische-burgers
http://greenproteinalliance.nl/wp-content/uploads/2016/11/180227-Bijlage-AD.pdf
https://simplypr.nl/smr/alpro/alpro-kiest-steeds-meer-voor-europese-sojateelt-nu-ook-in-nederland.html
https://simplypr.nl/smr/alpro/alpro-kiest-steeds-meer-voor-europese-sojateelt-nu-ook-in-nederland.html
http://www.brabantse-agrofood2020.nl/over+ons2/Nieuws+Algemeen/972622.aspx?t=Boon+wint+speciale+HAS+FoodManShip+Award
http://www.brabantse-agrofood2020.nl/over+ons2/Nieuws+Algemeen/972622.aspx?t=Boon+wint+speciale+HAS+FoodManShip+Award
https://www.rtlz.nl/business/geheitkaas-en-bonenballen-ondernemers-duiken-op-plantaardig-eten
https://www.rtlz.nl/business/geheitkaas-en-bonenballen-ondernemers-duiken-op-plantaardig-eten
https://www.trouw.nl/groen/is-er-toekomst-voor-de-nedersoja-~a07ae0a9/
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2017/eerste-kratje-verse-nederlandse-soja-geoogst/b24g18c30o1885/
https://www.trouw.nl/groen/in-de-burger-voor-flexitariers-zit-koe-en-oesterzwam~ad8de94c/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_feed;1ARt8/cfSvaZYfUt8ZlwcQ
https://www.trouw.nl/groen/in-de-burger-voor-flexitariers-zit-koe-en-oesterzwam~ad8de94c/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_feed;1ARt8/cfSvaZYfUt8ZlwcQ
http://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2018/01/innovaties-horecava-2018-101296178
http://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2018/01/innovaties-horecava-2018-101296178
http://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2018/01/innovaties-horecava-2018-101296178
https://www.voedingnu.nl/Nieuws/HAK_lanceert_burgers_en_worst_van_bonen-170512130000
https://www.voedingnu.nl/Nieuws/Focus_plantaardige_eiwitten_in_maaltijdbox_Marley_Spoon-170210103000
https://www.voedingnu.nl/Nieuws/Focus_plantaardige_eiwitten_in_maaltijdbox_Marley_Spoon-170210103000
https://beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-zijn-de-foodtrends-van-2018-en-zo-ziet-de-kelder-van-het-stedelijk-er-nu-uit-v-vlog-12-~b6d840e0/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&_sp=a221d6ca-589c-4088-95e9-82d6c0bbdfbf.1522776493836&utm_source=link&utm_content=free
https://beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-zijn-de-foodtrends-van-2018-en-zo-ziet-de-kelder-van-het-stedelijk-er-nu-uit-v-vlog-12-~b6d840e0/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&_sp=a221d6ca-589c-4088-95e9-82d6c0bbdfbf.1522776493836&utm_source=link&utm_content=free
https://www.youtube.com/watch?v=k-7Hq1LffcY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=k-7Hq1LffcY&t=28s
 http://foodclicks.nl/nieuws/sofish-burger-wint-award-voor-beste-vegan-product-van-2017.html
 http://foodclicks.nl/nieuws/sofish-burger-wint-award-voor-beste-vegan-product-van-2017.html
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/why-alternative-proteins-are-competing-for-the-centre-of-the-plate.html
http://greenproteinalliance.nl/wp-content/uploads/2016/11/Consumentenbond201711p33-vleesvervangers.pdf
http://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D22273&did=2018D22273
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

