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Beste lezer, 
 

 

 

 

 

 

“We genieten van eten, produceren het met liefde en vernieuwen daarbij steeds. 
Vernieuwen omdat het kan én omdat het broodnodig is! We zijn trots op de rijke wereld van 
verhalen achter ons eten: onze tradities én innovaties. Het zit in ons DNA. We Are Food. 
Daarom is Brabant in 2018 “Europese Regio van de Gastronomie”. Dat jaar staat in het teken 
Beter Eten in Brabant.” 
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Voedsel wereldwijd 
 

 

 Voetprint cooking / Soons, Dorien 
 
Voetprint (footprint, voetafdruk) is een eenheid die aangeeft in 
hoeverre het milieu belast wordt, b.v. door productie, 
bewerking en vervoer van voedsel. Het gaat hierbij vooral om de 
CO2-uitstoot. Het eerste deel van het boek bevat uitgebreide 
informatie over het voetprint-principe i.h.a. en over producten. 
In het tweede deel staan veel gevarieerde en aantrekkelijke 
recepten, ingedeeld in hoofd- en bijgerechten. Deze recepten 
zijn over het algemeen heel gemakkelijk klaar te maken. De helft 
van de pagina's wordt gevuld door een gerechtfoto in kleur. 
Daarna volgt een appendix waarin tabellen betreffende 
voetprintberekening, een woordenlijst, seizoenskalender voor 
groente en fruit en meer productinformatie, een register op 
CO2-uitstoot en een alfabetisch receptenregister.  

 

 

 Wereldvoedsel/ Geurts, Guus 
 
Landbouw en voedselvoorziening staan ook in Nederland niet 
meer los van de mondiale voedsel(on)zekerheid, de 
bestaanscondities van boeren in andere landen, 
klimaatverandering, biodiversiteit etc. Industrialisering en 
globalisering spelen een grote rol in de crises op deze terreinen. 
Beide staan centraal in dit boek, en de auteur draagt 
alternatieven aan voor de crises die zij veroorzaken. Door 
middel van kleurenfoto's wordt de Nederlandse situatie 
vergeleken met die in ontwikkelingslanden. Hoofdstuk een 
bespreekt de industrialisering binnen de landbouw en 
voedselvoorziening. Hoofdstuk twee presenteert de 
globalisering. De hoofdstukken drie en vier bieden als oplossing 
voor een rechtvaardige samenleving op termijn een ecologisch 
landbouwsysteem en een geregionaliseerde voedselvoorziening. 
Bevat achterin een lijstje van gebruikte en aanbevolen 
literatuur. 
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Voedsel wereldwijd 
 

 

 De wereld achter ons voedsel / Gloudemans, 
Henk 
 
Dit boek wil antwoord geven op de vraag ‘kunnen we de 
wereldbevolking blijven voeden in harmonie met de natuur en 
draagkracht van de Aarde?' Om deze vraag te beantwoorden 
worden allerlei aspecten die hiermee samenhangen van diverse 
zijden belicht. Zodoende wordt duidelijk dat het roer om moet: 
waarom en met welke alternatieve mogelijkheden (productie, 
consumptie, scheefgroei, nieuwe ontwikkelingen, tendensen en 
doelen). Dus: signalerend en confronterend, want de 
uitgewerkte feiten liegen niet, maar het boek is tevens 
hoopgevend, bemoedigend en vol (ook individuele) kansen die 
bijdragen tot oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. De 
inhoud stemt de lezer tot bewustwording, nadenken en – 
hopelijke – gedragsverandering. 

 

 

 De voedselparadox / Lelieveld, Herman 
 
Waarom lukt het consumenten niet om het voedselsysteem te 
veranderen? Voedsel, stadslandbouw, foodies, 
kookprogramma's, verspilling, voedselschandalen ...  Er zijn veel 
partijen met verschillende belangen. Lelieveldt pleit voor een 
actievere rol van de overheid, net zoals volksgezondheid en 
milieu kerntaken zijn van de overheid. Uitgebreid aan bod komt 
de actie tegen de plofkip, die via een kleine actiegroep tegen 
grote supermarkten gewonnen werd, de rol van Brussel, 
informatie op etiketten, Fairtradehandel, biologisch, foodmiles 
en stadslandbouw. Het waren onderzoekthema's met 
studenten. Met noten en literatuuropgave. Een actueel boek dat 
helder laat zien waar de knelpunten liggen, met concrete 
aanbevelingen voor beleidsmakers, politici, consumenten en 
studenten. 

