
DUB-steekproef over 
duurzaamheid en 
vleesconsumptie onder 
studenten van de Universiteit 
Utrecht 
 
1 Ik ben  

0   man 
0   vrouw 

 
2 Ik ben 
 0 Bachelorstudent 

0 Masterstudent 
 
3 Ik studeer aan de faculteit 
 0 Bètawetenschappen 
 0 Diergeneeskunde 
 0 Geesteswetenschappen  

0 Geneeskunde 
0 Geowetenschappen 
0 Rebo 
0 Sociale Wetenschappen 
0 University College 

 
4 Ik vind duurzaamheid belangrijk 

0  geheel mee eens 
0  mee eens 
0  deels mee oneens, deels mee eens 
0  mee oneens 
0  geheel mee oneens 

  

5 Ik ben bereid mijn gedrag te veranderen 
voor een duurzamer wereld 

0  geheel mee eens 
0  mee eens 
0  deels mee oneens, deels mee eens 
0  mee oneens 
0  geheel mee oneens 

 
 
6 Ik ben bereid meer geld te betalen voor 
duurzame producten 

O   geheel mee eens 
O   mee eens 
O   deels mee oneens, deels mee eens 
O   mee oneens 
O   geheel mee oneens 

 
 

7 Ik vind het overdreven dat steeds gezegd 
wordt dat we duurzamer moeten leven  

O   geheel mee eens 
O   mee eens 
O   deels mee oneens, deels mee eens 
O   mee oneens 
O   geheel mee oneens 

 
De volgende vragen gaan over 
vleesconsumptie  
 
8 Hoeveel dagen per week eet je vlees? 

0 elke dag 
0 4 tot 5 dagen per week 
0 1 tot 2  keer per week 
0 een paar keer per maand 
0 ik eet geen vlees 

 
9 Welke diersoort eet je het meest? 

0 kip 
0 varken 
0 rund 
0 anders 

 
10 Hoeveel dagen per week eet je vis? 

0 elke dag 
0 4 tot 5 dagen per week 
0 1 tot 2 keer per week 
0 een paar keer per maand 
0 ik eet geen vis 

 
11 Als ik  vlees of vis koop, is dat  
biologisch? 

0 ja 
0 soms 
0 nee 
 

 
12 Mijn voornaamste reden om geen vlees te 
eten is: 

0 ..omdat ik geen dierenleed wil 
0..omdat het beter voor het milieu is 
0...omdat ik vlees niet lekker vind 
0 ...omdat het gezonder is 
0...omdat mijn dieet dat voorschrijft 
0...vanwege mijn religie 
0...vanwege mijn familie/vrienden  

 0...omdat het goedkoper is 
 0...omdat ik tegen bioindustrie ben 
 0...omdat..... 
 
 



13 Ik eet vleesvervangers: 
 0 ja 
 0 nee 

 
14 Vleesvervangers zijn een goede vervanging 
van vlees 

0.. Ja, ze zijn goedkoop 
0…ja, ze zijn gezond 
0…ja, ze zijn goed voor het milieu 
0 …ja, want….. 
0...nee, ze zijn te duur 
0…nee, ze zijn niet lekker 
0…nee, er is te weinig keus 
0…nee, ze zijn niet nodig 
0…nee, ze passen niet in mijn dieet 
0…nee, want 

 
We  willen  weten wat jullie kennis is over de 
consequenties van vleesproductie.Daarom 
volgt hieronder een aantal vragen. 
 
15 Welke vleesproducten leveren de meeste 
CO2? 

O   Rundvlees 
O   Kippenvlees 
O   Varkensvlees 

 0    Geen idee 
 
16 Welk effect heeft het  als heel Nederland 
één  dag minder vlees eet? 

O   Geen effect 
O   De regering haalt de doelstelling 

van het Kyoto-protocol   
O   De regering haalt alle 

klimaatdoelstellingen wat betreft huishoudens  
0 De CO2 uitstoot zal in Nederland 

verminderen met zo’n 11% 
0  Geen idee 

 
 
 
 
17 Hoeveel dieren eet de Nederland er 
jaarlijks? 
O   15 miljoen 
O   150 miljoen 
O   450 miljoen 
O   850 miljoen 
0    Geen idee 
 
 
 

Dank je wel voor het invullen van 
deze enquête. De uitslag wordt in  
juni onder meer bekend gemaakt in 
het Thema magazine van DUB, dat 
in opdracht van de Universiteit 
Utrecht wordt gemaakt.  



 


