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Samenvatting 
In deze exploratie bevraag ik waarom mensen vlees eten en hoe flexitariërs beïnvloed kunnen 
worden tot het verlagen van hun vleesconsumptie in het voordeel van het milieu. Om hier een 
antwoord op te genereren heb ik diverse enquêtes gevoerd, testen gedaan, interviews 
gehouden, en prototypes getest. Hieruit kan ik concluderen dat voor gedragsverandering in dit 
onderwerp bij deze doelgroep een aantal dingen van belang zijn, namelijk: de impact van 
persoonlijke vleesconsumptie inzichtelijk maken door vatbare en relaterende onderwerpen aan 
te kaarten die impactvol zijn op de persoonlijk motivatie van de gebruiker. Des te meer 
motivaties beantwoord worden en adviezen geboden worden, des te sterker is de impact en 
daarmee ook de gedragsverandering. Deze worden het best gerealiseerd in een app die door 
middel van interactie over persoonlijke vleesconsumptie (diverse maaltijden per dag en diverse 
vleessoorten) zowel laagdrempelig als diepgaander gebruikt kan worden. Hoewel er al diverse 
apps op de markt zijn die dit probleem proberen te verlichten, kan ik na veel field research 
zeggen dat deze app inspeelt op alle soorten motivaties van flexitariërs en dat deze gemaakt is 
en adviezen biedt voor zowel laagdrempelig gebruik als diepgaand gebruik en niet alleen op 
milieubesparing.  
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Welke onderzoeksvragen (hoofd- en deelvragen) je hebt geformuleerd. 
Hoofdvraag:  “Hoe kan ik gedragsverandering aansporen ten opzichte van vleesconsumptie in 
het voordeel van het milieu?” 
 
Deelvragen:  

• “Weten flexitariërs wel hoeveel uitstoot de vleesindustrie en verschillende 
soorten vlees met zich meedraagt?” 

• “Welk milieugevolg heeft de meeste impact op flexitariërs?” 
• “Hoe zorg je dat flexitariërs bewust zijn van hun eigen vlees gerelateerde 

impact?” 
• “Vinden mensen vlees of de gedachte van vlees (de ervaring) lekkerder?” 

 

Welke methodisch onderzoekende ontwerpactiviteiten je hebt uitgevoerd. 
• Fly on the wall 
• Literature study 
• Interview 
• Survey 
• Prototype 
• Prototyping 
• Sketching 
• Design Pattern Search 

 

Welke ontwerpkeuzes zijn er gemaakt? 
1. Gekozen voor app, waarom? 

Om persoonlijke inzichten te kunnen genereren. Alle flexitariërs zijn anders en om 
persoonlijk inzicht te kunnen creëren is daarvoor interactie nodig, naar mijn mening 
doet een app in dit proces dat het best. Op deze manier is het voor mij ook mogelijk om 
mensen laagdrempelig en diepgaander te kunnen ondersteunen om minstens een 
maaltijd minder vlees te eten.  

 
2. Interactie is belangrijk, waarom? 

Na het uitvoeren van het experiment “Guess the Emission” (zie bijlage 2) ontving ik 
steeds dezelfde reactie, namelijk dat die personen toch niet zo’n enorme invloed hebben 
op deze statistieken en dat hun persoonlijke vlees gerelateerde emissies toch niet zo 
hoog zullen zijn als dat er altijd wordt verteld. Hierdoor was het voor mij duidelijk dat 
mensen onzeker zijn over wat hun persoonlijke vleesemissie bedraagt, en dat zij toch 
echt meewerken aan de emissies in relatie tot vleesproductie. 
 

3. Gekozen voor vergelijkingen, waarom? 
Uit diverse onderzoeken van Gregg Sparkman (bron 5) blijkt dat de algemene mens zich 
niet kan relateren aan de vertaling van milieuvervuiling in CO2. Voor mij was het 
persoonlijk echter wel belangrijk dat ik de uitstoot vatbaar maak, zodat de impact echt 
inzichtelijk wordt. Dit heb ik dan gedaan door relateerbare vergelijkingen te maken die 
de algemene mens een grip geeft op de eigen uitkomst van de app. 

 
4. Mijn doelgroep is flexitariërs, waarom? 

De doelgroep flexitariërs komt voort uit het feit dat deze doelgroep al vatbaarder is om 
te minderen. Een flexitariër is namelijk een persoon die met variërende redenen (bv. 
gezondheid, genot, milieu, dierenleed) met opzet al mindert met het consumeren van 
vleesproducten, door minstens één dag per week vleesvrij te eten. Omdat deze 
doelgroep dus ook al bewust minder vlees eet, zijn zij bekend met het principe en ligt 
de drempel voor deze groep dus ook al lager.  
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5. Gekozen voor milieuvervuiling, waarom? 

Algemene uitstoot is een actueel onderwerp dat in vrijwel elke ethische vraag meetelt in 
het heden, dit maakt het een belangrijk onderwerp waar veel mensen indirect door 
beïnvloed zijn. Ook is het milieu al een beslissende factor in bijvoorbeeld recyclen en 
het scheiden van afval. Uit diverse onderzoeken (waarvan een aantal bronnen 1-5, 13, 
14 en 18-21) is duidelijk dat de vleesindustrie een enorme globale invloed heeft op de 
totale werelduitstoot, waardoor hier onder de mensen dus ook veel verandering in valt 
te brengen.  

