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BURGERSCHAP VMBO ONDERBOUW 

 

 

 

Les 1 Landbouw en visserij algemeen. 
Hoeveel kilometer eet jij? 
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Deze les is een product van het project Zeeuwse Kringloop; samen verder met burger, boer en visser. 
Dit project is opgezet door de projectpartners Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, Scalda en Zeeuws 
Land- en Vis Collectief. Tijdens de looptijd van het project (2020 – 2022) wordt gewerkt aan het tot 
stand brengen van een wederkerige transfer tussen burger, boer en visser.   

Dit lesmateriaal mag in zijn geheel vrij gebruikt worden. Het is niet toegestaan onderdelen toe te 
voegen of te verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de projectorganisatie.     

 

Info@zeeuwsekringloop.nl 

2021, Colijnsplaat 

 

 

 

 

 

  



De Zeeuwse Kringloop 

De Zeeuwse Kringloop 
info@zeeuwsekringloop.nl 
Noordlangeweg 42B 
4486 PR Colijnsplaat 
 

 

 

 

Lesomschrijving 
 

Hoeveel kilometer legt jouw voedsel af voordat het op je bord komt? 

Dat heb je altijd wel willen weten toch? Uiteraard kopen we als restaurant graag lokale producten. 
Toch is Nederland ook afhankelijk van de import en export van landbouwproducten. Ontdek jij 
hoeveel kilometer de ingrediënten van jouw menu afgelegd hebben voordat het op jouw bord ligt? 

 

Lesdoel 

De leerling weet wat landbouw in het algemeen inhoud; 

De leerling leert, dat voordat je eten op je bord ligt het voedsel bewerkt moet worden; 

De leerling leert, dat import en export van belang is voor de landbouw en visserij. 

 

Kerndoelen  

Tijdens de les wordt gewerkt aan onderstaande kerndoelen (SLO, 2016). 

De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit 
daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden (kerndoel 30 Mens en Natuur, onderbouw 
VO) 

De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te 
gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen (kerndoel 38 Mens en 
Maatschappij, onderbouw VO) 

De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk 
verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren (kerndoel 39 Mens en Maatschappij, 
onderbouw VO).  

De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor 
zichzelf, Nederland en de wereld (kerndoel 45 Mens en Maatschappij, onderbouw VO).  
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Benodigdheden 

• Menukaart ZAJK VMBO 

• Recepten VMBO 

• Landkaart 

• Laptop of computer om informatie te verzamelen 

• Pen/potlood 

 

Lesduur 

50 minuten 
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Lesinhoud 
 

Voorbereiding 

De docent leest de informatie van Les 1 ‘Landbouw en visserij algemeen’ door en bekijkt de 
powerpoint. 

De docent legt de materialen die in de materialenlijst beschreven staan klaar. 

Tijdspad Activiteiten docent Activiteiten student 

Inleiding 

15 min 

5 minuten 

De docent schrijft het woord landbouw 
op het bord. 

Klassikaal wordt besproken wat 
landbouw precies inhoudt. 

10 minuten 

De docent geeft uitleg over landbouw en 
visserij algemeen. (powerpoint) 

De leerlingen geven input over landbouw. 

De leerlingen luisteren naar de uitleg van 
de docent over landbouw en visserij 

algemeen. 

Kern 

25 min 

De docent legt de opdracht uit. 
(powerpoint) 

De docent verdeelt de gerechten (per 
groepje 1). 

De docent deelt de menukaarten, 
recepten en landkaarten uit (per groepje 

1). 

De docent begeleidt de leerlingen bij het 
uitvoeren van de opdracht en stelt de 
leerlingen activerende vragen om het 

leerproces te sturen. 

De leerlingen gaan in groepjes van 3 aan 
de slag met de opdracht. 

Ze krijgen per groepje: 

- 1 gerecht; 
- 1 menukaart; 

- 1 receptenlijst; 
- 1 landkaart. 

 
Door gebruik te maken van een 

routeplanner en de informatie over hun 
gerecht op de menukaart, receptenlijst en 

de landkaart kunnen zij het aantal 
kilometer dat hun gerecht afgelegd heeft 

bepalen. 
 

