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TEKST • ELS VAN DEN BRINK

VOEDING

„EEN    BURGER MET 
GROTE FRIET, GRAAG”

Stel je voor dat je écht vlees zou kunnen eten zonder dat 

daar voor een dier gedood hoeft te worden. Geen vegaburger 

of andere vleesvervanger, maar een runder biefstuk of ham-

burger die smaakt zoals die hoort te smaken. Is dat science-

fiction? Zeker niet. Kweekvlees is hard in ontwikkeling.  

Maak kennis met dit diervriendelijke maaltje. 

Waarom zou je een plofkip of vleeskoe 

vetmesten als je datzelfde vlees ook kunt 

krijgen door een paar stamcellen op te 

kweken in een bioreactor? Dat was het 

idee van de Maastrichtse ‘vleesprofessor’ 

Mark Post, die in 2013 de eerste hamburger 

van kweekvlees presenteerde. Post richtte 

in 2015 Mosa Meat op. Dat bedrijf werkt 

er hard aan om in 2021 kweekvlees te 

kunnen serveren in restaurants, en later 

ook aan te kunnen bieden in supermarkten. 

Ondertussen is Mosa Meat allang niet meer 

de enige speler die kweekvlees ontwikkelt. 

Wereldwijd zijn er al zo’n vijfendertig 

bedrijven die aan kweekvlees, kweekvis en 

zelfs de productie van melk en leer werken.

Is het einde van de bio-industrie in zicht?

kweekvlees-

6,5 miljoen varkens, 141 duizend kalveren 

en 185 miljoen vleeskuikens geslacht. Dat 

heeft alles bij elkaar een behoorlijke impact 

op het milieu. Zo zijn koeien en ander vee 

volgens voedsel- en landbouworganisatie 

FAO verantwoordelijk voor 14,5% van alle 

uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast 

GOED VOOR HET MILIEU
Kweekvlees is niet alleen een stuk diervrien-

delijker, maar ook een stuk duurzamer dan 

gewoon vlees. „Er zijn zo veel aspecten die 

een rol spelen, dat het eigenlijk dom is om 

het niet te doen”, zegt Daan Luining, een 

van de oprichters van Meatable in Delft, 

een bedrijf dat zich ook bezighoudt met 

de ontwikkeling van kweekvlees. Alleen 

al in Nederland worden jaarlijks meer dan 
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1Onder verdoving wordt een klein stukje 
weefsel van een dier afgenomen.

2 Satelliet-
cellen: Uit het

monster worden 
satellietcellen gehaald. 
Die kunnen spierweefsel 
repareren en vermenigvuldigen
zich snel.3 Celdeling:

De cellen worden over-
gebracht naar een bioreactor.
Signaalstoffen (groeifactoren) 
zetten de cellen aan 
tot deling.

5 Speciale vezels 
(myotubes) trekken spon- 

taan samen. Daarna vormen zich
draadvormige eiwitketens (myofibrillen), 
spiervezels, -bundels en strengen spierweefsel. 6 Er zijn zo’n 10.000 spierstrengen

nodig om 100 gram vlees te kunnen
produceren, dat met standaard-
technieken kan worden verwerkt.

4 Differentiatie
van de cellen:

Door signaalstoffen
(eiwitten) aan het groei-
medium toe te voegen,
gaan cellen zich specia-
liseren tot spier-, vet- en
bindweefsel.

Spiercellen vormen
samen myotubes  –
(0,3 mm lange vezels).

Bioreactor:  Het sroei-
medium wordt opsewarmd 
tot lichaamstemperatuur 
(370C). Er wordt 5% CO2 toese-
voesd om het koolstofdioxide-
niveau van bloed na te 
bootsen, plus zuurstof, zout, 
suikers en sroeifactoren.

Myofibrillen

 
 GRAAG”

moeten al deze dieren van voer worden 

voorzien. Een van de belangrijkste grond-

stoffen daarvoor is soja, dat veel verbouwd 

wordt in Zuid-Amerika. Om ruimte te creë-

ren voor de sojateelt, steken de boeren daar 

soms zelfs delen van het Amazonegebied in 

brand. En dan komt daar nog het antibioti-

cagebruik bij en het steeds vaker voorko-

Vlees van opgekweekte cellen ’ ‘schoon vlees’ ’  

verkrijg je door spierweefsel van een dier af te nemen, 

de stamcellen uit het monster te halen en deze keer op 

keer te vermenigvuldigen tot strengen spierweefsel.

RUNDVLEESVRIJE 
BURGERS UIT HET LAB

men van dierziektes waardoor soms hele 

veestapels moeten worden afgemaakt. 

Het zijn allemaal redenen om voor kweek-

vlees te kiezen.

