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Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwikkelt een visie op landbouw, natuur en voedselkwaliteit. 

Daartoe voert LNV gesprekken met stakeholders uit het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. 

Aangezien het bewaken en versterken van het maatschappelijk belang van landbouw, natuur en voedselkwaliteit een 

belangrijke doelstelling is, wil LNV ook de opinie van burgers weten. 

Daarom heeft de Directie Agro en Natuurkennis van LNV Kantar Public gevraagd een representatief onderzoek uit te voeren 

onder het Nederlands publiek van 18 jaar en ouder met als doel inzicht te krijgen in de houding van Nederlanders tegenover 

duurzame productie en consumptie van voedsel en het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs.

In totaal hebben 952 respondenten de vragenlijst ingevuld. In dit rapport beschrijven we de resultaten van dit onderzoek. 

Inleiding
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http://zoek.rp.rijksweb.nl/Pages/ShowSameLocation.aspx?l1=Rijksoverheid&l2=Economische+Zaken&l3=Kerndepartement&l4=DG+Agro+en+Natuur&l5=Directie+Plantaardige+Agroketens+en+Voedselkwaliteit&db=RAG


Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich verbonden met landbouw, natuur en voedsel.

Nederlanders vinden gezond eten en drinken het belangrijkste duurzaamheidsonderwerp.

Bijna driekwart van de Nederlanders wil dat duurzaamheid belangrijker wordt in productie, ondernemen en consumeren.

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat Nederland de doelstellingen uit het klimaatakkoord van 

Parijs haalt.

Bijna vier op de vijf Nederlanders vinden dat boeren, tuinders en andere kleine ondernemers een financiële vergoeding 

krijgen als zij hoge kosten moeten maken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Driekwart van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat voedsel duurzaam geproduceerd is.

Voorlichting en belasting zijn volgens respondenten de voornaamste mechanismen om mensen duurzamer te laten eten en 

drinken.

Vijf op de zes Nederlanders willen dat de overheid de productie en verwerking van duurzaam voedsel stimuleert, maar 

zonder financiële consequenties.

Eén op de acht Nederlanders is echt bereid om meer te betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel.

Bijna driekwart van de Nederlanders is voorstander om minder belasting te heffen op duurzaam geproduceerd eten.

Vier op de tien Nederlanders weten niet of zij voor- of tegenstander zijn van uitbreiding van bestaande natuurgebieden, of 

het combineren van landbouw en natuurgebieden.

Samenvatting
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Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich verbonden met de natuur

H5198 – LNV flitspeiling

46%

27%

14%

9% 9% 9%

3%

35%

Ik voel mij verbonden met de
natuur

Ik ben opgegroeid op het
platteland

Ik ben lid van een natuur- of
milieuorganisatie

Ik woon of werk op het
platteland

Ik voel mij verbonden met de
landbouw en

voedingsmiddelensector

Ik ben lid van een
dierenbeschermingsorganisatie

Ik ben werkzaam (geweest) in de
landbouw

geen van deze

Welke van de volgende uitspraken is op u van toepassing? Meerdere antwoorden mogelijk (n=952)
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Belang van duurzaamheid



Nederlanders vinden gezond eten en drinken het belangrijkste

duurzaamheidsonderwerp
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60%

41%

37%

32%

27%

25%

21%

13%

13%

7%

1%

1%

Gezond eten en drinken

Schone lucht

Rijke en diverse natuur

Oog voor dierenwelzijn

Minder voedselverspilling

Inzet op duuzame energiebronnen (b.v. zonne-energie)

Tegengaan en opvangen van klimaatverandering

Mooi platteland

Energie besparen

Werkgelegenheid in de landbouw en voedingsmiddelensector

anders, namelijk…

geen van deze

Welke van de onderstaande duurzaamheidsonderwerpen rondom landbouw, natuur en voedsel vindt u het belangrijkst? Maximaal 3 antwoorden mogelijk (n=952)

 Mannen vinden een rijke en diverse natuur (41% vs 34%) en inzet op duurzame energiebronnen (29% vs 23%) belangrijker dan 

vrouwen. 

