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Voedselconsumptie

   de gegevens van
de VCP-2003 kon worden gecon-

cludeerd dat de consumptie van
zowel groenten als fruit onder
Nederlandse jongvolwassenen onvol-
doende is. Dat was een bevestiging
van de resultaten van de voorgaande
VCP’s. Globaal werd er gemiddeld
ongeveer 100 gram groenten (twee
opscheplepels) en 100 gram fruit (een
stuks) per dag gegeten. Uitgaande van
de aanbeveling van 150-200 gram
groenten per dag blijkt dat slechts
twee procent van de onderzochte
consumenten minstens 150 gram per
dag consumeerde en niemand 200
gram per dag. Bij fruit was het beeld
iets gunstiger, met iets meer dan
zeven procent die twee stuks per week
at (1). Reden te meer voor een gede-

tailleerder inzicht.
Bij de huidige analyses werd binnen

de productgroep groenten onder-
scheid gemaakt in ‘verse groenten,
rauw’ (= als rauwkost gegeten), ‘verse
groenten, gekookt’ (= bereid: gekookt,
roergebakken, gebakken), ‘groente-
conserven in blik en glas’, ‘diepvries-
groenten’ en ‘groenten uit samenge-
stelde gerechten’. De productgroep
fruit werd opgesplitst in ‘vers fruit’,

‘vruchtenconserven’ en ‘gedroogd
fruit’. Vruchtensappen werden opge-
splitst in ‘vruchtensappen met vitami-
ne C’ en ‘overige vruchtensappen’.

Voor de hier genoemde groente- en
fruitcategorieën werd het aantal
gebruikers en de kengetallen van de
consumptie berekend (gemiddelde,
standaarddeviatie, en een aantal per-
centielwaarden). De consumptiecij-
fers werden berekend voor alle tot de
betreffende bevolkingsgroep behoren-
de personen en voor de gebruikers
van uitsluitend de betreffende soor-
ten. Ook werd gekeken naar de plaats
van consumptie (thuis en buitens-
huis) en de samenhang met de soci-
aal-economische status (SES) en
opleiding. De berekeningen werden
uitgevoerd voor kinderen (1-3 en 4-
12 jaar), jongeren (jongens en meisjes
van 13-18 jaar), volwassen mannen
en vrouwen in de leeftijd van 19-30
jaar, 31-70 jaar en ouder dan 70 jaar

Nieuwe analyses VCP’s

Groente- en fruitconsumptie nader beli

Hoe staat het met de consumptie van fruit en groente door de Nederlandse bevolking? Eten we er

voldoende van of niet, wie eet wat, en wat is er in de loop der jaren veranderd? De Nederlandse

Voedselconsumptiepeilingen (VCP’s) geven inzicht in het antwoord op deze vragen. Op verzoek

van het ministerie van VWS zijn de gegevens van de bestaande peilingen VCP 1987/88, 1992,

1997/98 en VCP-2003 nader geanalyseerd. Daarbij is vooral gekeken in welke verschijningsvorm

groente en fruit worden gegeten. De inzichten dienen als ondersteuning voor de activiteiten om

het groente- en fruitgebruik te stimuleren.
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Aandeel 
In VCP-2003 was het aandeel van
de buitenshuisconsumptie van
groenten in de leeftijdsklasse jong-
volwassenen aanzienlijk hoger dan
in VCP-3. Het aandeel van vers
fruit aan de buitenshuisconsump-
tie is over de jaren heen constant
gebleven. De bijdrage van vruch-
tensappen buitenshuis lijkt wat toe
te nemen. 

Volgens de laatste aankoopcijfers van groenten en fruit hebben de huishoudens in Nederland in

2005 meer verse groenten en ongeveer evenveel fruit gekocht als in 2002. Dit zou kunnen duiden

op een stabilisatie en mogelijk een licht herstel van de consumptie van groenten en fruit.
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en voor de totale populatie (2).

