
Klimaat Dieet

Jong & 
Duurzaam



Wat gaan we doen in deze 
digitale gastles?

Let op: op sommige slides staan vragen. Deze moet
je later beantwoorden in de quiz om punten te
scoren. Denk er dus goed over na! Herken deze
vragen aan het driehoek-icoontje links.

● Voorstelrondje van de Nationale jeugdraad (NJR)
● Wat is duurzaamheid?
● Sustainable Development Goals (SDG)
● Duurzaam dieet
● Verspilling
● Wat kan jij doen?
● Opdracht!



Wie 
zijn 
wij?

Check it out!



Wat is 
Duurzaamheid?
Duurzaamheid, wat betekent dat volgens jou? Doe de quiz:

Quiz: Wat is duurzaamheid?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNR9X9KkU-eMZkUp2JgnthVJGhxbyku2AAr5Q2qyljwLwNfA/viewform%3Fusp=sf_link


Dit zijn de drie P’s! (People, Planet, Profit)

Duurzaamheid betekent letterlijk geschikt om 
lang te duren. Het gaat om een evenwicht
tussen mens, de planeet en winst.

Wanneer er geen evenwicht is, zullen de 
andere delen hieronder lijden.

Bijvoorbeeld: als een bedrijf veel winst maakt, 
maar daarbij wordt wel veel CO2 uitgestoten
en zijn er slechte arbeidsomstandigheden. Dit
is niet duurzaam, aangezien de Planet en
People onder Profit lijden.

Geld

planeetmensen



Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Uitstootgassen

Plastic Soep Ijskappen smelten

Slechte werkomstandigheden

Stijging zeespiegel

Bij alles wat de mens gebruikt wordt gebruik gemaakt van stoffen die uiteindelijk door de aarde zijn
voortgebracht. De mens belast de aarde zodanig dat er allerlei problemen ontstaan. De biodiversiteit gaat
achteruit, bijen verdwijnen, grondstoffen raken uitgeput, de CO2 uitstoot is te hoog, ontbossing, en ga zo maar
door. Dit is niet duurzaam - niet gemaakt om lang te duren - en dit heeft vooral grote gevolgen voor de mens

Ontbossing



De Verenigde Naties
● Het begrip duurzaamheid bestaat nog niet zo lang. Het is in 1987 bedacht door de

Verenigde Naties.
● De Verenigde Naties is een organisatie die met bijna 200 landen samenwerkt op het 

gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, veiligheid, economie en ook duurzaamheid.
● Wereldwijd wordt er dus aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo heeft de Verenigde 

Naties 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat zijn zeventien doelen die voor alle 
mensen gelden om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Alle SDG’s zijn met 
elkaar gelinkt, ze hebben allemaal invloed op elkaar.

Vandaag hebben we 

het over doel 12:

‘Verantwoordelijk 

Consumptie’



www.voedselafdruk.nl

Hoe groot is jouw voedselafdruk? Klik op de link en beantwoord 15 
vragen en ga de uitdaging aan om jouw impact te verlagen!

Voedselafdruk definitie: hoeveel land en water er nodig is om je eten te
produceren in verhouding tot de beschikbare ruimte en het beschikbare zoetwater
op aarde. Hoeveel aardbollen zijn er nodig als iedereen zo consumeerde zoals wij?

https://www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk


Productie Consumptie verspilling

Duurzaam Dieet



Productie 



Input van voedsel

water grond

Wat heb je allemaal nodig om voedsel te verkrijgen?

Zon Dieren De Boer

Verzin zelf nog twee onderdelen! Denk aan de stappen dat het voedsel 
moet zetten om uiteindelijk op jouw bord terecht moet komen.



Output voedselindustrie

Voedsel, maar ook:

Bodemvervuiling Dierenleed

Uitstootgassen

Kan je zelf nog twee outputs bedenken?



Te veel info… 

Neem even een break van 5 min 
& ga daarna verder, SUCCES!



Consumptie



Hier is te zien hoe groot de landen zouden zijn als we kijken naar
consumptie. Dan lijkt Nederland toch niet zo klein meer!



Herkomst van ons voedsel

Waar komt ons voedsel nou eigenlijk vandaan? Van over de hele wereld!
Kijk maar eens op de bordjes bij de groente en fruit in de supermarkt waar het vandaan komt.

Er zijn hiervoor veel verschillende bedrijven nodig en veel vervoer.
Wat denk je dat er nog meer voor nodig is om onze producten in de supermarkt te krijgen? Verzin 

nog drie dingen!



Welke groenten groeien er nu in Nederland?
Waarom is het kopen van lokale en seizoensgroenten duurzamer dan het kopen

van groenten die verbouwd worden in het buitenland? 