 
6. Gekozen voor diverse vleescategorieën, waarom? 

Bronnen 13 en 14 tonen aan dat vlees van diverse soorten dieren ook een verschillende 
grootte aan emissies met zich mee brengen, zo is de grootste vervuiler rundsvlees per 
een kilogram van het product en van de vijf onderzochte categorieën (vis, kip, varken, 
schaap en rund) is de kleinste vervuiler vis. Ook heb ik alleen gekozen voor 
vleesemissies, omdat de algemene voedingsvervuiling hier het grootst van is en hier de 
meeste ethische kwesties aan verbonden zijn.  
 

7. Gekozen voor deze variaties van vervuilingsinzichten, waarom? 
Omdat tegenwoordig alles wordt vergeleken met CO2 uitstoten heb ik er voor gekozen 
om deze er in te houden en deze proberen vatbaarder en relaterend te maken door 
middel van de bijbehorende vergelijking met de gemiddelde wekelijkse CO2 uitstoot van 
een auto. Daarnaast heb ik ondervonden dat de waterverbruik van vlees enorm is, vele 
malen groter dan waar we steeds op proberen te besparen (zoals de douche of kraan 
aan laten staan). Deze hoeveelheden waterverbruik waren zo groot dat het mij erg 
impactvol leek om deze toe te voegen om te testen en hier eens mee te experimenteren, 
dit is uit de test ook gekomen als de meest impactvolle factor van het inzicht in eigen 
vlees uitstoot.  

 

Ontworpen experimenten en prototypes 
1. “Trick a friend” (zie bijlage 1): waarbij ik een radicale vleeseter onwetend een 

vegetarische burger heb geserveerd.  
 

Wat wil ik testen: weegt het vooroordeel harder af dan de daadwerkelijke 
smaak? 

 
Inzicht: “Het was heel lekker! Als je me van tevoren had verteld dat het 
vegetarisch was, dan had ik er sowieso anders naar gekeken. Dan denk ik 
dat ik het waarschijnlijk niet eens lekker had gevonden.” – dit bewijst dat 
het eten van vegetarisch genoemde opties vooral een (onterecht) slecht 
mentaal beeld vormen bij vlees eters.  

 
2. “Guess the Emission” (zie bijlage 2): waarbij ik verschillende wereldwijde emissies op 

een rijtje heb gezet met de bijbehorende industrieën die hier verantwoordelijk voor zijn 
er los door heen gelegd, de testpersonen moeten dan de volgens hun gedachte juiste 
koppelingen maken tussen de emissies en bijbehorende industrieën. Het tweede 
onderdeel van de test bevatte de vleescategorieën; vis, gevogelte, varken, schaap en 
rund. Hier was een grafiek bij aangegeven, deze liet zien welke hoeveelheid CO2 
uitstoten er voor deze vleescategorieën zijn. De deelnemers moesten vervolgens zelf de 
koppelingen maken tussen categorie en uitstoot per kilogram van het vleesproduct. 

 
Wat wil ik testen: weten flexitariërs hoeveel uitstoot de vleesindustrie en 
verschillende soorten vlees met zich meedragen? 
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Inzicht: mensen hadden de vleesindustrie, of als de laagste emissiemaker 
ingeschat onder de opties, of als de hoogste emissiemaker onder de 
opties. Echter waren alle testers enorm verbaast over de daadwerkelijke 
hoeveelheid uitstoot in globale percentage. Bij het tweede onderdeel van 
de test hadden de meeste mensen geschat dat de grootste uitstoot 
kwam van het grootste dier en de laagste uitstoot van het kleinste dier, 
achteraf gaven de testers echter wel toe dat ze over het hoofd hadden 
gezien dat dit ging om kilogram van het product in vergelijking tot het 
gehele dier. Dit verklaarde daarom ook de keuze van veel testers. Echter 
waren de testers wederom geschokt over de uitstoot van soorten 
vleescategorieën, vooral die van rundsvlees.  
 
Een verder belangrijke terugkerende opmerking was dat hoewel dit 
impactvol was om te zien, dat de testers zich niet aangesproken voelden 
om hun eetpatroon te veranderen, dit omdat zij naar eigen zeggen toch 
niet vaak rundsvlees eten en hun porties vaak toch niet zo groot. Dit 
betekende dus dat het belangrijk is om te laten zien wat de persoonlijke 
inzicht bedraagt per persoon, omdat als alle testers aangeven dat zij op 
totale vleesuitstoot bijna geen invloed hebben en zich niet aanpassen, de 
uitstoot precies gelijk blijft. 

 
3. “Vleesvoetprint” (zie bijlage 3): waarbij ik een applicatie heb ontworpen die afhankelijk 

van persoonlijke interactie weergeeft wat jouw persoonlijke vlees gerelateerde uitstoot 
bedraagt. De app vraagt om de hoeveelheid vlees die de gebruiker eet in een wekelijkse 
setting, deze opgedeeld in één keer per twee weken, tot zeven keer per week, ook is 
deze opgedeeld in de vijf vleescategorieën: vis, gevogelte, varken, schaap en rund. De 
app had bij de test nog maar één mogelijke uitkomst, deze heb ik dan weergegeven in 
drie impactscategorieën: CO2-emissie, waterverbruik en ontbossing. Hier werd dan ook 
vergeleken met relateerbare wekelijkse verbruiken om de uitkomst en app zo impactvol 
en relaterend mogelijk te maken. 

 
Wat wil ik testen: creëert inzicht in persoonlijke uitstoot een grote impact, die 
resulteert in een moment van schuld/gedachte verandering? Ook wil ik een 
moment van bezinning testen, door persoonlijke uitstoot te vergelijken met 
bekendere relateerbare vormen van persoonlijke uitstoot. 
 

Inzicht: de app werd duidelijk, verrassend, impactvol, relaterend en 
inzichtelijk ervaren, maar resulteerde in een lage invloed op persoonlijke 
vleesconsumptie. Het watergebruik was het meest impactvol, omdat de 
hoeveelheid hiervan door testers werd onderschat en omdat het zo’n 
groot getal was.  
 
