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de grond, draagt deze intensievere manier van landbouw bedrijven 

bij aan te hoge CO2-uitstoot, hierna te noemen de carbon footprint. 

Daarnaast zien we dat de gemiddelde burger steeds minder in 

verbinding staat met de natuur om ze heen2. We weten vaak niet 

eens wat voor bomen er in onze straten staan of met wat voor dieren 

wij ons ecosysteem delen. Laat staan dat we weten dat aardbeien 

eten in de winter, best wel bijzonder (lees: onnatuurlijk) is en een 

grote carbon footprint met zich meebrengt. Met het wegvallen van 

onze band met de natuur, verliezen we kennis over wat bepaalde 

(inheemse) gewassen ons kunnen bieden, hoe ze groeien, en in welk 

seizoen ze geoogst worden.

Daarom is het essentieel dat wij als maatschappij op zoek gaan naar 

manieren om met name de jongeren terug in verbinding te brengen 

met de natuur om ons heen en inheemse agricultuur. Met als doel 

kleinere carbon footprint en een schonere toekomst van onze 

voortbestaanden*.

Probleemstelling
Jongeren staan steeds minder in verbinding met de natuur en de 

seizoenen. Het ontbreekt hen aan kennis over en respect voor de 

oorsprong van natuurlijke producten, aldus Sherlien Sanches van 

Earth Charter Nederland2. Voor hen is het gewoon dat er natuur 

is, en vanzelfsprekend dat er altijd een overvloed aan agrarische 

Aanleiding
Een economie gedreven door korte termijn oplossingen brengt veel 

problemen met zich mee. We zien hoe boeren protesteren omdat er 

steeds meer druk komt te liggen op de massaproductie van groente 

& fruit. ‘Druk op Boeren is Torenhoog’, aldus WUR-hoogleraar Rogier 

Schulte. 

“De druk op boeren is enorm. Het verdienmodel is er 
niet. Met als resultaat dat de realiteit achter blijft.” 
~ Rogier Schulte WUR-Hoogleraar1

Pachtcontracten in de landbouw bieden te weinig mogelijkheden  

voor natuurinclusieve landbouw, aldus Herenboerderij ‘t Lies 

voorzitter Mark Steinbusch, die ik gesproken heb in een expert 

interviewA.  Hierdoor zie je in de praktijk dat er vaak te weinig tijd is 

voor herstel van de bodemkwaliteit. Omdat het financiële risico 

van een mislukte oogst zwaarder weegt dan de voordelen van 

overstappen op een klimaatneutrale manier van verbouwen, ‘boeren‘ 

agrariërs vaak noodgedwongen tegen de natuur in om net rond te 

kunnen komen. Een agrariër kan zich geen mindere of mislukte oogst 

veroorloven dus worden pesticiden of (kunst)mest ingezet om de 

groei van gewassen te stimuleren. Nog afgezien van de uitputting van 

*De term voortbestaanden komt uit VPRO Tegenlicht: ‘Time Rebels‘
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producten ligt in de winkelschappen voor een lage prijs. Maar er is een 

keerzijde aan deze leefstijl: de uitputting van de aarde, overbevolking, 

ontbossing, en massaproductie. We zien de temperatuur van onze 

planeet stijgen; ecosystemen verdwijnen; en nieuwe gevaren 

verschijnen zoals natuurrampen, en de stijging van de zeespiegel, 

die mogelijk voorkomen kunnen worden.

Doelstelling
Ik heb gekozen om als doel voor ogen te hebben jongeren te 

informeren, en activeren om bewustere keuzes te maken als het 

aankomt op hun carbon footprint. Voor een ‘bewuste keuze’ is de 

volgende betekenis vastgesteld: een keuze die aan de hand van 

beargumentatie en informatievoorziening jongeren in staat stelt 

zich goed te voelen bij hetgeen wat ze kiezen. Door middel van mijn 

onderzoek zal ik verkennen wat je kan doen om je carbon footprint 

omlaag te halen op een manier die voor jongeren aantrekkelijk is.

Onderzoeksvraag

Hoe kun je jongeren activeren tot het verminderen 
van hun carbon footprint door ze in aanraking te laten 
komen met seizoensgroenten?

Deelvragen

Wat is een carbon footprint?

Hoe kun je een carbon footprint 
meetbaar maken?

Hoe bewust zijn jongeren met 
hun carbon footprint bezig?

Waarmee kun je jongeren het 
beste informeren over hun 
carbon footprint?

Hoe kunnen seizoensgroent-
en je helpen bij het vergroenen 
van je carbon footprint?
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eten’, ‘je mag niet meer lang douchen’B. Ik vroeg me af of het mogelijk 

is om die negatieve associaties te verleggen naar iets wat positiefs: 

bijvoorbeeld naar wat er wél kan.

Er zijn concepten opgezet voor boerderijen die succesvol op kleine 

schaal klimaatneutraal kunnen draaien. Als ‘best practice’ heb ik deze 

bedrijven onderzocht. Dit doen ze namelijk door met de seizoenen 

méé te werken, in plaats van ertégen. Het nadeel hiervan is dat je 

afhankelijk bent van wat het seizoen te bieden heeft, maar het grote 

voordeel is dat de grond rijk blijft in voedingsstoffen, en veel lagere  

CO2-uitstoot.

Doelgroep
Dit onderzoek richt zich op jongeren van 18 t/m 26 jaar, omdat dit een 

leeftijd is waarop jongeren uit huis gaan voor hun studie. Zo blijkt uit 

cijfers van het CBS3:

“Van de 18-jarigen woonde 89,7 procent op 1 januari 
2020 nog bij één of beide ouders. Met 25 jaar was dat 
30,4 procent”

Jongeren leren in deze periode, soms wel voor het eerst, hoe het 

is om zelfstandig te moeten leven, hun eigen boodschappen te 

doen en hun eigen keuzes te maken op het gebied van voeding. Dit 

Onderzoek
Op basis van mijn onderzoek heb ik een aantal conclusies getrokken. 

De meest belangrijke conclusies staan hieronder beschreven.

De carbon footprint van een product meetbaar krijgen is lastig 

omdat de carbon footprint uit twee delen bestaat: de logistieke 

carbon footprint, en de productie-carbon footprint. De logistieke 

carbon footprint is precies te bepalen als je de uitstoot weet van 

de voertuigen waarmee het product van de plaats van oorsprong 

tot zijn bestemming komt (de reis van A naar B). Als deze informatie 

niet beschikbaar is, kan je een schatting maken met behulp van de 

fuel factor, een formule waar in het betreffende hoofdstuk, dieper 

op ingegaan wordt. Het bepalen van de productie-carbon footprint 

echter (de CO₂-uitstoot die vrijkomt tijdens het productieproces*) 

is enorm complex, omdat deze per product verschilt. Vanwege de 

kaders van dit onderzoek, en de wens een werkzaam concept te 

ontwerpen wat de carbon footprint van een product uitrekent, heb ik 

gekozen uit te gaan van alleen de logistieke footprint.

Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren milieuvervuiling als een groot 

tot heel groot probleem zien. Het is alleen lastig voor hen om goede 

keuzes te maken met betrekking tot hun carbon footprint, en daar 

zich oprecht goed bij te voelen. Het verbeteren van je carbon 

footprint wordt namelijk vaak geassocieerd met vooral negatieve 

connotaties, c.q. ‘je mag niet meer vliegen’, ‘je mag geen vlees meer 

*Productie van groente van zaad tot oogstrijp product, maar ook eventueel de productie van een vliegtuig, brandstof, etc. 
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Ik vind het lastig om 
weloverwogen 
beslissingen te maken 
tijdens het winkelen, 
omdat je geen zicht 
hebt op hoe “slecht” 
iets is.

Over milieubewust zijn

“Ik probeer om milieubewust te 
zijn. Ik eet vrijwel alleen vegan, en 
over het algemeen gaat het me 
goed af. Ik mis alleen soms frikan-
dellen zoals met carnaval. Ik ga 
vooral met het openbaar vervoer. 
Ik woon boven de supermarkt dus 
ik koop vrijwel alleen wat ik die dag 
nodig heb, zo verspil ik minder.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Ik denk dat ik een "zetje" nodig heb om het te 
gebruiken. Nu ik de uitstoot en herkomst van 3 
producten heb gezien ben ik erg nieuwschierig 
geworden naar hoe dit met andere producten 
zit. Dus als de app nu uit zou komen zou ik hem 
gebruiken. Had ik geen "voorproefje" gehad 
had ik hem waarschijnlijk niet gebruikt.

Als je ziet dat een product van ver komt, zou 
je dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Ja, want we proberen zo min mogelijk uitstoot 
te creëren en dat kan alleen als je lokaler gaat 
eten

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) 
duurder is, zou je daar dan geld voor over 
hebben als je weet dat dat een minder erge 
koolstofafdruk heeft?

Het zou mij moeite kosten, want ik blijf nou 
eenmaal Nederlander en dus een cheapskate, 
maar ik zou het wel gaan proberen omdat het 
voor mij belangrijk is dat ik hier controle over 
heb.

Wekt deze extra informatie keuzestress op of 
begeleidt het je in het maken van de juiste 
keuze voor jou?

Het wekt geen keuzestress op, het begeleidt je 
juist in het maken van een weloverwogen 
beslissing.

Naam: Vera Nijsveld

Leeftijd: 21 jaar

Woonsituatie: Alleen, op kamers, Breda

Opleiding: Leisure management aan NHTV

Baan: Bediening medewerker ‘t Hart van Breda

Dat mijn (klein) 
kinderen later mogen 
genieten van de zelfde 
planeet als waar ik nu 
van mag genieten.

DoelObstakel Droom

Politieke Partij

Ik wil voor mijn 
nageslachten 
bijdragen aan het 
vergroenen van de 
wereld zodat zij niet 
met onze problemen 
komen te zitten

Over milieubewust zijn

“milieubewust zijn is wel belangrijk 
maar ik vind dat de verantwoor-
delijkheid daarover gedragen 
moet worden door de overheid en 
grote bedrijven. Als individu heb je 
daar weinig controle over. Ik fiets 
tegenwoordig wel naar mijn werk 
maar dat is meer voor mijn eigen 
gezondheid.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Nee, want dan moet je elk product los gaan 
opzoeken en dat kost veel te veel tijd.

Als je van supermarkten deze informatie 
krijgt, zou je die dan toepassen?

Ja, als je ervan uitgaat dat wat er staat ook 
klopt natuurlijk. Voor hetzelfde geld worden ze 
door bepaalde producten gesponsoord om 
een goed woordje in te leggen over hun 
product.

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) 
duurder is, zou je daar dan geld voor over 
hebben als je weet dat dat een minder erge 
koolstofafdruk heeft?

Hangt erg van het prijs verschil af. Is de betere 
optie bijvoorbeeld maar 50 cent duurder dan 
zeker.

Ben jij van mening dat je als individu een 
bewuste blik op je koolstofafdruk moet 
hebben?

Dat kan wel bijdragen, maar ik ben van mening 
dat er nog meer verschil gemaakt kan worden 
als dit niet bij de consument ligt, maar eerder in 
de voedselketen. Voedselproducenten dienen 
hier meer op aangestuurd te worden. Wanneer 
lokale producten bij de supermarkt ligt, zal ik 
hier eerder voor kiezen.

Naam: Denise Elzinger

Leeftijd: 18 jaar

Woonsituatie: Studentenhuis, Den Bosch

Opleiding: MBO verzorging

Baan: Receptiemedewerker Hotel Golden Tulip

Dat wij elkaar meer 
zien als een 
samenleving & 
afstappen van super-
kapitalisme wat ons in 
deze ellende heeft 
gebracht

Er wordt te veel 
verantwoordelijkheid 
gelegd op ons terwijl 
de jongerengeneratie 
machtloos is.

Ik wil dat jongeren 
meer representatie 
hebben en macht in de 
tweede kamer omdat 
de politiek in korte 
termijn oplossingen 
denkt.

DoelObstakel Droom

Politieke Partij

Over milieubewust zijn

“Ik zou nooit zeggen dat ik veel 
verspil. Ik probeer een beetje 
verantwoordelijk om te gaan met 
de wereld. Daarom eet ik alleen 
maar biologisch vlees, en probeer 
ik minder vlees te eten. Ik ben wel 
van mening dat er belangrijkere 
zaken zijn zoals bijvoorbeeld 
woningen voor starters of de 
wealth gap.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Ik zou het pas gebruiken als het meer 
informatie heeft, dus niet alleen CO2 uitstoot, 
maar ook andere elementen waarbij je kunt 
aflezen hoe goed/slecht het is voor de natuur 
en je lichaam.

Ben jij van mening dat je als individu een 
bewuste blik op je koolstofafdruk moet 
hebben?

Ja, daarbij zou het wel fijn zijn als de informatie 
makkelijker te verkrijgen is. Ik vind vaak het 
struinen naar info en dan soms ook nog 
tegenovergestelde informatie lezen ingewik-
keld.

Als je ziet dat een product van ver komt, zou 
je dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Hangt er van af, als een product dat ik liever 
gebruik/ kwa smaak beter is of van kwaliteit 
beter is en het komt van verder weg ben ik wel 
bereid om dit product te kopen. Als ik er dan 
meer voor moet betalen vanwege de reis die 
het afgelegd heeft ben ik ook bereid om dat te 
doen.

Als de onbekendere optie (szechuan peper) 
goedkoper is en een betere koolstofafdruk 
heeft, zou je dan hiervoor kiezen?

Ja, ik zou het wel willen uitproberen door de 
lagere prijs.

Ik denk dat ik meer wil 
doen om mijn afdruk 
kleiner te maken. Als de 
juiste voeding kiezen 
hierin helpt dan is dat 
mooi meegenomen

Ik merk dat ik te veel 
afhankelijk ben van de 
bestaande systemen die 
niet werken op lange 
termijn. Ik wil weten waar 
mijn eten vandaan komt. 

Ik wil dat de maatschap-
pij bewuster wordt als 
het aankomt op uitstoot 
omdat dat op lange 
termijn beter is voor de 
economie en welvaart.

DoelObstakel Droom

Politieke PartijNaam: Olivier Brand

Leeftijd: 24 jaar

Woonsituatie: Studentenhuis, samen met mijn 

goudvis, Amsterdam

Studeert: Accountancy aan de HvA

Baan: Hoofd van studievereniging

1

2 3

is daardoor logischerwijs een periode van verandering voor veel 

jongeren, iets wat de mogelijkheden biedt om deze ontwikkeling te 

sturen in de richting van een groenere toekomst.

Op basis van mijn onderzoek blijkt dat jongeren verschillende 

motivaties hebben voor het willen vergroenen van hun carbon 

footprint. Deze beweegredenen zijn in kaart gebracht, en 

verdeeld in 3 categorieën, waar ik een aantal persona’s voor 

ontworpen heb. Door te kijken naar de dromen en obstakels van 

mijn persona’s, op hun pad naar vergroening, zijn de definitieve 

randvoorwaardes voor mijn uiteindelijke ontwerp tot stand 

gekomen. De persona’s zijn in het groot te vinden in de bijlageC. 