 
  

 

 



 

 

 

Voedsel wereldwijd 
 

 

 Voer / Kampen, Sandra van en Youetta Visser 
 
Wat is voedseltransitie, en wat betekent het voor ons dagelijks 
leven? Na een uitleg over het begrip transitie en de 
bijbehorende mechanismen worden in afzonderlijke 
hoofdstukken de verschillende spelers onder de loep genomen. 
Naast algemene informatie komen hierbij 'voortrekkers' aan het 
woord om over hun ideeën te vertellen. Ieder hoofdstuk wordt 
aan het eind onder het kopje 'Oogst' duidelijk samengevat. 
Iedereen die vindt dat er iets moet veranderen in hoe we met 
ons voedsel omgaan, kan in dit boek lezen dat er, hoewel soms 
nog op kleine schaal, langzamerhand ideeën gaan schuiven en 
meningen gaan wankelen. Met noten en literatuuropgave. 

 

 

 De bosatlas van het voedsel  
 
In overzichtelijke kaarten en infographics geeft deze Bosatlas 
inzicht in de voedselvoorziening van Nederland. Vrijwel alle 
thema’s die aan voedsel zijn gerelateerd, komen in deze atlas 
aan bod: van voedselproductie via handel en distributie tot 
consumptie; daarnaast voedselbeschikbaarheid, voeding en 
gezondheid, het belang van voedsel voor economie en 
maatschappij, effecten van de voedselvoorziening op klimaat en 
milieu en verduurzaming. 
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Lokaal seizoensprodukt 
 

 

 Eten uit de eerlijke moestuin/ Deursen, 
Annemiek van  
 
De auteur probeert mensen bewust te maken van de legio 
mogelijkheden om met een smalle beurs toch gezond, lekker en 
gemakkelijk te kunnen eten. Daartoe dient deze zeer 
gevarieerde receptenverzameling (indeling per kalendermaand), 
gebaseerd op natuurlijke producten uit de eigen moestuin, of 
pot (in de vensterbank), maar ook uit de ‘wilde’ natuur. Het 
hierin toegepaste ingrediëntenassortiment is verrassend en zeer 
breed. Het illustreert op uitnodigende en inspirerende wijze hoe 
veelzijdig en lekker eenvoudige producten uit je eigen omgeving 
kunnen zijn. Met register. 

 

 

 Eten uit de buurt / Bussink, Michiel 
 
Systematisch en leerzaam pleidooi om de voedselcirkel zo klein 
mogelijk te maken. Na overwegingen om de kleine cirkel te 
prefereren boven de grote worden ideeën aangedragen voor de 
eigen moestuin; het samen werken; stadslandbouw, of op 
gemeenschappelijke grond; eten in het wild vergaren; 
boodschappen doen bij boeren in de buurt, er zijn talloze 
manieren om dat te doen; koken en verwerken, liefst niet in de 
diepvries, maar op de ouderwetse manier: wecken, inleggen, 
drogen, pekelen, sap en jam maken. Een literatuurlijst en 
websites besluiten dit boek.  

  

 

 



 

 

 

Stop diabetes2 
 

 

 Diabetes type 2? / Hoenderbos, Karin 
 
Een boek dat voor diabetes type 2 geschikt is. De eerste zes 
beschreven bladzijden bevatten een voorwoord, de 
verantwoording voor dit boek, uitleg wat diabetes is, de 
leefregels en bereidingsadviezen. De recepten zijn ingedeeld in 
drie eetmomenten (ontbijt, lunch en avondeten), in groenten, in 
slow carb, in tussendoortjes en snacks. Vegetarische gerechten 
worden niet apart benoemd. Bevat vier weekmenu’s voor elk 
seizoen één en een korte samenvatting van het tien stappenplan 
uit het in 2016 verschenen boek van de auteur ‘Diabetes type 2? 
Maak jezelf beter’*. Aangevuld met webadressen en boektitels. 
Duidelijk begrippen- en receptenregister. Wordt ondersteund 
door de Diabetes Vereniging Nederland. 