VAN STAMCEL TOT 
SPIERWEEFSEL
Jonathan Breemhaar is als teamleider 

automatisering bij Mosa Meat betrokken 

bij het onderzoek en de ontwikkeling van 

kweekvleesburgers. Hij legt uit hoe de pro-

ductie ervan in zijn werk gaat: „Vlees bestaat 

voor 80 tot 90% uit spieren, en daarnaast uit 

vetweefsel en bloedvaten. Om spierweefsel 

te kunnen kweken, halen we eerst een stukje 

vlees bij het slachthuis, maar we zouden 

daarvoor ook een biopt (een stukje weefsel, 

-red) kunnen afnemen bij een levend dier. 

Dat is waar we naartoe willen. Uit dit vlees 

isoleren we dan satellietcellen. Dat zijn een 

soort stamcellen die het spierweefsel kunnen 

repareren. Normaal gesproken komen die 

cellen in actie als er een scheurtje ontstaat in 

je spieren. Dan gaan ze ernaartoe en fuseren 

ze tot een stukje spierweefsel. 

Deze satellietcellen laten we onder zulke 

omstandigheden groeien dat ze elke 24 

uur in aantal verdubbelen. Op dit moment 

kunnen we ze zo’n 25 tot 26 dagen laten 

doorgroeien. Na 25 dagen hebben we dan 

uit 500 milligram vlees vijf kilogram vlees 

gekweekt (dat zijn niet alleen satellietcellen, 

Hoe groeit 
labvlees 

dan?

‘Vleesprofessor’     Mark Post - Mosa Meat
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maar ook volwaardig spierweefsel, -red). 

Na 26 dagen is dat gelijk al tien kilogram. 

Dat zijn dan nog wel losse stamcellen. Als 

je die zou proeven, smaakt het een beetje 

als soep. Daarom laten we de stamcellen 

nog fuseren tot spierbundels. Dat doen we 

om ervoor te zorgen dat de cellen meer 

kwalitatief goede eiwitten bevatten. Ook 

doen we dit zodat er een structuur ontstaat 

die zorgt voor de ‘bite’ die je bij vlees 

gewend bent. Voor de vetcellen nemen we 

een biopt uit vetweefsel. Die cellen worden 

op dezelfde manier vermenigvuldigd, 

maar worden vervolgens gestimuleerd 

om vetdruppels te laten groeien. Aan 

het eind van beide processen kunnen 

we de spiervezels en de vetdruppels 

samenvoegen om er gehakt en daarna een 

hamburger van te maken.”

HAMBURGERS EN STEAKS
Meatable heeft een iets andere aanpak, 

waarbij wordt uitgegaan van stamcellen uit 

navelstrengbloed in plaats van uit spier- of 

vetweefsel. Luining: „Het voordeel van die 

cellen is dat ze minder gestimuleerd hoeven 

te worden om te groeien. Stamcellen uit 

spierweefsel groeien normaal 

gesproken niet meer, waardoor je eigen-

lijk kalfsserum (bloed, -red) nodig hebt om 

ze toch te laten groeien. Dat willen wij niet. 

Dankzij een technologie, ontwikkeld door de 

universiteit van Cambridge, kunnen wij deze 

stamcellen laten ontwikkelen tot het celtype 

dat we willen: spiercellen of vet cellen. Dat 

gaat heel efficiënt. We hebben er niet langer 

dan een week voor nodig.” 

Luining en zijn collega’s zijn minder ver met 

de ontwikkeling dan Mosa Meat, maar hun 

ambities reiken verder. „Wij gaan uiteinde-

lijk voor de steak, en niet voor de hambur-

ger. Je kunt namelijk wel een hamburger 

maken van een steak, maar niet andersom. 

We laten de cellen daarom op verschillende 

materialen groeien. Dat heet een ‘scaffold’. 

We doen dat op millimeterschaal, omdat de 

zuurstofoverdracht nu nog de beperkende 

factor is. We willen dat materiaal verder 

verbeteren, zodat we het stuk vlees groter 

kunnen maken”, vertelt Luining. Dat bete-

kent met name dat hij iets moet creëren wat 

de functie van de bloedvaten kan vervullen,  

die in een normale biefstuk aanwezig zijn. 

„We hebben voor ons proces geen geneti-

sche manipulatie nodig, maar we sluiten 

niet uit dat we dat nog wel gaan doen.”

KUNSTMATIG SERUM
Hoewel Mosa Meat in het begin gebruik-

maakte van kalfsserum, is men daar 

ondertussen van afgestapt. Er hoeven dus 

geen dieren meer te worden geslacht. 

Breemhaar: „Ik denk dat kalfsserum nog 

wel vaak gebruikt wordt voor onderzoek, 

omdat het zo veel groeifactoren bevat (dat 

zijn stoffen die tot groei aanzetten, -red). 

Maar uiteindelijk zal geen enkel bedrijf meer 

kweekvlees op basis van kalfsserum gaan 

verkopen. Wij maken een kunstmatig serum, 

waarvoor we de groeifactoren los inkopen 

en mengen. De cellen groeien hierin nog wel 

minder goed dan in kalfsserum, en het is 

ook relatief duur, maar we hopen dat deze 

industrie zich verder ontwikkelt zodat de 

prijs zakt. Het maken van die groeifactoren 

is helemaal niet zo moeilijk. Desnoods doen 

we het gewoon zelf.” 