Het milieu- en  
toekomstperspectief

Het praktische perspectief

Het sustainability en  
welvaartsperspectief
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Ontwerpcriteria
Mijn ontwerp moet:

- Spelenderwijs informatie over carbon footprint aanreiken.

- Inzichtelijk maken waarom seizoensgroenten belangrijk  

 zijn.

- Jongeren leren welke groenten er bij welk seizoen passen.

- Duurzaam gedrag belonen.

- Een zaadje planten voor gedragsverandering buiten de  

 ervaring van het ontwerp om.

Het ontwerp moet niet:

- Bepaald gedrag of eetgewoontes afkeuren.

- Een oplossing bieden waardoor jongeren meer geld  

 gaan uitgeven

- Jongeren ontmoedigen om betere keuzes te maken met  

 betrekking tot hun carbon footprint



- 10 -E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an
Samenvatting

SeizoensgroentekwartetProof of concept
Voor mijn proof of concept ben ik uitgekomen op een soort 

kwartetspel. Ik heb 11 setjes ontworpen voor alle maanden waarin 

bepaalde groente in seizoen komen, van april tot en met december. 

Voor juli & augustus zijn er ook setjes voor fruit. De kaarten zijn 

voorzien van relevante informatie, zoals smaak, of bereidingswijze 

voor de onbekendere producten zoals koolraap of lamsoor. De 

bekendere groentes zoals boerenkool of winterpeen zijn voorzien 

van informatie over het vergroenen van je carbon footprint. Als game 

mechanic krijg je bij een kwartet een prijsvraag over informatie die 

op de kaarten staat. Hierdoor motiveer je de spelers om terwijl je 

speelt ook goed de informatie op de kaarten in de gaten te houden. 

Voor mijn proof of concept heb ik gewoon illustraties van het internet 

gepakt maar voor mijn uiteindelijke ontwerp ga ik samen met een 

vriendin van mij de kaarten zelf illustreren, zodat alles samen een 

geheel vormt. Er is ook een website opgezet waar je vragen gesteld 

wordt op basis van de informatie op de kaarten. Voor mijn proof of 

concept echter staat de website nog los van de kaarten, maar voor 

het uiteindelijke spel zou je de website kunnen openen door met je 

telefoon de QR-code op de kaarten te scannen. Op de volgende 

pagina zie je mijn concept als een storyboard uitgetekend. 
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Storyboard

Kwartet van Seizoensgroente

Van alle maanden (v.d. oogst) vormen 4 
passende seizoensgroente een kwartet. Alle 
kaarten worden verdeeld, de eerstvolgende die 
jarig is mag beginnen. 

Als je een setje van 4 kaarten hebt, roep het en 
leg de kaarten op tafel neer. Je mag nu de 
QR-code kaart op tafel scannen.

Als je met je telefoon de code scant dan opent hij 
een website met een prijsvraag gerelateerd aan 
de informatie op de kaarten. Als je de vraag goed 
beantwoordt dan telt je kwartet dubbel!

De winnaar is degene met de meeste punten! Die 
heeft een biertje verdiend!

In  het midden van de tafel ligt de QR-code kaart, 
en een stapel 2x tekens.

Je begint te vragen of iemand de kaart heeft die jij 
zoekt. Zo ja, dan mag je de kaart pakken en 
verder vragen. Als nee, dan ga je met de klok mee 
en is de volgende aan de beurt. 

MEI JUNI

asp
erg
es

rab
arb
er

bla
uwe
bes

and
ijv
ie

ruc
ola

pak
soi

pos
tel
ein

peu
ltj
es

Heb jij van ‘mei’,
asperges?

Ja

Nee

Kwartet!!!
QR
CODE

x2

QR
CODE

Waar of niet waar?

Roodvlees consumptie draagt bij aan 
4,5% van je complete carbon footprint?

Waar Niet Waar

x2
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Tegelijkertijd wordt boeren opgelegd om hun carbon footprint 

omlaag te brengen. Cijfers van de Energiemonitor van de 

Nederlandse glastuinbouw laten zien hoe in 2019 nog teveel CO2-

uitstoot te herleiden was op de glastuinbouw. Liefst 1,1 Mton CO2 

boven de doelstelling die vanuit de overheid gesteld was, namelijk 

4,6 Mton CO2 per jaar. De voornaamste bron van CO2-uitstoot 

binnen deze sector was het gebruik van aardgas4. Dit was voor mij 

deel A van mijn probleemstelling.

Deel B van mijn probleemstelling is dat we zien dat de gemiddelde 

burger steeds minder in verbinding staat met de natuur dicht bij huis. 

We weten vaak niet eens wat voor bomen er in onze straten staan 

of met wat voor dieren wij ons ecosysteem delen. Laat staan dat 

we weten dat aardbeien eten in de winter, best wel bijzonder (lees: 

onnatuurlijk) is en een grote carbon footprint met zich meebrengt. 

Met het wegvallen van onze band met de natuur verliezen we een 

belangrijk deel van onze inheemse agricultuur: onze kennis over wat 

bepaalde (inheemse) gewassen ons kunnen bieden, hoe ze groeien 

en in welk seizoen ze geoogst worden.

Dit probleem is geconstateerd door Sherlien Sanches van Earth 

Charter Nederland, tijdens Tegenlicht Meet-Up #194: Time Rebels2. 

In deze meet-up ging Sanches in op hoe je naar inheemse culturen 

kunt kijken voor oplossingen waarmee je de natuur een stem kunt 

geven in besluiten voor de toekomst.

Tijdens deze meet-up werd ingegaan op de verfilming van een boek 

Inleiding
Een economie gedreven door korte termijn oplossingen brengt veel 

problemen met zich mee. We zien hoe boeren protesteren omdat er 

steeds meer druk komt te liggen op de massaproductie van groente 

& fruit. ‘Druk op Boeren is Torenhoog’, aldus WUR-hoogleraar Rogier 

Schulte1. Boeren moeten tegen betere wil om in werken tegen de 

natuur, het land uitputtend, om net rond te komen. Pachtcontracten 

zijn niet opgesteld voor natuurinclusieve landbouwA wat de 

mogelijkheid tot het herstellen van de bodem onmogelijk maakt. 

Hierdoor zie je hoe er vaker (kunst)mest of glastuinbouw ingezet 

moet worden om gewassen te verbouwen, wat bijdraagt aan een 

hogere carbon footprint. 

Pachtcontracten in de landbouw houden te weinig rekening met de 

wens (de noodzaak) om natuurinclusieve landbouw te plegen. Er is 

in de praktijk vaak te weinig tijd voor herstel van de bodemkwaliteit. 

Omdat het financiële risico van een mislukte oogst zwaarder weegt 

dan de voordelen van overstappen op een klimaatneutrale manier 

van verbouwen, ‘boeren’ agrariërs vaak noodgedwongen tegen 

de natuur in om (net) rond te kunnen komen. Een agrariër kan zich 

geen mindere of mislukte oogst veroorloven, met als gevolg dat 

(kunst)mest, pesticiden of glastuinbouw ingezet worden om de groei 

van gewassen te stimuleren. Nog afgezien van de uitputting van de 

grond, draagt deze intensieve manier van landbouw bedrijven bij aan 

een hogere CO2-uitstoot, hierna te noemen de carbon footprint.
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van auteur en filosoof Roman Krznaric, “The Good Ancestor: How to 

Think Long Term in a Short Term World”5. In dit boek beargumenteert 

Krznaric dat de jongerengeneratie zich actief bezig houdt met lange-

termijn denken, om te voorkomen dat de opwarming van de aarde een 

blijvend probleem in onze toekomst wordt. Daarom is het essentieel 

dat wij als maatschappij op zoek gaan naar manieren om jongeren 

terug in verbinding te brengen met de natuur, voor een schonere 

toekomst van onze voortbestaanden, zoals het hier genoemd werd.

Eigen positionering
Vanuit het perspectief van een kunstenaar 

merk ik op dat wij als maatschappij steeds 

minder in contact staan met de natuur. Het is 

dat ik het mezelf heb aangeleerd om hier een 

oog (en oor) voor te hebben omdat het voor mij belangrijk is. Anders 

zou ik niet weten wat voor bomen er om me heen existeren, terwijl die 

er al langer zijn dan ik. Wat voor onkruid er langs de muren van mijn 

huis groeit, terwijl ik het iedere dag zie. Wat voor vogels ik hoor als 

ik in het park wandel met mijn hond, terwijl ik ze niet op kan noemen. 

Dit probleem wordt gereflecteerd in ons huidige rechtsere politieke 

klimaat. We vergeten de natuur om ons heen een stem te geven.  

 

Daarom wil ik op zoek gaan naar een manier om jongeren te 

betrekken bij de natuur. Een manier om ze te enthousiast te krijgen 

over het verminderen van hun carbon footprint, en tevens een 

manier om ze weer meer in verbinding met de natuur te krijgen. Ik 

ben zélf medeverantwoordelijk voor hoe wij de wereld overdragen 

aan de volgende generaties. Het is aan ons om de problemen 

waar wij vandaag de dag tegen aan lopen op te lossen zodat onze 

kinderen hier niet mee opgescheept zitten. Dit bewustzijn speelt 

wel degelijk bij onze jongerengeneratie. Filosoof Roman Krznaric 

schrijft hierover in zijn boek The Good Ancestor5. Hij noemt deze 

jongerengeneratie de ‘Time Rebels’; een opkomende wereldwijde 

beweging die over honderd jaar in de geschiedenisboeken terug te 

zien is. Meer zorgdragen voor de natuur, sluit hier daarom ook goed 

bij aan.

Vanuit het perspectief van iemand die in de 

horeca werkt, heb ik een voorliefde opgebouwd 

voor alles wat de (inheemse) natuur ons te 

bieden heeft. Ik werk bij Villa Augustus in 

Dordrecht. Dit is een op Italië geïnspireerd hotel 

& restaurant, met een eigen moestuin waar 

we zo veel mogelijk gebruik van maken. Alles 

wat je in de tuin ziet groeien, en bloeien, kom je 

vervolgens op je bord tegen. Dit maakt Villa Augustus zo bijzonder, 

want het plaatje is ‘full-circle’. Je ziet het groeien, soms ruik je het 

zelfs en vervolgens proef je het op je bord. Uit het concept van 

Villa Augustus heb ik veel inspiratie gehaald voor mijn uiteindelijke 

ontwerp. Ik heb echt een passie voor de horeca, en zelf koken. Ik 

wil mensen graag meenemen op een soort ontdekkingsreis van 

heerlijke smaken en unieke belevingen.
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boeren zich in een onmogelijke situatie bevinden: ze moeten meer 

produceren om financieel rond te kunnen komen, maar moeten 

minder uitstoten. Dit betekent dat het boeren vrijwel onmogelijk 

gemaakt wordt om duurzame landbouw te plegen.

Doelstelling

Het doel dat ik voor ogen heb, is om jongeren op een interactieve 

manier te informeren en activeren om bewustere keuzes te maken 

als het aankomt op hun carbon footprint. Op een manier waarmee 

ze dichterbij de natuur komen te staan.  Voor een ‘bewuste keuze’ is 

de volgende betekenis vastgesteld: een keuze die aan de hand van 

beargumentatie en informatievoorziening jongeren in staat stelt zich 

goed te voelen bij hetgeen wat ze kiezen. Dit moet gaan op manier 

die past binnen het toekomstbeeld geschetst van een duurzame 

landbouwsector.

Onderzoeksvraag

Hoe kun je jongeren activeren tot het verminderen 
van hun carbon footprint door ze in aanraking te laten 
komen met seizoensgroenten?

Vanuit het perspectief van een CMD-

ontwerper ben ik zeer nieuwsgierig 

aangelegd. Daarom wil ik ook graag ontdekken 

hoe jongeren over dit thema denken. Ik vind 

het leuk om proefondervindelijk op zoek te 

gaan naar oplossingen en inzichten.  Om een 

oplossing te vinden die dit onderwerp op een 

interactieve en speelse manier aan jongeren 

kan introduceren.

Probleemstelling
Jongeren staan steeds minder in verbinding met de natuur en 

de seizoenen. Hierdoor dreigt deze toekomstige generatie haar 

respect en waardering voor de natuur te verliezen. Voor de jongeren 

is het misschien vanzelfsprekend dat er natuur om hen heen is, maar 

door de uitputting van de aarde door ontbossing, overbevolking, en 

massaproductie zien we de temperatuur van onze planeet stijgen. 

Ecosystemen veranderen en er dienen zich nieuwe gevaren zoals 

natuurrampen en de stijging van de zeespiegel, die voorkomen 

hadden kunnen worden. 

Daarnaast hebben wij te maken met een enorme druk op de 

mensen die ons voorzien van voedsel: de boeren. De overheid legt 

hun onrealistische CO2-eisen op. De supermarktketens en de 

consumenten willen veel (en perfecte) producten voor weinig geld, 

en dan zijn daar ook nog de pachtcontracten. Het gevolg is dat de

?



- 16 -E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an
Inleiding

Deelvragen

Wat is een carbon footprint?
Om te kunnen ontwerpen met als doel vermindering van de carbon 

footprint, moet helder gemaakt worden wat een carbon footprint is, 

welke factoren invloed hebben op de carbon footprint en dus ingezet 

moeten worden om de carbon footprint te verminderen.

Hoe kun je een carbon footprint 
meetbaar maken?
Kun je met een aantal factoren de carbon footprint van een product 

vaststellen? Wat zijn de minimale vereisten om een schatting van een 

carbon footprint te maken? Als hier meer over bekend is, wordt het 

mogelijk om deze informatie toe te passen in het eindontwerp.

Hoe bewust zijn jongeren met 
hun carbon footprint bezig?
Zoals Krznaric beweert in zijn boek, zijn jongeren steeds actiever 

bezig met kijken naar wat de effecten zijn van wat ze nu doen, op 

de toekomst. Om jongeren uiteindelijk te kunnen enthousiasmeren, 

moet eerst onderzocht worden wat hen aanspreekt op het gebied 

van duurzaamheid, en hoe zij hierover denken.

Waarmee kun je jongeren het 
beste informeren over hun  
carbon footprint?
De uitwerking van mijn ontwerp kan effect hebben op hoe enthousiast 

jongeren hiervan worden. Daarom leek mij het verstandig om op 

zoek te gaan naar een interactief medium waarmee je op multi-

sensorische basis aan de slag gaat zodat je spelenderwijs informatie 

opslaat.

Hoe kunnen seizoensgroenten 
je helpen bij het vergroenen van 
de carbon footprint?
Het eindontwerp van deze studie berust op het toepassen van kennis 

van de productie van seizoensgroenten om op een positieve manier 

te kunnen bijdragen aan het verbeteren van je carbon footprint. 