 

 

 Diabetes kookboek / Riedl, Matthias 
 
Nederlandse vertaling van een Duits kookboek voor mensen met 
diabetes type 2. De schrijver is internist-diabetoloog en werkt in 
een kliniek in Hamburg. De strekking van het boek is dat door 
gezonde, volwaardige voeding met weinig koolhydraten 
diabetes type 2 beter onder controle te krijgen is of zelfs kan 
verdwijnen. In de eerste dertig bladzijden wordt uitgelegd wat 
diabetes is, waarom overgewicht bestreden moet worden en 
hoe je gezond kunt eten. Dan volgen recepten voor alle 
maaltijdmomenten. De voedingswaarde is berekend, wat handig 
kan zijn voor mensen die koolhydraten of calorieën willen tellen. 
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De gezonde school 
 

 

 Easy peasy lunchbox / Heuvel, Claire van den 
 
Veel ouders weten dat de naar school meegebrachte 
boterhammen vaak in de vuilnisbak verdwijnen en worden 
vervangen door snoep of snacks. De recepten in dit boek 
trachten een gezond en trendy alternatief te bieden, dat wel 
opgegeten wordt. In het eerste gedeelte van het boek wordt 
uiteengezet wat de schrijfsters onder gezonde voeding verstaan: 
veel groenten en fruit, aangevuld met granen, eiwitten en een 
beetje vet, alles op natuurlijke basis. Daarna volgen ruim zestig 
recepten voor 10-uurtjes, lunchtrommels en drinkbekers, 'om 
mee te nemen'. Dit boek is het derde deel van een serie die 
begon met een kookboek gericht op eten voor 0-4-jarigen ('Easy 
peasy : een gezonde basis voor de allerkleinsten')* en werd 
vervolgd door 'Easy peasy family : een gezonde basis voor het 
hele gezin'**. Met register. 

 

 

 Ons mooie voedselboek / Jong, Lisette de 
 
Hoe zet je een banaan aan het werk? Waarom heten aardappels 
ook wel piepers? Wat voor leven heeft een industriekip? Hoe 
krijg je chips van boerenkool? Deze vragen en nog veel meer 
worden beantwoord in dit prachtige grote kijk-, lees- en 
doeboek over de herkomst van voedsel en wat ermee gebeurt 
voordat het op je bord ligt. Pepijn en zijn hondje Pepper gaan 
langs kassen, een melkveehouderij en bananenplantage, akkers, 
een kippenfarm en naar zee voor hun producten. Het boek staat 
vol interessante weetjes: van aardbeienteelt tot jam, van graan 
tot volkorenbrood, van koeien tot yoghurt en meer. Met 
bezoekadressen per provincie, websites en geïllustreerd 
overzicht van de Schijf van vijf. Levendig en leerzaam boek voor 
iedereen die bewust met eten om wil gaan. Vanaf ca. 9 t/m 12 
jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

De nieuwe boer 
 

 

 De boerin vertelt/ Voort, Irene van de 
 
Dit boek beschrijft een biologisch melkveebedrijf van maand tot 
maand. Problemen, dilemma's, ontwikkelingen, maar ook het 
plezier in het boerenbedrijf passeren de revue. Van alles komt 
aan de orde: van melken, bemesten, KI-bevruchting tot en met 
communicatie met dieren. De schrijfster, een boerin, heeft oog 
voor saillante details en doet termen als 'slijtkoeien' en 
'oudmelkse koeien' leuk uit de doeken. De toon is persoonlijk: 
enkele thuis-recepten en gezinsfoto's in kleur onderstrepen dat. 
Toch blijft de inhoud óók informatief. Geschikt voor een brede 
doelgroep die meer over een biologisch melkveebedrijf wil 
weten. 

