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Voeding

Aardbeien en tomaten met kerst, kiwi’s uit Nieuw-

Zeeland en boontjes uit Kenia het hele jaar door… 

Wie kijkt er nog van op dat ze in de supermarkt-

schappen liggen?

De huidige productiemethoden (verwarmde kassen, 

intensieve veeteelt, enz.) verbruiken enorm veel 

energie. De productie van ons voedsel heeft een 

grote impact op het milieu. Naar schatting zou het 

gaan om 23% van onze ecologische voetafdruk.

Deze nieuwsbriefspecial gaat over duurzame voe-

ding op school, in de kinderopvang en thuis. Hoe 

zorg je ervoor dat eten tegelijkertijd lekker, milieu-

vriendelijk, betaalbaar en gezond is? En wat geven 

hiervan mee aan kinderen?
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Groenten kweken op de kinderopvang, 
op school of thuis
Groenten kweken met kinderen heeft veel positieve effecten. Kinderen eten meer groenten en fruit als ze zelf in een moes-
tuin gewerkt hebben. Leren over gezonde voeding, zien hoe je voedsel groeit en weten waar het vandaan komt, draagt bij 
aan het ontwikkelen van een gezond eetpatroon. Dat voorkomt het ontstaan van obesitas en daaraan gerelateerde wel-
vaartsziekten bij kinderen.

En…groenten kweken met kinderen is gewoon ontzettend leuk! Je eigen worteltjes en sla zaaien en zien groeien en vervol-
gens oogsten en verwerken in een salade; dat is fascinerend. Of de oogst in een marktkraam aanprijzen aan alle ouders en 
daarmee extra geld verdienen voor je schoolreisje of BSO-uitje. 

In De Bron, het hart Vathorst, staat een glazen kas met daarin het horecabedrijf van Daphne Bartels: Daphne in de Kas. 
Daphne zet zich in voor duurzame voeding in Amersfoort. In haar eigen moestuin bij de kas kweekt ze zelf groenten en krui-
den voor in de keuken van het restaurant. Vlees en vis wordt ook zoveel mogelijk uit de streek ingekocht. Bij je gerecht krijg 
je een enthousiast verhaal over de herkomst van de ingrediënten. En als je weet wat je eet, is het nog lekkerder! 

Daphne vertelt deze verhalen ook aan kinderen. Ze betrekt ze zoveel mogelijk bij haar moestuin en de kas. De kleuter-
groepen van basisschool Atlantis kwamen vlak voor de zomervakantie aardbeien en kersen plukken. “Moesten ze wel eerst 
ontdekken hoe een aardbeienplant eruit ziet…”, vertelt Daphne. “Toen de kersen zoeken, dat was echt lachen… Overal werd 
gezocht: op de grond, in een lage struik en uiteindelijk zag een slimmerik het bankje staan dat ik bij de kersenboom had 
klaargezet…” 
Voor de kas staat een perk vol eenjarige planten in bloei. Het is een kleurrijk beeld. Ook dat is het resultaat van een leuk idee 
van Daphne. Ze liet kinderen van schoolklassen uit De Bron elk een plantje kiezen en een plek om het te planten. Nu, maan-
den later, stoppen er nog steeds kinderen om hun plantje te laten zien aan hun ouders en zich te verbazen over hoe het is 
gaan groeien en bloeien. Dat zo’n simpel idee zo’n betrokkenheid bij kinderen oplevert!

Volgend jaar wil Daphne de kinderen van basisscholen Atlantis en Kon-tiki en BSO/KDV De Blauwe Beloega actief betrekken 
bij de moestuin. Wat haar betreft krijgen kinderen een rol in het zaaien, wieden en oogsten van de groenten.

Scholen en kinderopvang kunnen wezenlijk bijdragen aan het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon bij kinderen. In 
een voedingsplan of voedingsbeleid kunnen zij aangeven welke regels rond voeding gelden en waarom daarvoor gekozen 
is. Denk hierbij aan gezonde traktaties, gezonde lunches, overblijf en schoolkantines. Er is veel kant-en-klaar lesmateriaal te 
vinden over gezonde en duurzame voeding. Zie het kader met ‘smakelijke sites’ voor meer informatie over voedingsbeleid en 
educatie of kijk op www.groengelinkt.nl. 
Laat u vooral inspireren en benut de kansen om ouders en kinderen op een ludieke manier mee te nemen in het verhaal 
over gezonde en duurzame voeding! 
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De Week van de smaak
de lekkerste week van het jaar!

