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 De Supermarktmonitor

Supermarkten benadrukken graag dat ze dierenwelzijn en 
milieu hoog in het vaandel hebben staan. De halfjaarlijkse 
Supermarktmonitor van Varkens in Nood en Milieudefensie 
geeft  inzicht in de ware inspanningen van de Nederlandse 
supermarkten.1

De consumptie van vlees heeft negatieve gevolgen voor het 
dierenwelzijn en het milieu. Daar zijn steeds meer mensen zich 
van bewust. Toch neemt de consumptie van diervriendelijk 
biologisch vlees en vleesvervangers maar langzaam toe. 
Varkens in Nood en Milieudefensie sporen supermarkten 
daarom aan dier- en milieuvriendelijke producten voor alle 
consumenten zo toegankelijk mogelijk te maken.

Uit onderzoek  blijkt  dat prijs een hoge drempel vormt  voor 
bewuste  consumenten. Door ook bij biologisch vlees en 
vegetarische producten een scherpe prijsstelling te hanteren 
en niet te stunten met vlees uit de vee-industrie kan de omzet 
van dier- en milieuvriendelijke producten flink hoger worden. 
Wat zeker ook helpt is  als  supermarkten voor biologisch 
vlees en vleesvervangers reclame maken. 

Supermarkten kunnen consumenten dus stimuleren door een 
aantrekkelijk en goed geprijsd assortiment biologisch vlees en 
vleesvervangers te hanteren, en dit ook in hun reclamefolders 
op te nemen. 

1 De monitor is eerder uitgebracht in december 2008 en april 2009.
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De tien grootste supermarkten zijn opgenomen in dit onderzoek. Het gaat om de volgende ketens: 
Albert Heijn, C1000, Coop, Dekamarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jumbo, Plus, Super de Boer 
en Vomar.

Om de supermarkten met elkaar te kunnen vergelijken wat betreft (biologisch) vlees en vleesvervangers 
is gekeken naar vier verschillende aspecten: prijs, aanbod, het aantal aanbiedingen in het vierde 
kwartaal van 2009, en prijsverschillen tussen biologisch en gangbaar vlees per supermarkt.

Jumbo beste supermarkt
Wie prijsbewust wil kiezen voor dierenwelzijn en milieu is opnieuw het beste af bij Jumbo. De rest 
van de ranglijst is behoorlijk veranderd. Dirk van de Broek  en Hoogvliet zijn de grootste stijgers, 
deze supermarkten stegen allebei vier plaatsen in de ranglijst. Dirk van den Broek stoot daarmee 
Plus van de tweede plaats. Vomar is met een karig aanbod en hoge prijzen voor biologisch vlees de 
hekkensluiter, Albert Heijn daalt ondanks de introductie van het assortiment Puur & Eerlijk van de 
vierde naar de vijfde plaats. 
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1 1 Jumbo + + + + + + - - + + 41
6 2 Dirk van den Broek + + + + - - + + + 38
2 3 Plus □ - + + + + □ + 37
8 4 Hoogvliet + + □ - - □ + + 35
4 5 AH □ - - + + + + □ 35
3 6 Coop □ - - + - + + + 28
5 7 Super de Boer - - - □ + + □ 28

10 8 Dekamarkt + + - - - - - - + + 27
9 9 C1000 □ □ □ + - - - - 26
7 10 Vomar - - + + - - - - □ - - 22

Bi
ol

og
is

ch
 v

le
es

Vl
ee

sv
er

va
ng

er
s

Pr
ijs

ve
rs

ch
il 

bi
ol

og
is

ch
/g

an
gb

aa
r

Ve
ra

nt
w

oo
rd

e 
aa

nb
ie

di
ng

en

Vl
ee

sv
er

va
ng

er
s

Bi
ol

og
is

ch
 v

le
es

�                                                                                    Supermarktmonitor januari 2010     ©  Varkens in Nood | Milieudefensie                   

Samenvatting 

* voor meer informatie en uitleg over de weging van de verschillende scores zie hoofdstuk 6: Verantwoording
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Prijs biologisch vlees en vleesvervangers gelijk gebleven
Voor een diervriendelijk stukje vlees moet nog steeds gemiddeld 80% meer betaald worden dan 
voor gangbaar vlees. Vomar, Super de Boer en C1000 zijn voor de derde keer op rij de duurste 
supermarkten voor biologisch vlees en vragen tot meer dan twee keer zoveel voor de diervriendelijkere 
biologische variant.  Hoogvliet is eind 2009 de goedkoopste supermarkt voor biologisch vlees. Dezelfde 
biologische producten zijn bij Vomar gemiddeld 16% duurder dan bij Hoogvliet. Jumbo en Dirk van 
den Broek blijven relatief goedkoop.

