
Over eten en drinken 

 



Doel 

• te kijken naar de voedselketen vanaf de 

productie tot aan de consumptie 

• te bekijken hoe duurzaam de keten is  

• mensen en professionals meer bewust 

maken m.b.t. allerhande aspecten van 

de voeding 

• de houding t.o.v. voedsel te verbeteren 

   



Partners 

• Studenten van AOC Wellantcollege te 

Houten 

• Studenten van de Horecaopleiding van het   

ROC Koning Willem I College, „s-

Hertogenbosch  

• Fair Trade 

• Milieudefensie 

• WLSD studenten van de HAS   

  



Introduction 

We zijn begonnen met het geven van vier 

lezingen: 

• over duurzame ontwikkeling 

• over de geschiedenis van de 

voedselproductie 

• over nieuwe niches 

• over Fair Trade 

 



De vier lezingen 



Vervolgens gingen leerlingen in workshops bedenken waar ze op excursie wilden gaan om meer te weten te komen.  



De ideeen werden gepresenteerd en er werd een excursie-schema gemaakt  



1. Wat is duurzame ontwikkeling ? 

De lezingen 



De wereldpopulatie groeit enorm 



De energieconsumptie stijgt nog veel harder 



“Voor iedere drie vaten olie wordt er maar één teruggevonden”. 

  

“We verbranden ieder jaar dat wat de natuur in 1 miljoen jaar heeft vastgelegd”. 



                                                                  

                                                                                 Door de verbranding van brandstoffen die in de grond zaten, komt zoveel CO2 vrij dat de concen- 

traties in de lucht aan het stijgen zijn. Boven de 400 ppm komt de mensheid in serieuze problemen. 



Door de toename van de CO2 concentraties stijgt de temperatuur op aarde. Boven de 2 graden 

komt de mensheid in serieuze problemen.   



Indien we allemaal zo willen leven als hier en in de V.S. dan hebben we twee aardbollen  

extra nodig.  



Aspecten 

People 

Profit Planet 

(social) 

(economical) (ecological) 

Vandaar dat we problemen moeten aanpakken waarin we een optimum zoeken in People (sociale) 

Profit (economische) en Planet (ecologische) aspecten. We moeten de aarde beter doorgeven aan ons  

nageslacht in plaats van slechter.   



Over Eten en Drinken 

Geschiedenis en toekomst van het eten en drinken 



Vroeger produceerden boeren kleinschalig en was eten relatief duur.  



Prijsontwikkelingen 

• Huizen 

• Auto‟s 

• Energie 

• Belastingen 

• Goud en Diamanten 

• Aardappelen 

• Bieten  

• Granen 

• Melk 

• Vlas 

• Wol 

• Vlees 

 

                                                                                              

 

Als maar duurder 

geworden 
Worden steeds  

goedkoper 

Terwijl veel als maar duurder is geworden zijn landbouwproducten alleen maar goedkoper geworden. 

http://www.bader.nl/content/view/info_bader.asp?productID=937363&smSessionID=8qVKPFET698bw0512814&pageNo=56487&pageID=152194&categoryDescription=Witte+diamanten&pa=937363
http://www.gibocentrum.be/voedsel.html


Dat komt doordat de bedrijfsvoering als maar efficiënter is geworden door mechanisering,  

makkelijk te bewerken grote landbouwgebieden en een industriële manier van omgaan met levende haver.  

Maar ook dat is voor Nederland misschien wel niet voldoende omdat men in het buitenland nog goedkoper  

kan produceren. Hier zijn de milieuregels streng, de loon- en leefkosten hoog en is het land te klein  

voor megabedrijven.   



Maar landbouw is veel meer dan zomaar een economische bezigheid. Niemand wil toch dat de 

beschikbaarheid en de kwaliteit van voedsel – en daarmee van z'n gezondheid – afhankelijk is van 

handelsstromen en de beurskoers van voedingsindustrieën. Men wil ook kwaliteit. 



Daarbij zijn agrarische bedrijven van groot belang voor het 'onderhoud' van het platteland, waar we allemaal  

zo graag van genieten. Zonder boeren geen sloten, paadjes, heggen, boerderijen, bomenrijen en  

beschermde vogelnesten die zo kenmerkend zijn voor het Nederlandse cultuurlandschap.  



 

 

 

  
                                                                                   

Om te overleven bedenken boeren ook allerhande uitwegen als het fokken van speciale  runderen, eten op 

de boerderij, verkoop aan de boerderij, boerderijcampings, boeren golf.  Ook gaan boerderijen vaker een 

sociale rol spelen b.v. in de opvang van (ex)verslaafden,  bejaarden, kinderen, zieken…Men noemt dit 

verbrede landbouw.  