Van 28 september tot en met 6 oktober 2013 vindt de lekkerste 
week van het jaar plaats: de Week van de Smaak. Dan vinden 
honderden smaakactiviteiten plaats door het hele land; ook in 
Amersfoort! In 2012 was Amersfoort Hoofdstad van de Smaak 
en organiseerden veel beroepsscholen en voortgezet onder-
wijsscholen activiteiten over gezond eten, streekproducten, 
vergeten groenten en duurzame voeding. Het Wellantcollege 
in Vathorst hield er zelfs een gezonde schoolkantine aan over 
en de studenten van First Class werken nog steeds wekelijks op 
Landgoed Schothorst in hun eigen moestuin..!

 
1.  zorg voor evenwicht: meer groente en fruit, 

minder dierlijke producten, zoals vlees en 
kaas.

2. Kweek eigen groenten en fruit.
3. Koop verse, lokale producten van het seizoen.
4.  let op korte ketens; koop bij de boer, op de 

streekmarkt of neem een biotas.
5.  Kies producten die zo weinig mogelijk  

bewerkt zijn.
6.  wissel dierlijke (vlees, zuivel) en plantaardige 

eiwitten af (graanproducten, peulvruchten, 
noten en paddenstoelen).

7.  Kies biologische producten of producten met 
een kwaliteitsgarantie.

8.  Koop slim in: alleen wat je nodig hebt en hou 
rekening met houdbaarheidsdata.

9.  verwerk restjes en bewaar voedingsmiddelen 
zoals het hoort.

10. composteer het organisch afval.

duurzame 
voeding

10 
tips

Minisymposium 
‘Groen en Gezond’
CNME Landgoed Schothorst organiseert in november een mini-
symposium met als thema ‘Groen en Gezond’. Hierin is duur-
zame voeding één van de onderwerpen. Dit minisymposium is 
bedoeld voor medewerkers uit het basisonderwijs, het voort-
gezet onderwijs en de kinderopvang van Amersfoort, Soest en 
Leusden. Het vormt tegelijkertijd de jaarlijkse PAN-bijeenkomst 
(Platform Amersfoortse NME-coördinatoren).

Tijdens deze woensdagmiddag kunt u meerdere interessante 
workshops volgen op gebied van gezondheidseducatie, duur-
zame voeding, natuurlijk spelen, groene (school)omgeving, enz. 
U kunt een programma op maat voor uzelf samenstellen. Zo 
belooft het een interessante middag te worden voor iedereen.
De uitnodiging volgt later! Daarin vermelden we ook de locatie.
Via de mail houden we u op de hoogte van deze woensdagmid-
dag. De informatie zal ook op de website van het CNME (www.
amersfoort.nl/cnme) te zien zijn.

Net als vorig jaar doen er dit jaar weer veel (praktijk)scholen 
mee aan deze heerlijke week. Er zal in verschillende en verras-
sende combinaties gekookt worden met streekgroenten.
Het Wellantcollege en Natuurboerderij de Brinkhorst gaan 
kijken wat zij samen kunnen doen. Ook het Guido de Bres, 
Vakcollege Amersfoort en First Class gaan weer kijken hoe ze 
deze week smakelijk vorm kunnen geven.

Wil je ook aan de slag met (gezond) voedsel in je klas? 
Neem dan contact op met Pauline van Norden: 
p.vannorden@amersfoort.nl. Of kijk voor meer informatie op 
www.weekvandesmaak.nl. 

Mogelijke ideeën zijn: 
• Wedstrijd het lekkerste broodje van Amersfoort 
• Hapjes maken en uitdelen bij … 
• Gezonde schoolkantines 
• Jongeren en ouderen die gezamenlijk gaan koken/eten
• de Smaaklessen (voor basisscholen zie de nme-gids)



Gastvrije boeren in de buurt
weten de kinderen in uw groep waar de melk vandaan komt en welke weg de melk aflegt tot-
dat het in de supermarkt staat? in en rond amersfoort zijn diverse gastvrije boeren te vinden 
die kinderen graag laten zien hoe hun melkveebedrijf werkt.

