
Factsheet Foldermonitor, augustus 2021 - Wakker Dier 
 

Factsheet Foldermonitor 

Behorend bij persbericht “Recordstijging in vleesstunts”  
Augustus 2021 
 

Recordhoogte  
Het totaal aantal aanbiedingen voor vlees en vleeswaren (hierna: vleesaanbiedingen) steeg in het 
eerste half jaar van 2021 tot recordhoogte. Het aantal aanbiedingen is bijna verdubbeld ten opzichte 
van dezelfde periode in 2015 (zie figuur 1). Ten opzicht van 2020 steeg het aantal aanbiedingen met 
17 procent. Dat is de snelste stijging sinds het begin van de meetperiode in 2015. 
 

 

Figuur 1: het totaal aantal vleesaanbiedingen nam in de afgelopen jaren fors toe. In het eerste half jaar van 2021 
waren er bijna twee keer zoveel aanbiedingen als in het eerste half jaar van 2015. 

 

Stijgers 
De stijging van het aantal vleesaanbiedingen is bij alle supermarkten terug te zien. Wel zitten er grote 
verschillen in de mate van stijging tussen de supermarkten. Bij supermarkt Aldi steeg het aantal 
kiloknallers met 71% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij Hoogvliet was dit 42%  
(zie figuur 2).   
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Figuur 2: Bij alle supermarkten lag het aantal vleesaanbiedingen in het eerste half jaar van 2021 hoger dan in het 
eerste half jaar van 2020. Bij Aldi en Hoogvliet steeg het aantal aanbieding procentueel gezien het hardst. 

 
Vegetarisch 
Ook het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers steeg de afgelopen jaren (zie figuur 3). In de 
eerste helft van 2021 waren er 2.429 meer aanbiedingen voor vleesvervangers dan in dezelfde 
periode in 2015. Ter vergelijking: het aantal vleesaanbiedingen steeg in deze periode sterker, 
namelijk met 4.196 stuks (zie figuur 1). 

 

Figuur 3: De ontwikkeling van het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers sinds 2015.  
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Het aandeel aanbiedingen voor vegetarische alternatieven steeg van 8 procent in 2015 naar 22 
procent in 2021 (zie figuur 4). Als supermarkten het aantal vleesaanbiedingen sinds 2015 níet hadden 
laten stijgen, maar het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers wél, zou inmiddels 33 procent van 
het aantal aanbiedingen voor een vegetarisch alternatief zijn. 

 

Figuur 4: de ontwikkeling van het aandeel aanbiedingen voor vlees en vleesvervangers als percentage van het 
totaal aantal aanbiedingen (vlees + vega). 

 

Methode 
Sinds 2010 registreert Wakker Dier de vlees- en vleesvervangeraanbiedingen in de aanbiedingsfolders 
van supermarktketens. Van elke aanbieding wordt een veelvoud aan gegevens bijgehouden, waarvan 
bij vlees de belangrijkste is of het wel of niet een onafhankelijk dierenwelzijnskeurmerk draagt. In 
2015 is de foldermonitor uitgebreid met vleeswaren en zijn meer supermarktketens toegevoegd. In 
deze factsheet is er geen onderscheid gemaakt tussen vlees- en vleeswaren. Waar wordt gesproken 
over ‘vleesaanbiedingen’ wordt dus bedoeld: de aanbiedingen voor vlees- én vleeswaren. Hetzelfde 
geldt voor de vleesvervangers: ook hier zijn aanbiedingen voor vleesvervangers en 
vleeswarenvervangers opgeteld onder de noemen ‘vleesvervanger’. 
 
De supermarktketens die momenteel worden meegenomen in de monitor zijn: Albert Heijn, Aldi, 
Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, Spar en Vomar. In de periode 2015-2020 
heeft hierin één wisseling plaatsgevonden: Emté verdween uit het straatbeeld, en is sinds 2019 
vervangen door Spar. Cijfers in deze monitor van 2015 tot en met 2018 zijn inclusief Emté en exclusief 
Spar. In de jaren 2019 tot en met 2021 is dit precies andersom. Deze vervanging heeft geen invloed 
op de gerapporteerde trends. 
 