 
 
 

 

 Boeren in de toekomst/ Graham, Ian 
 
Er is een groeiende vraag naar voedsel en het milieu wordt 
bedreigd. In de toekomst zouden in de landbouw ondermeer 
nanotechnologie, wolkenkrabberboerderijen, ruimteteelt en 
robotboeren uitkomst kunnen bieden. In overzichtelijke 
hoofdstukken wordt ingegaan op de veranderende 
landbouw(methoden), klimaatverandering, irrigatie, gebruik van 
internet, het zoeken naar nieuw voedsel, enz. Mooi verzorgde 
uitgave met kleurenfoto’s, geografische kaarten, grafieken, een 
verklarende woordenlijst, opzoek- en schrijfopdrachten voor de 
jonge lezer, literatuuropgaven, webadressen, verwerkingstips en 
een alfabetisch register. Maakt deel uit van de nieuwe serie 
'Voedsel en productie'*.  
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Gezond dorp 
 

 

 Natuurlijk en gezond (op)voeden / Kang, Julia 
 
Een boek gericht op gezond eten voor kinderen en daarmee 
samenhangende zaken zoals opvoeding, gezondheid en gezond 
leven. Enkele voorbeelden van praktische zaken: veilige voeding 
voor pasgeborenen, biologische producten, ontbijten, 
tussendoordrankjes, boodschappen doen en lunchinnovaties. De 
belevingsaspecten gaan onder andere over eetgedrag in relatie 
met IQ, verleiding voor voeding, gewoonten en de persoonlijke 
functie van voeding. Het tweede deel bevat een beperkt aantal 
gezonde en eenvoudige recepten. De auteur is een Nederlandse 
voedings- en healthcoach .Gericht op ouders, maar ook 
interessant voor hulpverleners aan kinderen en 
geïnteresseerden in voeding. Met literatuuropgave en relevante 
websites. 

 

 

 Afvallen met de Wet van Harriët / Verkoelen, 
Harriët 
 
Diabetesverpleegkundige en diëtiste Harriët Verkoelen pleitte al 
voor het populair werd voor een koolhydraatarm dieet voor 
mensen met diabetes type 2 en overgewicht. Dit kookboek is 
gebaseerd op haar optredens als diëtist in het RTL-programma 
Breakfast Club. In de loop van die serie ontstond 'De Wet van 
Harriët': let op koolhydraten, niet op vet. De recepten zijn van 
kok Emmy Geenen. Heel handig zijn de volledige dagmenu's 
voor zes weken met lichte, matige en strenge 
koolhydraatbeperking. Individuele aanpassing aan de eigen 
situatie is daardoor mogelijk. Achter in het boek is een redelijk 
ruime koolhydraattabel opgenomen. Verder bevat het boek nog 
enkele succesverhalen van mensen die zo goed afvielen dat ze 
hun medicatie konden verminderen of zelfs stoppen.  

 
  

 

 



 

 

 

Samen voedsel 
produceren 

 

 

 Duurzaam en zelfvoorzienend / Strawbridge, 
Dick 
 
Dit handboek om duurzamer te leven behandelt stap voor stap 
talloze onderwerpen. Zowel binnenshuis als buiten. Recyclen, 
groenten kweken, zonnepanelen, wijn en bier maken, alles 
passeert de revue. Je blijft bladeren en zoeken naar ideeën. 
Ideaal voor doe-het-zelfvers. Of die nu op een groot terrein 
wonen of alleen een dakterras hebben. Met bronnenoverzicht, 
nuttige websites, aanbevolen boeken en register 

 

 

 Buurttuinieren / Kouwenhoven, Peter 
 

In deze uitgave geven een buurttuinierster en een voormalig 
hoofd van de groenafdeling van een gemeente hun ervaringen 
met buurttuinen door. Alle aspecten van deze kleinschalige 
groenprojecten van buurtbewoners op gemeentegrond komen 
systematisch ter sprake en zijn doorspekt met veel ideeën en 
praktische adviezen. De voorbereiding verloopt via een 
stappenplan, inclusief het juridische gedeelte. Daarna worden 
tien verschillende soorten tuinen, waaronder een 
boomspiegeltuin en kinderbuurttuin, beschreven. Bij elke tuin 
staat een lijstje van geschikte, gemakkelijk te onderhouden 
planten en bomen met summiere beschrijvingen erbij. Ook het 
onderhoud en dieren in de natuur komen aan bod. Bevat een 
alfabetisch onderwerpsregister. 
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Zelf koken, minder zorg 
 

 