 



Buffels uit Budel voor buffelmelk waar men Mozerella van maakt. 



Het zijn hele aanhankelijke rustige dieren. 



Men maakt er de lekkerste Mozerella van 



Altenburg     Johan Claessen    Wakyu rund 



Het Wakyu rund komt uit Japan en mag van daaruit niet geëxporteerd worden.  



Het vlees is even duur als kaviaar en de koeien staan drie jaar in de wei voor € 1000 kosten per jaar. 



Op Altenburg net onder Zuid-Limburg drinken de dieren water uit een bron. 



Het vlees is met (cholesterol-verlagend) vet doorregen en prachtig van smaak.  



Alleen de jet-set kan het zich veroorloven het vlees te eten dat vier maal zo duur is dan normaal. 



Het is alleen in de allerbeste restaurants verkrijgbaar. 



Wie weet iets voor meer veehouders ? 



De excursies 



Deze boer in het midden des lands doet aan agrarisch natuurbeheer. Met name Kieviten hebben er profijt van.  

De nesten worden gemarkeerd  en pas als de jongen uit zijn wordt er gemaaid.   



De boer gaat er mee stoppen want hij heeft geen opvolger. De melkkoeien zijn vervangen door vleesstieren die 

er na drie jaar uit gaan.   



Deze dikbilkoeien liggen in een potstal. De billen worden vaak geschoren tegen schurft en andere infecties. 

De dieren kunnen meestal alleen met een keizersnee kalveren krijgen.   



Bij deze hobbyboer in het midden van Nederland  ziet alles er prima uit. Omdat hij veel land heeft verkocht  

aan de glastuinbouw boert hij alleen nog maar voor de lol. Van het geld heeft hij een prachtige stal laten zetten 

voor zijn vleeskoeien.   



Hij verkoopt het vlees op de boerderij (voor € 7 á 8 per kilo).  Hij heeft veel klandizie. Hier de trotse stier waar 

hij zelf ook niet bij durft te komen als er een koe tochtig is. Het is een hellingstal die van achter naar voor naar  

beneden loopt. Achterin is het dus droger en prettiger voor de dieren.   



Zorgboerderij Hemelrijk te Helvoirt. Biologisch en er werken allerhande (ex)verslaafden.    



De dieren hebben de ruimte en kunnen vrij rond lopen. 





Hier een varkensboer uit Midden Nederland. Toen deze een biologisch varkensfokbedrijf zag dacht hij “dat wil ik  

ook” temeer omdat hij geen grond had om flink uit te kunnen breiden.    



Bij aankomst werden we in overals gehesen.  

Hygiëne voorop. Het leek wel of we een kerncentrale in gingen. 



De dieren krijgen biologisch voer. 



Hier begint het mee ….de biggetjes. Wel  zestien per worp. Ze kunnen zich warm houden onder de rode  

lamp. 



De zeugen zijn bijzonder zorgzaam. 



Deze leerling ook. 



Als de varkens wat ouder 

zijn (3 weken) komen  

ze in andere 

binnenverblijven. Ze zijn erg 

schichtig 

maar daarnaast ook heel 

nieuwsgierig.  



Vervolgens gaan de dieren naar een stal met 

een soort binnen- en buitengedeelte. 





Deze kippen hebben het nog goed.  Per inwoner hebben we in Nederland 6 kippen lopen.  



Indien het fout gaat 

(vogelgriep of H5N1) 

is de ramp niet te  

overzien.  



Fair Trade 
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Uitleg over Fair Trade 



We hebben het wereld handelsspel gespeeld.  



Landen als Kenya, Filipijnen, Brazilie, Inda Uganda 



Producten, kleuren, knippen voorzien van labels. 



Verkopen aan de handelaren 



De kwaliteitscontrole 



Dus heel netjes knippen en kleuren 



Investeren kon ook 



En dan kijken wie er gewonnen had. 



Proeverij m.b.t. appelsap, tropisch fruit sap, chocola. 



Deskundige keuring en meestal won Fair Trade   



m.u.v. tropisch fruitsap. Men vond Taksie lekkerder. 



Tot slot kregen we nog een lunch ook 



Een geslaagde en leerzame dag  



 

Verpakking & Transport  

Het gaat soms fout. Vandaar dat Fair Trade er cursussen in geeft.    



 

Verpakking & Transport  

Het gaat soms fout. Alle terracotta kapot etc..    



