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Gezond eten voor iedereen 
Hoe zorg je dat kinderen vertrouwd raken met de her-
komst en het bereiden van voedsel? En hoe bereik je 
dat kinderen en hun ouders gezonder eten? Met deze 
twee vragen ging Stadsvoedsel Zutphen aan de slag 
onder de noemer ‘Weet wat je eet’. Ze organiseerde 
voedseleducatie voor kinderen in het Waterkwartier 
en in de Zuidwijken. Twee basisscholen en twee bso’s 
namen deel. In beide wijken wonen relatief veel gezinnen 
die sociaal-economisch gezien minder kansen hebben  
in de maatschappij. Financieel kreeg het project steun  
van Gemeente Zutphen. Voedselcoach Gea Oosterveld  
voerde het project uit. Ze werkte hiervoor samen met 
onder meer de GGD en Beweeg Wijs. En natuurlijk met 
de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de 
scholen en kinderopvangcentra.
In dit boekje leest u wat er in 2017 is bereikt met het 
programma ‘Weet wat je eet’. Het is geen volledige 
opsomming van activiteiten; wel geeft het een beeld 
van de mogelijkheden. Met deze publicatie willen we 
scholen, bso’s en anderen inspireren aan de slag te gaan 
met voedseleducatie. Ook willen we alle betrokken 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en overige 
professionals, subsidiegevers en vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet.
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De drie pijlers van ‘Weet wat je eet’
Wat kies je als je inkopen gaat doen? Hoe maak je een 
gezonde keuze? In de supermarkt van tegenwoordig vind 
je schappen vol voorgesneden groentes, kant-en-klare 
sausjes en maaltijden in pak of blik. De kennis over waar 
ons voedsel vandaan komt verdwijnt stukje bij beetje. En 
het valt niet mee om uit te zoeken welke producten echt 
gezond zijn. De smaak van verse groenten als andijvie, 
bietjes of radijs raakt langzamerhand in de vergetelheid. 
Veel kinderen raken gewend aan voeding met veel zoet, 
zout of vet.

‘Weet wat je eet’, biedt educatie rondom ons dagelijks 
eten. Stapsgewijs ontdekken kinderen hoe het is om te 
kokkerellen, en zelf groenten te telen. Ze beleven nieuwe 
smaken, genieten van het buiten zijn. ‘Weet wat je eet’ 
richt zich primair op kinderen. Via de kinderen bereikt ze 
ook de ouders. Het project ‘Weet wat je eet’ is gebaseerd 
op drie pijlers.

Pijler 1 De voedselcoach 
Voedseleducatie staat niet vanzelf op het lesprogramma 
van de basisschool. Veel scholen zien wel het belang. 

Zeker als er vermoedens zijn dat hun leerlingen thuis te 
weinig gezond voedsel krijgen. De tijd ontbreekt echter 
om zich oriënteren op geschikte lesprogramma’s. De 
voedselcoach helpt scholen op weg en verkent moge-
lijkheden voor voedseleducatie, op het schoolterrein of 
daarbuiten. De coach biedt praktische tips en oplossingen. 
Hiermee kunnen scholen en bso’s zelfstandig aan de slag 
met lessen over voedsel.

Pijler 2 Verbinding met bestaande methodes en 
kansen in de wijk
‘Weet wat je eet’ en de voedselcoach sluiten aan bij 
bestaande (les-)methodes. Want waarom zou je het wiel 
opnieuw uitvinden als er al mooie methodes bestaan? 
Voorbeelden zijn Jelle’s Makkelijke Moestuin en de 
smaaklessen van het Voedingscentrum. De coach werkt 
samen met andere professionals, zoals medewerkers van 
de GGD en Beweeg Wijs. Ook zij besteden, vanuit hun 
eigen expertise, aandacht aan gezond eten. Tot slot legt 
de coach contacten met de buurt, signaleert dat kinderen 
bijvoorbeeld een dagje kunnen koken, en roept de hulp in 
van vrijwilligers die kunnen meehelpen met de aanleg van 
een tuin of kookactiviteiten.