Ook werd de opmerking gemaakt dat het nog wat moeilijk is om te 
bevatten hoeveel 10.000 liter precies bedraagt en of het niet slimmer 
was om dit te vergelijken met bijvoorbeeld douchebeurten of de inhoud 
van een zwembad, om het wat vatbaarder te maken (iets waar ik het dan 
ook mee eens ben). Ook viel het iemand op dat deze app alleen inzicht 
geeft in uitstoot, en liet weten dat het voor die persoon misschien meer 
impact zou hebben als invloed op de gezondheid ook inzichtelijk werd 
gemaakt. Daar bovenop wisten mensen nu alleen wat ze ‘fout deden’, 
maar kregen ze geen adviezen, iets waar ik persoonlijk ook al aan zat te 
denken om te kunnen verbeteren.  

 
4. “Enquête vleesconsumptie” (zie bijlage 4): waarbij ik in een enquête de consumptie en 

de gedachte achter de consumptie van vlees heb bevraagd op diverse manieren. 
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Wat wil ik testen: hoeveel mensen eten vlees, hoe gaan mensen om met vlees 
eten, waarom eten mensen vlees, hoe vaak eten mensen vlees, wordt vlees 
gehaald bij de supermarkt of slager, hebben mensen wel eens nagedacht over 
minder vlees eten (en waarom), hebben mensen wel eens nagedacht over het 
beginnen met vegetarisch eten (en waarom). 
 

Inzicht: de meeste mensen eten 3-4 dagen per week vlees, een derde van 
de mensen eet bewust minder vlees, 78% van de mensen hebben wel 
eens nagedacht over het eten van minder vlees, mensen eten vlees ook 
voor anderen en voor spieropbouw, net iets meer dan de helft van de 
mensen hebben er wel eens over nagedacht om vegetarisch te eten. 
 

Welke iteratieslagen heb ik gemaakt? 
• Onderzoek naar de marketing van vlees eten en hoe vlees eten als mannelijk 

wordt gezien. Conclusie: vlees eten wordt als mannelijk gezien, maar 
percentueel gezien verschilt de hoeveelheid vleeseters tussen mannen en 
vrouwen niet enorm. 

• Voor- en nadelen van vlees eten en vegetarisch eten. Conclusie: vlees eten is 
efficiënt en makkelijk, maar brengt ook grote impact met zich mee op 
gezondheid, milieu, landgebruik en dierenleed. 

• Waarom eten mensen vlees? Conclusie: 4N’s; Necessary, Normal, Nice, 
Natural, het wordt gezien als luxe, vlees gaat om de mentale ervaring.  

• Enquête vlees eten. Conclusie: meeste mensen eten 3-4 dagen per week 
vlees, een derde van de mensen eet bewust minder vlees, 78% van de 
mensen hebben wel eens nagedacht over het eten van minder vlees, mensen 
eten vlees ook voor anderen en voor spieropbouw. Voor meer, zie bijlage 4. 

• Op welk nadeel wil ik inspelen? Conclusie: het milieu.  
• Flexitariërs als doelgroep gekozen. 
• Waarom willen we vlees op vleesvervangers laten lijken? Conclusie: om het 

de vlees etende markt zo makkelijk mogelijk te maken om te minderen/te 
stoppen met het eten van vlees. 

• “Trick a Friend” test. Conclusie: zie bijlage 1. 
• Hoe zit het met comfort? Conclusie: wat de boer niet kent, dat eet hij niet, dit 

geldt voor echte vleeseters. Echter zijn flexitariërs veel avontuurlijker in het 
proberen van eten en staan zij open voor minderen, ze voelen zich dus 
comfortabeler bij het proberen van iets zonder vlees. 

• Welke dieren zorgen voor de meeste en minste uitstoot? Conclusie: onder de 
vijf meest voorkomende soorten gegeten vlees zorgt vis (met gemiddeld 4kg 
CO2 per een kg vis) voor de laagste uitstoot en rund (met gemiddeld 60kg 
CO2 per een kg rund) voor de hoogste uitstoot. 

• Maken en testen “Guess the Emission”. Conclusie: zie bijlage 2. 
• Maken en minitests tijdens ontwikkeling “Vleesvoetprint” met zelfde persoon. 

Conclusie: toevoegen enquête, waterverbruik en ontbossing, visuals voor 
inzichten, relaterende vergelijkingen t.o.v. bekende uitstootvormen, 
uitlegscherm, verbeterde vergelijkingen.  

• Testen “Vleesvoetprint”. Conclusie: zie bijlage 3. 
• Field research naar bestaande apps op het gebied van vleesvermindering. 

Conclusie: mist laagdrempeligheid, mist een combinatie van motivaties 
(vooral gebaseerd op milieubesparing), echter wel een aantal interessante 
verschillende concepten die samen kunnen worden gevoegd, lijken op elkaar.  

• Ideevorming Proof of Concept.  
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Proof of Concept 
Mijn Proof of Concept bestaat uit mijn huidig best gevormde idee: “Flexmeat”. Dit is een app 
die zowel laagdrempelig als diepgaand gebruikt kan worden, bestaande uit een aantal diverse 
middelen die inspelen op de motivaties van flexitariërs, dit is nodig om zo gedragsverandering 
aan te sporen binnen deze doelgroep (zie bron 6 en inzichten bijlage 3). 
 
