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HENK HOOGENKAMP,
VASTE COLUMNIST VAN
ONS VAKTIJDSCHRIFT, IS EEN
INTERDISCIPLINAIRE SCHRIJVER
DIE IN BOEKEN, LEZINGEN EN
ARTIKELEN VOOR DIVERSE MEDIA
DE BALANS ZOEKT TUSSEN
VOEDSELPROTEÏNEN, SOCIALE

HOE WE HET OOK WENDEN OF KEREN, IN DE VOEDINGSWERELD BLIJVEN COVID-19 EN DE STERK

INTERACTIES, OMGEVING

GROEIENDE CONSUMPTIE VAN PLANT-BASED FOODS DE GEMOEDEREN BEZIGHOUDEN. WAT COVID-19

EN DE VERSTORING VAN DE
MARKETINGDYNAMIEK.

BETREFT ZIJN HET DE ONNAVOLGBARE INITIATIEVEN VAN BEYOND MEAT EN IMPOSSIBLE FOODS OM
SPOORSLAGS TE WISSELEN VAN VERKOOP AAN FASTFOODBEDRIJVEN NAAR SUPERMARKT EN DIGITALE
HOME DELIVERY. EEN GEWAAGDE STRATEGISCHE OMSCHAKELING DIE INMIDDELS WEL DE VERKOPEN
TOT NIEUWE HOOGTEN OPGESTUWD HEEFT.

Cellulair

Zelfs de traditionele zuivellanden België en Nederland ontsnappen niet aan de sterk
teruglopende consumptie van melk, waarbij kaas, kwark en yoghurt als enig lichtpuntje
blijven fonkelen. De vraag is niet of, maar wanneer klimaatneutrale melk en kaas ook hier
geproduceerd gaan worden? In een ideale wereld zouden zuivelgiganten zoals Arla en
FrieslandCampina deze veranderingsprocessen moeten initiëren, maar waarschijnlijker
is het dat entrepreneurial gedreven firma’s als wereldprimeur koemelkvrije ‘vegetarische
kaas’ gaan introduceren. De basis van deze bio-science-producten is synthetische wei
eiwit- of caseïne-isolaten die voedings-fysiologisch identiek zijn aan de traditionele
melk eiwitten waar Nederland nu nog een wereldspeler van formaat is. Een reden voor
het management van FrieslandCampina om de kop niet langer in het zand te steken en
de nieuwe realiteit te omarmen. Niet Nederland maar ook hier heeft Silicon Valley de
troefkaarten in handen.

Het wordt dan ook steeds meer duidelijk -mede door toedoen
door de niet aflatende stikstofdiscussies - dat Rabobank de
financieringen van traditionele agrarische bedrijven inclusief
de megastallen voor varkens en kippenfarms gaat afbouwen
en in cellulaire landbouw gaat investeren.

Voor de agrarische grootgrutter Rabobank zal het speelveld eveneens drastisch gaan
veranderen. Het is duidelijk dat door de aanzwellende cellulaire landbouwinitiatieven
het businessmodel van Rabobank danig klem komt te zitten. Een spanningsveld tussen
traditionele landbouw en biowetenschap gedreven productie van essentiële identieke
grondstoffen zoals melkvrije melkeiwitten, kip-vrije ei-albumine (gemaakt uit biergistresten) en slachtvrij ofwel cultured meat.

www.henkhoogenkamp.com
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