Met de duurzame busjes naar “De kleine aarde” te Boxtel 



Centrum voor een duurzame leefstijl 



Uitleg over de mondiale voetafdruk  



Wat kunnen we het best eten in de winter ? Welke groenten kun je de hele winter opslaan op een koele plek ? 

Tomaten van broeikassen kosten een hoop energie..wat is beter ?  



Wanneer je groenten koopt in glas, diepvries of van Zuid Amerika kun je vier keer meer kopen voor dezelfde  

hoeveelheid energie dan wanneer het voedsel uit de regio komt en uit het juiste seizoen.  



Zo promoten we groenten van het seizoen. 



Welke groenten kun je in de winter kopen van de koude grond ? 



In verwarmde broeikassen en kunstmest stampen we groenten uit de grond in een onnatuurlijk snel tempo. 



Voor voedsel worden vele kilometers verspild.  



Enkele voorbeelden 

Nederland importeert 5 miljoen ton varkensvoer  

uit Thailand, de V.S. en Brazilie.   

Eén kilogram per iedere Nederlander per dag.  

Vele druiven, meloenen, peren, perziken 

worden geïmporteerd van Spanje en Griekenland 

en in de winter van Zuid Afrika (60.000 ton) en  

Zuid Amerika (190.000 ton)  

 

 

Nederland is het grootste exprotland van kaas.  

498.000 ton maar we importeren 148.000  

ton van Australie of nieuw Zeeland. 



Enkele voorbeelden 

We produceren genoeg appels maar we  

importeren 300.000 ton en exporteren hetzelfde. 

30 % van de import is van Zuid Amerika. 

In Holland is het verboden thuis garnalen te pellen.  

Vandaar dat er jaarlijks zon 750 vrachtwagens vol 

naar Marokko worden gevlogen.  

We eten veel tomaten van Spanje. 

Dit is beter dan tomaten van Hollandse kassen.  

Nog beter is het alleen tomaten te eten in haar  

eigen seizoen.  



Iedere kilogram vlees kost 10 kilo voedsel. Smaakt het voedsel niet lekkerder indien je weet dat de beesten ook 

een goed leven hebben gehad ? Minder vlees is gezonder. 



Hier is te zien hoeveel voedsel er nodig is voor 1 kilo rundvlees, kip, varkensvlees of vleesvervanger.  

Ook zijn de logo‟s te zien m.b.t. milieuvriendelijk vlees.  



Gen voedsel..alleen rijke boeren profiteren ervan en het stimuleert het voortdurende gebruik van  

bestrijdingsmiddelen  



Biologisch tuinieren; ieder jaar wat anders doen op een perceel. 



   Alles is afgesloten met een proeverij en 

een bezoek aan de Bio-fag beurs 2007 te 

Neurenberg. 

 



Proeverij waarbij biologisch en niet biologisch werd vergeleken bij negen verschillende voedingsmiddelen  



Tevens maakte de agrariërs van Wellant zo een kennis met de horeca opleiding te „s-Hertogenbosch. 





Daarnaast werden er presentaties gegeven over de bevindingen tijdens het gehele project.  



Tot slot hebben we een bezoek gebracht aan Bio-fag 2007 te Neurenberg; de grootste biologische beurs. 







Er zijn lessen duurzame voeding en eetpatronen gegeven op de afdeling horeca.  

 

 

Les 1. Kennismaking met duurzame voeding. 

Les 2: Duurzame producten 

Les 3: Smaak en kwaliteit van biologische producten 

Les 4: Duurzame voeding en gezondheid 

Les 5: Duurzame voeding 

Les 6: Exploitatiemogelijkheden 

Les 7: Presentatie uitgewerkte stelling 

Les 8: Biologische boer scoort 20% kleinere Voedsel Voetafdruk 
   



Er zijn lessen duurzame veehouderij gemaakt.  

 

 

Les 1: Kennismaken met biologische landbouw 

Les 2: Het dierwelzijn op het rundveehouderijbedrijf m.b.t. huisvesting 

Les 3: Het dierwelzijn op het rundveehouderijbedrijf m.b.t. fokkerij 

Les 4: Het dierwelzijn op het rundveehouderijbedrijf m.b.t. gezondheidszorg 

Les 5: Het dierwelzijn op het rundveehouderijbedrijf m.b.t. gedrag 

Les 6: Het dierwelzijn op het rundveehouderijbedrijf m.b.t.  de aan en afvoer 

van de veestapel 

 



Alles is op het web gezet 



Er is een basismodule duurzame ontwikkeling gemaakt 



Leerobjecten 



Websites 



Presentatie in Kortrijk 



Presentatie bij Einstein in Brabant 