De motivaties van flexitariërs zijn echter wel erg uiteenlopend, hierdoor is het van belang om 
diverse onderwerpen aan te kaarten en inzichtelijk te maken op persoonlijk niveau. Dit is 
belangrijk zodat iemand weet wat zijn/haar bijdrage is aan het huidige probleem, zo zijn 
flexitariërs zich over het algemeen op de hoogte van het probleem, maar niet hun eigen 
bijdrage aan het probleem dit wordt bewezen in mijn test “Guess the Emission” (zie bijlage 2). 
De onderwerpen kunnen verschillende dingen zijn, maar de huidige onderwerpen die ik 
minstens aan wil kaarten zijn: milieu (emissies en ontbossing), gezondheid, dierenleed, kosten 
en waterverbruik. Hierin wil ik dan inzichtelijk maken wat de persoonlijke impact is van de 
gebruiker en wil ik het relaterend en vatbaar maken, dit door te vergelijken met acties die ook 
impact hebben binnen hetzelfde onderwerp. Volgens tests gedaan te hebben met mijn 
prototype “Vleesvoetprint” (zie bijlage 3) is te onderbouwen dat dit relaterend en vatbaar 
maken een grotere impact biedt dan inzichten zonder vergelijking, dit komt omdat deze 
flexitariërs vaak niet kunnen bevatten wat normale getallen zijn voor bijvoorbeeld waterverbruik.  
 
De app werkt in gebruik onder interactie, zo wordt er van je gevraagd of jij die dag tijdens één 
van de drie maaltijden, ontbijt – lunch – avondeten, vlees hebt geconsumeerd (het verkleinen 
van vlees eten werkt namelijk volgens bron 5 door vlees eten te zien als een spectrum en niet 
als een ultimatum). Wanneer jij deze vraag beantwoord met een ja wordt er doorgevraagd naar 
de maaltijden specifiek met kijk op de vleessoort en de hoeveelheid in porties of gram. 
Vervolgens wordt jouw impact relaterend weergegeven in zowel tekst als beeld in diverse 
motivaties (vergelijkend met bekende impactssoorten), wanneer je op één van deze motivaties 
drukt vind je informatie over bijvoorbeeld jouw persoonlijke impact van die dag en jouw 
gemiddelde persoonlijke wekelijkse en dagelijkse impact ten opzichte van het landelijke en 
regionale gemiddelde.  
 
Wanneer je dan de keuze zou willen maken om toch minder vlees te gaan eten wordt dit door 
de app versimpeld, door jou te ondersteunen met recepten en adviezen, zal een flexitariër altijd 
iets weten te vinden om te kunnen eten zonder het gebruik van vlees voor die dag.  
 

Belangrijke conclusies en aanbevelingen (in het kort) 
Door minder vlees niet te zien als vegetarisch, maar als een mindering, zoals minder op de 
telefoon willen kijken. Daarnaast is het belangrijk dat we het ‘normaal’ gaan veranderen, dit 
door bijvoorbeeld Meatless Monday een ‘normaal’ te maken, zoals Visvrijdag dat is.  
 
Op het gebied van ontwerpen is het vooral belangrijk dat iemand kan relateren aan de 
vervuiling, maak het persoonlijk en inzichtelijk. Als dit niet gebeurd voelt de gebruiker zich niet 
aansprakelijk en resulteert dit niet in gedragsverandering. Relaterend maken is naar mijn 
mening het best te doen door te vergelijken met bekende eenheden/vormen van uitstoot, 
gezondheid en andere gevolgen.  
 

Wat is het doel van je ontwerp?  
Het doel van mijn ontwerp is om de vlees gerelateerde impact op het milieu te verkleinen, 
hiermee wordt vanzelf ook land- en watergebruik verminderd en ook de kans op een goede 
algemene gezondheid vergroot.  
 

Hoe gaat mijn ontwerp dit doel bereiken?  
Door het aankaarten van inzichten in persoonlijke uitstoot en aanradingen te geven om 
verandering door te kunnen voeren en deze te verkleinen. Hiernaast ook door b.v. de trend 
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Meatless Mondays mee te geven, omdat het voor veel mensen makkelijker is om mee te doen 
met een trend/de kudde. Ook door vlees eten niet als een ultimatum weg te zetten, maar als 
een spectrum.  
 

Welke elementen uit mijn design research gaan ertoe bijdragen om dat doel te 
bereiken?  
Het moet een ontwerp zijn dat persoonlijk relaterend is voor flexitariërs, zo kunnen er geen 
woorden als ‘vegetarisch’ in staan, omdat mijn doelgroep zich hier simpelweg niet mee 
verhoudt. Daarnaast eten flexitariërs om diverse redenen minstens een dag per week geen vlees 
(bv. milieuvervuiling, dierenleed, gezondheid, kosten, smaak). 
 
Het persoonlijk relaterend maken wordt ook gedaan door persoonlijk inzicht te bieden in 
(in)directe gevolgen van jouw vleeskeuzes, deze ook belangrijk om voor de gebruiker weer 
vatbaar te maken.  
 
Ook zijn flexitariërs vaak snel beïnvloed door kuddegedrag, zo zie je dat wanneer een trend 
ontstaat die niet te ver van hun identiteit ligt en het een gespreksonderwerp wordt, dat deze 
groep zich in zet om het eens te proberen. Zo is het dus interessant om mijn ontwerp als een 
soort trend te laten lijken. Dit kan door allen het gebruik van tekst al erg beslissend zijn, denk 
aan de zin “zo’n 70% van alle Nederlanders zet zich tegenwoordig in om tijdens Meatless 
Monday wekelijks één extra dag geen vlees te eten, wat vind jij daarvan?”. Uit deze zin zou dus 
blijken dat het merendeel van de Nederlanders bijdraagt aan een positieve kleine verandering 
waar flexitariërs zich ook in kunnen plaatsen. Ook vraag je mensen niet om te veranderen, maar 
geef je een stelling met de vraag over wat hiervan wordt gevonden, waardoor iemand wordt 
geforceerd om te reflecteren op zowel het onderwerp als de keuze om te minderen, hierbij 
ontstaat dan ook een indirecte groepsdruk om mee te doen met ‘de kudde’.  
 

