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Het welzijn van legkippen wordt door
meer dan 75 procent van de Neder-
landers slecht tot zeer slecht gevon-
den, voor het welzijn van varkens ligt
dit percentage op 60 procent. Van het
welzijn van melkkoeien daarentegen
heeft 83 procent een positief beeld.

De Europese Commissie liet begin
dit jaar in de 25 EU-lidstaten de
mening van consumenten over het
welzijn van landbouwdieren onder-
zoeken en tevens de overwegingen bij
het koopgedrag. Ten aanzien van het
welzijn van legkippen zijn de Neder-
landers, samen met de Denen en de
Duitsers, het meest kritisch van de
inwoners van alle EU-landen. Ten

aanzien van het welzijn van varkens
zijn we iets milder gestemd, maar ook
hier horen we tot de meest kritische
Europeanen, samen met de Denen en
de Slowaken. Met de Finnen en de
Zweden zijn we juist het meest posi-
tief over het welzijn van melkkoeien.

Bijna de helft van de Nederlanders
zegt bij het kopen van vlees soms of
meestal aan dierenwelzijn te denken.
Daarmee behoren we tot de Europese
middenmoot. De uitersten zijn hier
de Zweden, met een percentage van
bijna 70 en de Tsjechen, met een per-
centage van net 20 procent. Bijna 70
procent van de Nederlanders zegt
soms of meestal op de verpakkingen

te kunnen zien of eieren, vlees of
melk diervriendelijk zijn geprodu-
ceerd. Alleen de Zweden scoren hier
nog iets hoger. Ook denken we in
ruime meerderheid dat we met ons
koopgedrag een positieve bijdrage
kunnen leveren aan het dierenwelzijn;
nog geen 20 procent vindt dat dit
waarschijnlijk of zeker niet het geval
is.
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