EERST NOG GOEDKEURING
De stand van zaken rond kweekvlees is nu 

dus al zo dat er hooguit nog dieren nodig 

zijn om af en toe een biopt van te nemen, 

of een beetje navelstrengbloed. „In theorie 

zijn dan honderdvijftig koeien genoeg 

Daan Luining - 

Meatable

Voor deze bal is 
geen koe gesneuveld.
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WEET POLST

om de hele wereld te kunnen voeden”, zei 

Mark Post onlangs in een interview bij 

BNR Nieuwsradio.

Een restaurant in Zaandam heeft zelfs al 

kweekvleesburgers in een vriezer liggen, 

maar voorlopig mogen die niet geserveerd 

worden, omdat dat nog niet is goedgekeurd 

door de Europese autoriteiten. Zo’n 

goedkeuringstraject duurt wel 9 tot 24 

maanden. „Het is heel goed dat zij de 

veiligheid gaan controleren. Als het dan 

uiteindelijk in de supermarkt ligt, kun je er 

als consument van uitgaan dat het veilig is”, 

zegt Breemhaar. 

De Amerikaanse vleesindustrie heeft 

ondertussen de discussie aangewakkerd 

over de vraag of je kweekvlees echt vlees 

mag noemen. Men vindt dat dat alleen mag 

als het gesneden is van een dier. Het laatste 

woord is daarover nog niet gesproken. Het 

is dan ook de vraag wat er straks precies 

op de verpakking van vleesproducten 

komt te staan. Voor Luining is het duidelijk: 

„Uiteindelijk is er geen enkel verschil met 

gewoon vlees, het is exact hetzelfde.” 

WÍL JE DIT WEL ETEN?
Er is een kans dat ‘het vlees van de toe-

komst’ uit een bioreactor komt. Zou je dat 

wel willen eten? „Ik verwacht dat sommige 

mensen het inderdaad wel een beetje 

vreemd zullen vinden, maar dat zal snel 

voorbij zijn als ze merken dat het eruitziet 

als een gewone hamburger, dat het ook zo 

ruikt en smaakt, en dat het volgens de auto-

riteiten veilig is”, zegt Breemhaar. „Boven-

 Je zou het misschien niet denken, maar deze burger komt echt uit een bioreactor. 

 Ziet het er niet heerlijk uit?

dien is het productieproces niet zo anders 

als bijvoorbeeld het brouwen van bier, en 

daar heeft ook niemand moeite mee.” 

Uit een enquête onder 15.000 Nederlanders 

bleek dat 63% van de ondervraagden 

kweekvlees nu al een goed idee vindt, en dat 

zo’n 52% het waarschijnlijk ook zou kopen. 

Dat is een relatief hoog percentage voor iets 

wat nu nog niet eens in de winkel ligt. 

Hoe denk je er zelf over? Het duurt nog 

even voordat je een kweekvleesburger kunt 

kopen. Je hebt dus nog even bedenktijd om 

te bepalen welk vlees je in de kuip hebt. 

• WEET MEER:
 www.weet-magazine.nl/kweekvlees

Net echt,  
toch? Nieuw!Wat vind jij?

KLOMPEN, KAAS, DROP EN... KWEEKVLEES

HOLLANDS GLORIE

Kweekvlees is een typisch Nederlands product: 
 Het idee kwam oorspronkelijk van de Nederlandse arts Willem van Eelen,  

die dit al patenteerde in 1997. 

 De Maastrichtse hoogleraar Mark Post presenteerde de eerste kweekvleesburger 

in 2013. Alles bij elkaar was dat een behoorlijk dure hamburger, die op dat 

moment ruim 200.000 euro had gekost. 

 In 2015 was Post de eerste die een bedrijf startte om kweekvlees daad werkelijk 

op de markt te brengen: Mosa Meat. Zo’n vijfendertig bedrijven volgden zijn 

voorbeeld, waaronder Meatable uit Delft. 

 Het patent van Willem van Eelen is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Just.  

Het NEMO Science Museum kreeg van dit bedrijf het eerste commercieel ver-

kochte kweekvleesworstje ter wereld, opgekweekt uit de stamcel van een eend. 

 Just leverde ook kweekvlees aan een restaurant in Zaandam, dat het nu in  

de vriezer klaar heeft liggen, maar dat nog niet mag serveren. En daarmee is  

het nog maar de vraag of Nederland ook het eerst land is waar kweekvlees  

wordt verkocht.

De redactie is benieuwd naar de mening van  

de Weet-lezer. Dit keer over de vraag: ‘Zou je  

je tanden willen zetten in een kweekvleesburger?’  

Wil je aan deze poll meedoen, surf dan naar: 

www.weet-magazine.nl/weet-polst

De uitslag wordt in het volgende nummer 

bekendgemaakt.
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