Voorwaarde is wel dat bekend moet zijn wat de effectiviteit hiervan 

zal zijn. Om het ontwerp ook relevant te maken voor de toekomst 

moet gekeken worden naar hoe het ontwerp zou kunnen werken als 

oplossing voor langetermijnproblemen, door voorbeelden te vinden 

van systemen die werken.
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Gepaard aan de user tests zijn enquêtes opgesteld 

om reactie terug te krijgen van mijn proefpersonen. De 

resultaten van deze enquêtes gaven een goed inzicht 

in de keuze voor wat geschikt was toe te passen op 

het eindontwerp. Gaande het ontwerpproces, zijn 

flitsenquêtes ingezet om op een snelle manier aanvullende inzichten 

te verkrijgen of wanneer bleek dat bepaalde aannames nog niet 

(voldoende) waren getoetst.

Om de doelgroep beter te kunnen begrijpen 

heb ik ook nog een cultural probe opgezet. 

Dit gebeurde in een vroege fase van mijn 

onderzoek waarin de focus nog ergens anders 

lag. Met de cultural probe is onderzocht hoe de 

doelgroep zich voelde gedurende een week in lockdown, en waar 

jongeren naartoe gingen om tot rust te komen. Een aantal inzichten 

is bruikbaar gebleken voor toepassing in dit ontwerp.

Een aantal best practices zijn onderzocht, waarin gekeken werd 

naar succesvolle klimaatneutrale manieren van landbouw bedrijven, 

zoals bijvoorbeeld het concept van de Herenboerderijen.

Methodieken
Omdat het ontwerp leunt op veel feitelijke data, is 

gestart met veel desktop research. Hieruit kwam 

naar voren dat er binnen de agrarische sector 

veel onderzoek gedaan is naar (de oorzaken 

van) onze carbon footprint. Hiermee kunnen mijn 

ontwerpkeuzes beagrumenteerd worden. Hetzelfde geldt voor 

de beschikbaarheid van kennis over milieuvervuiling in de vorm 

van CO2-uitstoot en de problemen die hierdoor teweeggebracht 

worden.

Er zijn meerdere experts interviews gehouden 

over manieren van landbouw bedrijven en carbon 

footprinting. Deze interviews zijn vervolgens 

getranscribeerd en geanalyseerd. 

Vervolgens zijn er diverse user tests 

opgezet met als doel om te kijken naar hoe de 

doelgroep reageert op bepaalde manieren van 

informatieoverdracht. Aan de hand van deze 

user tests werd meer en meer duidelijk welke 

ontwerpkeuzes wel werken voor mijn doelgroep, en welke niet. 

Vanwege de coronasituatie zijn deze tests zo veel mogelijk vanaf 

thuis, dus digitaal georganiseerd. Mogelijk heeft dit wel invloed 

gehad op de diepgang en kwaliteit van de testresultaten.

X
X

?
...

A B
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Wat is een carbon footprint?

1. Wat is een carbon  
footprint?
De letterlijke betekenis van het woord “carbon footprint” is vrij 

makkelijk te achterhalen: De totale hoeveelheid koolstofdioxide die 

in de lucht wordt uitgestoot als gevolg van de acties van een individu, 

product, service, of gemeenschap6. 

Om mijzelf verder in te lezen over dit onderwerp heb ik een aantal 

onderzoeksstrategieën ingezet. Te beginnen met veel desktop 

research naar wat een carbon footprint (CF) is. Daarna ben ik op zoek 

gegaan naar een expert in Nederland op het gebied van ‘Carbon 

Footprinting’.  Het is me gelukt om een expert te vinden, genaamd 

Dr. Igor Davydenko. Dr. Davydenko is scientist, advisor freight 

transport  and logistics verbonden aan TNO, in Den Haag. TNO is de 

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek. Aan de hand van een vragenlijst heeft hij mij antwoord 

gegeven op de vragen die ik had rondom een CF, en het meetbaar 

maken hiervan wat behandeld wordt in de volgende deelvraag. 

De geschiedenis van de carbon 
footprint
Ten eerste is onderzocht wanneer de term tot stand was gekomen.

Zoals je kunt zien aan de Google Trends-grafiek7 bestond de term 

niet voor 2005. De term is namelijk in eind 2004 tot stand gekomen 

als samentrekking van “ecological footprint” en “carbon emissions”.

De eerste interessepiek in de Google Trends grafiek is te danken 

aan oliegigant British Petrol (BP). De term carbon footprint werd de 

populariteit ingeroepen door een reclame campagne voor dit bedrijf. 

Voor 250 miljoen dollar schakelde de oliegigant marketingbureau 

Ogilvy & Mather in om een campagne 

op te zetten, met als doel om BP als 

een ‘carbon conscious’ bedrijf te 

profileren, zonder zelf bezig te zijn 

met hun eigen carbon footprint. Deze 

verantwoordelijkheid werd bij de 

consument gelegd.
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In deze campagne en door het gebruik van de tot dan toe onbekende 

term carbon footprint, claimde BP het recht op te scheppen over het 

‘feit’ dat BP het eerste bedrijf ter wereld was, dat het belang inzag 

van groenere energie en bewustwording rondom dit onderwerp. 

Dit, terwijl BP, naast de reclamecampagne, weinig échte acties 

ondernam om óf minder fossiele brandstoffen te verbranden óf 

zelf te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie en een 

groenere toekomst door de aarde, zoals je in de grafiek hieronder 

kunt zien.

De crux van de campagne was namelijk het onderliggende 

statement dat de verantwoordelijkheid voor het vergroenen van 

de carbon footprint bij de gewone mens legt, en niet in handen 

van grote bedrijven. Heel slim kwam hierdoor de focus minder op 

de verantwoordelijkheid van fossielebrandstofbedrijven als BP te 

liggen. Toch doet BP het relatief ‘goed’: het bedrijf investeerde in 2018 

namelijk 2,3% van het budget aan de ontwikkeling van duurzame 

energie, tegen 1%8 door de gemiddelde fossielebrandstofbedrijven.

De grootste interessepiek in de Google Trends grafiek is te 

danken aan Live Earth. Live Earth was een mega muziek- 

en entertainmentevent dat een statement maakte over 

klimaatverandering en milieubewustzijn, georganiseerd door 

Kevin Wall en Al Gore in juli 2007. Kevin Wall is een Amerikaanse 

Emmy-winnende muziekproducer. Al Gore was vicepresident van 

de Verenigde Staten van Amerika en gezicht van het event en de 

campagne er omheen. Het wereldwijd uitgezonden concert werd 

opgezet vanuit het idee dat muziek de kracht heeft om sociale en 

culturele barrières te overstijgen en mensen van over heel de wereld 

te activeren om actie te ondernemen om beter voor onze planeet te 

zorgen. Al Gore kreeg kritiek over zich heen voor het organiseren 

van dit concert, omdat het volgens critici geen einddoel zou hebben. 

Maar zoals je kunt zien aan de trendanalyse heeft het concert er 

sowieso wél voor gezorgd dat de term carbon footprint echt in onze 

popcultuur is terechtgekomen.
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meest effectieve keuze is 

een kind minder nemen11. 

Dit kan tot wel 60 ton CO2 

uitstoot per jaar besparen. 

Kiezen om autovrij te leven, 

is ook een grote CO2-

besparende stap (2,3 tCO2 

per jaar). Stoppen met 

vliegen helpt ook enorm bij het vergroenen van de CF. Ervoor kiezen 

om niet trans-Atlantisch te vliegen bespaart namelijk 1,6 tCO2 per 

jaar. 

Naast persoonlijke keuzes op het gebied van transport, zijn de 

gebieden waar een individu realistisch gezien de meeste controle 

over heeft voeding en kleding10. Daarom leek mij dit een mooi 

Hoe veel controle heeft een 
individu over zijn carbon  
footprint?
In dit onderzoek is gekeken naar hoe goed een individuele burger zijn 

carbon footprint kan beïnvloeden. Hiervoor moest ik weten waar je 

CF uit opgebouwd is, en wat de effecten zijn van besparen op je CF. 

Mensen die in de westerse wereld wonen, hebben tot op zekere 

hoogte vrij weinig controle over de grootte van hun CF. Maar liefst 

53% van de CF van ieder individu wordt namelijk bepaald door 

activiteiten van ‘zijn‘ overheid, en de infrastructuur waar ‘hij‘ gebruik 

van maakt9. Door de overheid en infrastructuur wordt namelijk 53% 

van jouw carbon footprint bepaald. Dit komt doordat voor al deze 

processen fossiele brandstoffen verbrand worden.

Desalniettemin kan ieder individu toch een aantal stappen 

ondernemen om zelf meer controle te hebben over de grootte 

van zijn CF. Om helder te krijgen welke stappen dat zijn, moest 

onderzocht worden waar een CF uit opgebouwd is, en wat de 

effecten zijn van het verminderen van de CF. De verdeling voor de 

gemiddelde westerse burger staat rechtsboven op deze pagina10.

Uit de grafiek rechtsonder op de pagina blijkt dat een individu best 

veel kan doen om zijn CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Verreweg de 
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liefst 90% voor zijn rekening, en de rest vis, kip, varken, overig. Door af 

te zien van rundvleesconsumptie vermindert een gemiddelde mens 

zijn gehele CF’ met 4,5%. 

Uit het expert interview met dr. DavydenkoD over logistical carbon 

footprinting kwamen nog andere CO2-besparende keuzes naar 

voren. Probeer zo veel mogelijk fysiek naar de winkel te gaan, 

ten opzichte van online bestellen. Pak zo veel mogelijk de fiets of 

ga lopen. Zelfs aan openbaar vervoer zitten bepaalde nuances 

waardoor je dus niet zomaar kan zeggen dat dat beter is voor jouw 

CF. In de volgende deelvraag wordt hier verder op ingedoken.

Conclusie
Een carbon footprint is een opsomming van alle processen die 

bijdragen aan de uitstoot van CO2. Een individuele westerse burger 

heeft slechts 47% controle over de grootte van zijn carbon footprint. 

Er zijn wel grote stappen die ieder individu kan nemen om zijn CF 

te verlagen zoals het minderen van rundvleesconsumptie, niet 

meer vliegen, of overschakelen op een autoloos bestaan. Veel van 

deze opties zijn echter niet van toepassing op jongeren omdat ze 

al snel dingen niet mogen doen, of veel geld kosten wat ze niet ter 

beschikking hebben zoals het investeren in groene energie.

focuspunt  om in te duiken bij het ontwerpen van mijn concept.

In een video van BBC’s Earth Lab12 wordt een hypothetisch 

experiment uitgevoerd, waarin de complete hoeveelheid voedsel 

voor een jaar omgezet wordt in een parkeerplaats. Het experiment 

maakt zo inzichtelijk welke voeding welke invloed heeft op de CF. Met 

name de consumptie van rundvlees blijkt een grote invloed te hebben 

en staat bovenaan de lijst, zoals blijkt uit het diagram hierboven.

Met oog op de footprint-grafiek, en de parkeerplaatsendiagram valt 

te concluderen dat het eten dat een westerse individu consumeert 

voor 10% bijdraagt aan zijn complete CF. Van die 10% komt de helft 

voort uit de productie van vlees. En van die 5% neemt ‘rundvlees’ 
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2. Hoe kun je een  
carbon footprint  
meetbaar maken?
Via een collega van de scoutingvereniging van mijn vriend, ben 

ik terecht gekomen bij TNO (De Nederlandse Organisatie voor 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Uit een Expert 

Interview met dr. Igor Davydenko is veel kennis vergaard over het 

meetbaar maken van een carbon footprint. Met deze kennis is het 

mogelijk geworden om zelf de carbon footprint van producten te 

berekenen. De officiële functiebeschrijving van dr. Igor Davydenko is 

scientist / advisor freight transport and logistics, en hij is verbonden 

aan TNO in Den Haag. 

Dr. Davydenko veronderstelt twee soorten carbon footprint, de 

logistieke carbon footprint, en de productie carbon footprintD. De 

logistieke footprint (LCF) is makkelijker om meetbaar te maken dan 

de productie footprint (PCF). 

De logistieke carbon footprint 
(LCF)

De logistieke carbon footprint (LCF) is per definitie de som van 

de uitstoot om een product van A naar B te vervoeren. Deze kun 

je alleen zeker weten wanneer je weet wat er tijdens het vervoer 

uitgestoten is. Is dat het geval, dan spreek je van primaire data. 

Mocht deze informatie niet bekend zijn (wat vaker wél dan niet het 

geval is) dan wordt het al ingewikkelder, en ga je uit van secundaire 

data. Je kunt een schatting maken op basis van fuelfactoren voor 

het transportmiddel, het gewicht van het te vervoeren product en de 

afstand. De fuelfactor is de verhouding tussen de geproduceerde 

CO2 (koolstofdioxide) ten opzichte van de verbruikte O2 (zuurstof) in 

een verbrandingsreactie13. De fuelfactor wordt vaak gebruikt om op 

een betrouwbare manier de uitstoot van een voertuig te meten.

Fuelfactor: f0 = (20.9 - %O2)/%CO2

Ik heb dr. Davydenko daarnaast bevraagd over de verschillende 

vormen van transport en hun bijdrage aan vervuiling. Ondanks dat 

het exacte antwoord vrij ingewikkeld en genuanceerd ligt kon je als 

generalisatie stellen dat luchtvaart per definitie het meest vervuilend 

is. Vervolgens is wegvervoer het meest energie-intensief dan andere 

vormen van mobiliteit. Maar het boekvoorbeeld is dat je bovenaan 

luchtvaart hebt, met wegvervoer daaronder, spoorvervoer 

daaronder, en binnenvaart onderaan als meest schone vorm van 

transport.
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De LCF verschilt ook per soortgelijk product. Voor soortgelijke 

producten kan het voorkomen dat de uitstoot voor product A hoger 

is dan die van product B. Dit kan betrekking hebben op de manier 

waarop product B verwerkt wordt, op locatie of ergens anders. Dus 

theoretisch zou je kunnen stellen dat je een service of product kunt 

ontwerpen waarmee je de CF kunt vergelijken. De vraag is echter of 

mensen hier behoefte aan hebben. 

Dr. Davydenko geeft hier ook advies over. “Het zou interessant zijn 

om dit aan de hand van een enquête te toetsen.” Zijn hypothese is 

dat een deel van de mensen zeker geïnteresseerd is in deze kennis. 

Je moet dit dan wel slim weten te vragen, en zorgen dat je rekening 

houdt met een aantal theorieën op het gebied van peilen, namelijk 

de theorie van ‘stated preference’ ten opzichte van de theorie van 

‘reveal preference’. Dit houdt in dat mensen meestal een sociaal 

wenselijk antwoord geven op alles wat ‘goed’ of ‘wenselijk’ is. Terwijl 

je ze eigenlijk hun echte keuze moet ontlokken. Op mijn voorstel om 

hier dan user tests voor toe te passen, antwoordde dr. Davydenko: 

“Maar dan zie je een ander psychologisch fenomeen optreden, 

namelijk social pressure. Daarom is het vrij ingewikkeld om dit goed 

uit te zoeken. En daar moet je je bewust van zijn.” (Het interview met 

dr. Davydenko vond plaats na de enquête onder mijn doelgroep. 