Leeftijdsgroepen    De groentecon-
sumptie van de jongere leeftijdsgroe-
pen (<30 jaar) was vrijwel steeds
lager dan die van de oudere groepen.
In alle onderscheiden geslacht-leef-
tijdsgroepen werd het merendeel van
de groenten (circa 60-65 procent)
gegeten als verse groenten in gekookte
vorm en circa 20 procent als rauwe
groenten. Voor ‘groenteconserven uit
blik en glas’ was dat gemiddeld tien
procent. Hoewel de consumptie van
groenten uit samengestelde gerechten
(kant-en-klaarmaaltijden, eenpansge-
rechten etcetera) is gestegen (van
twee naar vier procent), blijkt de tota-
le hoeveelheid groenten in de loop
van de jaren drastisch gedaald. Dit is
vooral het gevolg van een lagere con-
sumptie van ‘verse groenten, gekookt’
die tussen de 1988 en 1992 daalde van

97 naar 79 gram per dag, om daarna
vrijwel constant te blijven.

Ook de gemiddelde consumptie van
vers fruit daalde over een periode van
tien jaar van 110 gram per dag naar
98 gram per dag. Ook hier was de
daling het grootst tussen 1988 en
1992. De consumptie van vitamine C-
bevattende vruchtensappen steeg
daarentegen van 27 naar 49 gram per
dag. De consumptie van de overige
vruchtensappen bleef redelijk stabiel
en de consumptie van vruchtencon-
serven daalde van 16 naar 11 gram
per dag. In VCP-2003 lag de con-
sumptie van vers fruit rond de 80
gram per dag. Bij 19-30-jarigen was
dit in 1997/1998 gemiddeld 81gram
per dag. Dit doet vermoeden dat de
daling in de consumptie zich niet ver-
der heeft voortgezet. De stijging in de
consumptie van vitamine C-bevatten-
de vruchtensappen vond in versterkte

mate plaats; vooral bij kinderen van
4-12 jaar jonge meisjes, jongvolwas-
sen vrouwen en mannen van 70 jaar
en ouder.

Penetratiegraad    De resultaten
van het marktonderzoek dat het
Productschap Tuinbouw om de drie
jaar uitvoert naar de huishoudelijke
aankopen van verse groente en vers

der belicht

SES-klasse
Personen uit de hogere SES-klasse
of personen met de hoogste oplei-
ding eten gemiddeld meer verse
groenten (rauw en gekookt), min-
der groenteconserven uit blik en
glas en meer vers fruit en drinken
meer vitamine C-bevattende
vruchtensappen dan personen uit
de lage SES-klasse. 
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Afbeelding 2: Gemiddelde consumptie van diverse categorieën groenten door jongvol-

wassenen in VCP-2003.

Afbeelding 1: Consumptie (g/d) van diverse categorieën groenten in 3 VCP’s (totale

populatie).

Afbeelding 4: Gemiddelde consumptie van verschillende categorieën fruit en vruch-

tensappen (g/d) door jongvolwassenen in VCP-2003.

Afbeelding 3: Gemiddelde consumptie van verschillende categorieën fruit en vruch-

tensappen (g/d) in diverse VCP’s (totale populatie).
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fruit, ondersteunt de signalen dat de
consumptie van groente en fruit zich
stabiliseert en mogelijk licht herstelt.
In 2005 zijn de huishoudens meer
verse groenten en ongeveer evenveel
fruit gaan kopen vergeleken met
2002. De gekochte volumes van zowel
groenten als fruit liggen nog niet op
het niveau van 1999. De penetratie-
graad voor zowel groenten als fruit
ligt rond de 99 procent, dus zo goed
als alle huishoudens kopen wel eens
groenten en fruit.

De trend in een stijging in de aan-
koop van voorverpakte en/of voorbe-
werkte groenten en fruit blijft zich
voortzetten. In de top vijf van vers
fruit, appel, sinaasappel, banaan,
mandarijn, peer, is niets veranderd.
Bij groenten heeft bloemkool de eer-
ste plaats ingeleverd, waarmee de
volgorde nu is: ui, tomaat, wortel,
komkommer en bloemkool ( 3).