 Gezond eten voor senioren/ Martin, Raphaël 
 
Boek over en voor jongens in de (pre)puberteit. Alle mogelijke 
thema’s komen aan bod: veranderingen in je lichaam, 
persoonlijkheid, vriendschap, liefde, school, het gezin en 
hobby’s. De eerste scheerbeurt, puistjes, de eerste kus en 
pesterijen. Maar ook het internet, verbeelding, broers en 
zussen, slaagkansen verhogen en jaloezie krijgen een plek in het 
handboek. Naast veel uitleg zijn er quotes van pubers, quizzen, 
oplossingen voor problemen en tips van deskundigen. Deze 
uitgave zou naast het bed van iedere jongen zou moeten liggen 
en kan ook nog interessant zijn voor meisjes. Vanaf ca. 11 jaar. 
 
 
 
  

 

 

 Hoe word je honderd/ Cortvriend, W. 
 
Kookboek behorend bij de zesdelige Omroep MAX tv-serie 'Hoe 
word ik 100?'*, waarin zes mensen die aan welvaartsziekten 
lijden, worden behandeld. Ze komen vooraf aan het woord. 
Belangrijkste boodschap: kook zelf met verse ingrediënten. Stop 
met hoog bewerkte producten uit de voedingsindustrie vol 
suiker, zout en hulpstoffen. Omdat er helaas een groeiende 
groep mensen is die weinig kennis heeft op voedingsgebied en 
nauwelijks kookervaring, voorziet dit boek in een behoefte. De 
recepten zijn koolhydraatarm, bevatten vetten van goede 
kwaliteit en zowel plantaardige als dierlijke eiwitten. Er zijn 
recepten voor hoofdmaaltijden en tussendoortjes en enkele 
basisrecepten. Tegelijk met dit boek verschijnt 'Hoe word je 
100? - Het actieboek'**. Van Cortvriendt verscheen in 2015 'Hoe 
word je 100? : de feiten over hoe we gezond en jong blijven. 

 
  

 

 



 

 

 

Gastvrijheid 
 

 

 Voer voor vrienden / Posthuma de Boer, Eva 
 
Eva Posthuma de Boer heeft een ‘underground’ restaurant met 
de naam Chez PdeB. Daar kookt ze voor vrienden, familie, buren 
en anderen viergangenmenu's die bestaan uit een borrelhapje 
gevolgd door een voor-, hoofd- en nagerecht. Ook aan 
vegetarische eters is gedacht. Alles volgens de vier seizoenen en 
zodanig in elkaar gezet dat je veel vooraf kunt doen en ook zelf 
van het diner kunt genieten. Er zijn vier seizoenen met ieder vier 
complete menu's. Ieder menu begint met een planning die 
bestaat uit de voorbereiding, de volgorde van bereiden en een 
lijstje met dingen die je tijdens het etentje nog moet doen. 
Daarna volgen een uitgebreid wijnadvies van haar goede vriend 
Harold Hamersma en dan de recepten. De gerechten zijn 
feestelijk en goed maakbaar voor iedereen. Er is een index per 
menu-onderdeel en een register op ingrediënt.  

 

 

 Topkoks/ Camps, Hugo 
 
Hoe ziet het dagelijks leven van een kok er werkelijk uit, buiten 
het zicht van de camera? 33 meer of minder bekende koks uit 
binnen- en buitenland, die allemaal hun kwaliteit bewezen 
hebben, komen in persoonlijke vraaggesprekken aan het woord. 
Zij vertellen over achtergronden, wetenswaardigheden en feiten 
over hun ambacht. Hierbij wordt tevens een indruk van hun 
restaurant gegeven met daarbij enige historie; verder vertelt de 
kok over zichzelf: zijn/haar levensloop, carrière, visie op eten en 
criteria daarbij, inkoop voedingsmiddelen, ambiance, 
ontwikkelingen en voedseltrends, persoonlijke ambities, maar 
ook over zijn/haar irritaties etc. Met register. 
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Zelf groente telen 
 

 

 Makkelijke mooestuin/ Medema, Jelle 
 
De methode is gebaseerd op het kweken van groente in een bak 
van een vierkante meter. Een methode die de schrijver, de 
jeugdige Jelle Medema, al jaren propageert. Hij is grafisch 
vormgever met weinig tijd en hij kweekt zijn eigen groente al 
jaren op deze manier. Deze wijze van tuinieren past bij mensen 
die graag verse groenten en kruiden eten en weinig tijd hebben. 
Op overzichtelijke wijze wordt beschreven hoe je een bak 
maakt, welke grond je daarin moet gebruiken en hoe je er 
vervolgens allerlei groenten in moet kweken. Aan te raden voor 
beginners en gevorderden die op een minder tijdrovende 
manier groente willen kweken. Met kleurenfoto's, 
instructietekeningen en inhoudsopgave. Bevat losse 
zaaikalender. Zie ook www.makkelijkemoestuin.nl. 