De informatie uit het interview kon dus helaas niet meer verwerkt 

worden in de enquête, maar kan wel meegenomen worden naar de 

volgende onderzoeksfase.)

Uit het interview met dr. Davydenko blijkt verder dat je niet zomaar 

kan stellen dat lokale producten bijdragen aan een lagere footprint. 

Echter, wanneer een lokaal systeem zo efficiënt mogelijk gemaakt 

is, dan zouden lokale seizoensproducten een lagere uitstoot 

hebben. Dit heeft de aanleiding gegeven om op zoek te gaan 

naar werkende efficiënte systemen als ‘best practices‘.  Het gaat 

in deze context expliciet om seizoensproducten, omdat dit slaat 

op verse producten, die niet in een koelcel worden opgeslagen: 

‘dagverse’ appels in het voorjaar uit Nieuw-Zeeland zijn beter voor 

de CF dan appels die in een koelcel hebben gelegen in Frankrijk. 

Dus, hoe energie-efficiënter, hoe beter. Hoe minder afgelegde 

kilometers, hoe beter.  Maar ook hoe groter de batches, hoe 

beter. Dit laatste is een probleem wat bij lokale productie toch 

nog vaak misgaat. Omdat lokale productie vaak kleinschaliger 

wordt verbouwd, is het lastiger om grote batches te transporteren. 
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Daarnaast wordt ook veel kunstmest gebruikt. Ook het gebruik van 

kunstmest of pesticiden betekent een toename van de CO2-uitstoot, 

die bovendien lastig te berekenen is. Per product is hier nog weinig 

over bekend. Er spelen hier naast de verschillende bronnen van 

uitstoot namelijk ook nog verschillende stoffen mee. Stikstofuitstoot 

zou ook meegeteld moeten worden als je het hebt over kunstmest 

bijvoorbeeld, of methaan bij toepassing van gewoon mest. Dit maakt 

het ook nog eens lastiger. Bij de LCF zijn minder andere stoffen die 

uitgestoten worden. Er zijn onderzoeken gedaan naar het meetbaar 

maken van de CF van specifieke producten zoals dit onderzoek uit 

2011 naar de CF van brood15. Maar dit gaat voor het doeleind van dit 

onderzoek te ver.

Conclusie
Hoewel de PCF van een product niet gemakkelijk is uit te rekenen, 

is het voor de doeleinden van dit onderzoek wellicht voldoende om 

genoegen te nemen met de LCF die wel gemakkelijker vast te stellen 

is. Dit is zo, mits de afstand tussen punt A en punt B & de CO2-uitstoot 

bekend zijn. Het meest gunstig is om producten van zo dicht mogelijk 

te kopen, en zo min mogelijk extra processen erbij te betrekken zoals 

het gebruik van pesticiden, en (kunst)mest.

Er worden tot op heden niet veel regels aan transportbedrijven 

gesteld om de CF van hun producten omlaag te halen. Sommige 

bedrijven nemen zogenaamde scope3-uitstoten mee in hun 

rapportages, maar dit is nog vrij beperkt. Scope 3-uitstoten zijn de 

uitstoten die voor een bepaald product buiten de directe invloed 

van het bedrijf zijn zoals bijvoorbeeld upstream-transport: denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de LCF van het hout wat door het bedrijf 

geïmporteerd is om een tafel te maken (upstream), of de LCF van een 

tafel die over de wereld gescheept wordt (downstream)14. Overige 

voorbeelden van scope-3 uitstoten zijn te zien in de grafiek op de 

vorige pagina.

De productie carbon footprint 
(PCF)

De productie footprint bestaat uit de uitstoot van de opsomming van 

alle processen die ingezet worden in de fabricage van een product 

of service. De PCF is lastiger te berekenen dan een LCF. Dit heeft 

ermee te maken dat er veel meer variabelen zijn om rekening mee 

te houden, die per product verschillen. Binnen de landbouwsector 

hebben een aantal zaken invloed op de hoeveelheid CO2 die wordt 

uitgestoten per product. Glastuinbouw brengt bijvoorbeeld veel CO2-

uitstoot met zich mee. In 2019 werd 81% van de energievoorziening 

binnen de glastuinbouw namelijk geleverd door het verbranden 

van aardgas4. Dit is al één wisselvallige bron van CO2-uitstoot. 
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Het winkelschap  
experimentEF

Wat:  Ik heb een Adobe XD-prototype gemaakt als 

digitale user test. In deze user test wordt een winkelomgeving 

nagebootst met dilemma’s waar bezoekers tussen moeten kiezen.

Waarom: Het Adobe XD-prototype is een goede oplossing 

in het kader van de Corona-pandemie. Het prototype werkt digitaal 

(en op afstand) en dus veilig. Daarnaast waren er een aantal vragen, 

die ik op mijn doelgroep wilde toetsen zoals:

- Hoe vinden jongeren het om geconfronteerd te worden met (nog 

meer) data tijdens het boodschappen doen?

- Hebben mensen behoefte aan deze informatie (afstand, carbon 

footprint)?

- Kan deze informatie een klant die boodschappen doet, leiden in de 

richting van een andere keuze?

- Zullen jongeren voor duurder kiezen als ze weten dat de uitstoot 

minder is?

3. Hoe bewust zijn  
jongeren met hun  
carbon footprint bezig?
Het experiment gekoppeld aan dit onderzoek is opgezet om te testen 

hoe jongeren over het thema duurzaamheid denken. Dit is gebeurd 

aan de hand van een user test. Deze user test is opgezet om deze 

deelvraag te verkennen, en om wellicht een mogelijke uitwerking te 

zijn van mijn afstuderen, als de resultaten mij in de smaak vallen. 

De user test is gemaakt door een virtuele winkelomgeving na 

te bootsen met een aantal items op een rek. De testers werd 

een enquête voorgelegd. Aan de hand van een aantal ethische 

kwesties werd duidelijk hoe jongeren denken over de carbon 

footprint van een product. Is de prijs van een product een 

belangrijkere, bepalende factor? Is de afstand die het product 

heeft afgelegd met de corresponderende LCF belangrijker? 

Staan jongeren open voor opties die ze vroeger niet snel zouden 

kiezen, als het product een lagere LCF heeft? Op deze manier 

is een aardige indicatie ontstaan van hoe hun geest werkt, 

en hoe ze keuzes maken op het gebied van duurzaamheid. 



- 27 - E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an

Hoe bewust zijn jongeren met hun carbon footprint bezig?

- Zullen jongeren meer waarde hechten aan specerijen die van 

verder weg komen?

- Zullen jongeren eerder voor het lokalere product kiezen als ze 

weten dat dit een minder grote carbon footprint heeft?

- Staan jongeren open voor het ontdekken van lokale alternatieven 

voor producten met een hogere carbon footprint? 

Hoe:  23 testpersonen hebben geparticipeerd in mijn 

user test. Zij ontvingen de link naar het prototype samen met een 

enquête. De volledige user test kan zelf doorgelopen worden door 

de link in de bronvermelding te volgen, of door op de verwijzing aan 

het einde van de titel van dit hoofdstuk te klikken. Een zo’n dilemma 

staat hiernaast gevisualiseerd als schets: er staan verschillende 

soorten van een soortgelijk product. Zou de doelgroep bereid zijn 

om meer te betalen voor Middellandsezeezout wetende dat dit een 

lagere LCF heeft? Al mijn enquêtevragenE staan hieronder vermeld.

1. Als zo’n soort app echt zou bestaan, waarmee je dus de uitstoot van 

supermarktproducten in kaart brengt, zou je het dan gebruiken?

2. Als je van supermarkten deze informatie krijgt, zou je die dan 

toepassen?

3. Heeft de informatie die je krijgt invloed op of je het zou kopen?

4. Als je ziet dat het product van ver weg komt, hecht je er dan meer 

waarde aan?

5. Als je ziet dat een product van ver komt, zou je dan eerder voor een 
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lokalere optie kiezen?

6. Als de lokalere optie (Middellandsezeezout) duurder is, zou je 

daar dan geld voor over hebben als je weet dat dat een minder erge 

koolstofafdruk heeft?

7. Als de onbekendere optie (Szechuan-peper) goedkoper is en een 

betere koolstofafdruk heeft, zou je dan hiervoor kiezen?

8. Wekt deze extra informatie keuzestress op of begeleidt het je in het 

maken van de juiste keuze voor jou?

9. Als er meer lokale producten voor een goede prijs op de markt 

verschijnen, zou je hier dan voor kiezen?

Conclusie
Uit mijn onderzoek blijkt dat voor 

jongeren geld een groot obstakel 

is op weg naar een duurzamer 

leven. Hier ga ik dieper op in in mijn 

duurzaamheidsenquête van volgend 

hoofdstuk. Desalniettemin geeft 85% 

(65% ‘ja’ + 20% ‘ja, als het niet te duur 

is’, gekwalificeerd onder ‘misschien’) van de jongeren aan bereid 

te zijn om meer te betalen voor wat ze in de supermarkt kopen, 

mits het niet veel duurder is. Dit betekent dus dat zo’n dergelijke 

app de potentie heeft om gedragsverandering teweeg te brengen. 

Er is echter gebruik gemaakt van een enquête, en niet van een 

live user test, waardoor er wel sprake van ‘stated preference’. Dit 

zegt dat mensen gemakkelijker een antwoord geven wat sociaal 

wenselijk is, dan een antwoord dat ze laten zien aan de hand van 

hun handelingen. Dat laatste wordt ook wel ‘revealed preference’ 

genoemd. Maar uit cijfers van het CBS3 blijkt dat in een jeugdmonitor 

uit 2018 is gebleken dat jongeren uit een lijst van maatschappelijke 

zorgen, milieuvervuiling als alarmerend zien. Zo ziet namelijk 45% 

van de jongeren dit als een een ‘groot’ tot ‘heel groot’ probleem. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat jongeren vaak worstelen met 

dit onderwerp, en dus dat er waarschijnlijk wel draagvlak is om een 

applicatie uit te brengen waarmee je de carbon footprint inzichtelijk 

kunt maken.
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Het merendeel van de testers van 

de app (74%) geeft dan ook aan dat 

ze deze informatie willen toepassen 

als dit hun aangereikt wordt. Bij 64% 

van de testers zou het ook nog een 

begeleidende rol kunnen spelen bij het 

vinden van een artikel met lagere CF.

Ook vergelijkbare artikelen waar jongeren 

onbekend mee zijn, zoals bijvoorbeeld 

Szechuan-peper, spelen geen rol bij of 

ze dit zouden kopen. Als de prijs lager 

is van het onbekende product als van 

bijvoorbeeld zwarte peper, zal 77% voor 

het onbekendere product kiezen. 

Verder lijkt er een enorme vraag te 

bestaan naar lokale producten, en 

het in verbinding staan met lokale 

boerderijen. Namelijk 96% van de 

ondervraagden geeft aan dat ze 

het belangrijk vinden om de lokale 

economie te ondersteunen en hun CF te verlagen. 

Een belangrijk deel van de vragenlijst was het onderzoeken  

hoe jongeren zich erbij voelen om al deze informatie te moeten 

overwegen bij hun bezoek aan de winkel. Leidt deze extra informatie 

met betrekking tot je CF tot 

keuzestress of niet. Gelukkig gaf ruim 

tweederde van de ondervraagden 

aan dat dit ze juist begeleidt in het 

maken van de juiste keuze. Het leidt 

niet tot meer stress of een gevoel 

van onoverzichtelijkheid aan de hand van al die extra informatie die 

je moet onthouden. De rest van de visualisaties en resultaten zijn te 

vinden in de bijlageF.

Toch heb ik uiteindelijk niet gekozen voor deze invalshoek, omdat 

het voelt als dé eerste cliché oplossing van elke CMD’er. ‘We 

maken er een app van’. Ik wilde me uitdagen om iets originelers te 

verzinnen. Daarnaast werd ook aangegeven door de gevraagden 

dat het hen best lomp leek om met de telefoon bezig te zijn tijdens 

het winkelen, waar ik mij bij aansluit. Daarnaast is het ook nog eens 

een restricterende oplossing, een ontwerpcriteria wat wel echt hoog 

op de rangorde staat voor mij. 
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DuurzaamheidenquêteB

Ik heb jongeren bevraagd naar hoe ze tegenover duurzaamheid 

staan. Veel van de jongeren geven aan te weten wat ze moeten 

doen om goede keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid. 

Wanneer gevraagd naar wát dit dan precies voor keuzes zouden zijn, 

kwamen ze met een lijst antwoorden. De antwoorden zijn vervolgens 

in een woordweb vormgegeven. Opvallend was dat jongeren vaak 

negatieve connotaties hebben die gelinkt zijn aan duurzaam gedrag. 

Denk hierbij aan het stoppen met het eten van vlees. Daarnaast 

worden ook een aantal andere dingen genoemd die je vooral níet 

mag doen: zoals (water) verspillen, plastic gebruiken en (te veel) 

nieuwe kleding kopen. Hieruit volgde de voorzichtige aanname dat 

de kennis van jongeren over duurzaamheid vooral gebaseerd is op 

zaken die niet zouden mogen. Hieruit volgde een ontwerpcriterium 

om juist te focussen op wat je wel kunt doen om duurzaam bezig te 

zijn.

De vraag naar de vlees-eet gewoontes 

van de respondenten bracht een 

verrassende uitkomst. 7% van de 

ondervraagden eet iedere dag vlees. De 

meeste zitten wel op vijf tot zes keer per 

week, maar het is minder dan verwacht.

Om te ontwerpen voor jongeren had ik ze gevraagd wat ze het meest 

in de weg zit als het gaat om duurzamer leven. Zoals zichtbaar in 

de grafiek zijn de kosten geassocieerd met duurzamer leven het 

grootste obstakel, gevolgd door gemak en daarnaast dat ze nog 

thuis wonen en eten wat de pot schaft. Op basis hiervan is nog  

één van mijn ontwerpcriteria opgesteld. Mijn eindontwerp mag 

jongeren geen extra geld kosten. 

Gemak blijkt een lastiger 

probleem om op te lossen 

met mijn eindontwerp, 

daarom is dit ook een 

ontwerpcriterium van mij. 