Hoe vertaalt zich dat naar een ontwerp?  
Op dit moment lijkt de optie voor het creëren van een app het best. Op het moment zijn er ook 
wel al een aantal apps op de markt die ditzelfde doel hebben, namelijk het reduceren van de 
emissies gerelateerd aan de vleesindustrie (dit bij de maatschappij). In deze app zou het dan 
belangrijk zijn om huidige problemen in de markt op te lossen en verbeteren. Hierom wil ik in 
deze app alle motivaties die flexitariërs hebben om minstens één dag per week geen vlees te 
nuttigen verwerken, dit zorgt ervoor dat de impact persoonlijker wordt op basis van jou als niet 
alleen flexitariër, maar ook als persoon. De huidige apps bieden namelijk maar één of twee 
motivaties, waardoor deze lang niet zo effectief worden ervaren bij alle gebruikers. Zo wil ik dat 
de gebruiker door middel van interactie en het leveren van data ook inzicht geeft in eigen 
gebruik, de resultaten hiervan zou ik dan ook graag visueel in kaart brengen met vergelijkingen 
die herkenbaar zijn voor mijn doelgroep, dit zou de impact ook veel vatbaarder maken.  
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Bronnenlijst 
1. Emissions by sector. Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come 

from? 
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 

2. Meat accounts for nearly 60% of all greenhouse gases from food production, study 
finds 
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gases-
food-production-study 

3. Why beef is the worst food for the climate 
https://www.youtube.com/watch?v=3lrJYTsKdUM&t=164s 

4. Environmental Impacts of Food Production 
https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food 

5. Vegans, You’re doing it wrong: How to get people to eat less meat 
https://www.youtube.com/watch?v=W_1yxneey9g 

6. Young adults' experiences with flexitarianism: The 4Cs 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33359236/#:~:text=Young%20flexitarians%20are%2
0motivated%20to,(environment%20and%20ethics)%20motivations. 

7. Hoeveel water verbruiken we? 
https://www.krnwtr.nl/watertappunt-kennisbank/plastic-soup/hoeveel-water-verbruiken-
we/#:~:text=Je%20kan%20je%20waarschijnlijk%20niet,124%20liter%20water%20pe
r%20dag. 

8. HOEVEEL CO2 STOOT EEN GEMIDDELDE BENZINE PERSONENAUTO PER JAAR UIT? 
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-stoot-een-gemiddelde-benzine-
personenauto-per-jaar-
uit/#:~:text=Co%C3%B6peratief%20Dutch%20Renewergy%20%2D-
,Hoeveel%20CO2%20stoot%20een%20gemiddelde%20benzine%20personenauto%2
0per%20jaar%20uit,3.360%20kg%20per%20jaar 

9. Calculation of CO2 offsetting by trees 
https://www.encon.be/en/calculation-co2-offsetting-trees 

10. Papierverbruik gemeenten kost jaarlijks 1,5 hectare bos 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/gemeenten-verprinten-dagelijks-20-
bomen#:~:text=Maar%20de%20website%20papierenkarton.nl,dus%20bijna%206.700
%20bomen%20nodig. 

11. How Much Meat Do You Need? 
https://www.rosevillemeats.com/meat-calculator-how-much-meat-do-you-
need/#:~:text=A%20question%20we%20often%20get,per%20person%20for%20chil
dren 

12. Meat Amount Guide 
https://www.westridgemeats.com.au/pages/size-chart 

13. Water footprint of crop and animal products: a comparison 
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-
crop-and-animal-products/ 

14. Water Foodprint 
https://www.researchgate.net/figure/Water-footprint-L-per-kg-Fish-in-RAS-systems-use-
the-least-water-of-any-food_fig1_333941529 

15. Rationalizing meat consumption. The 4Ns.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315001518?casa_token=e
zeiJZ33s5cAAAAA:48G0NEF_GqQ6JsWV3dJZI-dJ8U02T-4wtHGi_2UaHte-
9QMiUYlmI0JmdH9F89NdVcnGpdMquw 

16. Psychological profiles of people who justify eating meat as natural, necessary, normal, or 
nice. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329318309327?casa_token=G
5nCLyMKMO0AAAAA:460RSxyGHZzEcc3R8ETco89mNgyL31F4gsRp-Mv-
MjQSEfFudBKZXsNRLAENThjwaWtm1dv9DA 