 Vrouwen vinden gezond eten en drinken (63% vs 57%), schone lucht (45% vs 37%) en oog voor dierenwelzijn (45% vs 37%) 

belangrijker dan mannen.
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Belang van duurzaamheidsonderwerpen verschilt naar

achtergrondkenmerken

Belangrijke verschillen op leeftijd Belangrijke verschillen op opleiding Belangrijke verschillen op regio

60%

49%
Gezond eten en drinken

37%

51%
Rijke en diverse natuur

41%

49%
Schone lucht

35-49 jaar

35-49 jaar

65 +

32%

22%
Oog voor dierenwelzijn

65 +

26%

18%

Tegen gaan
klimaatverandering

55 +

18-34 jaar

65%

56%
Gezond eten en

drinken
Laag

Hoog opgeleid

43%

30%

Rijke en diverse
natuur

32%

10%

Tegen gaan
klimaatverandering

36%

17%

Inzet op
duurzame

energiebronnen

59%

38%
Schone lucht

Randgemeenten

Stad

18%

33%

Tegen gaan
klimaatverandering

Stad

Noord/oost/zuid

63%

48%

Gezond eten en
drinken

Stad

Oost/zuidtotaal

totaal

totaal

totaal

Laag

Hoog opgeleid

Laag

Hoog opgeleid

Laag

Hoog opgeleid

Stad = Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
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Bijna driekwart van de Nederlanders wil dat duurzaamheid belangrijker wordt

in productie, ondernemen en consumeren

H5198 – LNV flitspeiling

Verduurzaming van landbouw, natuur en voedsel 
moet hoge prioriteit hebben.

Duurzaam ondernemen moet de norm worden.

Duurzaam consumeren moet de norm worden.

78% 3%

72% 3%

70% 6%

Helemaal mee 

eens/mee eens

Helemaal mee 

oneens/mee oneensIn hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling over 

de toekomst van landbouw, natuur en voedsel in Nederland? (n=952)

 Meer 65+’ers zijn voorstander van verduurzaming van landbouw, natuur en voedsel (87%) en vinden dat duurzaam ondernemen 

de norm moet worden (ook 87%).

 Ook hoger opgeleiden vinden vaker dat duurzaam ondernemen (80%) en consumeren (79%) de norm moet worden.
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Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat Nederland 

de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs behaalt

H5198 – LNV flitspeiling

Nederland heeft tijdens de klimaattop van Parijs (2015) het klimaatakkoord ondertekend en daarmee toegezegd maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen 

en daarmee de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken.

Hoe belangrijk vindt u het dat Nederland de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs haalt? (n=952)

25%

48%

18%

5%

2% 2%

Zeer belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk/niet onbelangrijk

Niet belangrijk

Helemaal niet belangrijk

Weet niet

 Hoger opgeleiden vinden het vaker dan gemiddeld belangrijk (80% vs 72%) dat de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van 

Parijs gehaald worden.
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Bijna vier op de vijf Nederlanders vinden dat boeren, tuinders en andere kleine

ondernemers een financiële vergoedingen moeten krijgen als zij hoge kosten

moeten maken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen

H5198 – LNV flitspeiling

Als boeren, tuinders en andere kleine 

ondernemers hoge kosten moeten maken om te 

voldoen aan de klimaatdoelstellingen, dan is het 

terecht dat zij hiervoor een financiële vergoeding 

krijgen.

79% 16% 5%

Helemaal mee eens/mee eens Neutraal/weet niet Helemaal mee oneens/ mee oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? (n=952)
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Driekwart van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat voedsel

duurzaam geproduceerd is  

H5198 – LNV flitspeiling

Hoe belangrijk vindt u het dat uw voedsel duurzaam geproduceerd is? (n=952)

21%

55%

18%

4%

1% 1%

Zeer belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk/niet onbelangrijk

Niet belangrijk

Helemaal niet belangrijk

Weet niet
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Voorlichting en belasting volgens respondenten voornaamste mechanismen 

om mensen duurzamer te laten eten en drinken 

H5198 – LNV flitspeiling

Slechte producten duurder belasten. En goede producten goedkoper maken.

Mensen bewuster maken van de wijze waarop voedsel geproduceerd wordt en 

laten weten waar het vandaan komt.

Het betaalbaar te maken; het overzichtelijk maken voor consumenten wanneer iets 

duurzaam is; via media dit communiceren (niet iedereen weet wellicht exact de juiste 

definitie van wat nu precies duurzaam is); dit in supermarkten meer naar voren laten 

komen.

Veel laagdrempelige voorlichting, hogere prijzen voor niet-duurzaam eten en drinken.

Extra BTW op niet duurzaam eten en drinken.

Wat zijn volgens u goede manieren om mensen duurzamer te laten eten en drinken? (n=952) (open vraag)

Maak onduurzaam geproduceerd voedsel duurder. Principe van de vervuiler betaald.

