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groente- en fruitconsumptie kinderen bar en boos

‘maak het eten van groente en fruit leuk 
en aantrekkelijk’

Maurice de Jong

Nederlanders eten al jaren te weinig groente en fruit. De 
voedselconsumptiepeiling die op 5 oktober uitkwam, toonde dit 
weer ontegenzeggelijk aan. Vooral kinderen eten nauwelijks 
groente en fruit. Hoe kan de consumptie worden verhoogd? 

De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling (zie pag. 12) uitge-
voerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport liegen er niet om. De cijfers voor kinderen vanaf 
7 jaar die aan de aanbevolen hoeveelheid groente voldoen zijn drama-
tisch laag: 1 tot 2%. Zij horen dagelijks 150 tot 200 gram binnen te 
krijgen. Voor fruit lijkt het beeld er iets gunstiger uit te zien. Afhanke-
lijk van de leeftijdsgroep consumeert 3 tot 26% de dagelijks aanbevo-
len hoeveelheid van 150 gram (kinderen tussen 7 en 8) en 200 gram.  

Makkelijke Moestuinen De redactie van Voeding NU reageer-
de op de uitkomsten van de Voedselconsumptiepeiling met een op-
roep aan haar volgers op LinkedIn. Hoe de consumptie van groente 
en fruit te verhogen? Meer bewustwording en kennis over dit onder-
werp is nodig, vooral de kennis bij basisschoolleerlingen kan veel be-
ter, zo is de algemene teneur. Maak kinderen bewust van een gezond 
voedingspatroon en start hiermee op het basis- en voorgezet onder-
wijs, stellen de deelnemers aan de LinkedIn-groep. 
Bij Nutricia als landelijke partner van Jongeren Op Gezond gewicht 
(JOGG) vinden ze dat je niet vroeg genoeg kan beginnen om een ge-
zond voedingspatroon aan te leren. De voedingsmiddelenfabrikant en 
een aantal andere partijen begonnen daarom dit jaar de pilot ‘Makke-
lijke Moestuinen’ bij kinderdagverblijven, speeltuinen en voorscholen 
in Rotterdam en Utrecht op 66 locaties. Op iedere vestiging liet Nutri-

cia houten bakken plaatsen waarin de peuters en hun begeleiders 
groente kunnen telen. Het doel van de proef: peuters (0-4 jaar) spe-
lenderwijs bekendmaken met het natuurlijke groeiproces en de voe-
dingswaarde van groente. Verder dient het project bij te dragen aan 
meer kennis en een positievere houding van zowel ouders als pedago-
gisch medewerkers tegenover gezonde voedingspatronen.

Zaaien en oogsten ‘Bloemkool en broccoli’, antwoordt de twee-
jarige Amina op de vraag wat ze lekker eten vindt. Groepsleidster Occi 
Zabel vertelt dat de peuter beide groentes voorheen nooit lustte, om-
dat het thuis niet werd gegeten. Broccoli en bloemkool kwamen beide 
uit de eigen moestuin van Voorschool Tinkebel in de Utrechtse wijk 
Overvecht. In mei kreeg de voorschool een aantal moestuinbakken, 
waarmee de kinderen en groepsleidsters enthousiast aan de slag gin-
gen. Bij het zien van de eerste sprietjes raakten de kinderen al opge-
wonden. Wij willen ook groeien als groenten, zeiden de kinderen. Vori-
ge zomer hebben de kinderen zelf radijsjes geoogst (zie foto). 
Zabel vindt het jammer dat de kennis over groente en fruit wegzakt 
als de kinderen naar de basisschool gaan. ‘Daarom haalden we een 
aantal van hen terug bij het oogsten. Ze hadden echt zoiets van wow, 

een Peuter oogst een radijs in een moestuinbak van het Project 

‘makkelijke moestuinen’.