Dirk van den Broek en Jumbo staan voor de derde maal op rij in de top drie van goedkoopste 
aanbieders van  vleesvervangers. Opnieuw zijn Coop en Albert Heijn het duurst. De consument is 
voor exact dezelfde producten bij Coop 16% meer kwijt dan bij Dirk van den Broek.

Aanbod biologisch vlees en vleesvervangers gedaald
Het aanbod biologisch vlees is in het afgelopen half jaar met gemiddeld 11 procent afgenomen ten 
opzichte van het onderzoek in juli 2009. Ondanks het schrappen van 12 artikelen heeft Plus met 33 
producten voor de derde maal het grootste assortiment biologische vleesproducten. Jumbo blijft met 
25 producten stabiel.  Dekamarkt en Vomar hebben met beide 13 producten het kleinste assortiment 
biologisch vlees. Vomar laat met het schrappen van 11 producten een dramatische daling zien in het 
aanbod van biologisch vlees.

Ook het aanbod vleesvervangers in de Nederlandse supermarkten is met 7% procent gedaald naar 
gemiddeld 34 producten. Vomar laat een erg sterke daling zien en heeft 10 vleesvervangers minder 
in het schap liggen ten opzichte van juli 2009.  Dirk van den Broek blijft ondanks een toename naar 
17 producten (+5) duidelijk de hekkensluiter als het gaat om het aanbod van vegetarische producten. 
Albert Heijn, Plus en Jumbo bieden met gemiddeld 48 producten de meeste vleesvervangers aan.

19 van de 20 aanbiedingen zijn dieronvriendelijk
De aanbiedingen voor biologisch vlees en vleesvervangers bedroegen slechts 6% van alle 
vleesaanbiedingen. Super de Boer en Dirk van den Broek waren de grootste prijsstunters met gangbaar 
vlees - maar ook met respectievelijk vleesvervangers en biologisch vlees. C1000 en Jumbo hebben 
net als tijdens voorgaande monitors geen enkel verantwoord alternatief in de aanbieding gedaan.
Op biologisch vlees wordt met gemiddeld 24 procent de minste korting gegeven. Gangbare vleessoorten 
en vleesvervangers werden met bijna 30% korting in de aanbieding gedaan. Met varkensvlees werd 
net als voorgaande jaren het meest gestunt (44%), gevolgd door rund (20%) en kip (15%).



1. Prijs
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1.1 Waar vindt de consument het goedkoopste biologische vlees?

 

Hoogvliet is eind 2009 de goedkoopste supermarkt voor biologisch vlees. De super is duidelijk 
goedkoper dan een half jaar geleden, toen de keten genoegen moest nemen met een zesde plek. 
Jumbo en Dirk van den Broek blijven relatief goedkoop. Vomar en Super de Boer zijn voor de derde 
keer op rij de duurste supermarkten voor biologisch vlees. Dezelfde biologische producten zijn bij de 
Vomar gemiddeld 16% duurder dan bij Hoogvliet.
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1.2 Waar vindt de consument de goedkoopste vleesvervangers?

  

Dirk van den Broek en Jumbo staan voor de derde achtereenvolgende keer in de top drie goedkoopste 
supermarkten voor vleesvervangers. Vomar heeft voor de tweede keer op rij zijn prijsbeleid aangescherpt 
en staat nu tweede. De consument is voor dezelfde producten bij Coop, de duurste supermarkt, 16% 
duurder uit dan bij Dirk van den Broek.