Inspelen op een natuurlijke 

nieuwsgierigheid, in combinatie met een gave vormgeving, maakt het 

hopelijk laagdrempeliger om jongeren aan te zetten om mijn ontwerp 

te beleven (en informatie over beter gedrag op te doen). De jongeren 

kunnen daarna zelf kiezen of ze dit gedrag mee naar huis nemen. De 

mensen die deze informatie niet mee zullen nemen, zouden wellicht 

toch niet zo gemakkelijk duurzamere keuzes willen maken.
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Cultural probeGH

Om extra inzicht te krijgen in de doelgroep is een cultural probe 

uitgezet. Vijf jongeren zijn een week gevolgd om inzicht te krijgen 

in hun leven. De cultural probe was in eerste instantie ingezet in het 

kader van een ander onderzoek. In dit onderzoek lag de focus meer 

op hoe je voor mensen binnen het klimaat van de lockdown iets kan 

ontwerpen, met als doel dat ze zich beter voelen over de corona-

pandemie. Hier is van afgestapt omdat de onderzoeksvraag veel 

te breed bleek. Dit oude onderzoek leverde echter wel resultaten 

op die toegepast kunnen worden voor mijn definitieve ontwerp. De 

cultural probe bestaat uit een miniboekje gemaakt van recycled 

kraft-papier, met per dag een aantal terugkerende opdrachten en 

een unieke opdracht per dag. Op de volgende pagina volgt een korte 

uitleg van alle opdrachten, samen met de resultaten en conclusies.

Wat verder nog 

noemenswaardig was is 

dat jongeren het er bijna 

allemaal over eens zijn dat 

grote bedrijven meer moeten 

ondernemen om duurzamere 

keuzes (mogelijk) te maken. 

93% van de ondervraagden was het met deze stelling eens. 7% van 

de ondervraagden zei dat kleine bedrijven ook meer moeten doen 

om duurzamere keuzes (mogelijk) te maken.

Zoals eerder werd bevestigd 

door informatie van het 

CBS, blijkt dat jongeren 

milieuvervuiling als een groot 

probleem zien. Deze enquête 

is deels opgesteld om deze 

opvatting onder jongeren te 

bevestigen. Ik wilde dat met mijn enquête bevestigen. Uit de enquête 

blijkt dat 33% van de ondervraagden zich ‘veel zorgen’ om het milieu 

maakt, gevolgd door 40% zie zich ‘zorgen’ maakt om het milieu.

De rest van de resultaten van de enquête zijn te vinden door deze 

verwijzing te volgen in de bijlageB. 
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Dagelijkse opdrachten
- Geef op een schaal van 0 tot 10 aan hoe je je voelt  
 vandaag en leg in het kort uit waarom

Het doel van de vraag was om erachter komen welke factoren binnen 

de lockdown verantwoordelijk zijn voor een goed of slecht gevoel 

bij jongeren, zodat mijn ontwerp misschien op deze factoren in kan 

spelen. School/studie is een belangrijke factor die meespeelt in hoe 

jongeren zich voelen. Bij de uitwerking van deze opdracht kwam naar 

voren dat er een bijna gelijkmatig toenemende lijn is in hoe jongeren 

zich voelen. Tegen het weekend voelt de bevraagde zich positiever. 

Dit zou voor het eindontwerp kunnen betekenen dat jongeren 

later in de week misschien sneller openstaan om nieuwe dingen te 

ontdekken. Dit komt overeen met het gemiddelde horecabezoek 

door jongeren: ook hier is een toenemende lijn zichtbaar richting 

het weekend. Dit 

weet ik als voorkennis 

vanuit mijn baan als 

kelner. Hieruit kwam 

het idee dat het 

ontwerp misschien 

in een restaurant zou 

moeten staan?

- Wat heb je als avondeten op vandaag?

Deze vraag geeft informatie over hoe jongeren eten. Mocht in deze 

studie het eten van seizoensgroenten als mogelijkheid voor het 

verminderen van de carbon footprint aangeboden worden, moet wel 

gekeken worden of dit kan passen binnen het dieet van jongeren. Als 

jongeren bijvoorbeeld alleen maar fastfood zouden eten, dan zou de 

vraag zijn of het promoten van seizoensgroenten als oplossing voor 

het verminderen van de carbon footprint, zou kunnen werken voor 

jongeren. Opvallend aan de antwoorden was dat de ondervraagden, 

met name subjecten 4 & 5, goed bezig waren met een gevarieerd 

dieet, met minder fastfood aten dan verwacht. De subjecten die 

thuiswonen (1 & 2) aten vaker fastfood of kant-en-klaar. Dit heeft 

er mogelijk mee te maken dat hun ouders koken, en zij zelf hier 

niet voor hoeven te zorgen. Een andere mogelijke verklaring is dat 

jongeren vaak werktijden hebben die niet overeenkomen met die 

van hun ouders waardoor ze snel iets makkelijks moeten pakken of 

opwarmen. Uit deze opdracht blijkt dat voor jongeren die uitwonend 

zijn, het eten van seizoensgroenten mogelijk goed binnen hun 

eetgewoontes past.

- Wat was de highlight van jouw dag?

Waar halen jongeren voldoening uit? Hoe proberen jongeren zich te 

vermaken tijdens de lockdown? Achteraf gezien is deze vraag niet 

relevant voor het huidige concept, en de resultaten zijn daarom ook 

niet meegenomen.  De bevindingen zijn wel in de bijlageH te vinden.
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tot nadenken over in wat voor context het eindproduct wel of niet 

geplaatst kan worden.

- Hoe zie jij de toekomst voor je?

De ondervraagden moesten een tekening maken van hoe zij hun 

toekomst voor zich zien. Deze opdracht heeft achteraf gezien, weinig 

functioneels opgeleverd, en is niet meegenomen in het ontwerp.

- Waar zet jij je voor in?

Om te toetsen of het echt zo is dat jongeren milieuvervuiling / de 

klimaatcrisis als een groot probleem zien is jongeren gevraagd een 

rangschikking te maken van maatschappelijke kwesties waar zij zich 

hard voor maken. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat milieuvervuiling 

/ de klimaatcrisis een groot, gedeeld probleem is. Alle jongeren 

hadden dit namelijk in hun top 5 staan. Het probleem werd eenmaal 

aangegeven als het grootste probleem, en tweemaal als tweede, en 

tweemaal als derde probleem.

- Wat is jouw favoriete recept?

Het doel van deze opdracht was om te kijken of een dieet met meer 

seizoensgroenten van toepassing zou kunnen zijn op mijn doelgroep. 

Wat deze vraag onderscheidt van de bevindingen uit de dagelijks-

gestelde vraag is dat dit dromen en wensen zijn. Jongeren wonen 

immers vaak nog thuis en eten wat ze voorgeschoteld krijgen, niet 

Overige opdrachten
- Waar verlang je naar na corona? 

Dit was een collage-opdracht met als doel inzicht te krijgen in de geest 

van de ondervraagden omdat dit een soort moodboard laat zien van 

hun dromen en hopen. Ook deze informatie is bij nader inzien niet 

heel relevant meer voor het huidige concept, en oplossingsrichting: 

de conclusie is namelijk dat jongeren vaak aangeven dat ze weer 

willen reizen en naar concerten gaan. Maar het zou wellicht wel een 

manier kunnen zijn om jongeren te enthousiasmeren, door op één 

of andere manier in te spelen op het mogelijk maken van deze bij 

gemiddeld binnen de doelgroep meest voorkomende droom.

- Waar kom je tot rust?

Mensen blijken tijdens lockdown vaker te wandelen en het park 

meer te waarderen als een plek waar ze kunnen uitwaaien en tot 

rust komen. De aanname was dat dit voor jongeren gold. Het doel 

van deze opdracht is te kijken of jongeren tijdens de lockdown 

ook de natuur opzoeken om tot rust te komen, als een soort van 

escapisme. Dit zou namelijk in het eindontwerp toegepast kunnen 

worden. door de context van mijn eindontwerp te laten passen bij 

zo’n dergelijke omgeving zoals een park. De conclusie is echter dat 

de ondervraagden vooral binnen bleven om tot rust te komen. Dit 

resultaat kwam niet overeen met mijn hypothese, en geeft reden 
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wat ze misschien zelf zouden uitkiezen. Italiaans kwam als winnaar 

naar voren. Dit biedt ruimte om per seizoen of maand, passende 

groenten te combineren in een gerecht. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook 

bij Villa Augustus. Daar wordt Italiaans geïnspireerd gekookt, met wat 

de seizoenen te bieden hebben. De menukaart zou ik dus kunnen 

toepassen als inspiratie voor mijn daadwerkelijke eindconcept.

Conclusie
Ondanks dat de cultural probe in eerste instantie niet helemaal 

is ingezet ten behoeve van mijn eindontwerp, zijn er nog steeds 

inzichten uit te halen die kunnen helpen bij het beargumenteren 

van het eindontwerp. De cultural probe staat in de bijlageG. De 

antwoorden en conclusies zijn in te zien door deze link te volgenH.
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4. Waarmee kun je  
jongeren het beste  
informeren over hun 
carbon footprint?
De mens leert het beste door verschillende zintuigen met elkaar te 

combineren. Daarom is er in het ontwerp voor gekozen om informatie 

niet alleen te laten zien, maar deze aan de hand van meer zintuigen te 

presenteren. 

Uit het duurzaamheidonderzoek blijkt dat jongeren duurzaamheid 

vaak associëren met dingen niet mogen doen. De essentie is daarom 

om door middel van positieve bekrachtiging iets te ontwerpen 

waarmee je jongeren een stap kunnen laten zetten in de richting 

van een betere carbon footprint. Deze stap hoefde niet per definitie 

de stap te zijn die de meeste impact heeft op het terugbrengen van 

de carbon footprint, omdat de meest effectieve stap per definitie 

gepaard gaat met het uitsluiten van bepaald gedrag. In plaats van 

het wijzende vingertje ‘gij zult niet …’ moest het ontwerp de focus 

verleggen naar wat een jongere juist wel kan doen.

Met dit in gedachten is een ander prototype ontworpen, waarin de 

mogelijkheden van Augmented Reality (AR) worden verkend.  De 

vraag was of AR gebruikt kon worden als medium om informatie 

over te brengen. Alvorens hier een definitieve keuze in te maken is 

een visueel overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van AR. Dit 

diagram staat hieronder uitgeschetst.

Na alle pro’s en con’s te hebben overwogen, is gekeken naar 

mogelijke softwareoplossingen voor prototypen in AR. Hierbij is de 

keuze gevallen op een gratis applicatie van Adobe, genaamd Aero. De 

applicatie is momenteel nog in bèta-stadium maar kan al wel gebruikt 

worden voor prototypes. Aero is bedoeld om op een laagdrempelige 

manier het maken van AR installaties mogelijk te maken. Vervolgens 
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is er ter inspiratie gezocht naar projecten die in Aero gemaakt zijn. 

Door op Behance te zoeken naar de mogelijkheden en workflow 

binnen Aero, ben ik terecht gekomen bij het profiel van Dunaway 

Smith16, een illustrator en mixed reality kunstenaar uit Portland, VS.

Haar workflow is als volgt. Teken een concept uit in Photoshop 

-bestand op de iPad. Laad je Photoshop-bestand in in Aero. 

Vervolgens kunnen de lagen automatisch op de z-as uit elkaar gezet 

worden zodat er een 3D-effect ontstaat. Als je hier slim op inspeelt 

krijg je al snel een gave collage. De animatiemogelijkheden in Aero 

zijn nog vrij beperkt, maar je kan wel animaties inladen in de vorm van 

‘png-sequences’. Daarom wordt het programma Adobe After Effects 

gebruikt om in te animeren. Deze animaties kun je opslaan, exporten, 

en inladen in Adobe Aero. 

Aero biedt vervolgens wel de mogelijkheid tot interactie met drie 

verschillende triggers: start, tap en proximity. Hiermee is ontzettend 

veel mogelijk. Een voorbeeld hiervan is, als je op 10cm van een 

object komt begint er een geluid te spelen, spint het object rond en 

begint er een ander object te bewegen, de mogelijkheden zijn vrijwel 

eindeloos.

Je kan van allerlei acties toevoegen, zoals bijvoorbeeld:
Een animatie afspelen als je een 3D-object aanraakt.

Afbeeldingen afspelen als je een png-sequence hebt.

Een object over een pad laten verplaatsen wat je kunt tekenen op je 

beeldscherm.

Een object rotaties laten maken.

Een object laten springen.

Een object laten kijken naar een specifiek punt of de camera.

Een object laten zien of verbergen.

Een object laten bewegen.

Een object veranderen in schaal.

Een object om een specfiek punt laten draaien.

Een delay toevoegen.

Een link openen door op een object te klikken.

En binnen al deze acties zijn ook nog allerlei parameters aan te 

passen zoals de lengte van de animatie of welk object de animatie 

moet uitvoeren. Er is getest hoe het is om in Adobe Aero een 

installatie te maken door een idee van de ontwerpschetsen uit te 

werken. Door deze link te volgenI  zie je een video van een aantal van 

de mogelijkheden van Adobe Aero.
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Het aardpeer  
experimentJ

Wat:  Het idee is om een AR-marker te plaatsen op een 

menukaart van een restaurant. Wanneer een gast met zijn telefoon 

een foto probeert te maken van de marker, gebeurt er iets magisch. 

De marker komt tot leven! Er verschijnt een (aardpeer)mascotte 

waarmee de gast kan interacteren. De mascotte kan bijvoorbeeld 

vertellen wat er momenteel in het seizoen is, of hoe de gast als 

individu de juiste keuzes kan maken om 

te streven naar een groenere carbon 

footprint. De mogelijkheden zijn vrijwel 

eindeloos. Als voorbeeld is er een 

quiz gemaakt met vragen over welke 

seizoensgroenten passen bij welk 

seizoen.

Waarom: Een veel 

voorkomend probleem is dat mensen 

niet weten wanneer groenten in het 

seizoen zijn. Als dit bekend is kunnen 

er bewuste keuzes gemaakt worden 

die daadwerkelijk een impact hebben 

op de CF. Meer over de voordelen van 

seizoensgroenten wordt beantwoord 

in de volgende deelvraag. Het doel van dit experiment is dat de gast 

kennis gepresenteerd krijgt waardoor hij zichzelf goed kan voelen 

over de manier waarop hij zijn steentje bijdraagt aan dit ingewikkelde 

vergroeningsvraagstuk van de CF. Ondanks dat aardpeertjes er 

niet zo appetijtelijk uitzien, en onder kenners een slechte reputatie 

hebben als winderig-makend, zijn ze wel erg lekker en boordevol 

essentiële mineralen, zoals ijzer en kalium.

Context:  Zeg je Villa Augustus dan denk je aan de tuin 

en de bijzondere kruiden en groenten die het liefst zo biologisch 

mogelijk geteeld en ter plekke geoogst worden. Dit weerspiegelt 

ook een groot deel van de bezoekers van Villa Augustus. Ze zijn 

geïnteresseerd in eerlijk eten en gefascineerd door de wonderen 

uit de moestuin en willen hier meer over te weten komen. Hiermee 

kan de rol van Villa Augustus als ontmoetingsplek, restaurant en 

hotel groeien tot een informatieorgaan. Hiermee kan Villa Augustus 

ook een communicatiemiddel worden, waarin informatie gedeeld 

kan worden over wat er in het seizoen is. En uitleggen waarom 

de oplossing voor een groenere toekomst begint bij het eten van 

seizoensgroenten.

