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Hoewel Nederlanders volgens de nor-
men van de Gezondheidsraad niet
voldoende visvetzuren binnenkrijgen,
koopt de consument wel steeds meer
vis, zo blijkt uit de jaarcijfers van het
Nederlands Visbureau. In 2006 kocht
een gemiddeld Nederlands gezin
ongeveer 7,5 kilo vis, terwijl dat in het
jaar 2000 nog 5,9 kilo was. In totaal
werd in het afgelopen jaar zo’n 55.000
ton aan vis, schaal- en schelpdieren
gekocht met een omzet van 477 mil-
joen euro. Een stijging van 5 procent
in kilo’s en 17 procent in omzet ten
opzichte van 2005.
Gezondheidsaspecten, en een grotere

bekendheid worden door consumen-
ten als argumenten aangevoerd.
Gemiddeld werd per 2,5 week 1 keer
vis gekocht. Vooral zalm, garnalen en
diepvriesvis deden het goed. Meer dan
de helft van de totale visaankopen
wordt door 50-plussers gedaan. Op
jaarbasis eten zij 10 kilo vis. De laatste
jaren is vooral een sterke ontwikkeling
te zien in het aankoopgedrag bij jon-
geren tot 35 jaar. Zij kochten in 2006
ruim 5 kilo vis. Een stijging van 18
procent ten opzichte van 2000.
Onderzoeksbureau GFK, dat de vis-
markt voor het visbureau onderzocht,
keek ook naar het gezondheidsbe-

wustzijn van de viskopers en daarbij
werd een onderscheid gemaakt tussen
zware, medium en light viskopers,
respectievelijk 22, 9 en 3 kg vis per
huishouden per jaar, waarbij een huis-
houden bestaat uit gemiddeld 2,3 per-
sonen. In totaal zijn er in Nederland
7.200.000 huishoudens. 8,3% van
deze huishoudens koopt nooit vis. De
linkerkolom geeft het gezondheidsbe-
wustzijn van alle huishoudens aan, de
middelste van de viskopende huis-
houdens (91,7%) en de rechter het
gezondheidsbewustzijn van de 18,3%
'zware' viskopende huishoudens.

In beeld

Verkoop van vis stijgt

Ik heb geen zin om op
mijn gezondheid te letten
Ik let niet op wat ik eet
Ik zou meer moeten letten
op wat ik eet
Ik let op wat ik eet
Ik houd me aan een strikt
dieet
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Kopersprofiel vis, schaal- en schelpdieren en gezondheidsbewustzijn


