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LESKATERN

Lekker eten 
voor mens en planeet

Boeiend lesmateriaal waarmee je zelf aan de slag 

kunt in de klas (secundair)

Laat je leerlingen stilstaan bij de uitdagingen waar onze 

planeet voor staat. Via 6 basisprincipes toegepast op de 

dagelijkse kost bij uitstek, een lekkere soep, ontdekken 

leerlingen hoe ze zelf impact kunnen hebben op de 

planeet en onze toekomst. 

Waarom deze les?
Onze planeet kampt met heel wat uitdagingen. Wat 

en hoe we eten maakt de uitdaging nog groter want 

wij hebben via ons eten een grote invloed op onze 

planeet en op onze toekomst. Ondertussen komen 

we niet toe met onze planeet om iedereen te voeden, 

verpakkingen maken van de zee een plastic soep en 

boeren stoppen met hun stiel omdat ze er niet van 

kunnen leven.

Kan het anders? Ja! En het goede nieuws: we kunnen 

beginnen met wat er op ons bord ligt. Zo zorgen we 

voor lekker eten voor mens en planeet.

Wat kan jij doen in je klas?
Deze les bestaat uit 2 delen. Deel 1 zoomt in op de 

uitdagingen waar onze planeet voor staat met de 

focus op voeding. In het 2de deel leggen we de 6 

basisprincipes uit die de wereld kunnen veranderen. 

We doen dat heel concreet aan de hand van een 

lekkere seizoenssoep. 

Voor je het weet trekken je leerlingen zelf een 

keukenschort aan en gaan ze aan de slag met een 

lekkere seizoenssoep of doen ze mee met onze 

‘warmste wintersoep’-actie. 



De manier waarop wij met ons voedsel omgaan, bepaalt onze toekomst. Ja, een betere 
wereld begint bij ons eten. De impact van ons voedselsysteem op gezondheid, klimaat, 
economie en maatschappij is namelijk gigantisch. Dat pakken we dus aan. Niet een  
beetje, maar helemaal en wereldwijd. Rikolto sleutelt aan gedragen oplossingen  
voor de problemen waar onze wereld mee te kampen heeft. Oplossingen met 
voed sel als hefboom. We bouwen bruggen tussen bedrijven, overheden, 
universiteiten, financiële instellingen en boerenorganisaties. We zaaien 
en oogsten structurele oplossingen. Samen.
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WE ZIJN MET VEEL
9.000.000.000 Mensen op de planeet in 2050.

1 op 8 lijdt honger.
1 op 8 is obees.
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NIEMAND WIL NOG BOER      
WORDEN   

            Familiale landbouw zorgt voor 

70% van ons voedsel 

              maar 2/3de
 van de armen leeft in een boerenfamilie.

14 tot 24% van de 

broeikasgassen
is een gevolg van de productie 

en consumptie van voedsel.

70% van het beschikbare 

drinkbare water 
wordt verbruikt in landbouw.

Eten roert de planeet

Elke minuut  

verliezen we 23 ha 
landbouwgrond 
o.a. door klimaatopwarming.

Ongeveer 30% van alle beschikbare 

energie wordt verbruikt door de 
voedingsindustrie.

WE ETEN DE WERELD OP 
De komende 30 jaar hebben we meer  

voedsel nodig dan we de  
afgelopen 8000 jaar  

hebben  
geproduceerd.

1/3 van al het 

voedsel dat wordt 

geproduceerd, 

gaat verloren.
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De gemiddelde leeftijd van boeren 
wereldwijd evolueert naar

60 jaar

Bronnen: www.rikolto.be/infographic

Er zijn 3 heel duidelijk te identificeren problemen:

We zijn met veel

In 2050 zijn we met meer dan 9 miljard mensen op 

de planeet. Vandaag heeft 1 op 9 mensen honger. 

Tegelijkertijd zitten we met een groeiend aantal 

mensen met obesitas. Hoe zorgen we voor lekker en 

gezond eten voor iedereen?

Niemand wil nog boer worden (en die hebben we 

broodnodig)

De gemiddelde leeftijd van boeren wereldwijd is 60 

jaar. Jongeren willen geen boer worden. Veel boeren 

stoppen ermee. 

We eten de wereld op

De komende 50 jaar hebben we meer voedsel 

nodig dan we de afgelopen 8000 jaar hebben 

geproduceerd. En toch gaat 1/3de van ons voedsel 

verloren nog voor we het kunnen opeten. 

Door de manier waarop we voedsel produceren en 

consumeren te veranderen, kunnen we de negatieve 

impact op onze planeet verkleinen. We kunnen 

ervoor zorgen dat iedereen, wereldwijd gezond 

en betaalbaar eten heeft, vandaag en in 2050. Een 

ander, duurzaam voedselsysteem wil dus zeggen: 

lekker en gezond eten voor mens en planeet. 

LESKATERN

Deel 1
Lekker eten voor mens en planeet
We staan op en ontbijten, we eten boterhammen 

of een warme maaltijd op school en ’s avonds staat 

thuis het eten klaar. Eten is belangrijk. De manier 

waarop wij eten heeft een grote invloed op grote 

wereldproblemen.