Pijler 3 Zoveel mogelijk ouders en kinderen doen mee
Het voedseleducatie-programma ‘Weet wat je eet’ wil 
zoveel mogelijk kinderen bereiken. Daarom richt het zich 
op het onderwijs en kinderopvang. Alle activiteiten zijn 
laagdrempelig en sluiten aan bij de beleving van kinderen. 
Samen op onderzoek, in de tuin of de keuken. Met elkaar 
nieuwe ervaringen opdoen en ander smaken beleven.

Een bso op excursie bij De Kaardebol.
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Jelle’s Makkelijke Moestuin, is een moestuinbak van onge- 
veer 1,5 m2. Juist voor jonge kinderen is dit een geschikte 
manier van tuinieren. Lekker overzichtelijk, en je kunt de 
bakken op een plek zetten waar kinderen dagelijks langs- 
lopen. Zo zien ze de tuin iedere dag veranderen. 
Obs De Parel, buitenschoolse opvang Dikkertje Dap en 
Kindercentrum Zwanevlot kregen enkele moestuinbakken 
in bruikleen van Stadsvoedsel Zutphen. De kinderen ver-
zorgden de tuintjes, onder leiding van de leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. Eens per twee weken kwam 
de voedselcoach langs om mee te denken. Zaadjes voor 
de moestuinbak kun je gewoon kopen. Maar de ervaring 
leert dat ouders het leuk vinden eigen zaaigoed en 
plantjes mee te brengen. Deze betrokkenheid van ouders 
brengt de moestuinbakken nog dichter bij de kinderen.

Jelle’s Makkelijke Moestuin

Marleen van Oorsprong, 
directeur bij OBS de Parel:

En dan is het tijd om te oogsten. De meeste oogst bij de 
Parel belandde tussen de boterhammen van de kleuters, 
en in zelfgemaakte salades.

Bij obs De Parel verzorgden de kinderen van groep 1 en 2 
de bakken. De school koos voor groenten die je binnen 
een paar weken kunt oogsten, zoals radijsjes en sla. 
Dit was nodig omdat de kinderen in de zomervakantie 
vrij hebben. De kinderen van Dikkertje Dap en Kinder-
centrum Zwanevlot verbouwden ook andere groenten als 
worteltjes, tuinkruiden en zelfs mooie zonnebloemen.
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Tuinieren met kinderen
Tuinieren op De Kaardebol
Al tientallen jaren krijgen de kinderen van groep 6 van 
obs De Waaier les in tuinieren. Een jaar lang onderhouden 
ze hun eigen tuin op het terrein van het voormalige 
educatiecentrum De Kaardebol. Ook dit jaar hadden de 
kinderen er een tuin waarin ze hun eigen groenten ver-
bouwen: aardappelen, worteltjes, bietjes, andijvie, enz. 
Het aantrekkelijke van De Kaardebol is dat het volop 
ruimte biedt om te ravotten, van de natuur te genieten en 
bloemen te plukken. Of om te snoepen van de bessen-
struiken. Dankzij de inzet van medewerkers en vrijwilligers 
van De Kleine Kaardebol en Samen Spelend Leren, bleef 
het terrein rond de jeugdtuinen er aantrekkelijk uitzien.

Kinderen uit het Waterkwartier en de Zuidwijken konden 
zich ook individueel opgeven voor een jeugdtuin. 
Zo’n vijftien kinderen deden hieraan mee. Daarnaast 
begeleidde Stichting Samen Spelend Leren enkele 
kinderen één op één.

Schooltuin De Waaier, een geslaagd experiment
De Vijfmorgentuin is een buurttuin, vlak bij obs De Waaier. 
De tuin is eigendom van Buurtservice, een onderdeel 
van welzijnsstichting Perspectief. Op initiatief van de 
voedselcoach kreeg De Waaier een stuk tuin in bruikleen. 
Groep 7 mocht planten en zaaien; de kleuters gaven de 
plantjes water. Met de opbrengst van de tuin maakte 
groep 7 soep, waarvan de hele school mocht smullen. Het 
experiment is het waard om volgend jaar voort te zetten. 
Daarom maakt Buurtservice in 2018, speciaal voor de 
leerlingen, een paadje van school naar de tuin. 