 

 

 Tuinieren op strobalen / Karsten, Joel 
 

Als boerenjongen was de auteur, Joel Karsten, regelmatig op het 
land in de weer met strobalen. Tijdens zijn studie Tuinbouw 
ontstond het idee te gaan moestuinieren op strobalen. De 
strobaal dient als plantenbak, voedings- en warmtebron voor 
groenten, kruiden en plukbloemen. Meststoffen, water en zon 
doen de rest. Deze methodiek is inmiddels vanuit Amerika naar 
Nederland komen overwaaien. In dit boek toont Joel stap-voor-
stap hoe je te werk moet gaan. Het boek sluit af met een 
informatieve lijst van groenten en kruiden. Voor iedereen die 
met deze vorm van moestuinieren aan de slag wil, is dit een heel 
toegankelijk basisboek. Ook voor balkontuiniers en scholen die 
geen tuin hebben, want tuinieren op strobalen neemt weinig 
ruimte in en kan op elk mogelijke ondergrond. 

 
  

 

 



 

 

 

Zelf groente telen 
 

 

 Basishandboek verticaal tuinieren/ Kullmann, 
Folko 
 
Verticaal tuinieren is een van de groentrends van nu. Dat het 
creëren van groene wanden niet duur hoeft te zijn, toont dit 
doe-het-zelfboek met tal van ideeën. De doe-projecten zijn stap-
voor-stap beschreven, waarbij bamboe, wilgentakken, 
gerecyclede petflessen, conservenblikken, dakgoten en pallets 
de 'bouwstenen' vormen voor nieuwe groene wanden. 
Goedkoop en duurzaam. Ook wordt een aantal planten 
benoemd die geschikt zijn voor gevels, muren en andere 
verticale constructies. Niet alleen klimplanten, maar ook 
groenten, kruiden, vetplanten en zomerbloeiers. Een aantal 
objecten is ook binnenshuis toepasbaar, met tips voor irrigatie 
en wandafdichting. En ben je geen liefhebber van klussen, dan 
bieden de genoemde kant-en-klaarsystemen uitkomst. Met 
register en enige adressen van leveranciers. 

 

 

 52 projecten voor de stadstuinier / Oftring, 
Bärbel 
 

Stads(moes)tuinieren is hip. Steeds meer stedelingen pakken de 
schop en snoeischaar. Met 52 doe-het-zelfklussen werk je het 
hele jaar door aan je eigen kleine groene oase. Ook als de 
planten in winterslaap zijn, de vogels op zoek zijn naar voedsel 
en nestmateriaal is er volop werk te doen. Pallets, petflessen, 
afgetrapte schoenen en conservenblikken krijgen een nieuw 
leven. Naast de klusideeën – stap voor stap beschreven – geeft 
de auteur, bioloog, tips over geschikte vaste planten, 
bloembollen, kruiden en zaaigoed. Ze laat je de milde kant van 
brandnetels zien en je ontdekt welke groenten goede buren zijn 
en welke niet. Achterin verwijzingen naar websites, een 
plantenregister en een top 15 van bijenplanten. Met betaalbare 
en duurzame ideeën door hergebruik van materialen. 
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Weten over eten 
 

 

 Wat (w)eten we/  De Meyer, Laurens 
 
Een kritisch boek over de wanpraktijken in de voedselindustrie, 
geschreven door een Belg die opgeleid is om zelf in deze 
bedrijfstak te gaan werken. Maar hij besloot, na zijn opleiding 
tot levensmiddelentechnoloog, zich verder te verdiepen in 
milieubeheer. In dit boek beschrijft De Meyer hoe de 
voedselindustrie uitsluitend gericht is op het maken van winst 
en om dat doel te behalen alles geoorloofd acht. In vijf 
hoofdstukken geeft hij een ontluisterende inkijk in de dagelijkse 
voedselpraktijk. Gelukkig reikt hij in het laatste hoofdstuk tips 
aan om die industrie te omzeilen en vertelt hij wat je zelf kunt 
doen om milieubewuste en gezonde voedingskeuzes te maken. 
Voorzien van bronnenlijst, leestips en trefwoordenregister. 