Landwinkels
Wist u dat er plekken zijn in Amersfoort waar je lek-
kere producten rechtstreeks van de boer kunt kopen? 
Landwinkel De Kopermolen – Stoutenburg –www.
landwinkeldekopermolen.nl
Deze kaasboerderij heeft een prachtige landwinkel vol 
heerlijke kaas- en zuivelproducten.

biologisch dynamische boerderij heerlijkheid 
groot weede, Hoogland – www.weede.nl
Familie Kok verkoopt lekkere zuivelproducten, vlees 
van eigen koeien en Odin tassen. Ook organiseren zij 
leuke verjaardagsfeestjes op de boerderij!

landwinkel en theeschenkerij de Kastanjeboom, 
Bunschoten – www.dekastanjeboom.nl
Voor streekproducten, high tea’s, unieke vergaderloca-
tie, kookworkshops en boerenschepijs.

’t brinkeltje van Natuurboerderij de brinkhorst, 
Vathorst – www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl
Groenten uit eigen moestuin, jams van eigen fruit, 
duurzame cadeautjes gemaakt door cliënten van 
Stichting Amerpoort.

Mariboe 
Boerderij Mariboe in Hoogland is het thuisfront van educatieboerin Marian Melissen. Zij ontvangt 
graag kinderen op haar boerenerf en laat ze kennismaken met een melkveebedrijf. In samen-
werking met het CNME ontvangt ze basisschoolgroepen voor de boerderijlessen ‘Boer Teun’ en 
‘Boerin Brenda’. Ook BSO-groepen zijn welkom voor de boerderijexcursie ‘Met de BSO de boer op!’. 
Daarnaast biedt Marian zelf ook verjaardagsfeestjes aan op haar boerderij. Zie daarvoor de site: 
www.mariboe.nl.

Kees van valkengoed
Ook Kees ontvangt op zijn boerderij groepen van Amersfoortse basisscholen voor de boerderijles-
sen ‘Boer Teun’ en ‘Boerin Brenda’. Zijn boerenbedrijf is te vinden in het buitengebied ten noorden 
van Nieuwland. Hier zijn vooral koeien en schapen, maar ook geiten, kippen, paarden, ganzen, 
poezen en een hond te vinden. Mirjam, de vrouw van Kees, organiseert creatieve workshops en 
uitjes. Zie daarvoor www.koeenzo.nl.

holec holsteins
In Soest ligt de boerderij van Anneke Kuijer: Holec Holsteins. Ook deze melkkoeien- en schapen-
boerderij is een locatie waar boerderijlessen ‘Boer Teun’ en ‘Boerin Brenda’ gegeven worden. Daar-
naast organiseert Anneke elk jaar in de lente de populaire Lammetjesdagen en de mogelijkheid 
om een verjaardagsfeestje te vieren tussen de pasgeboren lammetjes. Zie daarvoor de site: www.
lammetjeskijken.nl.

Smakelijke Sites
•   www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine en  

www.gezondeschool.nl
•   www.schoolgruiten.nl – tips voor gezonde traktaties en het eten van 

groenten en fruit op school
•   www.smaaklessen.nl - info over Smaaklessen voor BO en Smaakplezier 

voor BSO
•   www.bslim.nu – lesprogramma Lekker fit! voor BO, DOiT voor VO, Ont-

bijtfeestje op de peuterspeelzaal, folders over gezond eten en bewegen 
met kinderen, enz.

•   www.holy.nl – coole animatieworkshops over maatschappelijke onder-
werpen voor bovenbouw BO en VO

•   www.voedingscentrum.nl/professionals/onderwijs-en-kinderopvang 
veel informatie, nascholing voor pedagogisch werkers, workshops voor 
ouders over gezonde voeding in de kinderopvang.

•   www.kiind.nl/articles/102 - een voedingsplan voor kinderdagverblijven
•   www.beweegkriebels.nl – workshop van het NISB voor ouders en 

medewerkers van kinderopvang over het aanleveren van een gezonde 
leefstijl aan jonge kinderen.

•   www.eengezondestart.nl – scholing voor medewerkers van kinderop-
vang over eten, bewegen en opvoeding.

•   www.amersfoort.nl/cnme - kijk onder De Grenzeloze Tuin voor de Tool-
kit ‘Snel aan de slag met een moestuin’ over het kweken van groenten 
met kinderen.

•   www.leefmilieubrussel.be – Site van het Brusselse centrum voor Leef-
milieu met veel bruikbaar educatief lesmateriaal voor het basisonderwijs 
dat gratis te downloaden is. Klik op de site door naar Scholen, Voeding 
en dan het tabblad Hulpmiddelen. 

•   Landelijke site op NME-materiaal te vinden www.groengelinkt.nl. 

binnenkort is er bij de leskist 
‘Kaas maken’ een speciale  
melkexcursie bij deze  
educatieboeren te boeken 
voor bo en bSo.


