Duurzaamheid binnen het IVN
Thema Voedsel
Brainstorm activiteiten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Filmavond + discussie
Wildplukexcursie
Workshop wildplukken en koken
Koken met restjes
Survival (eten uit de natuur voor kinderen)
Excursie “historie van de landbouw in de Kromme Rijn streek”
Excursie voedselbos
……………
…………..
………………
……………..
……………..

Documentaire Fresco’s paradijs: de Hamvraag
http://www.npo.nl/fresco-s-paradijs/POMS_S_HUMAN_406923

Het gaat eigenlijk om de wereldwijde vraag naar eiwitten en hoe we hier het beste aan kunnen
voldoen. Uit de documentaire komen een aantal dilemma’s naar voren. Het is interessant om
hierover een discussie op gang te brengen.
Discussiepunten uit de documentaire:
1. Eten als onderdeel van de cultuur. Voedsel is verweven met het leven. Eetcultuur draagt bij
aan kwaliteit van leven.
2. Traditionele vormen van voedselproductie zijn verweven met het cultuurlandschap.
Cultuurlandschap in midden Italië bestaat uit olijfbomen, graan en wijndruiven,
opengehouden door de begrazing met schapen. Natuurlandschap zou bos zijn.
3. Verhouding tussen mens en dier:
Eco-centrisch
Jagen
Domesticatie: vrij rondlopen
Antropocentrisch
Domesticatie: installen/bio-industrie
Voedselproductie weerspiegelt de natuurvisie.
4. Dierenwelzijn; wat is het beste voor de dieren? Argumenten op gevoel versus verstand.
Gevoel: menselijke normen projecteren op dierenwelzijn (gebruik stro). Verstand:
wetenschappelijke meting van stresshormonen.
5. Productiviteit; hoe moet je produceren om aan de wereldvraag te voldoen?

6. Voedselveiligheid en hygiëne; hoe voorkom je dierziektes en het risico hiervan voor de
mens? Natuurlijke veerkracht versus technologie
7. Duurzaamheid; wat is duurzaam? Verschillende dimensies, o.a. dierenwelzijn en milieu (o.a.
CO2 en methaangas). Kunnen elkaar soms tegenwerken – juiste balans?
8. Vraag naar vlees neemt toe. Hoe moeten we hiermee omgaan (the proteïne puzzle).
Alternatieven:
• Matigen
• Vegetarisch (bv nieuwe producten op basis van tarwe en zeewier)
• Zuivel en eieren (maar zuivelproductie houdt vleesproductie in stand)
• Hybride producten (plantaardig met dierlijk)
9. Prijs van de producten – respect voor de producten.
Eigenlijk zouden de voedselprijzen moeten stijgen om een juiste afspiegeling te geven van de
waarde. Is dit wenselijk? Is dit haalbaar?
Bijdrage aan EDO
Vervolgstap is het stimuleren van duurzaam gedrag. We zijn nog aan het denken hoe discussieavond
bijdraagt aan educatie voor duurzame ontwikkeling. Door de discussie dragen we bij aan
systeemkennis, impactkennis en actiekennis.