Biologisch eten, duurzamer?
Voor:
● Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en synthetische

bestrijdingsmiddelen. Ook is genetische modificatie van
gewassen niet toegestaan.  Dat is beter voor het milieu.

● Biologische landbouw leidt tot een betere kwaliteit van het
landschap, meer biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit.

● Biologisch vee heeft meer ruimte en kunnen dus beter hun
natuurlijke gedrag vertonen. Daarom is de gezondheid en
het dierenwelzijn beter.

Tegen:
● Maar voor biologische landbouw en veeteelt is meestal wel meer grond nodig, die dan niet

meer gebruikt kan worden voor natuur of voor producten die het milieu minder belasten.
● Biologische koeien produceren minder melk dan gangbare koeien. Daardoor is de uitstoot van 

broeikasgassen en andere vervuilende stoffen per liter melk hoger.
● Bij zowel biologisch als gangbare veeteelt zijn mestoverschotten een probleem.

Wat vind jij? Is biologisch eten duurzamer of niet?



Impact van vlees



Wat bespaar ik dan in één dag zonder vlees?



Impact van vlees: CO2



1 kilo rundvlees = 15.000 liter water

= 21 jaar water drinken

= 36 uur douchen



Kijk nu deze video van Zondag met Lubach!



Gezondheid & voeding
Hart- en vaatziekten veroorzaken 25% van alle sterfgevallen in Nederland – en voeding is een belangrijke oorzaak…
Vlees, eieren en zuivelproducten zijn rijk aan:
● Cholesterol
● verzadigde vetten
● Antibiotica
● Stress
● Hormonen

De omstandigheden in vee-fabrieken zorgen voor waar de dieren
dicht op elkaar leven, zijn ideaal voor de snelle verspreiding van 
gevaarlijke ziekteverwekkers. 

Melk en andere zuivelproducten zijn de belangrijkste bron van verzadigd vet. Studies hebben zuivel in verband gebracht
met een verhoogd risico op borst-, eierstokkanker- en prostaatkanker. Ze dragen ook bij aan: 1) hartziekten 2) diabetes 
Type 2 3) Alzheimer

Biologisch gezien is koemelk bedoeld om een snelgroeiend kalf te voeden. Mensen zijn geen kalveren- en volwassenen
hoeven meestal niet te groeien.                

WIST JE DAT? Eierdooiers zitten boordevol cholesterol - een bekende risicofactor
voor hartziektes en hartaanvallen. Een middelgroot ei bevat 186 mg cholesterol, 
dat is 62 procent van de aanbevolen inname.

Hopen zich op in het lichaam, verstoppen slagaders 
en weerhouden het hart ervan goed te werken 

Waarom denk jij dat 75% van de mensen lactose-intolerant is?



Volgens onder andere het voedingscentrum zijn veganisten over het algemeen gezonder 
zijn dan niet-veganisten. Ze lopen minder risico op hart- en vaatziekten. 

Dierlijke vetten kunnen het volgende overbrengen:
● industriële kankergerelateerde chemicaliën 
● gifstoffen uit hun omgeving 

Door deze vetten te vervangen door plantaardige vetten (zoals olijfolie), kan het 
● Risico op veel gezondheidsproblemen aanzienlijk worden verminderd. 
● Zorg je voor de noodzakelijke vetzuren zonder het niveau van cholesterol met lage dichtheid te verhogen. 

Natuurlijk kan je ook ongezond eten als veganist, zeker nu er zoveel plantaardige alternatieven zijn voor junkfood. Maar 
vaak hangt de goede gezondheid van veganisten ook samen met het feit dat deze 
groep vaker gezonder leeft. Dus veel variatie in groenten, fruit, granen en peulvruchten.

De volgende conclusie is bereikt via vele onderzoeksgebieden; 
hoe meer planten je eet            hoe gezonder je bent, waardoor je de kans  verlaagt  
op veel soorten kanker en loop je een lager risico op hart- en vaatziekten.

Meer weten? Bekijk deze documentaries op Netflix!
● GameChangers
● Forks over Knives
● What the Health

Waarom is dat zo?

Gezondheid & voeding

https://www.netflix.com/watch/81157840%3FtrackId=14277281&tctx=0%252C0%252C4b834f80-afd8-44fb-ad4e-7c91eb9a2884-194746762%252C%252C
https://www.netflix.com/watch/70185045%3FtrackId=13752289&tctx=0%252C0%252Ce5265e58-f6b5-4fb4-99d1-975923209176-535980439%252C%252C
https://www.netflix.com/watch/80174177%3FtrackId=13752289&tctx=0%252C0%252Cff147613-817d-48ea-bfa9-c270c157eb44-114863791%252C%252C