Voor kinderen zou dit ook amusement zijn. Afgezien van een 

kleurplaat of speeltuin als het weer het permitteert, hebben kinderen 

weinig vermaak bij Villa Augustus. Dit zou kunnen worden aangepakt 

als de ouders samen met de kinderen een quizspelletje spelen 

waarin ze leren wat er allemaal in het seizoen is. Hoe leuk is het dat je 

vervolgens wat je met deze quiz leert dadelijk terug ziet verschijnen 
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op jouw bord? Hiermee wordt het idee van Villa Augustus als zijnde 

milieubewust en family friendly versterkt en komt het verhaal ‘full-

circle’.

Hoe:  Er is een prototype gemaakt om de ervaring van 

dit product invoelbaar te makenJ. Dit is gedaan met Adobe Aero en 

Adobe After Effects. Er zijn animaties gemaakt die in Adobe Aero 

ingeladen kunnen worden en er kan interactie aan het prototype 

gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld dat er iets gebeurt wanneer 

iemand ergens op klikt of met zijn telefoon dichterbij komt. Het  

prototype kan door middel van deze software uiteindelijk hi-fi 

gemaakt worden. Een scene kan opgeslagen worden als een 

AR-marker, dit is eigenlijk een QR-code die de applicatie opent 

en tegelijkertijd een punt waar de scene aan verankerd is. De 

experience is in de bronnen toegevoegd zodat deze ook thuis 

doorlopen kan worden, mits men de beschikking heeft over de app 

van Adobe Aero. Dit laatste is trouwens een behoorlijk beperkend 

obstakel gebleken voor het experiment. De drempel ligt te hoog als 

mensen eerst gevraagd moeten worden om een applicatie op hun 

telefoon te installeren voordat de experience te beleven is. In theorie 

zou het wel werkbaar moeten kunnen worden met Unity, maar dit is 

een zeer complex technisch en specialistisch programma, iets wat 

te ver buiten de scope van mijn expertises valt. Desalniettemin is 

geprobeerd in een proof of concept prototype te prototypen in Unity, 

dit is echter niet gelukt.
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Gamification
Om jongeren te informeren kun je spelelementen goed toepassen. 

Dit is waarom voor het concept gekozen is om een spel te maken. 

Door jongeren een spel te laten spelen kun je ze activeren om meer te 

leren over bepaalde onderwerpen, zoals in dit geval het besparen op 

je carbon footprint. Eenmaal uitgekomen op kwartet was er besloten 

om hier extra speelelementen aan toe te voegen in de vorm van een 

prijsvraag. De rede hiervoor was om het iets minder een letterlijke 

vertaling van kwartet te maken waardoor jongeren nieuwsgierig 

worden naar wat deze nieuwe spelregels inhouden. Ook is deze 

keuze op een manier geïnspireerd door Kahoot. Kahoot is een tool 

voor leraren om gemakkelijk quizes te maken om samen met hun 

klassen door te lopen. Hierbij wordt gamification toegepast om 

jongeren te helpen met het leren van lesstof. Mijn gedachtegang was 

dat een soortgelijk effect behaald kon worden door deze functie aan 

het kwartetspel te koppelen. Hiernaast18 zie je een voorbeeld van hoe 

Kahoot eruit ziet. Op basis hiervan heb ik gekozen om een prijsvraag-

website te maken waar je een vraag voorgeschoteld krijgt op basis 

van de informatie op de kwartet-kaarten. Bij een goed antwoord telt 

je kwartet dubbel. Dit motiveert de spelers om de informatie op de 

kwartetkaarten goed in de gaten te houden.

Conclusie
In een ideaal scenario worden zintuigen geprikkeld tijdens het proces 

van informatieoverdracht. Hierdoor was in eerste instantie gekozen 

om met Augmented Reality te werken. Omdat het in de werkelijkheid 

lastig bleek om voor te ontwerpen, buiten het prototypingprogramma 

om, was de knoop doorgehakt om hier niet op te focussen en om 

verder te kijken naar de optie van het spelenderwijs overbrengen 

van informatie over je carbon footprint. Dit brengt ook een aantal 

voordelen met zich mee buiten de technische haalbaarheid, en 

gamification kan ingezet worden om jongeren te informeren en 

tegelijkertijd te engageren.
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indien optimaal verbouwd een lage CF.

Wat betekent  
‘seizoensgroente’ eigenlijk?
Tijdens het desktoponderzoek-traject ben ik gestuit op een 

wetenschappelijk artikel dat ingaat op wat de effecten zijn van een 

seizoensgebonden dieet op de CF, de haalbaarheid van zo’n dergelijk 

dieet en of het een duurzaam dieet is17. Het is belangrijk om goed 

helder te hebben wat de term seizoensgroenten precies inhoudt. 

Het artikel geeft twee betekenissen voor ‘seasonal food’. De eerste 

betekenis slaat terug op eten wat lokaal geproduceerd wordt en 

lokaal gegeten wordt (local seasonality). De tweede betekenis slaat 

op eten dat ergens anders op de wereld in seizoen geproduceerd 

wordt, maar niet per se dáár opgegeten wordt (global seasonality). 

Deze betekenissen zijn redelijk vaag. Lokaal is natuurlijk ook maar 

een term waar niet veel specifieke waarde achter zit. Seasonality 

slaat wel altijd op het niet toepassen van klimaatcontrole of opslag 

(waar ook veel CO2-uitstoot aan vast zit). Dit onderzoek hecht aan 

seizoensgroenten overigens de betekenis van ‘local seasonality’. De 

conslusie van het artikel is dat het lastig is om een dieet op te bouwen 

wat voor 100% bestaat uit seizoensgerechten, omdat het landbouw-

systeem hier niet op ingericht is. Als we dit wel kunnen doen zullen 

we zien hoe dit een reëele optie wordt voor mensen.

5. Hoe kunnen 
seizoensgroenten  
helpen bij het  
vergroenen van je  
carbon footprint?
Uit het onderzoek is gebleken dat jongeren duurzaam gedrag vaak 

associëren met negatief beladen connotaties. Om duurzaam te 

leven mag er geen water verspild worden, geen vlees gegeten 

worden, etc. Deze voorbeelden komen uit de duurzaamheidenquête. 

Daarom ligt de focus van het uiteindelijke ontwerp bij wat iemand 

wel kan doen om duurzamer te leven, zonder dingen af te keuren. 

Eerlijk gezegd, eet ik zelf ook vaker vlees dan ik zou willen. Ik praat 

het mezelf goed door geen rood vlees meer te kopen, zoals steak 

of rundergehakt. Waar ik tegenwoordig ook op let, is dat ik zo veel 

mogelijk koop wat er in het seizoen is. Seizoensgroenten zijn namelijk 

duurzaam. Ze worden verbouwd in optimale omstandigheden dicht 

bij huis. Optimale omstandigheden betekent in deze context van de 

Nederlandse bodem, en niet afkomstig van glastuinbouw. Maar ook 

het vermijden van het produceren tegen de natuur in, en dus wel in 

samenwerking met Moeder Natuur. Zo hebben seizoensgroenten 
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worden, mits de bodem rijk is aan voedingsstoffen. Nu de mensheid 

en masse de bodem uitput, blijkt dat de natuur extra gevoed moeten 

worden om de planten maar te laten groeien. Als de mensheid afstapt 

van het idee van natuur-inefficiënte massaproductie dan zal dit 

leiden tot een gezondere en meer gevarieerde bodem, en besparing 

op onze CO2-uitstoot. Mark Steinbusch vergeleek dit tijdens het 

interview jezelf in de vinger snijden. Hij vertelde veel over het belang 

van natuurinclusieve landbouw, seizoensgebonden voedsel, en hoe 

de toekomst eruit ziet op het gebied van duurzaamheid in voeding. 

Het idee achter deze herenboerderij is dat je als community een 

boer in dienst neemt, die samen met vrijwilligers het land voor 

de community verbouwt. Iedere week wordt zo’n 60% van de 

levensmiddelenbehoefte van de leden van de community van het 

land af geplukt. Dit wordt rechtstreeks bij de boerderij opgehaald.  

Doordat dit regionaal is wordt er fors bespaart op de CO2-uitstoot. 

Dit alles samen zorgt voor een eerlijker loon voor boeren en 

minder schakels in de distributieketen, waardoor het beter is voor 

het milieu. In het volgende paragraaf wordt het concept van een 

Herenboerderij als oplossing verder geëxploreerd door te kijken 

naar toekomstscenario.

Wat zijn de nadelen van tegen 
de natuur in verbouwen?
Voor het succesvol een gewas te laten groeien ‘tegen de natuur in’ 

worden energie-inefficiënte technieken toegepast. Een voorbeeld 

van zo’n techniek is het gebruik van glastuinbouw. Uit cijfers van 

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2018 van 

Wageningen Universiteit4, uitgevoerd door Nico van der Velden 

en Pepijn Smit, blijkt dat gewassen die in kassen verbouwd waren 

in 2019 verantwoordelijk zijn voor 5,7 Mton CO2-uitstoot per jaar. 

Dit is meer dan het doel dat voor 2020 gezet is, namelijk 4,6 Mton. 

De energievoorziening van de kassen is voor het grootste deel 

aangeleverd door aardgas. Aardgas speelt ieder jaar een kleinere 

rol in de energievoorziening van kassen, maar het blijft teveel. In 

2019 daalde het totale aandeel van aardgas van 88% naar 81%. 

Aardwarmte was de voornaamste groene bron van energie. Deze 

was samen met de inkoop van groene energie verantwoordelijk voor 

de daling in aardgasafhankelijkheid in de glastuinbouw. 

Naast glastuinbouw om het verbouwen van bepaalde groentes 

mogelijk te maken buiten het seizoen, is er een tweede bron van 

vervuiling die alleen van toepassing is op producten die tegen de 

natuur in verbouwd worden, namelijk kunstmest. In het expert 

interview met Mark SteinbuschA, voorzitter van Herenboeren 

coöperatie op ’T Lies, in Breda, licht hij toe waarom kunstmest 

gebruikt wordt. Zo zegt hij dat kunstmest niet gebruikt hoeft te 
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van het buitengebied over zijn voor natuur.

Punt van zorg blijft dat je in bepaalde maanden van het jaar meer 

afhankelijk bent van een ander land met een beter klimaat. In de 

wintermaanden en in het vroege voorjaar groeit namelijk niet veel. 

Dus zou ons Herenboerderij-dieet beperkt blijven of zou de hulp van 

andere landen ingeschakeld moeten worden.

 

Conclusie
Het is duidelijk dat het mogelijk is om een systeem te organiseren 

om Nederland op lokale basis te voorzien van seizoensgebonden 

groenten. Echter is het niet zo dat het huidige systeem hierop 

georganiseerd is waardoor het lastig is om het als realistisch te zien 

binnen de huidige gang van zaken. Daarom kleven hier wel haken en 

ogen aan, zoals het feit dat je in de wintermaanden niet veel keuze 

hebt, en dat je dus meer afhankelijk bent van je buurlanden.

Hoe kun je seizoensgroenten 
zien als lange termijn  
oplossing?

Deze vraag kan beantwoord worden aan de hand van een best 

practice. Het concept van de ‘Herenboeren’ is zes jaar geleden 

opgezet door Geert van der Veer, samen met zijn vriendengroep, 

in Boxtel. De aanleiding was dat hij zich zorgen maakte over de 

manier waarop de landbouwsector de grond verbouwt. De groep 

is samen op zoek gegaan naar een alternatief. Ze hebben op papier 

uitgewerkt hoe veel geld er nodig is om een boerderij op te starten. 

Wat zijn de grenzen, hoe veel monden kun je voeden, hoe organiseer 

je dat en hoe bestuur je een coöperatie? Hieruit volgde de eerste 

Herenboerderij van Nederland voort. Lerend van hun ervaringen 

hebben ze het concept aangescherpt tot wat het nu is geworden. 

Een Herenboerderij van 20 hectare voedt ongeveer vijfhonderd 

monden. Om dit concept toe te passen op heel Nederland zijn 

35000 boerderijen nodig. Dat betekent 700000 hectare grond 

nodig is voor 60% van de levensmiddelenvoorziening van de gehele 

Nederlandse bevolking. 700 000 hectare is minder dan eenderde 

van het gehele Nederlandse buitengebied. Als dit gebied als 

duurzame natuurinclusieve landbouw zou worden ingezet, kunnen 

we gemakkelijk aan onze quota’s komen. En zou dan nog tweederde 





- 44 -E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an
Doelgroep onderzoek

Doelgoep  
onderzoek



- 45 - E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an

Doelgroep onderzoek

Mogelijke doelgroepen
De onderzoeksreis is begonnen vanuit de vraag hoe je op een 

interactieve manier informatie over iemand zijn carbon footprint 

kunt visualiseren. Gaande het onderzoek bleek dat de carbon 

footprint voor veel mensen een ontzettend groot en abstract iets is, 

wat zich lastig laat visualiseren. Uit het desktoponderzoek blijkt dat 

dit te maken heeft met het feit dat de exacte CF lastig te berekenen 

is. Mede daarom ging de focus meer naar nadenken over wat voor 

stakeholders er in het concept zitten. Hieruit volgde een aantal 

doelgroepen.

(Vegetarische) restauranteigenaars
De restaurantervaring kan aan de hand van het ontwerp gestuurd 

worden. Zo kunnen restauranteigenaars hun verhaal overbrengen 

op de gast en kan de ervaring van uit eten gaan verbeterd worden.

Nieuwe uitwonende jongeren
Jongeren die voor het eerst verantwoordelijk zijn voor wat ze eten. 

Zij kunnen wel wat hulp gebruiken bij het uitkiezen van hun voeding, 

in deze periode van transitie. 

Een herenboerderij community
Hier komen mensen samen die zich willen inzetten voor het 

verbeteren van hun carbon footprint. Ze zouden waarschijnlijk ook 

het meest willen leren van het ontwerp.

Keuze Doelgroep
Uiteindelijk is gekozen voor nieuwe uitwonenden jongeren als 

doelgroep. Naar een restaurant ga je namelijk niet om daar ter 

plekke overtuigd te worden dat je beter om moet gaan met je carbon 

footprint, en de mensen die betrokken zijn bij een Herenboerderij zijn 

sowieso al bezig met seizoensgebonden eten dus zou een mogelijke 

gedragsverandering weinig effect hebben.

Nieuwe uitwonende jongeren is een doelgroep die voor mijn ontwerp 

relevant is omdat dit een periode is van verandering voor hen, ze 

moeten voor het eerst keuzes maken op het gebied van voeding 

en met mijn ontwerp zouden ze hiermee op weg geholpen kunnen 

worden, door ze te overtuigen van de positieve effecten van met de 

seizoenen mee eten.