‘Probeer zoveel mogelijk een 
positieve context te scheppen’
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wat is dat groot geworden.’ Na het zaaien en oogsten wilden de kinde-
ren ‘hun’ producten graag proeven. Dat ging met vallen en opstaan. 
Bij het wekelijkse koffi emoment komen Opmeer en Zabel in contact 
met de ouders. Die lopen bijna letterlijk langs de groenten voor ze 
naar binnen gaan. Ook kregen ze net geoogste groente aangeboden. 
De groepsleidsters merken dat de kennis bij de ouders over groente 
en fruit toeneemt en dat de kinderen dit thuis ook meer gaan eten. 
Mede op aandringen van hun kroost komt er meer groente op tafel. 
Ze reageren dan soms verbaasd, want ze dachten altijd dat hun kind 
geen groente lustte. 

neeRgaande tRend gRoenteconsuMPtie Projecten als ‘De 
Makkelijke Moestuin’ zijn hard nodig om de consumptie van groente 
en fruit omhoog te krijgen, constateert Gertrude Zeinstra van Wage-
ningen UR Food & Biobased Research. Zij heeft al een aantal studies 
over de consumptie van groente en fruit op haar naam staan, waaron-
der haar proefschrift Encouraging vegetable intake in children. The role 
of parental strategies, cognitive development and properties of food. In 
alle afgelopen voedselconsumptiepeilingen van 1987-1998, 1992, 2003 
(jongvolwassenen), 2005/2006 (jonge kinderen) en de recente versie 
is een duidelijke trend van een dalende groente- en fruitconsumptie 
zichtbaar. 
Lusten kinderen eigenlijk wel groente? Je moet het leren eten, weet 
Zeinstra. We worden nu eenmaal allemaal geboren met een afkeer van 
bitter, redeneert ze. ‘Veel groente heeft een bittere ondertoon. Onze 
menselijke natuur is om producten met veel energie lekker te vinden. 
Dit is evolutionair te verklaren. Groente bevat juist weinig energie.’ Ze 
prijst de aanpak van de groepsleidsters van Voorschool Tinkebel in 
Utrecht. Als kinderen de eerste keer iets niet lusten, gewoon volhar-
dend zijn en keer op keer laten proeven. ‘Kinderen moeten tien keer 
iets proeven voor ze het waarderen. Soms vergt dat veel inspanning 
van ouders. Maak bijvoorbeeld twee groenten klaar en laat het kind 
herhaaldelijk proeven van de groente die het niet lekker vindt; daarna 
kan het kind verder eten van de groente die het wel lekker vindt. Zo 
leer je hen ook groentes waarderen die ze niet lekker vinden.’ 
Het toepassen van dwang raadt Zeinstra af. Zo creëer je een negatieve 
context en dat werkt averechts. Zeinstra adviseert ouders zoveel mo-
gelijk een positieve sfeer te scheppen. Een veel toegepaste methode in 
Nederland is het combineren van groente met appelmoes. Dit is een 
voorbeeld van ‘smaak-smaakconditionering’. Zeinstra legt uit: ’Kinde-
ren hebben een afkeer van bitter, maar juist een voorkeur voor zoet. 
Maak je die combinatie appelmoes en groente herhaaldelijk, dan legt 
het kind de link tussen de groente en appelmoessmaak. De smaak-

Greenery en Fred & ed

het Fred & ed snackgroente- en fruitassortiment werd in maart 2010 geïntro-
duceerd bij de nederlandse retail. the greenery en Food sense hebben Fred 
& ed snackgroente- en fruit geïntroduceerd om kinderen en volwassenen te 
stimuleren om groente en fruit een vast onderdeel te laten zijn van een ge-
zond eetpatroon. het assortiment bestaat uit snacktomaten, minipaprikaatjes 
en minikomkommertjes. handig voor kinderen om mee naar school te nemen 
en ook aantrekkelijk door de kinderidolen ‘Fred & ed’ op de verpakkingen. 
niet voor niets won dit kinderproduct de superintro-award 2010 van vakblad 
supermarkt actueel. vooral de marketing, ‘eat & meets’ met de Fred & ed-
karakters en kortingsacties, werd gewaardeerd. ‘het formaat van de verpak-
kingen en de stickers van Fred & ed zijn helemaal toegespitst op kinderen’, 
vertelt productmanager chantal oostvogels. dat de meeste groenten zoet zijn 
in het assortiment speelt mee om de kinderen te bereiken, geeft ze toe. 