De bijdrage van de consumptie bui-
tenshuis is bij groenten in VCP-1 tot
en met VCP-3 gering. Met uitzonde-
ring van groenten uit samengestelde
gerechten werd 93-97 procent van de
gekookte groenten thuis gegeten. Bij
rauwe groenten was de bijdrage bui-
tenshuis wat hoger (11-15 procent).
Naar verhouding is de buitenshuis-

consumptie van groenten het belang-
rijkst bij jongvolwassenen. In VCP-
2003 lijkt de consumptie buitenshuis
met circa 25 procent belangrijker dan
in de voorgaande VCP’s. Enerzijds
kan dit te maken hebben met een toe-
nemende trend van het gebruik van
maaltijden buitenshuis; anderzijds
spelen ook verschillen in methode en
verwerking van de voedselconsump-
tiegegevens een rol.

Opleidingsklasse    Volgens VCP-1

tot en met VCP-3 werd circa een
kwart van de hoeveelheid fruit bui-
tenshuis gegeten. De consumptie van
vruchtenconserven werd grotendeels
bepaald door het thuisgebruik. De
thuisconsumptie van fruit en vruch-
tensappen is het hoogst bij jonge kin-
deren en ouderen. De bevindingen uit
VCP-2003 zijn in lijn met de gegevens
uit 1997/98.

In alle drie de VCP’s was de groente-
consumptie het hoogst bij mensen
met de hoogste sociaal-economische
status en het laagst bij de laagste SES-
groep. Ook in VCP-2003 is gekeken
naar de samenhang tussen de con-
sumptie van groenten en de oplei-
ding. Jongvolwassenen, mannen en
vrouwen met een lage opleiding aten
gemiddeld ruim 20 gram minder
groenten per dag dan de hoogste
opleidingsklasse.

Bij de consumptie van ‘verse groen-
ten, rauw’ en ‘gekookt’ was opnieuw
sprake van de laagste consumptie in
de lage SES-klasse en de hoogste con-
sumptie in de hoogste klasse. Bij
‘groenteconserven uit blik en glas’ was
daarentegen de consumptie met 14
gram per dag ten opzichte van gemid-
deld circa 10 gram per dag het hoogst
bij de lage SES-klasse. Bij ‘diepvries-
groenten’ was het beeld niet consis-
tent. Bij groenten afkomstig uit
samengestelde gerechten was in VCP-
2 en VCP-3 de consumptie in de
hoogste SES-klasse het laagst.

Vruchtensappen    Voor vers fruit
en vruchtensappen met vitamine C
was er sprake van een positief ver-
band met SES-klasse. Bij vruchten-
conserven en (overige) vruchtensap-
pen was er geen duidelijk beeld.

In VCP-2003 is het verband nage-
gaan tussen opleiding en de con-
sumptie van alle soorten fruit inclu-
sief sappen. De consumptie nam toe
met het stijgen van de opleiding.
Toetsing leverde zowel bij groenten
als bij fruit echter geen significant
verband op (2).

Als gevolg van verschillen in metho-
de van onderzoek is een precieze ver-

gelijking tussen
de resultaten van
VCP-2003 en eer-
dere VCP’s ten
aanzien van ‘verse
groenten,
gekookt’ en
‘rauw’ en ‘samen-
gestelde gerech-
ten’ niet zinvol.
Het beeld dat de
consumptie van
groenten en fruit
in de loop van de
jaren is afgeno-
men, en de posi-
tieve samenhang tussen SES of oplei-
ding en de consumptie van groenten
en fruit worden door de resultaten
van VCP-2003 echter bevestigd.

Samengevat    Bekend was al dat de
totale hoeveelheid geconsumeerde
groenten in de loop van de jaren
drastisch is gedaald. Geconcludeerd
kan worden dat het merendeel van de
groenten wordt gegeten als verse
groenten in gekookte vorm. Juist de
consumptie van deze categorie groen-
ten is in de tijd aanzienlijk afgeno-
men. De consumptie van jongere leef-
tijdsgroepen (< 30 jaar) is vrijwel
steeds lager dan van de oudere groe-
pen. Ook de consumptie van vers
fruit daalde in de loop van de jaren.
De consumptie vitamine C-bevat-
tende vruchtensappen steeg 
daarentegen.
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Vooral bij kinderen
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meisjes, jongvolwas-

sen vrouwen en

mannen van 70 jaar
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