Prijsvergelijking Vleesvervangers
hoe hoger de score hoe goedkoper de vleesvervangers

dec-08 jul-09 dec-09

0

20

40

60

80

Sc
or

e

Prijsvergelijking Vleesvervangers
hoe hoger de score hoe goedkoper de vleesvervangers

dec-08 jul-09 dec-09

0

20

40

60

80

Sc
or

e

Prijsvergelijking Vleesvervangers
hoe hoger de score hoe goedkoper de vleesvervangers

dec-08 jul-09 dec-09

* voor meer informatie en uitleg over de weging van de verschillende scores zie hoofdstuk 6: Verantwoording

*



1.3 Grootste prijsverschillen vleesvervangers en biologisch vlees

De prijsverschillen tussen de afzonderlijke producten zijn soms groot. Zo is een kilo biologische 
ribkarbonade bij Super de Boer meer dan 5 euro duurder dan bij Dekamarkt. Voor Quorn stukjes  
betaalt de consument bij Coop € 0,90 meer dan bij Vomar.

  Prijsverschillen Biologisch Vlees
prijs per kilogram

hoogste prijs laagste prijs % € / kg
Ribkarbonade Super de Boer 15,98€     Dekamarkt 10,90€     47% 5,08€            
Speklap Dirk van den Broek 13,98€     Dekamarkt 9,92€       41% 4,06€            
Filetlap Coop 19,99€     Dekamarkt 14,92€     34% 5,07€            

prijsverschil

Filetlap Coop 19,99€     Dekamarkt 14,92€     34% 5,07€            
Biefstuk AH 21,90€     Jumbo 16,98€     29% 4,92€            
Hamburger Dekamarkt 12,90€     Dirk van den Broek 10,29€     25% 2,61€            

Prijsverschillen Vleesvervangers
prijs per kilogram

hoogste prijs laagste prijs % € / kg
prijsverschil

hoogste prijs laagste prijs % € / kg
Alpro Soja Fruitfilet Coop 2,99€       Dirk van den Broek 1,99€       50% 1,00€            
Valess Javaschijf Hoogvl/Jumbo/Plus/SdB 2,99€       AH 1,99€       50% 1,00€            
Valess Provences C1000/Jumbo/Plus 2,99€       AH 1,99€       50% 1,00€            
Quorn stukjes Dés Coop 2,79€       Vomar 1,89€       48% 0,90€            
Vivera Kruimgehakt Coop 2,99€       Jumbo 2,09€       43% 0,90€            
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2. Aanbod
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2.1 Waar vindt de consument het grootste assortiment biologisch vlees?
 

Over het geheel genomen is ook het aanbod biologisch vlees voor de kerstdagen met gemiddeld 11 
procent flink afgenomen. Ondanks een scherpe daling (-12 ) heeft Plus  met 33 producten voor de 
derde maal op rij het grootste assortiment biologisch vlees. Jumbo blijft met 25 producten stabiel. 
Dekamarkt en Vomar hebben met 13 producten het kleinste assortiment. Naast Plus laat Vomar de 
grootste daling zien, in de onderzochte periode werden 11 soorten biologisch vlees geschrapt uit het 
assortiment.

        Gemiddeld aanbod biologisch vlees per supermarkt

50

Aanbod Biologisch Vlees

dec-08 mei-09 dec-09

0
10
20
30
40
50

A
an

ta
l

Aanbod Biologisch Vlees

dec-08 mei-09 dec-09

0
10
20
30
40
50

A
an

ta
l

Aanbod Biologisch Vlees

dec-08 mei-09 dec-09

0
10
20
30
40
50

A
an

ta
l

Aanbod Biologisch Vlees

dec-08 mei-09 dec-09

19,7

22,2

23

dec 09

mei 09

dec 08

19,7

22,2

23

dec 09

mei 09

dec 08

33,7

36,1

35,2

dec 09

mei 09

dec 08

aantal producten biologisch vlees



Supermarktmonitor januari 2010     ©  Varkens in Nood | Milieudefensie                    10

2.2 Waar vindt de consument het grootste assortiment vleesvervangers?
 

Het aanbod vleesvervangers is ten opzichte van de vorige meting behoorlijk gedaald naar 
gemiddeld 34 producten (-7%). Vomar laat met 24 vleesvervangers de sterkste daling zien 
van het aanbod (-10),  Dirk van den Broek blijft ondanks een toename naar 12 producten (+5) 
duidelijk de hekkensluiter. Albert Heijn, Plus en Jumbo bieden vrijwel evenveel producten aan; 
respectievelijk 48, 48 en 46.
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In de weken 40 t/m 52 zijn alle aanbiedingen van gangbaar vlees, biologisch vlees en vleesvervangers 
van de onderzochte supermarkten bijgehouden. De aanbiedingen voor de feestdagen zijn zodoende 
meegenomen met het onderzoek.