Persona’sC

Op basis van mijn onderzoek, de resultaten van het prototype 

‘Het winkelschapexperiment’ en mijn cultural probe is een aantal 

persona’s gemaakt die mijn doelgroep vertegenwoordigt vanuit 

diverse motivaties, doelen, obstakels en dromen. Deze drie persona’s 

zijn verdeeld in drie categorieën.

1. het praktische perspectief

2. het milieu- & toekomstperspectief

3. het sustainability & welvaartsperspectief
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Het praktische perspectief
Denise heeft het er lastig mee dat zij en haar medestudenten maar 

weinig te zeggen hebben op het gebied van duurzaamheid. Ze is van 

mening dat er vanuit de grote bedrijven teveel propaganda wordt 

verspreidt over hoe duurzaam ze zijn, terwijl ze wel op de hoogte 

is van hoe honderd bedrijven verantwoordelijk zijn voor de uitstoot 

van 71% van de broeikasgassen ter wereld19. Ze wil dat er nu meer 

nagedacht wordt op een langetermijnoplossing voor de opwarming 

van de aarde, en ze wil een maatschappij die minder om geld draait 

en meer om elkaar.

Het milieu- & toekomstperspectief
Vera wil vooral dat de aarde nog aan haar kinderen en kleinkinderen 

doorgegeven kan worden. Ze doet hier ze zelf ook aardig wat voor 

en zorgt dat zij haar steentje bijdraagt. Omdat ze in de horeca werkt 

weet ze al wel wat over voeding, maar het blijft lastig om goede 

keuzes te maken in de winkel. Hiervoor zou ze wat hulp kunnen 

gebruiken. Ze wilt dat problemen met de opwarming van de aarde 

door haar generatie opgelost worden om te voorkomen dat ze de 

wereld in slechte staat overlaat aan haar kinderen.

Ik vind het lastig om 
weloverwogen 
beslissingen te maken 
tijdens het winkelen, 
omdat je geen zicht 
hebt op hoe “slecht” 
iets is.

Over milieubewust zijn

“Ik probeer om milieubewust te 
zijn. Ik eet vrijwel alleen vegan, en 
over het algemeen gaat het me 
goed af. Ik mis alleen soms frikan-
dellen zoals met carnaval. Ik ga 
vooral met het openbaar vervoer. 
Ik woon boven de supermarkt dus 
ik koop vrijwel alleen wat ik die dag 
nodig heb, zo verspil ik minder.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Ik denk dat ik een "zetje" nodig heb om het te 
gebruiken. Nu ik de uitstoot en herkomst van 3 
producten heb gezien ben ik erg nieuwschierig 
geworden naar hoe dit met andere producten 
zit. Dus als de app nu uit zou komen zou ik hem 
gebruiken. Had ik geen "voorproefje" gehad 
had ik hem waarschijnlijk niet gebruikt.

Als je ziet dat een product van ver komt, zou 
je dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Ja, want we proberen zo min mogelijk uitstoot 
te creëren en dat kan alleen als je lokaler gaat 
eten

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) 
duurder is, zou je daar dan geld voor over 
hebben als je weet dat dat een minder erge 
koolstofafdruk heeft?

Het zou mij moeite kosten, want ik blijf nou 
eenmaal Nederlander en dus een cheapskate, 
maar ik zou het wel gaan proberen omdat het 
voor mij belangrijk is dat ik hier controle over 
heb.

Wekt deze extra informatie keuzestress op of 
begeleidt het je in het maken van de juiste 
keuze voor jou?

Het wekt geen keuzestress op, het begeleidt je 
juist in het maken van een weloverwogen 
beslissing.

Naam: Vera Nijsveld

Leeftijd: 21 jaar

Woonsituatie: Alleen, op kamers, Breda

Opleiding: Leisure management aan NHTV

Baan: Bediening medewerker ‘t Hart van Breda

Dat mijn (klein) 
kinderen later mogen 
genieten van de zelfde 
planeet als waar ik nu 
van mag genieten.

DoelObstakel Droom

Politieke Partij

Ik wil voor mijn 
nageslachten 
bijdragen aan het 
vergroenen van de 
wereld zodat zij niet 
met onze problemen 
komen te zitten

Over milieubewust zijn

“milieubewust zijn is wel belangrijk 
maar ik vind dat de verantwoor-
delijkheid daarover gedragen 
moet worden door de overheid en 
grote bedrijven. Als individu heb je 
daar weinig controle over. Ik fiets 
tegenwoordig wel naar mijn werk 
maar dat is meer voor mijn eigen 
gezondheid.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Nee, want dan moet je elk product los gaan 
opzoeken en dat kost veel te veel tijd.

Als je van supermarkten deze informatie 
krijgt, zou je die dan toepassen?

Ja, als je ervan uitgaat dat wat er staat ook 
klopt natuurlijk. Voor hetzelfde geld worden ze 
door bepaalde producten gesponsoord om 
een goed woordje in te leggen over hun 
product.

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) 
duurder is, zou je daar dan geld voor over 
hebben als je weet dat dat een minder erge 
koolstofafdruk heeft?

Hangt erg van het prijs verschil af. Is de betere 
optie bijvoorbeeld maar 50 cent duurder dan 
zeker.

Ben jij van mening dat je als individu een 
bewuste blik op je koolstofafdruk moet 
hebben?

Dat kan wel bijdragen, maar ik ben van mening 
dat er nog meer verschil gemaakt kan worden 
als dit niet bij de consument ligt, maar eerder in 
de voedselketen. Voedselproducenten dienen 
hier meer op aangestuurd te worden. Wanneer 
lokale producten bij de supermarkt ligt, zal ik 
hier eerder voor kiezen.

Naam: Denise Elzinger

Leeftijd: 18 jaar

Woonsituatie: Studentenhuis, Den Bosch

Opleiding: MBO verzorging

Baan: Receptiemedewerker Hotel Golden Tulip

Dat wij elkaar meer 
zien als een 
samenleving & 
afstappen van super-
kapitalisme wat ons in 
deze ellende heeft 
gebracht

Er wordt te veel 
verantwoordelijkheid 
gelegd op ons terwijl 
de jongerengeneratie 
machtloos is.

Ik wil dat jongeren 
meer representatie 
hebben en macht in de 
tweede kamer omdat 
de politiek in korte 
termijn oplossingen 
denkt.

DoelObstakel Droom

Politieke Partij
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Doelgroep onderzoek

Het sustainability & welvaartperspectief
Olivier heeft het er moeilijk mee dat hij merkt dat hij weinig controle 

heeft over zijn carbon footprint. Namens de overheid wordt namelijk 

meer dan de helft gebruikt om in zijn naam infrastructuur op te 

bouwen9. Hij is van mening dat een oplossing voor dit probleem goed 

is voor de economie, en de welvaart van de wereld. Hij droomt ervan 

om zijn carbon footprint meer autonoom, en kleiner te maken. Hij ziet 

voeding als een mogelijke oplossing om hier dichterbij te komen. 

Hij zal misschien niet vegetariër worden, maar overweegt wel om 

bijvoorbeeld geen koeienvlees meer te eten.

Over milieubewust zijn

“Ik zou nooit zeggen dat ik veel 
verspil. Ik probeer een beetje 
verantwoordelijk om te gaan met 
de wereld. Daarom eet ik alleen 
maar biologisch vlees, en probeer 
ik minder vlees te eten. Ik ben wel 
van mening dat er belangrijkere 
zaken zijn zoals bijvoorbeeld 
woningen voor starters of de 
wealth gap.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Ik zou het pas gebruiken als het meer 
informatie heeft, dus niet alleen CO2 uitstoot, 
maar ook andere elementen waarbij je kunt 
aflezen hoe goed/slecht het is voor de natuur 
en je lichaam.

Ben jij van mening dat je als individu een 
bewuste blik op je koolstofafdruk moet 
hebben?

Ja, daarbij zou het wel fijn zijn als de informatie 
makkelijker te verkrijgen is. Ik vind vaak het 
struinen naar info en dan soms ook nog 
tegenovergestelde informatie lezen ingewik-
keld.

Als je ziet dat een product van ver komt, zou 
je dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Hangt er van af, als een product dat ik liever 
gebruik/ kwa smaak beter is of van kwaliteit 
beter is en het komt van verder weg ben ik wel 
bereid om dit product te kopen. Als ik er dan 
meer voor moet betalen vanwege de reis die 
het afgelegd heeft ben ik ook bereid om dat te 
doen.

Als de onbekendere optie (szechuan peper) 
goedkoper is en een betere koolstofafdruk 
heeft, zou je dan hiervoor kiezen?

Ja, ik zou het wel willen uitproberen door de 
lagere prijs.

Ik denk dat ik meer wil 
doen om mijn afdruk 
kleiner te maken. Als de 
juiste voeding kiezen 
hierin helpt dan is dat 
mooi meegenomen

Ik merk dat ik te veel 
afhankelijk ben van de 
bestaande systemen die 
niet werken op lange 
termijn. Ik wil weten waar 
mijn eten vandaan komt. 

Ik wil dat de maatschap-
pij bewuster wordt als 
het aankomt op uitstoot 
omdat dat op lange 
termijn beter is voor de 
economie en welvaart.

DoelObstakel Droom

Politieke PartijNaam: Olivier Brand

Leeftijd: 24 jaar

Woonsituatie: Studentenhuis, samen met mijn 

goudvis, Amsterdam

Studeert: Accountancy aan de HvA

Baan: Hoofd van studievereniging
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Concepting

Conclusies van mijn onderzoek
Op basis van het onderzoek zijn een aantal conclusies opgedaan. De 

meest belangrijke conclusies staan hieronder vermeld.

Een carbon footprint meetbaar krijgen is lastig. Om een carbon 

footprint van een product meetbaar te krijgen wordt deze verdeeld 

in twee soorten footprint, de productie carbon footprint en de 

logistieke carbon footprint. De logistieke carbon is precies te 

bepalen als je de uitstoot van het voertuig weet waarmee het product 

vervoerd is, we spreken hierbij van primaire data. Als dit niet bekend 

is kan een schatting gemaakt worden met behulp van de fuelfactor, je 

spreekt dan van secundaire data. Dit betekent voor mijn onderzoek 

dat wanneer ik iets wil ontwerpen wat de carbon footprint van een 

product uitrekent dan kan ik dit het beste doen met de logistieke 

footprint. Uiteindelijk is er afgestapt van het idee om een carbon 

footprint te visualiseren, omdat dit de ‘eerste’ oplossing is.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat jongeren milieuvervuiling 

zien als een ‘groot’ tot ‘heel groot’ probleem. Het is echter lastig 

voor jongeren om goede keuzes te maken met betrekking tot hun 

carbon footprint, omdat is gebleken dat het verbeteren van je carbon 

footprint vaak geassocieerd wordt met vooral negatief beladen 

connotaties, c.q. ‘Je mag niet meer vliegen’, ‘je mag geen vlees 

meer eten’ of ‘je mag niet lang meer douchen’. Ik wil deze negatieve 

associaties verleggen naar iets wat positief is met mijn concept.

Seizoensgroenten kunnen ingezet worden als middel om je carbon 

footprint omlaag te halen. Voor de betekenis van seizoensgroenten 

wordt de betekenis van ‘local seasonality’ aangehouden. Dit wilt 

zeggen dat op lokale basis, de groenten in het seizoen met de natuur 

mee verbouwd worden, zonder opgeslagen te worden in koelcellen 

voor gebruik. Dit heeft als voordeel dat er bespaart wordt op de CO2-

uitstoot omdat het gebruik van pesticiden of (kunst)mest niet nodig 

is voor het groeiproces.

Er zijn, vooral op basis van de bevindingen van de derde deelvraag, 

een aantal ontwerpcriteria opgesteld waar mijn ontwerp aan moet 

voldoen. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de concepting fase van 

mijn onderzoek. Te beginnen met schetsen. Nadat van de schetsen 

een selectie is gemaakt om mee verder te gaan, zijn er per potentieel 

concept moodboards gemaakt, met als doel meer inzicht te krijgen 

in de uitwerking van zo’n concept.  Gevolgd door comparison charts, 

om per ontwerp te kijken of het wel aan de ontwerpcriteria voldoet 

en wat het nog nodig heeft om hier echt bij te komen. Daarna zijn er 

twee concepten uitgekozen om uit te werken in de vorm van (paper) 

prototypes, om de mogelijkheden en obstakels van ieder ontwerp op 

de proef te stellen. Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op  

mijn ontwerpcriteria.
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Ontwerpcriteria
Het ontwerp moet:

- Spelenderwijs informatie over carbon footprint aanreiken.

Omdat gamification goed toegepast kan worden om voor de doelgroep, 

jongeren tussen de 18 & 26 jaar, ingewikkelde informatie toegankelijk te 

maken.

- Inzichtelijk maken waarom seizoensgroenten belangrijk zijn.

Omdat het eten van seizoensgroenten veel voordelen met zich meebrengt  waar 

mensen zich niet van bewust zijn, zoals mijn onderzoek constateert. Daarnaast 

ook omdat de link tussen carbon footprint en groenten niet overduidelijk is. 

- Jongeren leren wat er bij het seizoen past.

Omdat door jongeren te informeren over wat er in het seizoen is, ze zelf 

betere keuzes kunnen maken die bijdragen aan een verbetering van hun 

carbon footprint.

- Duurzaam gedrag belonen.

Door jongeren tijdens het beleven van het ontwerp te belonen voor duurzaam 

gedrag, activeer je ze om hier buiten het ontwerp om ook mee bezig te zijn. 

- Een zaadje planten voor gedragsverandering buiten de  

 ervaring van het ontwerp om.

Omdat het ultieme doel is dat jongeren met milieuverbetering bezig zijn buiten  

de ervaring van het ontwerp om.

Het ontwerp moet niet:

- Bepaald gedrag of eetgewoontes afkeuren.

Omdat mijn concept zich wil focussen op positieve bekrachtiging,  jongeren  

hebben namelijk een negatief beladen beeld bij het verbeteren van hun 

carbon footprint, wat deels ook klopt als je kijkt naar de grootste stappen die 

je kunt nemen om je carbon footprint omlaag te halen.

- Een oplossing bieden waardoor jongeren meer geld  

 gaan uitgeven

Uit resultaten van mijn derde deelvraag, de duurzaamheidsenquête blijkt 

dat geld een vaak voorkomend obstakel is voor jongeren. Daarom wil ik met 

mijn ontwerp geen oplossing  bieden waardoor jongeren meer geld uit gaan 

geven.

- Jongeren ontmoedigen om betere keuzes te maken met  

 betrekking tot hun carbon footprint

Omdat dit tegenover het doel van mijn ontwerp staat, het moet het 

onderwerp van duurzaamheid introduceren op een motiverende manier en 

niet overweldigend zijn.
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Cocktales

Een service die je per maand een aanbod aan seizoenscocktails biedt met 
bijzondere groente, kruiden of vruchten. Zoals je bijvoorbeeld voor in mei 
een pakket kan verwachten met rabarber-siroop of voor een ander jaar een 
vergeten kruid in de spotlight gezet wordt zoals alsem, of iets dergelijks. 