Wat kan je doen met je klas?
Doe een kringgesprek en bespreek wat jullie als de 

grootste wereldproblemen beschouwen. Wat is de 

link met ons eten?

Je kan gebruik maken van deze begeleidende vragen: 

• Wat heb je nodig om dieren te kweken of groenten 

en fruit te telen?

• Wat zijn broeikasgassen?

• Wat is de link tussen landbouw en broeikasgassen? 

• Hoeveel water heb je nodig om eten te produceren?

• Wat is het verband van eten en je ecologische 

voetafdruk?

• Verspil jij eten?

• Hoeveel denk je dat een landbouwer krijgt voor zijn 

producten?

• Denk je dat een landbouwer veel verdient? In 

België, in de rest van de wereld?

• Ken je zelf een landbouwer? Wat is zijn of haar 

leeftijd? 

CONCLUSIE DEEL 1



ACHTERGRONDINFORMATIE

• De groenten (en fruit)-kalender van VELT:  

www.velt.nu/groentekalender

• Waarom kiezen voor lokaal:  

www.velt.nu/ecologisch-leven-je-keuken/elk-

seizoen-vers-van-hier/waarom-lokale-producten 

Principe 2:  
iets minder vlees mag
Zit er vlees in je soep? Zou 

je het ook lekker vinden 

zonder? Of kan je het 

vervangen door iets anders? 

Wie is er vegetariër? Wat zijn 

de effecten van vlees op het 

milieu (water/broeikasgas/energie)?

Vleesproductie heeft een veel grotere impact op het 

klimaat dan groenten en andere landbouwgewassen. 

De vleesindustrie is verantwoordelijk voor de uitstoot 

van ongeveer 20% van de broeikasgassen, wat meer is 

dan de transportsector. Deze broeikasgassen worden 

uitgestoten door boeren/scheten van herkauwers 

zoals koeien. Verder zitten er in de mest van koeien 

ook veel nitraten, die schadelijk zijn voor het 

drinkwater en visbestanden als ze in het grondwater 

terechtkomen.

Niet iedereen hoeft veganist te worden, maar we eten 

gemiddeld wel meer vlees dan goed is voor ons. Je 

kan een keertje lekkere groentesoep maken in plaats 

van soep met balletjes of kippensoep. Het grootste 

deel van onze voeding zou uit verse plantaardige 

producten moeten bestaan. Groenten zijn een 

belangrijke leverancier van voedingsvezels, vitaminen 

en mineralen. 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

• Waarom geen/minder vlees eten Eva vzw:  

www.evavzw.be/waarom-plantaardig 

Deel 2
de lekkerste seizoenssoep

Introductie

Wat kan je doen met je klas?
In groep en met post-its ontdekken we wat de 

leerlingen weten over hun dagelijkse kost. 

Iedereen eet wel eens soep en het is gemakkelijk te 

maken. Wat steken we er allemaal in? Hoe duurzaam 

is dat, wat is duurzaam? Kan je tomatensoep eten in 

december? En hoe zit het met die balletjes? Hoe maak 

je de lekkerste soep voor mens en planeet?

• Groene post-it: wat zit er in je duurzame soep?

• Gele post-it: waar komen de ingrediënten vandaan?

• Roze post-it: hoe worden de ingrediënten 

geproduceerd?

• Blauwe post-it: hoe waren de ingrediënten verpakt?

Laat je leerlingen 5 minuten overleggen en op iedere 

post-it een aantal antwoorden schrijven. Bereid op je 

schoolbord vier vakken voor om de post-its te plakken. 

Laat de leerlingen voorlezen wat ze opschreven. 

Daarna overlopen we de 6 basisprincipes van duurzaam 

eten.

Principe 1:  
lokaal en seizoensgebonden
Waar komen de ingrediënten van je soep vandaan? 

(markt, supermarkt, rechtstreeks van de boer…). 

Van welk land komen je groenten? Heb je ze lokaal 

gekocht? Waarom wel, waarom niet?

Weet jij wat je allemaal kan kopen in jouw streek? 

Sommige mensen groeperen zich om samen 

kwaliteitsproducten rechtstreeks bij lokale producenten 

te kopen: vlees, groenten, melkproducten, honing, 

fruitsap, enz. Zo kan iedereen beschikken over lokaal 

geteelde voedingsmiddelen, vaak afkomstig van 

biologische landbouw. Dankzij rechtstreekse aankoop 

vermijd je tussenpersonen en veel kilometers transport. 

Je geniet van verse producten tegen voordelige prijzen, 

terwijl de boer een correcte vergoeding krijgt voor zijn 

werk. 

Rekening houden met de seizoenskalender voor 

groenten en fruit heeft heel wat voordelen. Er is veel 

meer energie nodig om groenten te kweken buiten hun 

natuurlijk groeiseizoen (produceren in serres/energie 

voor bewaring) of is er transport nodig om de groenten 

te transporteren van verre landen waar ze op dat 

moment wel in het seizoen zijn. 