Voorlichting en educatie, supermarkten regels opleggen m.b.t. de verkoop van duurzame 

producten, het duurder maken van niet-duurzame producten (soort milieutax).
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Vijf op de zes Nederlanders willen dat de overheid de productie en verwerking 

van duurzaam voedsel stimuleert, maar zonder financiële consequenties

H5198 – LNV flitspeiling

84%

69%

39%

40%

49%

34%

16%

25%

31%

32%

31%

35%

2%

7%

30%

28%

20%

31%

De overheid moet duurzame productie en verwerking van voedsel stimuleren.

De overheid moet consumenten stimuleren om duurzame voedselkeuzes te
maken.

Als vlees duurder wordt, zou dat mensen kunnen helpen om meer plantaardige
en minder dierlijke producten te gaan eten.

Ik ben bereid om meer te betalen voor voedsel als dit duurzaam geproduceerd
is.

Ik ben bereid om meer te betalen voor voedsel als dit diervriendelijk
geproduceerd is.

Ik ben bereid om meer te betalen voor voedsel als dit in de buurt geproduceerd
is.

Helemaal mee eens/ mee eens Neutraal/weet niet Mee oneens/ helemaal mee oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? (n=952)

 De helft van de 65+’ers (50%) is bereid meer te betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel.

 Hoger opgeleiden vinden veel meer dan lager opgeleiden dat de overheid consumenten moet stimuleren om duurzame 

voedselkeuzes te maken (79% vs 58%).

 Hoger opgeleiden zijn veel meer dan lager opgeleiden bereid meer te betalen voor duurzaam/diervriendelijk voedsel (53% vs

30%).
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Dilemma’s 



Nederlanders nemen geen stelling in, slechts één op de acht is echt bereid om 

meer te betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel

H5198 – LNV flitspeiling

Ik koop liever duurzaam 

geproduceerd voedsel, ook 

als dat duurder is

Ik koop liever minder 

duurzaam geproduceerd 

voedsel, dat goedkoper is. 

13%13% 24% 35% 15%

Dan volgt er nu een aantal dilemma's over manieren om duurzaamheid te bereiken (n=952)
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Bijna driekwart van de Nederlanders is voorstander om minder belasting te 

heffen op duurzaam geproduceerd eten
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De overheid moet 
duurzaam eten kopen 

stimuleren door minder 
belastingen te heffen

De overheid moet niet-
duurzaam eten kopen 

ontmoedigen door 
hogere belastingen te 

heffen.

5%40% 32% 16% 7%

Dan volgt er nu een aantal dilemma's over manieren om duurzaamheid te bereiken (n=952)
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Vier op de tien Nederlanders weten niet of zij voor- of tegenstander zijn van 

uitbreiding van bestaande natuurgebieden, of het combineren van landbouw 

en natuurgebieden
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Bestaande natuurgebieden 

moeten uitgebreid worden 

(wat ten koste kan gaan 

van landbouwgebieden)

Landbouw en natuur moeten 

meer gecombineerd worden 

(waardoor de aanleg van nieuwe 

natuurgebieden minder 

vanzelfsprekend kan worden)

19%8% 13% 40% 19%

Dan volgt er nu een aantal dilemma's over manieren om duurzaamheid te bereiken (n=952)
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Onderzoeksverantwoording



Onderzoeksverantwoording

Onderzoek Flitspeiling LNV

Doel onderzoek 

Kantar Public heeft in opdracht van het ministerie van LNV een flitsonderzoek gedaan naar houding ten opzichte van duurzaamheid ten aanzien van

landbouw, natuur en voedsel. Het onderzoek is gedaan onder een representatieve groep Nederlanders, representatief op geslacht, leeftijd, opleiding en

regio. Doel van het onderzoek zoek is om inzicht te krijgen in hoeverre Nederlanders positief staan ten opzichte van duurzaamheidsinitiatieven en

duurzame productie en consumptie alternatieven.

Werving Respondentenpanel Nipobase

Steekproefgrootte

Bruto zijn er 1600 respondenten representatief op geslacht, leeftijd (18+), opleiding en regio in Nederland uitgenodigd voor deelname 

aan het onderzoek. In totaal hebben 952 respondenten deelgenomen. Dit is een responspercentage van 60%. De resultaten van het

onderzoek zijn herwogen naar de ideaalcijfers van de Nederlandse bevolking representatief op geslacht, leeftijd, opleiding en regio. 

Respons Netto respons 60%

Veldwerkperiode 5 april t/m 9 april 2018

Methode Computer Assisted WebInterviewing (online)

Vragenlijstlengte Gemiddeld 6 minuten
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