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Flexitariërs missen
voedingskennis en
inspiratie

Vleesvervangers
Ook het aanbod van vleesvervangers is een
aspect in de dagelijkse keuze tussen vlees of
vega. De supermarkten bieden veel vleesvervangers, maar soms liggen die in een apart
hoekje. In restaurants is de vegakaart vaak
beperkt.
Flexitariërs gaven aan dat aanbieders van
vleesvervangers op de verpakking kunnen
aangeven hoe de voedingswaarde van hun
product zich verhoudt tot vlees. Verder
vonden ze dat het Voedingscentrum betere
voorlichting zou kunnen geven over welke
plantaardige gerechten goed zijn voor de
gezondheid. Ook de ontwikkeling van vleesvervangers die lijken op vlees qua smaak en
manier van klaarmaken, helpt een deel van
de flexitariërs om over te schakelen op vegetarisch. ‘Vooral startende flexitariërs hebben
hier behoefte aan.’ as
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Hoe zorg je ervoor dat flexitariërs minder
vlees en meer plantaardige vervangers gaan
eten? Door meer informatie over de voedingswaarde en bereidingswijze te geven,
bijvoorbeeld op de verpakking, blijkt uit een
gedragsstudie van Siet Sijtsema en collega’s
van Wageningen Economic Research.
57 procent van de Nederlanders is inmiddels
flexitariër. Er is al veel onderzoek gedaan
naar de beweegredenen van consumenten
om minder vlees te eten. Bij met maken van
de keuze voor wel of geen vlees blijken ook
kennis en kunde (capabilities in vaktaal)
en de omgeving (opportunities) een rol te
spelen. Uit groepsgesprekken van Sijtsema
met flexitariërs blijkt dat ze vaak niet weten
of een vegetarische alternatief een gelijke
voedingswaarde heeft
als vlees. Anderen vin‘De steun in het
den het lastig om een
gezin speelt
smakelijk vegetarisch
ook een rol’
gerecht te koken, bijvoorbeeld in gezinnen
waar het ene kind vegetarisch wil eten en het
andere niet. ‘Dat sociale aspect, de steun in
het gezin, speelt ook een rol.’
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Haaienonderzoeker Niels Brevé

Haaien hebben latrelaties
In de zomer zwemmen veel gevlekte gladde haaien
(Mustelus asterias) voor de Zeeuwse kust. In de winter
verdwijnen ze. Waarheen? En waarom?
Om het mysterie op te lossen sloegen 25 vissers en Sportvisserij
Nederland de handen ineen met
Wageningen Marine Research.
‘De gevlekte haai staat op de IUCN
Rode Lijst van dieren die dreigen
uit te sterven’, vertelt Niels Brevé,
projectleider en PhD-kandidaat bij
Marine Dierecologie en Aquacultuur
& Visserij. ‘Om de soort te behouden
in de Noordzee willen we weten wat
ze ‘s winters doen’, aldus Brevé. De
onderzoekers weten dat haaien ‘s
zomers naar Zeeland komen om te
puppen: hun jongen te baren. ‘Maar
of ze hier ook paaien, is niet bekend’,
zegt Brevé.
Brevé en zijn collega’s voorzagen
zo’n 4000 gevlekte haaien van een
labeltje aan hun vin met daarop een
telefoonnummer en een website.
Vissers of onderzoekers die de haai
vangen kunnen dit doorgeven. In 230
gevallen gebeurde dat. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in
het Journal of Fish Biology.
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Na de Zeeuwse zomer vertrekken
vrouwtjes en kleinere mannetjes

richting Frankrijk en de grootste
vrouwtjes zwemmen naar de warmere wateren ten zuiden van Bretagne.
Daar volbrengen zij hun zwangerschap. Een deel van de grotere
mannetjes reist af naar Schotland en
Noorwegen.
Pas in het voorjaar zoekt iedereen
elkaar weer op. Waarom de vrouwtjes
en mannetjes tussendoor opsplitsen
is nog niet
helemaal
‘Om de soort
duidelijk.
te behouden,
Mogelijk zijn
willen we weten
wat ze ‘s winters de warmere
zuidelijke
doen’
wateren
gunstig voor de ontwikkeling van de
ongeboren jongen. Want dit kost veel
energie en in de warmere wateren is
meer voedsel te vinden.
Deze kennis helpt bij de bescherming
van de gevlekte gladde haai. Brevé:
‘Omdat de vrouwtjes pas geslachtsrijp worden als ze ongeveer zeven
jaar oud zijn, en omdat zij pas na een
jaar draagtijd een beperkte hoeveelheid jongen ter wereld brengen, is de
soort gevoelig voor overbevissing. tl