 

 

 De verborgen impact / Porcelijn, Babette 
 
De auteur maakt inzichtelijk wat er buiten ons blikveld gebeurt 
met onze planeet: de consument vraagt en betaalt maar ziet 
niet wat de gevolgen elders op de wereld zijn. De drie delen – 
'Wat is onze verborgen impact?', 'Wat zijn de gevolgen?', 'Hoe 
kunnen we het oplossen?' – gaan in op wat we willen en de 
gevolgen die dit heeft voor de planeet en voor ons. Elk deel start 
met een korte introductie en infographics begeleiden de tekst 
en de berekeningen die deels van onafhankelijke onderzoekers 
zijn en deels 'achterkant-bierviltje-stijl'. Om meer eco-neutraal 
te worden, zouden we minder spullen en minder of Nederlands 
vlees moeten kopen en ook duurzaam bouwen. De oplossing is 
samenwerking tussen overheid, bedrijven en consumenten. 
Voor iedereen die bewuster met onze aarde wil omgaan. Met 
uitgebreide bronnenlijst. 

 
  

 

 



 

 

 
 

DVD-video 
 

 

 Food for thought 
 
Verzameling van vijf documentaires die op kritische wijze de 
voedselindustrie en het milieu belichten. 'Tapped' gaat over de 
verkoop van water in plastic flessen. De film belicht de ethische, 
financiële en ecologische gevolgen van deze industrie en het 
gebruik van plastic. 'Super size me'* laat zien wat er gebeurt 
met een mens als hij drie keer per dag grote porties fast food 
naar binnen werkt bij McDonalds. De film won verschillende 
prijzen op buitenlandse filmfestivals. 'Vanishing of the bees' 
probeert de oorzaak van het uitsterven van bijen te achterhalen. 
'Food, inc'** laat de grootschalige manier zien waarop ons 
voedsel geproduceerd wordt. Het grootste deel van ons eten 
wordt op industriële manier geproduceerd en een klein aantal 
multinationals maakt de dienst uit. 'De wereld volgens 
Monsanto'*** is een kritisch journalistiek onderzoek naar de 
activiteiten van de Amerikaanse chemische multinational 
Monsanto, wereldleider op het gebied van gentechnologie. Vijf 
films die ons bewust maken van onze manier van leven. 

 

 

 Georgica 
 

Documentaire van Kathalijne Schrama uit 2014 over de 
landbouw en veeteelt in Flevoland. Uitgangspunt is daarbij het 
gedicht Georgica van Vergillius, die de Romeinse landbouw, bos- 
en wijnbouw, vee- en bijenteelt bezingt en waaruit lessen over 
de relatie tussen mens en natuur te leren zijn. Sicco Mansholt, 
de politicus die na de Tweede Wereldoorlog schaalvergroting 
propageerde en daar later op terug kwam, heeft dat gedicht op 
zijn sterfbed gelezen. In de film zien we de werkwijze van de 
hypermoderne, klinische en kleinschalige boerenbedrijven van 
nu en wordt de vraag gesteld in hoeverre we nog in contact 
staan met de aarde en voedsel en wat we in 2000 jaar zijn 
verloren. 
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Websites en -links 
 
 

 

  

https://wearefood.nl/ 

 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-
ik/pubers/schoolkantine.aspx 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-
over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-
meegeven-naar-de-basisschool.aspx 

https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/gezonder-eten-en-
drinken-op-school/ 

http://www.boerenverstand.nl/ 

https://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/projecten-
voedsel/grensverleggende-boeren/integrale-duurzaamheid-
op-de-boerderij/ 

http://duurzaamvarkensvlees.nl/onze-boeren/ 

https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/duurzame-
landbouw-en-veehouderij 
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