Dikkertje Dap
Kinderopvang Dikkertje Dap had twee kleine, ongebruikte 
moestuinbakken. Het idee ontstond dat de kinderen hier 
een moestuin zouden verzorgen. Voor de oudere kinderen 
bleek dit onhandig; de bakken stonden namelijk op het 
plein van de kleuters. Bovendien vonden deze kinderen 
meer uitdaging in een tuin op De Kaardebol.
Omdat het speelplein van de kleuters opnieuw en speelser 
ingericht zou worden, stelde de voedselcoach hier ook 
moestuinbak voor de kleuters voor. Stadsvoedsel Zutphen 
schonk de school een Makkelijke Moestuinbak, die het 
hart van het nieuwe speelplein gaat worden.

Gea Oosterveld, voedselcoach
Tijdens het tuinieren kun je lekker je energie kwijt.
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Voedselactiviteiten bij het Oogstfeest 
In september 2017 organiseerde Stadsvoedsel Zutphen 
verschillende activiteiten op De Kaardebol tijdens een 
oogstfeest. Zo was er een wijnproeverij voor de kinderen. 
Als echte sommeliers probeerden de kinderen te raden 
welk fris-drankje er in hun wijnglas zat. Ruiken, walsen, 
slurpen, proeven en ja… ook spugen.  
Om aan te sluiten bij de beleving van de ouders kregen 
de kinderen gemengde sla in een bakje mee naar huis. 
Gewassen, gesneden en versierd met kerstomaatjes. Net 
als in de supermarkt. 

Gezond bewegen & gezond eten, obs De Waaier
Als je de avondvierdaagse loopt, dan kun je maar beter 
zorgen dat je de juiste voeding krijgt. Samen met Mascha 
Warnshuis van Beweeg Wijs bedacht voedselcoach Gea ex- 
tra voedingslessen voor De Waaier. Want energiedrankjes 
uit de supermarkt “geven even een kick, maar daarna wil 
je slapen”, zo vertellen de kinderen zelf. Met de kinderen 
van De Waaier maakten ze smoothies, haverkoekjes en 
popcorn. Zo werd de avondvierdaagse extra feestelijk. 

Kokkerellen en smaaklessen

Zelf frietjes bakken, van eigen geoogste aardappelen.

De weekendschool
In september 2017 startte een nieuw seizoen van De Weekendschool 
met veertig kinderen. Nieuwsgierige kinderen die om wat voor reden dan 
ook extra support verdienen. Dit schooljaar komen ze tien keer bijeen 
op zondagmiddag. De voedselcoach verzorgt een uitgebreide lunch, 
herkenbaar en toch met verrassende elementen. Gezellig met elkaar aan 
tafel eten blijkt een belevenis. Ongemerkt eten ze de nodige groenten en 
fruit.
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Aansluiten bij de aanpak van de GGD
Stadsvoedsel Zutphen sluit waar mogelijk aan bij 
bestaande initiatieven rond gezonde levensstijl. Zo 
signaleerde obs De Waaier, dat leerlingen niet altijd 
gezond eten. Veel kinderen komen uit een cultuur waar 
naar westerse maatstaven veel zoetigheid en witmeel 
wordt gegeten. De school schakelde de GGD in. Uit 
gesprekken van GGD met ouders bleek dat ouders 
behoefte hadden aan een duidelijk beleid. Tijdens een 
speciale bijeenkomst maakten ouders en school samen 
de afspraak dat kinderen alleen water en fruit meekrijgen 
voor de ochtendpauze. 

Gezond eten, gezond bewegen met Beweeg Wijs
Beweeg Wijs organiseert wekelijks naschoolse activiteiten 
voor de kinderen van de Waaier en de Wegwijzer. Eens 
per maand organiseren ze dit samen met een andere 
partij. Rond Sint Maarten konden kinderen met hulp van 
de voedselcoach soep brouwen, op beide schoolpleinen. 
Ook de ouders konden hier proeven.

