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GoodPlanet Challenges – Eet lokaal 
Dinsdag 16 oktober 

 
Meer dan 300 Belgische scholen zetten zich in om lokaal en seizoensgebonden te eten. 
Gemotiveerde leerkrachten en leerlingen tonen dat een meer duurzame voedingswijze 
mogelijk is en dat ze klaar zijn voor deze verandering.  

Voeding en klimaatverandering 
Voeding is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen1. 
Zoals het IPCC-klimaatrapport aantoont, wordt de noodzaak om deze uitstoot te verminderen 
steeds dringender. De uitdaging Eet lokaal toont dat iedereen op zijn eigen niveau in actie kan 
komen.  

Lokaal en seizoensgebonden eten: de juiste houding voor de planeet 
De uitdaging Eet lokaal nodigt scholen uit om hun leerlingen een lokaal stuk fruit als tussendoortje 
aan te bieden. Zo moedigen zij leerlingen aan om vanaf nu goede gewoonten aan te nemen. Lokaal 
en seizoensgebonden eten zorgt voor een vermindering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen 
in deze sector2. Dit jaar gaan bijna 85.000 mensen deze uitdaging aan. Een enorme opkomst voor 
een zaak die ons allemaal aanbelangt.  

Digitaal enquêtesysteem meet de impact van de actie 
 

In de gemeentelijke basisschool ’t 
Sprinkhaantje in Buggenhout vertoeven 
deze week twee digitale 
enquêtetoestellen. Ze meten welke 
impact de voedingsgewoonten van de 
leerlingen hebben op de planeet en op 
hun eigen gezondheid. Via een 
eenvoudige vraag registreren leerlingen 
bijvoorbeeld dagelijks welk soort 
tussendoortje ze eten op school. 

 

 

Het enquêtesysteem maakt deel uit van het project GoodSchool DigiTool, een samenwerking tussen 
GoodPlanet en Proximus, die erop gericht is scholen bij te staan in hun initiatieven op het vlak van 
duurzaamheid. Het toestel dat de antwoorden registreert, is rechtstreeks verbonden met het 
internet via het LoRa-netwerk van Proximus. Op die manier worden de resultaten onmiddellijk 
opgeslagen in de cloud.  

                                                      
1 en 2 Brussel Leefmilieu : Voeding, een belangrijke milieu-uitdaging. 
 

https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/uitdagingen-en-gevolgen/voeding-een-belangrijke-milieu-uitdaging
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Op basis van de verzamelde resultaten kunnen scholen hun leerlingen sensibiliseren en concrete 
stappen ondernemen om de school duurzamer te maken. De gegevens kunnen meerdere jaren 
bewaard worden, waardoor scholen ook de impact van hun acties op langere termijn kunnen 
analyseren. 

In totaal staan er zes digitale enquêtesystemen verspreid over drie scholen in Brussel, Vlaanderen 
en Wallonië.  De eerste resultaten van deze bevraging rond voeding, die een hele week zal duren, 
worden op de Eet lokaal-actiedag bekendgemaakt.  

Wenst u meer informatie over het digitaal enquêtesysteem ?  

Contacteer Simon Reijniers – s.reijniers@goodplanet.be – 0474 98 04 62 

 

Geëngageerde leerlingen en leerkrachten ontmoeten? 

 

GoodPlanet Challenges bestaat uit 5 uitdagingen verspreid over het schooljaar. Elke uitdaging zet in 

op een specifiek milieuthema. De campagne wil aantonen dat we allemaal samen met een paar 

dagelijkse en haalbare handelingen de impact op onze leefomgeving kunnen verminderen. Jaarlijks 

nemen duizenden mensen deel aan deze campagne ten voordele van de planeet.  

Wil je meer weten ? Neem een kijkje op onze website : www.goodplanetchallenges.be en onze 
Facebook-pagina. Contact : Sofie Cloots – 0473 13 30 24 – challenges@goodplanet.be 

 

 De campagne GoodPlanet Challenges is een initiatief van GoodPlanet Belgium met de steun van Leefmilieu Brussel en 
de Vlaamse overheid.  

Gemeentelijke Basisschool ‘t Sprinkhaantje, Collegestraat 1, 9255 Buggenhout 
Contact: Sofie Cloots – s.cloots@goodplanet.be – 0473 13 30 24 
 
Welkom om 10 uur 

Vlak voor de speeltijd bijten de leerlingen van het 2de en 5de leerjaar gelijktijdig in een appel terwijl 
ze samen in de vorm van een appel gaan staan. Daarna eten ze de appel gedurende een minuutje 
symbolische stilte verder op.   

Wat staat er verder op het programma? 

Een ochtendtoneel kaart de problematiek van fruit en groenten uit verre landen aan. Vervolgens gaat 
elke klas van de lagere school aan de slag met één groentesoort om op een originele manier een 
aantal oplossingen te bieden. Op het slotmoment genieten de kinderen van een kom soep gemaakt 
van alle groente  terwijl elke klas haar ‘groenten’-kunstwerk voorstelt. 
Ook de kleuters zitten niet stil. Zij werken een week lang rond het thema en gaan onder andere appels 
plukken, appelmoes maken, geblinddoekt proeven, … 
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