De Warmste Wintersoep
Lekker voor mens en planeet

Principe 5: duurzame productie
Wat zijn de principes van duurzame landbouw? Bestaan 

er logo’s voor? Hoe herken je duurzame producten?

Pesticides vermijden, dierlijke mest gebruiken in 

plaats van kunstmest, aandacht voor diervriendelijke 

productie... 

Het zijn maar enkele principes die onder andere 

biologische landbouwers hoog in het vaandel dragen. 

Duurzame landbouw draagt bij aan biodiversiteit en een 

betere bodemkwaliteit. Fruit en groenten uit eigen tuin 

kan natuurlijk ook, op voorwaarde dat je geen pesticides 

gebruikt. In de supermarkt kiezen we vaak voor de 

blinkende, ‘perfecte’ exemplaren. Die zijn echter niet 

altijd de gezondste. Smaakt een perfect rechte wortel in 

je soep beter dan eentje die wat rare (en vaak grappige) 

vormen heeft. Als meer mensen kiezen voor biologisch 

en duurzaam gekweekt voedsel, geven we een heel sterk 

signaal aan de voedingssector.

ACHTERGRONDINFORMATIE

• Insecticidevrije groenten in Vietnam:  

www.youtube.com/watch?v=LJuZs7sMWDs  

Principe 6: weg met wegwerp en 
verspilling
Hoe waren je ingrediënten verpakt? 

Kan je plastic vermijden? Neem je zelf 

een zakje mee naar de winkel? Heb je 

al je ingrediënten gebruikt? Wat heb je 

met de restjes gedaan? Of heb je van de 

restjes net soep gemaakt? Neem je ook de minder mooi 

gevormde groenten uit het winkelrek?

Plastics belanden vaak op het stort (zelfs gerecycleerd 

plastic belandt ooit als afval op een stort of in een 

verbrandingsoven) of komt via zwerfvuil in natuur en 

waterwegen en zo in de zee terecht. Elk jaar voegen we 

aan de oceanen meer dan 8 miljoen ton plastic toe – 

wacht, 8 miljoen ton? Kunnen we ons zelfs voorstellen 

hoeveel dat is? En de plastic afvalberg neemt alleen maar 

toe. Bovendien is plastic gemaakt om eeuwig mee te 

gaan: het breekt niet af maar valt uiteen in microplastics, 

die in de lucht, de grond en het water belanden. Ze 

zorgen dus voor permanente vervuiling. Er is geen ‘weg’ 

in ‘weg’werp...  Wist je dat 1/3 van het voedsel dat we 

produceren, niet op ons bord terecht komt? 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

• www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/09/opschudding-

rond-tonnen-groenten-die-gedumpt-werden-op-

brechtse/  

• Ugly fruits:  

www.youtube.com watch?v=qQQMygivn0g  

youtu.be/Se12y9hSOM0 

LESKATERN

Principe 3: duurzame vis,  
zo lekker dat dat is
Geen vlees? Een lekkere  

vissoep dan? Hoe vaak  

eten jullie vis? Waar komt  

die vis vandaan? Wordt hij gevangen of gekweekt? 

Vis is een belangrijke bron van eiwitten en liefst 200 

miljoen mensen leven van de visvangst. Zelfs al wordt 

het eten van vis aangeraden voor een evenwichtig 

dieet, toch mag je ook hierin niet overdrijven. Want 

de visreserves raken uitgeput omdat het volume dat 

vandaag gevist wordt, hoger ligt dan de jaarlijkse 

voortplanting. Volgens de Food & Agriculture 

Organisation van de Verenigde Naties (FAO) is 75% 

van de visvoorraden van onze wereld in gevaar: dat 

is het geval voor tonijn, heilbot, kabeljauw, schelvis, 

zwaardvis en tong. Eet dus bij voorkeur vissoorten 

die niet overbevist zijn of, beter nog, diegene die het 

Marine Stewardship Council (MSC)-label hebben. 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

• Duurzame viswijzer: www.bewustverbruiken.be/

artikel/kies-voor-duurzame-vis-met-de-viswijzer 

• Filmpje MSC 

  

Principe 4: eerlijke handel
Hoeveel heb je betaald voor de ingrediënten 

van je soep? Hoeveel zou de boer daarvan 

krijgen? Wie krijgt ook een deel van het geld? 

Welke productiestappen gebeuren er tussen de 

landbouwer en de consument? Kennen jullie een 

label/merk dat instaat voor eerlijke handel? 

Boeren moeten een fair bestaan kunnen opbouwen 

met het verbouwen van hun gewassen. Anders 

houden ze ermee op. En wie zorgt er dan nog voor 

ons eten? Fairtrade verzekert landbouwers van een 

minimumprijs en geeft een ontwikkelingspremie aan 

boerenorganisaties? Het bekendste voorbeeld zijn 

de fairtradebananen. Maar die komen niet in je soep 

terecht. Of wel?

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

• www.fairtradebelgium.be/producten/


