
Waar denk je aan  
bij Nederland?  

Bij het woord ‘Nederland’ denken we spontaan het 
eerst aan thuis, daarna aan een fijn land en als derde 
aan kaas. Kaas blijkt onlos makelijk verbonden aan de 
Nederlandse eetcultuur.

Broodje kaas
‘Kaas is een echt symbool voor Nederland’, 
stelt Marcel Temminghoff die het onder-
zoek bij GfK uitvoerde. ‘Het product wordt 
natuurlijk ook veel gepromoot in het buiten-
land.’ Volgens Temminghof laat het onder-
zoek zien dat kaas een vast onderdeel is 
van de Nederlandse dagelijkse voeding: 
‘Bijna elke Nederland eet het en het 
broodje kaas is kenmerkend voor onze 
lunch.’ Van alle Nederlanders eet 97 pro-
cent weleens kaas. De meeste Nederlanders 
eten kaas op hun brood. Zo’n 40 procent 
belegt de boterham vrijwel dagelijks met 
kaas en 37% doet dat 2 à 3 keer per week. 
Hét moment voor de boterham met kaas  
is nog steeds de lunch (84%), maar ook  
’s ochtends bij het ontbijt (50%) kiezen 
Nederlanders voor plakjes kaas op de 
boterham. 

komen aardappelen (24%) en boerenkool 
(21%) en op de vierde kaas (16%). Voor 
veel mensen hoort kaas bij de Nederlandse 
cultuur (84%). Ander typisch Nederlands 
eten is volgens de Nederlander: erwten-
soep, drop, een warme stroopwafel en 
beschuit met muisjes. 

Onmisbaar 
Van het typisch Nederlandse eten is kaas 
de grote favoriet. Op de vraag ‘wat zou je 
niet kunnen missen?’ antwoordt 91% van 
de respondenten dat ze kaas niet of zeker 
niet kunnen missen. Opvallend genoeg  
is ook de liefde voor stamppot groot in 
Nederland. Zo’n 80% van de respondenten 
geeft aan niet zonder stamppot te kunnen. 

In hoeverre is kaas onderdeel van de 
Nederlandse cultuur? Dat was de hoofd-
vraag van een onderzoek dat marktonder-
zoeksbureau GfK uitvoerde in opdracht 
van de Nederlandse Zuivel Organisatie 
(NZO). De uitnodiging voor het online 
onderzoek werd naar 1700 mensen uit de 
GfK-database verstuurd. Daarvan respon-
deerde 65%. Die 1042 deelnemers wisten 
niet dat het onderzoek over kaas ging. 

Typisch Nederlands eten 
Op de vraag waar mensen aan denken  
bij Nederlands eten, kwam stamppot bij  
45 procent van de respondenten als eerste 
bovendrijven. Op de tweede en derde plek 

Eet je wel eens kaas? 

 Ja

97%

Frequentie  

(vrijwel) dagelijks: 40% 

2 à 4 per week: 37%

Moment  

Lunch 84% 

Ontbijt 50%

Kaas als beleg: frequentie en moment 
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Kaas

Stamppot

Frites

AVG

Pannenkoeken

Erwtensoep

Stroopwafels

Drop

Hagelslag

Bami/nasi

43%               48%

30%            50%

25%            54%

28%           50%

19%           59%
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