Maar wat kan je dan wel eten? Heel veel!
Plantaardige
melk

Vegan 
Junkfood
bar

Plantaardige
yoghurt

Waku Waku in
Utrecht

Mr Stacks in
Amsterdam

Dutch 
Vegan
Bakery

Vegan 
Sushi bar

Purezza

https://www.veganjunkfoodbar.com/
https://www.veganjunkfoodbar.com/
https://www.veganjunkfoodbar.com/
https://wakuwaku.nl/
https://wakuwaku.nl/
https://www.mrstacks.nl/
https://www.mrstacks.nl/
https://www.veganbakery.nl/
https://www.veganbakery.nl/
https://www.veganbakery.nl/
https://www.instagram.com/vegansushibar/%3Fhl=nl
https://www.instagram.com/vegansushibar/%3Fhl=nl
https://www.instagram.com/purezza/%3Fhl=nl


Te veel info… 

Neem even een break van 5 min 
& ga daarna verder, SUCCES!



Verspilling



Wie verspilt er het meest?
● Horeca
● Boeren en telers
● Supermarkten
● Consumenten

Welke van de vier had jij gedacht?



Consumenten

47 kilo pp per jaar
● In één leven 
● Brood, zuivel, groenten en fruit 

en meer 

Waarom?

Wij gooien weg: 

● Teveel kopen/koken
● Rommelige koelkasten
● Onduidelijkheid THT & TGT

Kan je nog meer redenen bedenken?



Optioneel: filmpje over hoe een bloemkool boer voedselverspilling tegen gaat! 



Tegen voedselverspilling!
Een aantal initiatieven die zich inzetten tegen voedselverspilling! Zou jij

deze producten kopen/ eten? Waarom wel of niet? 





Duurzaam voedsel:
• Houdt rekening met mens, dier, 

en milieu
• Is seizoensgebonden
• Is lokaal geproduceerd
• Is biologisch geproduceerd
• Is (vaak) plantaardig
• Wordt niet onnodig weggegooid

of verpakt
• Is gezond!

Wrap up!



Quiz time!
Voordat je doorgaat naar de opdrachten, heb je alle slides goed

doorgenomen en over de vragen nagedacht? 

Dan willen we je graag testen.
Ook horen we graag wat je van de 
digitale gastles vond.

Doe nu de Quiz en verdien zoveel
mogelijk punten!!! Lukt dit niet? 
Kopieer de link: https://bit.ly/2yZIc3a

En ga daarna door met de opdracht

https://docs.google.com/forms/d/1P-PHLcOJvNS-JTIQ58I69ouCfM7lafFsMy5G-C34R-g/edit


Opdracht



Opdracht!
Kies 1 van de volgende opdrachten, maak hier een kort 
verslagje met ook foto’s en/of video’s van en lever deze in bij 
de leerkracht op de afgesproken datum!

1. Kook een vegan recept
2. Maak een gerecht met alleen producten uit Nederland
3. Shop ‘zero waste’

In de volgende slide staan voorbeelden!



Hieronder staan een aantal voorbeeld recepten die allemaal veganistisch 
zijn! Dit betekent dat er geen dierlijke producten worden gebruikt.

Je kan deze recepten maken, of zelf iets
anders maken! 
Er zijn genoeg mogelijkheden!

Pannenkoeken: Vegan pannenkoeken
Brownie: Vegan brownies
Pasta: Vegan pasta

Opdracht 1 - Kook een vegan recept

https://veganchallenge.nl/recepten/pannenkoeken/
https://tasty.co/recipe%3F0=%252Fthe-best-ever-vegan-brownies&slug=the-best-ever-vegan-brownies&canonicalUrl=https%253A%252F%252Ftasty.co
https://www.24kitchen.nl/recepten/vegetarische-spaghetti-bolognese-met-linzen


Op de website van het voedingscentrum staat een lijst van 
seizoensgebonden producten per maand!
Link: Voedingscentrum: Seizoensgebonden producten 

Opdracht 2 - Kook met Nederlandse producten

Probeer zoveel mogelijk met dit 
soort groenten te koken, dan is er 
een grotere kans dat de producten 
gekweekt zijn op Nederlandse 
grond!

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/wat-zijn-de-seizoensgroenten-in-de-verschillende-jaargetijden-en-welk-seizoensfruit-is-er.aspx


Koop (als je al in huis hebt, hoef je het natuurlijk niet te kopen) 
minimaal 3 zero waste producten en laat zien hoe jij ze gebruikt!

Een aantal tips: 

Opdracht 3 - Winkel zero waste



Bedankt voor de inzet!





Er zijn veel meer mensen die er ook zo instaan. Kijk is om je heen en spread the word. 
Misschien komen jullie samen op een gaaf idee! Mochten jullie oplossingen hebben, mail 

ons, DM ons, ga naar onze instagram! Alle ideeën zijn welkom. 