TIP: www.transportguiderotterdam.nl  
Slot 

10 min 

De docent schrijft per gerecht op hoeveel 
kilometer het gerecht gemaakt heeft. De 
leerlingen krijgen op deze manier inzicht 

in de hoeveelheid kilometers die de 
gerechten maken voordat ze op hun bord 

liggen.   

De leerlingen vertellen per groepje kort 
hoeveel kilometer hun gerecht gemaakt 

heeft. 
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Antwoordmodel. 

Een aantal afstanden staan vast. Echter is de afstand tot de school verschillend. Dit is uiteraard 
afhankelijk van waar de school staan. 

Voorgerechten: 

Gerecht  Ingrediënten  Afstand  
Carpaccio gerookte zalm Noorse zalm Noorwegen-Rotterdam: 970 km 

Rotterdam-adres school: -- 
Zeeuwse sla Afhankelijk locatie school en bedrijf 
Dille dressing:   
Citroensap  Haarlem-adres school: -- 
Mosterd Hamburg-adres school: -- 
Honing Veghel-adres school: -- 
Olijfolie Veghel-adres school: -- 
Dille  Rilland of Oosterland-adres school: -- 

Carpaccio rund Iers rund Sojaà Brazilië-Ierland: 8000 km 
Ierland-Rotterdam: 740 km 
Rotterdam-adres school: -- 

Zeeuwse sla Zie eerder 
Pesto dressing:  
Pijnboompitten Veghel-adres school: -- 
Knoflook  Rotterdam-adres school: -- 
Parmezaanse kaas ’s Hertogenbosch-adres school: -- 
Olijfolie   Veghel-adres school: -- 
Basilicum (vers) Rilland of Oosterland-adres school: -- 
Zwarte peper Rotterdam-adres school: -- 

Hollandse garnalen Hollandse garnalen Breskens of Colijnsplaat of Vlissingen-adres school: -- 
Zeeuwse sla Zie eerder 
Cocktailsausje:  
Mayonaise  Veghel-adres school: -- 
Slagroom  Veghel-adres school: -- 
Ketchup  Veghel-adres school: -- 
Azijn  Veghel-adres school: -- 
Paprikapoeder  Rotterdam-adres school: -- 
Peper Rotterdam-adres school: -- 
Zout  Rotterdam-adres school: -- 

Rundvleessoep  Iers rund Zie eerder 
Zeeuwse groenten Afhankelijk locatie school en bedrijf 
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Hoofdgerechten: 

Gerecht  Ingrediënten  Afstand  
Pulled pork Zeeuws varken Aagtekerke-adres school: -- 

Zeeuwse patatten  Afhankelijk locatie school en bedrijf 
Belgische mayonaise:  
Eierdooier  Aardenburg, Grauw of Vogelwaarde-adres school: -- 
Natuurazijn Veghel-adres school: -- 
Mosterd Hamburg-adres school: -- 
Zout Rotterdam-adres school: -- 
Zonnebloemolie  Veghel-adres school: -- 

Gegrilde Noorse zalm Noorse zalm Noorwegen-Rotterdam: 970 km 
Rotterdam-adres school: -- 

Zeeuwse patatten Zie eerder 
Belgische mayonaise Zie eerder 

Gegrild kippetje Zeeuwse scharrelkip Aardenburg, Grauw of Vogelwaarde-adres school: -- 
Zeeuwse patatten Zie eerder 
Belgische mayonaise Zie eerder 

 

Nagerechten: 

Gerecht Ingrediënten  Afstand 
Bananensplit  Vanille-ijs  Veghel-adres school: -- 

Chocoladesaus:  
Slagroom  Veghel-adres school: -- 
Fijngehakte pure chocolade  Veghel-adres school: -- 
Slagroom  Zie eerder 

Dame blanche Vanille-ijs Zie eerder 
Warme chocoladesaus Zie eerder 
Slagroom  Zie eerder 

Kinderijsje Vanille-ijs Zie eerder 
Ananas Brazilië-Rotterdam: 8300 km 

Rotterdam-adres school: -- 
Slagroom Zie eerder 
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Suggesties aanvullende lessen: 

• Plan een excursie naar een lokaal bedrijf; 
• Maak de gerechten gezamenlijk klaar. 
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