lusten kinderen eigenlijk Wel groente? je moet het leren eten, Weet 

onderzoekster gertrude zeinstra.
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waardering voor de eerste neemt zo toe, ook als je uiteindelijk de  
zoete smaak van appelmoes weglaat.’ 
Een andere tak van onderzoek die hieraan linkt, is de energie-smaak-
conditionering. Hierbij maken kinderen de koppeling tussen de smaak 
van het product en het gevoel van verzadiging. ‘In de wetenschap dat 
we producten met veel energie lekker vinden, kun je mixgerechten 
aanbieden, waarin energie gecombineerd wordt met veel groente. Dit 
is een middel om de groente consumptie te verhogen en zo leren kin-
deren ook groente beter te waarderen.’

Rol oudeRs Er bestaat een hoge correlatie tussen de groentecon-
sumptie van ouders en hun kinderen. Eten zij veel groente, dan doet 
hun kroost dat meestal ook en andersom. Ouders moeten dan ook 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid van groente en fruit in huis. 
Zij hebben een voorbeeldfunctie. De manier waarop zij groente berei-
den kan al een enorme positieve invloed hebben, zo blijkt uit Zein-
stra’s promotieonderzoek.
Een groep van 4- tot 12-jarigen proefde wortels en boontjes die op zes 
manieren waren klaargemaakt. Knapperige en groenten met een egale 
kleur (geen bruinkleuring) vonden ze het lekkerste. Papperige en kleffe 
groenten vielen minder in de smaak. Qua bereidingswijze sprongen 
gestoomd en gekookt er bovenuit. Gegrilde en gefrituurde groenten 
vielen minder in de smaak. Onbekend maakt duidelijk onbemind,  
concludeert Zeinstra. 

sociale MaRketing Sociale marketing biedt volgens Jacqueline 
Vink van adviesbureau Schuttelaar & Partners mogelijkheden om kin-
deren meer groente en fruit te laten eten. Dit betekent marketingtech-
nieken inzetten om gezond gedrag te bevorderen. ‘In het geval van 

groente en fruit: je maakt dit leuker en makkelijker. Dit houdt in ge-
zonde producten net zo verleidelijk brengen als ongezonde.’ Bedrijven 
als de Greenery (zie kader) zijn hier druk mee bezig. Schuttelaar werkt 
momenteel aan een fruitproject. ‘In Utrecht zijn we bezig met het aan-
trekkelijk en gemakkelijk maken van het 10-uur fruitmoment op basis-
scholen. Autochtone ouders in Utrecht Noordwest zijn wars van be-
tutteling. We gaan daar nu op een creatieve manier een draai aan 
geven, zodat ze zelf meer aan zet zijn en het voor kinderen fun is om 
fruit mee te nemen als ‘tien-uurtje’, in plaats van een zakje chips of 
een chocoladereep.’ 
Zeinstra blijft onderzoek doen naar de verhoging van de groentecon-
sumptie. Momenteel werkt ze aan het Europese project Habeat om 
kinderen via verschillende mechanismen meer groente te leren eten. 
Het zijn eigenlijk drie studies ineen: wat is het effect als kinderen  
meehelpen met koken op de groenteconsumptie? Ten tweede: wat  
gebeurt er als kinderen worden blootgesteld aan groente in verschil-
lende vormen: rond en in reepjes - zal dit de groenteconsumptie be-
vorderen? Het derde onderzoeksonderwerp gaat over kinderidolen. 
‘We werken met Ernst, Bobbie en de rest. Wat doen kinderen als ze 
filmpjes met deze figuren, die groenten in een positief daglicht stellen, 
herhaal delijk zien?”, stelt Zeinstra. Begin volgend jaar worden de  
resultaten bekend. 
De pilot ‘Makkelijke Moestuinen’ gaat door en volgend jaar worden de 
moestuinbakken ook in Leiden geplaatst. Overall is het project een 
succes. Zo gaf 70% van de ouders aan dat zij dankzij de kennisma-
king met de moestuintjes en de voorlichting hierover hun kinderen va-
ker en meer groente willen laten eten. Een belangrijke aanbeveling na 
de eerste evaluatie is dan ook om in groep één en twee van het basis-
onderwijs met het moestuinenproject te starten.
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