3.1 Aantallen

Van alle aanbiedingen gaat het in 94 procent van de gevallen om gangbaar vlees (1353 keer). 
Vleesvervangers worden slechts in 4 procent (60 keer) van de gevallen aangeprijsd. Biologisch vlees 
wordt vrijwel niet gepromoot, slechts 28 keer werden biologische vleesproducten geteld (2 procent). 
In vergelijking met de vorige supermarktmonitor  werden vleesvervangers minder vaak afgeprijsd  
(-5 procent), terwijl het aantal aanbiedingen van biologisch vlees gelijk bleef. 

3. Aanbiedingen
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3.2 Korting per vleessoort

Het grootste deel van alle vleesaanbiedingen - gangbaar en biologisch - bestond uit varkensvlees 
(44%), gevolg door rund (20%) en kip (15%).

Op biologisch vlees werd relatief weinig korting gegeven, gemiddeld 24 procent. Gangbaar vlees 
werd door de bank genomen met rond de 30% korting in de aanbieding gedaan, op de voet gevolgd 
door de vleesvervangers. 
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3.3 Overzicht van de reclame-inspanningen per supermarkt

De top 5 verschilt niet veel van elkaar: bij al deze supermarkten bestaat ongeveer 10% van het 
totale aantal vleesaanbiedingen uit biologisch vlees of vleesvervangers. Super de Boer had in de 
onderzochte periode in absolute aantallen de meeste aanbiedingen voor met name vleesvervangers 
(17 keer) en biologisch vlees (4 keer).

Dirk van den Broek had iedere week biologisch vlees in de aanbieding (16 in totaal) en Hoogvliet 
scoorde ook relatief goed met 15 aanbiedingen. In week 42 en 43 had AH het gehele Puur & Eerlijk 
assortiment in de aanbieding. Onder dit label worden biologisch vlees, scharrelvlees en verschillende 
soorten tussensegment verkocht (In de monitor is alleen gekeken naar het biologische vlees).  Jumbo 
heeft, ondanks haar grote en relatief scherp geprijsde aanbod verantwoorde producten, hier net als 
tijdens voorgaande monitors niet één keer aandacht aan besteed in haar reclamefolders.

jul 09 dec 09
gangbaar 

vlees
biologisch 

vlees
vlees- 

vervangers
8 1 Super de Boer 89,50% 2% 9%
5 2 Dirk van den Broek 89,53% 10% 1%
7 3 AH 90% 7% 4%
2 4 Hoogvliet 90,7% 3% 7%

10 5 Coop 90,8% 0% 10%

Aanbiedingen per supermarkt, week 40 t/m 52
aanbiedingen vlees en vleesvervangers

10 5 Coop 90,8% 0% 10%
1 6 Plus 94% 1% 5%
6 7 Vomar 94% 1% 6%
4 8 Dekamarkt 99% 1% 0%
9 9 Jumbo 100% 0% 0%

10 10 C1000 100% 0% 0%
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4.1 Algemeen

De prijsverschillen tussen biologisch vlees en gangbaar vlees lijken iets te zijn teruggelopen. Het 
gemiddelde prijsverschil tussen biologisch en gangbaar vlees bedraagt echter nog altijd 80%. Het 
meest opvallend is het prijsverschil tussen biologische en gangbare kip: voor de biologische variant 
moet ruim drie keer meer betaald worden dan voor de plofkip uit de vee-industrie. 
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Gemiddeld prijsverschil biologisch en gangbaar vlees - per vleessoort
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4.2 Prijsverschil biologisch en gangbaar vlees per supermarkt

Bij Dekamarkt, Coop en Jumbo is het verschil tussen biologisch en gangbaar vlees opnieuw het 
kleinst. Bij Dirk van den Broek en Hoogvliet is het verschil nu duidelijk minder groot dan in juli vorig 
jaar. Vomar en C1000 proberen de consument niet te verleiden tot een duurzaam consumptiepatroon 
en vragen meer dan twee keer zoveel voor de diervriendelijkere biologische variant.