17. Affective Beliefs Influence the Experience of Eating Meat. 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gases-food-production-study
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gases-food-production-study
https://www.youtube.com/watch?v=3lrJYTsKdUM&t=164s
https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
https://www.youtube.com/watch?v=W_1yxneey9g
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33359236/#:%7E:text=Young%20flexitarians%20are%20motivated%20to,(environment%20and%20ethics)%20motivations
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33359236/#:%7E:text=Young%20flexitarians%20are%20motivated%20to,(environment%20and%20ethics)%20motivations
https://www.krnwtr.nl/watertappunt-kennisbank/plastic-soup/hoeveel-water-verbruiken-we/#:%7E:text=Je%20kan%20je%20waarschijnlijk%20niet,124%20liter%20water%20per%20dag
https://www.krnwtr.nl/watertappunt-kennisbank/plastic-soup/hoeveel-water-verbruiken-we/#:%7E:text=Je%20kan%20je%20waarschijnlijk%20niet,124%20liter%20water%20per%20dag
https://www.krnwtr.nl/watertappunt-kennisbank/plastic-soup/hoeveel-water-verbruiken-we/#:%7E:text=Je%20kan%20je%20waarschijnlijk%20niet,124%20liter%20water%20per%20dag
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-stoot-een-gemiddelde-benzine-personenauto-per-jaar-uit/#:%7E:text=Co%C3%B6peratief%20Dutch%20Renewergy%20%2D-,Hoeveel%20CO2%20stoot%20een%20gemiddelde%20benzine%20personenauto%20per%20jaar%20uit,3.360%20kg%20per%20jaar
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-stoot-een-gemiddelde-benzine-personenauto-per-jaar-uit/#:%7E:text=Co%C3%B6peratief%20Dutch%20Renewergy%20%2D-,Hoeveel%20CO2%20stoot%20een%20gemiddelde%20benzine%20personenauto%20per%20jaar%20uit,3.360%20kg%20per%20jaar
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-stoot-een-gemiddelde-benzine-personenauto-per-jaar-uit/#:%7E:text=Co%C3%B6peratief%20Dutch%20Renewergy%20%2D-,Hoeveel%20CO2%20stoot%20een%20gemiddelde%20benzine%20personenauto%20per%20jaar%20uit,3.360%20kg%20per%20jaar
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-stoot-een-gemiddelde-benzine-personenauto-per-jaar-uit/#:%7E:text=Co%C3%B6peratief%20Dutch%20Renewergy%20%2D-,Hoeveel%20CO2%20stoot%20een%20gemiddelde%20benzine%20personenauto%20per%20jaar%20uit,3.360%20kg%20per%20jaar
https://dutchrenewergy.nl/ufaqs/hoeveel-co2-stoot-een-gemiddelde-benzine-personenauto-per-jaar-uit/#:%7E:text=Co%C3%B6peratief%20Dutch%20Renewergy%20%2D-,Hoeveel%20CO2%20stoot%20een%20gemiddelde%20benzine%20personenauto%20per%20jaar%20uit,3.360%20kg%20per%20jaar
https://www.encon.be/en/calculation-co2-offsetting-trees
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/gemeenten-verprinten-dagelijks-20-bomen#:%7E:text=Maar%20de%20website%20papierenkarton.nl,dus%20bijna%206.700%20bomen%20nodig
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/gemeenten-verprinten-dagelijks-20-bomen#:%7E:text=Maar%20de%20website%20papierenkarton.nl,dus%20bijna%206.700%20bomen%20nodig
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/gemeenten-verprinten-dagelijks-20-bomen#:%7E:text=Maar%20de%20website%20papierenkarton.nl,dus%20bijna%206.700%20bomen%20nodig
https://www.rosevillemeats.com/meat-calculator-how-much-meat-do-you-need/#:%7E:text=A%20question%20we%20often%20get,per%20person%20for%20children
https://www.rosevillemeats.com/meat-calculator-how-much-meat-do-you-need/#:%7E:text=A%20question%20we%20often%20get,per%20person%20for%20children
https://www.rosevillemeats.com/meat-calculator-how-much-meat-do-you-need/#:%7E:text=A%20question%20we%20often%20get,per%20person%20for%20children
https://www.westridgemeats.com.au/pages/size-chart
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/
https://www.researchgate.net/figure/Water-footprint-L-per-kg-Fish-in-RAS-systems-use-the-least-water-of-any-food_fig1_333941529
https://www.researchgate.net/figure/Water-footprint-L-per-kg-Fish-in-RAS-systems-use-the-least-water-of-any-food_fig1_333941529
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315001518?casa_token=ezeiJZ33s5cAAAAA:48G0NEF_GqQ6JsWV3dJZI-dJ8U02T-4wtHGi_2UaHte-9QMiUYlmI0JmdH9F89NdVcnGpdMquw
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315001518?casa_token=ezeiJZ33s5cAAAAA:48G0NEF_GqQ6JsWV3dJZI-dJ8U02T-4wtHGi_2UaHte-9QMiUYlmI0JmdH9F89NdVcnGpdMquw
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315001518?casa_token=ezeiJZ33s5cAAAAA:48G0NEF_GqQ6JsWV3dJZI-dJ8U02T-4wtHGi_2UaHte-9QMiUYlmI0JmdH9F89NdVcnGpdMquw
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329318309327?casa_token=G5nCLyMKMO0AAAAA:460RSxyGHZzEcc3R8ETco89mNgyL31F4gsRp-Mv-MjQSEfFudBKZXsNRLAENThjwaWtm1dv9DA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329318309327?casa_token=G5nCLyMKMO0AAAAA:460RSxyGHZzEcc3R8ETco89mNgyL31F4gsRp-Mv-MjQSEfFudBKZXsNRLAENThjwaWtm1dv9DA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329318309327?casa_token=G5nCLyMKMO0AAAAA:460RSxyGHZzEcc3R8ETco89mNgyL31F4gsRp-Mv-MjQSEfFudBKZXsNRLAENThjwaWtm1dv9DA
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160424 
18. The environmental benefits of vegetarianism 

http://environmentpage.org/Health_files/vegetarianism.pdf 
19. Environmental impact of omnivorous, ovo-lacto-vegetarian, and vegan diet 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06466-8?sf1 
20. Waarom is minder vlees eten beter voor je gezondheid en het milieu? 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-
voedingsstoffen/waarom-is-minder-vlees-eten-beter-voor-gezondheid-en-
milieu.aspx#:~:text=Vlees%20en%20gezondheid&text=Het%20eten%20van%20veel
%20bewerkt,10%25%20hoger%20risico%20op%20darmkanker 

21. The Hidden Cost of Eating Meat in South Africa: What Every Responsible Consumer 
Should Know 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10806-015-9581-8 

