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Marketing

De Koelkast van...
Wat zijn de beweegredenen achter het koopgedrag van consumenten? Kopen ze altijd dezelfde

voedingsmiddelen? Proberen ze vaak nieuwe dingen uit? En wat vinden ze van de verpakkingen?

De Wageningse Microbioloog Rijkelt Beumer vertelt over de producten die hij in huis haalt.

Beumer (61) is
microbioloog bij de
Wageningen Uni-
versiteit en woont
met zijn vrouw in
Wageningen. Sind
kort zijn zijn beide
kinderen het huis
uit. Eén van de
twee komt nog wel
vaak thuis eten.
Meestal wordt er
dus met z’n tweeën
of drieën gegeten. 

Te veel geld
De vrouw van Beu-
mer zorgt in princi-
pe voor de
inkopen. “Ik doe
zelden boodschap-
pen, zo af en toe
mag ik mee. Ik
besteed namelijk
te veel geld. Ik heb
de neiging om met
een impulsaan-
koop thuis te
komen. Dan koop
ik iets dat we niet
nodig hebben op de markt, of iets dat ik buiten op een rek zie
liggen”, vertelt Beumer.
De meeste boodschappen worden eenmaal per week ingesla-
gen bij verschillende supermarkten, zoals Albert Heijn, Aldi en
C1000. “Heel af en toe gaan we ook naar Duitsland om bood-
schappen te doen. Bijzondere dingen als (buitenlandse) kaas-
jes, vis en lekker brood en gebak halen we in speciaalzaken. De
supermarkt is er voor het gemak, bij speciaalzaken zijn de pro-
ducten toch net wat lekkerder, vinden wij. Zo kopen wij melk
van een melkboer. Hij komt twee keer in de week en zet het bij
ons op de stoep.”  
Beumer en zijn vrouw letten bij de aankoop van producten goed
op hoeveelheden en het gewicht. “Anders heb je al gauw te wei-
nig of te veel.” Ook letten ze goed op de houdbaarheidsdatum
en of de verpakking nog intact is. “Als iets niet zo lang meer
houdbaar is, of de verpakking is kapot moet het goedkoper.
Kom ik thuis iets tegen dat eigenlijk over tijd is, dan denk ik na
over wat ik er nog mee kan doen. Vleeswaren bijvoorbeeld snip-
peren we dan door een omelet, of ze gaan in een wokgerecht.”

Beumer eet ’s
avonds meestal
aardappelen, vlees
en groente en tot
slot een toetje.
“Maar we maken
ook vaak pasta of
rijst in plaats van
aardappelen. Jam-
mer dat het aan-
bod van aardappe-
len in de super-
markt steeds
beroerder wordt. Ik
verheug me elk
jaar weer op de
Opperdoezen-
periode.” 
In de koelkast van
Beumer en zijn
vrouw staan in
ieder geval altijd
roomboter, marga-
rine, melk, karne-
melk, room, yog-
hurt, sappen,
groente, vleeswa-
ren en kliekjes.
“Om altijd wat in
huis te hebben en

de houdbaarheid wat te verlengen, staan er ook altijd eieren
gekoeld.”

Vieze plekjes
Als microbioloog weet Beumer dat er veel bacteriën aanwezig
zijn in een koelkast. “Beruchte vieze plekjes zijn de koelkast-
deur (er wordt vaak geknoeid met flessen met drank) en de
groentela. Maar de meeste producten zijn verpakt, dus echt
gevaar is er niet. Bovendien zullen veel bacteriën er niet lekker
leven omdat het er te koud is.” 
Op de markt komt Beumer wel eens producten tegen die niet
helemaal volgens de regels gekoeld worden. “Verse vis bijvoor-
beeld wordt soms losjes boven op het ijs bewaard. Ook bij som-
mige kaasaanbieders zijn meer Staphylococcus aureus aanwe-
zig dan is toegestaan. Aan dat soort producten waag ik me niet,
dat mag een ander kopen.”

Ymke Pas
Y. Pas is freelance journaliste
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