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Voor het vierde jaar is Nederland de grootste exporteur van groente 
ter wereld, zo meldde het Productschap Tuinbouw dit najaar. Maar 
liefst 4,6 miljard kilo verse groente ging er het afgelopen jaar voor een 
bedrag van 4,2 miljard euro de grenzen over. Vooral uien, tomaten, 
paprika’s en komkommers doen het goed. Met de export van fruit zijn 
we iets minder kwistig, maar nog altijd goed voor een achtste plaats 
op de wereldranglijst, met zo’n 2,5 miljard kilo ter waarde van 2,7 mil-
jard euro. Vooral onze appels en peren vinden gretig aftrek. Juichende 
cijfers. 
En dan nu de cijfers over de groente- en fruitconsumptie in Neder-
land. Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling (VCP) 2007-2010, 
die dit najaar uitkwam, ligt de inname van groente en fruit voor alle 
leeftijdsgroepen ver onder de aanbeveling. Slechts 1-2 procent van de 
kinderen haalt de aanbeveling van 150 gram groenten. Bij volwasse-
nen loopt dat op met de leeftijd, van 3 naar 14 procent (aanbeveling 
200 gram). Met de inname van fruit gaat het iets beter. Uitkomsten 
van vorige VCP’s lieten een beeld zien dat niet veel beter was. En dat 
terwijl we kunnen baden in groente en fruit, getuige de exportcijfers. 

Vis idem dito; we hebben viswater in overvloed, maar ook de con-
sumptie van vis blijft ver achter bij de aanbeveling. Goed, een appel is 
geen peer, en productie is geen consumptie.  
De vraag is hoe de consumptie van gezonde voedingsmiddelen als 
groente, fruit of vis op een hoger plan komt. De makers van de VCP 
hebben het onder meer over een vergroting van het aanbod en het sti-
muleren van een gezonde keuze. Via de discussiegroep van Voeding 
Nu op LinkedIn hebben we ook een balletje over dit onderwerp opge-
worpen. Er kwamen aardige suggesties uit, waarvan er een aantal 
neerkwamen op ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Of wat te denken van 
het idee om populaire voetbalplaatjes bij groente of fruit te doen? 
Als de afzet van groente, fruit of vis in de winkel omhoog gaat, is het 
natuurlijk nog steeds de vraag of uiteindelijk de consumptie daadwer-
kelijk omhoog gaat. Geen gemakkelijke kwestie, want er zijn legio de-
terminanten van invloed op de consumptie, zowel fysiek als psy-
chisch, en dan nog is het de vraag welke interventie bij welke 
(kwetsbare) groepen het beste kan plaatsvinden. 
Ik ben nu al benieuwd naar de uitkomsten van de volgende VCP.
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