 
 
  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160424
http://environmentpage.org/Health_files/vegetarianism.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-017-06466-8?sf1
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/waarom-is-minder-vlees-eten-beter-voor-gezondheid-en-milieu.aspx#:%7E:text=Vlees%20en%20gezondheid&text=Het%20eten%20van%20veel%20bewerkt,10%25%20hoger%20risico%20op%20darmkanker
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/waarom-is-minder-vlees-eten-beter-voor-gezondheid-en-milieu.aspx#:%7E:text=Vlees%20en%20gezondheid&text=Het%20eten%20van%20veel%20bewerkt,10%25%20hoger%20risico%20op%20darmkanker
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/waarom-is-minder-vlees-eten-beter-voor-gezondheid-en-milieu.aspx#:%7E:text=Vlees%20en%20gezondheid&text=Het%20eten%20van%20veel%20bewerkt,10%25%20hoger%20risico%20op%20darmkanker
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/waarom-is-minder-vlees-eten-beter-voor-gezondheid-en-milieu.aspx#:%7E:text=Vlees%20en%20gezondheid&text=Het%20eten%20van%20veel%20bewerkt,10%25%20hoger%20risico%20op%20darmkanker
https://link.springer.com/article/10.1007/s10806-015-9581-8
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Bijlage 1 – Experiment “Trick a Friend” 
Bij deze test heb ik een goede vriend van mij onwetend een mc2 vegetarische burger 
geserveerd van De Vegetarische Slager. Voordat ik voor hem aan het koken was heb ik een 
aantal dagen eerder van hem meegekregen dat hij vleesvervangers en vegetarisch maar niks 
vond, toen ik hem ook vroeg of hij er ooit één gegeten had gaf hij toe dat hij ze nooit 
geprobeerd heeft. Dit liet mij weten bovenop eerdere gesprekken die ik al heb gehad, dat vlees 
eters zichzelf mentaal vooral tegen zitten om eens vegetarisch te eten. Volgens bronnen 15-17 
heeft dit weinig te maken met of het eten lekker lijkt, maar meer door zichzelf bijvoorbeeld niet 
te associëren met deze manier van eten.  
 
Wat ik wilde weten is, weegt het vooroordeel harder af dan de daadwerkelijke smaak? Hierom 
heb ik hem niets verteld tijdens het koken en hem gewoon ‘een burger’ laten eten.  
 

Nadat hij steeds zei dat het hem 
erg goed gesmaakt had en dat hij 
het niet beter had gekund vroeg ik 
hem hoe zijn eerste vleesvervanger, 
en daarmee unieke vegetarische 
maaltijd beviel was hij 
stomverbaasd en zei hij: 
 
“Het was heel lekker! Als je me van 
tevoren had verteld dat het 
vegetarisch was, dan had ik er 
sowieso anders naar gekeken. Dan 
denk ik dat ik het waarschijnlijk niet 
eens lekker had gevonden.”  
 
Deze test bewijst dat vegetarisch 
genoemde opties vooral een slecht 
mentaal beeld vormen bij vlees 
eters, waardoor zij zich meer 
kunnen focussen op het creëren van 
een slechte ervaring dan het 
proberen van iets potentieel 
lekkers.  
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Bijlage 2 – Experiment “Guess the Emission” 
Dit is een prototype waarbij ik flexitariërs heb getest om te zien of zij weten waar de 
vleesindustrie staat op het gebied van wereldwijde vervuiling door broeikasgassen en de 
vervuiling van de productie van individuele soorten vlees.  
 
De testpersonen kregen het eerste deel van het 
prototype als volgt te zien (zie Afbeelding Bijlage 
2.1):  
 
Aan de linkerkant zijn diverse industrieën 
weergegeven die wereldwijd een grote emissie 
hebben (emissies gebruikt van bron 1-4). Op de 
achterkant van deze industrieën was te zien welke 
bepaalde activiteiten hierbij betrokken waren, denk 
aan ‘emissies van verandering in bosbouw 
oppervlakte en de CO2 die daarbij vrijkomt’ bij 
ontbossing. 
 
Rechts daarvan zijn de bijbehorende emissies op 
willekeurige volgorde door elkaar gelegd. Op de 
achterkant van deze emissies was te zien welk 
percentage dit bedraagt van de totale CO2 emissies 
wereldwijd, denk aan 10.5% bij de vleesindustrie. 
 
De taak van de testpersonen was om vervolgens aan 
elke industrie één hoeveelheid uitstoot te koppelen 
waarvan zij overtuigd waren dat zou kloppen.  
 

 
De testpersonen kregen vervolgens het tweede 
deel van het prototype te zien (zie Afbeelding 
Bijlage 2.2): 
 
Hier is een grafiek te zien, waarop vijf verschillende 
staven te zien zijn. Deze staan voor de hoeveelheid 
CO2 uitstoot voor de productie van één kilogram 
van een vleesproduct.  
 
In het midden zijn vijf verschillende diersoorten te 
zien die wereldwijd het meest worden 
geconsumeerd.  
 
Aan de tester is het nu de taak om deze vijf 
vleessoorten te rangschikken naar welke zij denken 
dat de hoogste emissiemaker is, de laagste 
emissiemaker is en alles daartussen.  
 