jul 09 dec 09 jul 09 dec 09

2 1 Dekamarkt 65% 62%
1 2 Jumbo 57% 63%
4 3 Coop 55% 66%
8 4 Plus 71% 73%
3 5 Hoogvliet 103% 74%
6 6 Dirk van de Broek 103% 81%

Prijsverschil gangbaar en biologisch vlees
per supermarkt

6 6 Dirk van de Broek 103% 81%
7 7 Super de Boer 80% 84%
9 8 AH 86% 85%

10 9 Vomar 79% 124%
5 10 C1000 108% 128%
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Tot slot zijn de prijzen vergelijken van een aantal producten waarvan naast de reguliere variant ook 
een biologische versie en een  vleesvervanger te krijgen zijn. Dit onderdeel van het onderzoek is  
illustratief , de gegevens zijn niet opgenomen in de berekeningen.

Uit deze vergelijking blijkt dat vegetarische producten relatief duur zijn. In sommige gevallen is de 
vegetarische variant bijna drie keer zo duur als de gangbare vleesvariant.

5. Prijsvergelijking vleesvervangers –  
 biologisch vlees – gangbaar vlees

gangbaar biologisch vegetarisch

Hamburger 7,25€         11,17€        11,06€          53% 54%

Gehakt 4,51€         8,91€          13,86€          207% 97%

Schnitzel** 9,29€         17,63€        11,07€          19% 90%

Shoarma 6,37€         11,18€        14,66€          130% 75%

Kip vs Quorn*** 9,61€         24,36€        13,53€          41% 153%

* gemengd gehakt vergeleken met vegetarisch gehakt

** varkensschnitzel vergeleken met vegetarische schnitzel

*** kipblokjes vergeleken met Quorn naturel

verschil 
veg./gangb.

verschil 
biol./gangb.

Kiloprijzen generieke producten
gemiddeld prijzen van alle supermarkten
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Weging
De supermarktmonitor voor vlees en vlees vervangers oordeelt over de inspanningen die supermarkten 
zich getroosten om verantwoorde producten zoals biologisch vlees en vleesvervangers in plaats van 
gangbaar vlees aan de man te brengen. Hier spelen vier aspecten een rol: 

(1) De prijs van biologisch vlees en vleesvervangers bepaalt voor een belangrijk deel de bereidheid 
van de consument tot een meer verantwoorde keuze. Dit aspect weegt dan ook zwaar mee in de 
eindscore. (2) Een groot aanbod en (3) reclame voor duurzame alternatieven verhoogt de kans op 
een duurzame aankoop. (4) Het prijsverschil tussen gangbaar en biologisch vlees is een belangrijke 
factor in de keuze van consumenten, maar is al voor een deel verdisconteerd in de prijs zelf (1) en 
krijgt daardoor een lager gewicht.

 
Gegevensverzameling
De prijzen en het aanbod van vleesvervangers en biologisch vlees zijn in december 2009 door 
Milieudefensie in kaart gebracht en vervolgens door Varkens in Nood bij de supermarkten geverifieerd. 
Alleen producten die in minimaal drie supermarkten verkrijgbaar zijn, zijn in dit onderzoek opgenomen. 
Bij C1000 zijn kleine prijsverschillen tussen filialen mogelijk. Daarom zijn in dit onderzoek de prijzen 
aangehouden die door het hoofdkantoor zijn verstrekt. 

Van de tien supermarkten verkopen alleen C1000 en Albert Heijn geen producten van Vivera. 
Vleesvervangers van Vivera zijn voor zover mogelijk gelijkgesteld aan de producten van Tivall van 
Albert Heijn en Goodbite van C1000. De corresponderende producten zijn onderling vergeleken op 
basis van de prijs per 200 gram. Er is geen rekening gehouden met smaakverschillen tussen de drie 
merken.

Aanbiedingen van (biologisch) vlees en vleesvervangers zijn in de weken 40 t/m 52 bijgehouden.