Samenwerken met andere professionals
Een dagje koken met een echte kok 
Groep 7 van De Waaier bezocht de keuken van de 
Hanzehof waar ze mochten koken onder leiding van een 
echte kok. De leerkracht: “Samen dingen ondernemen 
zoals koken in een professionele keuken, zijn belangrijke 
ervaringen voor onze kinderen.”

Gea Oosterveld maakte enkele voorbeelden van een gezond ontbijt voor de ouderbijeenkomst op De Waaier.
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Als we terugkijken op dit eerste jaar van ons programma 
'Weet wat je eet', dan denken we vooral succesvol te 
zijn geweest met de inzet van onze voedselcoach als 
ondersteuner van scholen en bso's. 
Gea dacht mee met de leerkrachten, kwam met creatieve 
ideeën om de kinderen zelf te laten ervaren en wist 
de kinderen mee te nemen in een ontdekkingstocht 
rond voedsel. De gesprekken met de schoolleiding en 
leerkrachten waren van belang om het voedselbeleid van 
de scholen te versterken en handen en voeten te geven. 
En Gea wist praktische zaken te regelen: een stukje grond 
om met de kinderen te tuinieren, een kok en keuken 
om een middagje te kokkerellen en vrijwilligers die bij 
dergelijke activiteiten kwamen helpen.
Komende jaren willen we deze aanpak verder verdiepen. 
We zetten vooral in op de volgende doelen:
•	 Zorgen dat elk kind in Zutphen elk schooljaar iets 

bijleert op het gebied van gezond eten. Hiervoor 
willen we de bestaande 'smaaklessen' voor scholen 
van het Voedingscentrum, aantrekkelijk maken voor 
verschillende leeftijdsgroepen en belevingswerelden. 

•	 Zorgen dat scholen en bso's beschikking hebben 
over praktijkruimten als een moestuin en een keuken. 
Hiermee kunnen de 'smaaklessen' in praktijk gebracht 
worden.

•	 Meedenken met scholen die de titel Gezonde School 
willen voeren en ze hierbij ondersteunen.

•	 Een brede aanpak van gezonde levensstijl voor 
kinderen bevorderen; Door mee te denken met 
andere organisaties, en met hen samen te werken

•	 Nog meer ouders bereiken via de scholen en bso's.

Nawoord

Wij gaan graag in gesprek met partijen die ons willen 
helpen bij het bereiken van deze doelen, in het bijzonder 
met scholen en bso’s.Dankzij de roerzeef zit er opeens bekende 

soep in de pan:“Deze soep lust ik wel.” 

Hans du Chatinier, directeur obs De Waaier



Samenwerkende organisaties en sponsoren:
•	 Beweeg Wijs
•	 Buurtservice Perspectief Zutphen
•	 Educatiepunt Zutphen
•	 Gemeente Zutphen
•	 GGD
•	 De Kleine Kaardebol
•	 Rurealis
•	 Stichting Samen Spelend Leren

Deelnemers aan ‘Weet wat je eet’
•	 Obs De Parel
•	 O.B.S. De Waaier
•	 Cornerstone Zutphen
•	 Dikkertje Dap, kinderopvang
•	 Kindercentrum Zwanevlot, kinderopvang
•	 Weekendschool De WereldWijzer

Projectverantwoordelijkheid en uitvoering:
•	 Stadsvoedsel Zutphen 

info@stadsvoedselzutphen.nl
•	 Gea Oosterveld 

voedselcoach@stadsvoedselzutphen.nl 

www.stadsvoedselzutphen.nl

Stadsvoedsel Zutphen wil ervoor zorgen dat meer 
inwoners van Zutphen gezond voedsel eten. Gezond 
voor mens, dier en milieu. Hiervoor is het nodig dat 
gezond voedsel betaalbaar is, én dicht bij huis te krijgen. 
Stadsvoedsel Zutphen inspireert en helpt anderen die 
daarmee aan de slag willen.