Uit de tests bleek dat elke testpersoon de 
vleesindustrie uit deze vervuilende industrieën zag 
als de grootste vervuiler, óf als de laagste vervuiler. 
De testers zaten er naast, maar schrokken wel van 
de enorme uitstoten van zowel de vleesindustrie in 
zijn geheel, als de verschillende soorten vlees. Er 

was echter wel één ding waar alle testpersonen het over eens waren: zij dachten niet dat zij hier 
veel aan bij zouden dragen, omdat ze bijvoorbeeld niet zo ontzettend vaak vlees eten, of (bijna) 

Afbeelding Bijlage 2.1 

Afbeelding Bijlage 2.2 
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nooit rundsvlees eten. Deze uitkomst heeft mij laten weten dat deze flexitariërs dus gemiddeld 
weten dat de uitstoot groot is, maar dat ze zich niet zien als een grote invloed op dat totaal. In 
feite haalde deze test in hun ogen een deel van de verantwoordelijkheid weg van de geteste 
flexitariërs.  
 
Hierdoor wist ik ook direct dat ik niet moest proberen om flexitariërs alleen rundvlees te laten 
minderen, maar dat het belangrijk was dat deze mensen een inzicht zouden krijgen in hun 
persoonlijke uitstoot met betrekking tot de vleesindustrie. Een groot deel van deze flexitariërs 
vind namelijk toch al dat ze weinig tot geen rundvlees eten, dus hierop zou geen grote winst te 
behalen zijn. 
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Bijlage 3 – App “Vleesvoetprint” 
Dit is een prototype waarbij ik flexitariërs heb getest op de impact van persoonlijke 
vleesconsumptie op het milieu door inzichten te geven in CO2 uitstoot, waterverbruik en 
ontbossing. Hiernaast wil ik ook inzicht creëren in persoonlijke vleesvervuiling en testen hoeveel 
invloed dit prototype zou hebben op eventuele vleesconsumptie. 
 
De testpersonen kregen een app te besturen, waarin zij eerst een korte uitleg kregen over de 
verwachting van de app. Hierna werd gevraagd om in te vullen hoe vaak de gebruiker vlees zou 
eten per week, op basis van de mogelijkheden: 1 keer per twee weken, 1 keer per week, 2 keer 
per week, 3 keer per week, 4 keer per week, 5 keer per week, 6 keer per week en 7 keer per 
week. Deze opties werden per vleessoort (vis, gevogelte, varken, schaap en rund) gevraagd om 
in te vullen (bijbehorende emissies afkomstig uit bronnen 4, 13 en 14).  
 

   
 
Op basis van de ingevulde waarden zou de app berekenen hoeveel CO2, waterverbruik en 
ontbossing jouw vleesgewoonten veroorzaken. Deze zouden dan vergeleken worden met 
bestaande vervuilers: autorijden voor CO2 emissies, algemeen waterverbruik per week per gezin 
en omrekening van bomen naar A4’tjes en boeken van 300 bladzijden (deze heb ik gebruikt en 
verrekend met bronnen 7-10).  
 
Het idee was om afhankelijk van jouw persoonlijke interactie met de app een eigen inzicht te 
krijgen in jouw vlees gerelateerde vervuiling. Voor deze tests werd echter een standaard 
antwoord gebruikt en weergegeven in de app (porties afkomstig uit bronnen 11 en 12), deze 
op basis van: 2 keer per week rundsvlees, 3 keer per week gevogelte en 1 keer per twee weken 
varkensvlees. Hier ben ik van uit gegaan om te kunnen relateren aan de meeste algemene 
Nederlandse flexitariërs.  
 
Na het testen van de app werd er een vragenlijst ingevuld, dit zijn de inzichten die daar uit zijn 
gekomen (zie volgende tekst om tijd te besparen): 
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Samenvatting van het bovenstaande: 

• De app werd duidelijk ervaren      [4.7 / 5] 
• De app werd verrassend ervaren     [4.0 / 5] 
• De app werd impactvol ervaren      [4.0 / 5] 
• De app werd relaterend ervaren      [4.3 / 5] 
• De app werd inzichtelijk ervaren      [4.4 / 5] 
• De app had een lage invloed op persoonlijke vleesconsumptie  [2.7 / 5] 

 
Het inzicht met de meeste impact was waterverbruik, met 42.9% van de stemmen, dit werd 
namelijk onderschat en de testers vonden het een enorm getal voor zoiets kleins. Er waren ook 
verdere opmerkingen waar inzichten uit werden gehaald. Zo werd er aangeraden om het 
misschien nog vatbaarder te maken, want 10.000 liter is onbekend, minuten douchen of 
douchebeurten daarentegen is voor iedereen bekend. Verder leek het mij ook verstandig om dit 
prototype met andere inzichten te testen, door niet alleen gebruik te maken van iemands 
persoonlijke voetprint op het milieu, maar inzichten te bieden in andere categorieën (dit viel een 
andere gebruiker ook op). Als laatste ontbraken er nog adviezen, in dit prototype laat de app 
namelijk alleen zien wat iemand ‘fout’ doet, maar niet hoe deze persoon daar iets aan kan doen.  
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Bijlage 4 – Enquête vleesconsumptie 
Hierbij heb ik een grote enquête gestart over de consumptie van vlees en de gedachten achter 
de consumptie van vlees, deze werd op diverse manieren bevraagd. De genoemde inzichten zijn 
gebaseerd op de 78 reacties op de enquête. 
 
Hieronder staan alle vragen uit de enquête met de inzichten op een rijtje (behalve de open 
‘waarom’ vragen): 
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Welke vragen heb ik gesteld? 

• Hoeveel mensen eten vlees?  
• Hoe gaan mensen om met vlees eten? 
• Waarom eten mensen vlees? 
• Hoe vaak eten mensen vlees? 
• Wordt vlees gehaald bij de supermarkt of slager? 
• Hebben mensen wel eens nagedacht over minder vlees eten, waarom wel/niet? 
• Hebben mensen wel eens nagedacht over het beginnen met vegetarisch/vegan eten, 

waarom wel/niet? 
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