6. Verantwoording

1�                                                                                    Supermarktmonitor januari 2010     ©  Varkens in Nood | Milieudefensie                   

Onderdeel Wegingsfactor scores 
Prijs  100 
Hoe lager de prijs voor verantwoorde producten, hoe hoger de score. 
Aanbod  50 
Hoe groter het aanbod van verantwoorde producten, hoe hoger de score. 
Verantwoorde aanbiedingen 50 
Hoe meer verantwoorde producten als aanbieding, hoe hoger de score. 
Prijsverschil biologisch – gangbaar vlees 25 
Hoe kleiner het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar vlees, hoe hoger de score 

 



Rekenmethode Prijs
Om supermarkten op het gebied van prijzen van biologisch vlees en vleesvervangers onderling te 
kunnen vergelijken zijn allereerst de prijzen van de producten genormaliseerd. Dit is gedaan door 
de gemiddelde prijs en de standaardafwijking per product te berekenen. Vervolgens is de Z-waarde 
berekend. De Z-waarde geeft de afstand aan van de prijs van product A bij supermarkt X ten 
opzichte van de gemiddelde prijs van product A. Op deze manier is de relatieve prijs per product per 
supermarkt bepaald. Het gemiddelde van alle Z-waarden van een supermarkt vormt de eindscore.

Rekenmethode Aanbod, Reclame en Prijsverschil
De supermarkten zijn op de overige onderdelen (aanbod, reclame, prijsverschil gangbaar en biologisch 
vlees) op een zelfde wijze vergeleken. Eerst zijn het gemiddelde en de standaardafwijking van het 
aanbod, het aantal reclames en het prijsverschil berekend. Vervolgens is per supermarkt de afwijking 
van de standaarddeviatie berekend. Op basis hiervan is tot een genormaliseerde Z-waarde gekomen. 
Deze Z-waarde geeft een indicatie van de onderlinge afstand van de supermarkten in de ranglijst. 

Hieronder een voorbeeld van bovenstaande rekenmethode voor het aanbod van biologisch vlees. 
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Plus 33 2,120362 98 49 + +
Jumbo 25 0,844956 80 40 +

Dirk van den Broek 23 0,526105 70 35 +
Coop 22 0,366679 64 32 +Coop 22 0,366679 64 32 +

C1000 19 -0,1116 46 23 □
AH 18 -0,27102 39 20 -

Super de Boer 17 -0,43045 33 17 -
Hoogvliet 14 -0,90873 18 9 - -

Vomar 13 -1,06815 14 7 - -
Dekamarkt 13 -1,06815 14 7 - -

Berekening van eindscore supermarkten bij Aanbod Biologisch vlees
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1 1 Jumbo 74 64 40 43 4 21 41

6 2 Dirk van den Broek 56 76 35 3 42 15 38

2 3 Plus 44 39 49 45 24 18 37

8 4 Hoogvliet 75 47 9 26 38 17 35

4 5 AH 49 42 20 45 39 13 35

3 6 Coop 42 22 32 15 38 20 28

5 7 Super de Boer 36 41 17 20 42 13 28

10 8 Dekamarkt 56 61 7 9 6 21 27

9 9 C1000 44 52 23 31 4 1 26

7 10 Vomar 18 70 7 9 23 1 22

Ve
ra

nt
w

oo
rd

e 
aa

nb
ie

di
ng

en

Pr
ijs

ve
rs

ch
il 

bi
ol

og
is

ch
/g

an
gb

aa
r

Bi
ol

og
is

ch
 v

le
es

Vl
ee

sv
er

va
ng

er
s

Bi
ol

og
is

ch
 v

le
es

Vl
ee

sv
er

va
ng

er
s

Eindscores per supermarkt in genormaliseerde Z-waarden
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Colofon
Stichting Varkens in Nood en Milieudefensie zijn de uitgever van Supermarktmonitor januari 
2010. Eindredactie: Stichting Varkens in Nood en Milieudefensie. Overname van gegevens uit 
dit rapport is alleen toegestaan onder vermelding van Supermarktmonitor Januari 2010, Varkens 
in Nood en Milieudefensie. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Stichting Varkens in Nood
Telefoon: 020 61 777 57
www.varkensinnood.nl
info@varkensinnood.nl

Milieudefensie
Telefoon: 020 5507 300
www.milieudefensie.nl
info@milieudefensie.nl