AR-Recipebook

Een AR-app die op-het-oog vreemde of onbekende groente en fruit inscant en je 
suggesties geeft om je te inspireren om ermee te koken. Dit kan jongeren helpen in 
contact te komen met seizoensgroente die ze niet kennen en aan de hand van 
lekkere recepten enthusiasmeren om er vaker mee te koken.

ZonnewijzAR

Een AR-game waar je groente en fruit bij elkaar moet zoeken. Dit doe je 
door dichterbij de maanden te lopen, dan komen de seizoensgroente er aan 
de hand van een quiz uit zodat je de juiste groente vindt, die leg je op een 
tafel en dan opent er een kluisje met zaadjes die je thuis kunt planten om de 
ervaring thuis voort te zetten.

Kwartet van Seizoensgroente

Een spel waarvan het doel is om alle juiste seizoensgroente bij elkaar te verzamel-
en. Desnoods met troeven erin die je kunt inzetten als bonuspunten als je een vraag 
over je carbon footprint goed kunt beantwoorden.

WC-AR

Een AR-Experience Context: op een wc van een studentenhuis. Waar je 
het idee van een wc kalender koppelt aan wanneer bepaalde groente ‘jarig 
zijn’ cq in seizoen zijn. Hiermee kan je op een dood moment als jongeren 
meer leren over hoe je milieubewuster kunt leven door seizoensgroente te 
eten.

Food Voyage

Een AR app waarmee restaurants hun ‘foodmiles’ in kaart kunnen brengen. Hiermee kan je 
als restaurant laten zien dat het mogelijk is om heerlijk eten te serveren zonder dat het van 
ver moet komen. Hiermee kunnen restaurants bijdragen aan de waardering voor eten 
zodat wij eten minder snel voor lief nemen, en er dus bewuster mee om gaan. 

Carbon Shopping Scanner

Een app die je op weg helpt bij het maken van bewuste keuzes tijdens het 
boodschappen doen, door je op de hoogte te brengen van de LCF van 
producten, en aan de hand van gekleurde smilies laat zien hoe goed of 
slecht het product is voor jouw carbon footprint door vergelijkbare 
producten te vergelijken in een database.

Immersive Menu Experience

Een experience waar je een menukaart multi-sensorieel maakt. Je loopt door de 
ruimtes voorzien van de geuren van het menu-item. Aan de hand van lichtshows zie 
je waar je eten vandaan komt en kom je dichter bij het verhaal van wat je dadelijk op 
je bord tegenkomt. Zo kies je op basis van smaak in plaats van wat je leest, en dus 
vaak kent. Zo kan je gemakkelijk seizoensgroenten introduceren aan je gasten.

Projection Mapped Meal

Een dining experience waar je seizoensgroente een spotlight biedt, door 
het verhaal te vertellen van waar het vandaan komt, wanneer het in het 
seizoen is, en hoe het eruit ziet in het wild. Veel mensen weten namelijk niet 
hoe een aspergeplant eruit ziet. Waardoor ze verder van de natuur 
verwijderd staan.

What’s On The Menu?

Een AR app waarmee je kunt spelen terwijl je wacht op je eten. Een mascotte 
verschijnt op je telefoon beeldscherm. Hij kan je vragen stellen over wat er in het 
seizoen is of informeren over wat je het beste kan doen ter verbetering van je 
carbon footprint. 

Mijn schetsen
Er is een designsprint gehouden om op te komen met diverse concepten 

voor mogelijke uitwerking van het afstudeertraject. De schetsen 

staan hieronder vermeld met een kleine omschrijving. Voor grotere 

afbeeldingen wordt verwezen naar de bijlageK. Van de 10 schetsen zijn 

er 3 gekozen om mee verder te gaan. De keuze is gemaakt door kritisch 

te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van elk idee. Cocktales 

= te niche, WC-AR = technisch getest en werkt niet in een donkere 

ruimte, carbon shopping scanner = te letterlijk, Food Voyage = niet 

relevant genoeg, etc.
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Storyboards
De keuzes om mee verder te gaan waren als volgt. In deze drie 

concepten zag ik de meeste mogelijkheden.

- ZonnewijzAR

- AR-recipebook

- Kwartet van Seizoensgroente

Hiervoor heb ik een aantal storyboards gemaakt om het idee als 

scene uit te laten spelen in mijn hoofd. De storyboards zijn hieronder 

te vinden en in de bijlageL.

dec
jan

feb mar apr
mei

jun
jul

augokt
nov

Vind de seizoensgroente van Juni

Goed gedaan!

je hebt zaadjes gewonnen om over
een maand je eigen groente te hebben

JUNI

Storyboard

ZonnewijzAR

groentediverse

groentediverse

#1

#2

#3

#4

#5

#6

? ? ?

#1
#3 #2

Je komt de ruimte binnen en ziet de tafel en doos 
met groente. Als je de app opent zie je de maan-
den om je heen als een soort zonnewijzer.

De antwoorden kan je vinden door naar de 
desbetre�ende maanden te lopen. Naarmate dat 
je dichterbij komt beginnen er plantjes te groeien 
uit het vak

Als de plantjes groeien komen er groentes 
tevoorschijn die om je heen gaan dansen.

EVT aan de hand van een quiz kan je dit event 
triggeren. 

Je weet nu welke groentes je moet zoeken. Als je 
drie dezelfde hebt verzameld dan win je en krijg je 
een zakje met zaadjes die je volgende maand 
kunt oogsten. Mei > zaadjes voor groente uit Juni, 
etc. Zo kan je het thuis voort zetten.

Je ziet een doos met lasercutte illustraties van 
groentes die voorzien zijn van NFC-tag waarmee 
je kan communiceren met de tafel

Als je bij de buurt van de tafel komt komt de 
volgende text tevoorschijn, je ziet op de tafel 3 
vraagtegens waar je de verschillende groentes 
op kunt leggen. 

Storyboard

AR-Recipebook

?

Je ziet een gekke groente die je niet eerder 
gezien hebt.

Je scant de groente in met je telefoon in de app 
van AR-Recipebook, net zoals je met Google 
Lens doet.

Je ziet een overzichtspagina te zien met resultat-
en en dan kan jij kiezen wat er het meest op lijkt.

Je klikt erop en ziet een overzicht van allerlei 
verschillende recepten met beoordelingen erbij 
van hoe goed ze zijn.

Door op de recepten te klikken zie je wat je er 
allemaal mee kunt doen. ‘Oeh, dit klinkt lekker!’

Jij denkt, zo dat klinkt goed, laat ik dat eens 
proberen te maken!

Rabarber

Bleekselderij

Rabarber

Rabarber Panna 
Cotta met Venkelzaad

Storyboard

Kwartet van Seizoensgroente

Van alle maanden (v.d. oogst) vormen 4 
passende seizoensgroente een kwartet. Alle 
kaarten worden verdeeld, de eerstvolgende die 
jarig is mag beginnen. 

Als je een setje van 4 kaarten hebt, roep het en 
leg de kaarten op tafel neer. Je mag nu de 
QR-code kaart op tafel scannen.

Als je met je telefoon de code scant dan opent hij 
een website met een prijsvraag gerelateerd aan 
de informatie op de kaarten. Als je de vraag goed 
beantwoordt dan telt je kwartet dubbel!

De winnaar is degene met de meeste punten! Die 
heeft een biertje verdiend!

In  het midden van de tafel ligt de QR-code kaart, 
en een stapel 2x tekens.

Je begint te vragen of iemand de kaart heeft die jij 
zoekt. Zo ja, dan mag je de kaart pakken en 
verder vragen. Als nee, dan ga je met de klok mee 
en is de volgende aan de beurt. 

MEI JUNI

asp
erg
es

rab
arb
er

bla
uwe
bes

and
ijv
ie

ruc
ola

pak
soi

pos
tel
ein

peu
ltj
es

Heb jij van ‘mei’,
asperges?

Ja

Nee

Kwartet!!!
QR
CODE

x2

QR
CODE

Waar of niet waar?

Roodvlees consumptie draagt bij aan 
4,5% van je complete carbon footprint?

Waar Niet Waar

x2
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Comparison Chart
Van de drie concepten is een comparison 

chart gemaakt met als doel overzichtelijk 

te maken welk van de concepten het beste 

overeenkomt met mijn ontwerpcriteria. 

Uit de comparison chart bleek echter dat 

meerdere concepten evenveel potentie 

tonen. 

Om een keuze te kunnen maken tussen 

ZonnewijzAR en Seizoensgroente-kwartet 

heb ik voor beide ideeën prototypes 

gemaakt om te kijken of ze wel technisch 

haalbaar zijn voor mij, en zo goed werken 

als in mijn hoofd. Hier volgt meer over in het 

volgende hoofdstuk.

Comparison
Chart

Seizoensgroente
kwartet ZonnewijzAR AR-Recipebook

Spelenderwijs informatie 
over carbon footprint 

aanreiken.

Inzichtelijk maken waarom 
seizoensgroente belangrijk 

zijn.

Jongeren leren wat er bij 
het seizoen past.

Jongeren informeren zodat ze zelf 
bewustere keuzes kunnen maken op het 

gebied van voeding & duurzaamheid.

Duurzaam gedrag 
belonen.

Een zaadje planten voor 
gedragsverandering buiten de 
ervaring van het ontwerp om.

Niet meer geld uit laten geven, 
afkeuren, of ontmoedigen
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Prototypes ZonnewijzAR
Omdat het concept redelijk ingewikkeld is, wilde ik het voor mezelf 

eerst gaan testen aan de hand van een paper prototype. Er is een 

draaiende tafel met seizoensgroente gemaakt van papier en hierbij 

maakte ook een papieren interface wat je uitlegt wat het doel van het 

spel is. Hieronder kan je het paper prototype zien.  De volledige paper 

prototype wordt in de bijlage doorgelopenM.

Daarnaast is er een test opgezet om te kijken of het mogelijk is om 

met een Arduino en NFC-chips een slot open te maken. Dit is me 

best aardig gelukt, en de resultaten hiervan, en meer schetsen 

zijn te vinden in de bijlageN. Wat alleen wel lastig was is om met 1 

Arduino 3 NFC-scanners aan te sturen omdat 1 scanner minimaal 

7 poorten van de Arduino gebruikt. Dus om een ontwerp neer te 

zetten dat het slot opent zodra alle 3 de scanners de juiste NFC-chip 

gelezen hebben, heb je 3 Arduino’s nodig. Dit maakt het voor mij te 

ingewikkeld omdat ik hiermee meerdere Arduino’s met elkaar moet 

laten communiceren.

Tevens heb ik met Adobe Aero een prototype neergezet van hoe 

het eruit zou kunnen zien. Ik was zelf niet heel tevreden over hoe het 

werkte, en het project kon niet te groot worden omdat Adobe Aero 

dat niet aan kon helaas.

Ook had ik nog gekeken of het mogelijk was om in Unity een 

Augmented Reality app te maken, maar omdat ik nog nooit eerder 

met Unity gewerkt had, buiten 1 project van school om, ging dat mij 

ook niet zo heel goed af.

Na vastgelopen te zijn in dit project ben ik gaan kijken naar de 

mogelijkheden van mijn tweede concept, Seizoensgroente-kwartet. 

Hierover wordt gedoken in het volgende hoofdstuk.
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Prototype Seizoensgroente 
Kwartet
Omdat het ZonnewijzAR project vastliep en het aan mij begon 

te vreten was ik vastberaden om mijn andere concept eens uit te 

werken. Gelukkig kon er al redelijk wat content uit mijn ZonnewijzAR 

concept gehaald worden. Zo is er een excel sheet gemaakt met 

wanneer in Nederland groente in het seizoen komenO. Op basis 

hiervan is een maandverdeling gemaakt met per maand een selectie 

groente die in het seizoen komt. Het was ingewikkeld om passende 

groente per maand bij elkaar te verzamelen omdat er bepaalde 

maanden tussen zitten waarin er niet veel groeit. Denk hierbij aan 

de winter, de tijd van december tot april. Voor mijn ZonnewijzAR 

prototype moest ik óók in deze maanden groenten vinden die in 

het seizoen komen, wat lastig was en zou leiden tot wat gesjoemel. 

Aangezien kwartetspellen tussen de 8 en 20 setjes hebben bedacht 

ik me dat ik 9 van de 12 maanden kan representeren. Daarnaast komt 

er in de zomer ook genoeg in het seizoen om meerdere categorieën 

neer te zetten, zoals een groente- en fruitcategorie. In totaal heeft het 

kwartetspel nu dus 11 setjes.

Vervolgens zijn er schetsen en ontwerpen in Illustrator gemaakt om 

er user tests mee te kunnen doen. Belangrijk was dat er een relevante 

link naar de CF terugkomt, dit wordt aan de hand van bepaalde game 

mechanics gedaan.  Op alle kaartjes staat trivia over de CF, of over de 

groente zelf als het een vreemde groente is waar jongeren misschien 

niet mee bekend zijn. Een zo’n toepassing van game mechanics om 

mijn verhaal over te brengen is door alle kwartetten te voorzien van 

een QR-code die gescand kan worden als je een set hebt. Je wordt 

dan namelijk doorverwezen naar een website die op basis van de 

trivia op de kaartjes jou een vraag stelt over de groente zelf, of jouw 

koolstofafdruk. Mocht je deze vraag goed beantwoord hebben dan 

telt jouw kwartet dubbel. Dit voegt een extra dynamiek aan het spel 

toe, en nodigt spelers uit om de informatie op de spelkaarten tot zich 

te nemen. 

Zo’n andere game mechanic slaat op dat er 2 kaarten voor prei in 

het deck zitten. Omdat prei van de Nederlandse bodem heel het 

jaar geoogst kan worden (en 

toevallig alle andere groente voor 

deze maanden op zijn), telt deze 

kaart mee met 2 verschillende 

kwartetsetjes. 

Hiernaast zie je hoe een ontwerp 

van zo’n kaart eruit ziet. Voor mijn 

eindconcept zal ik de illustraties 

op de kaarten zelf maken samen 

met een vriendin van me. Voor het 

volledige deck, zie de bijlage.
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User Test
Een kritiekpunt wat mijn begeleider met mij deelde was of het 

concept wel goed genoeg werkt voor jonge uitwonenden. Kwartet 

is over het algemeen natuurlijk meer relevant voor kinderen. Hier 

maakte ik me ook zorgen om en daarom wilde ik met een user test 

kijken of kwartet ook nog leuk kan zijn als je ouder bent. Hiervoor ben 

ik op zoek gegaan naar een groep studenten. Ik kwam terecht bij een 

aantal vrienden van mij die in een studentenhuis wonen. Het spel is 

gespeeld, terwijl ik ze heb geobserveerd. 

De resultaten van de user test vielen goed in de smaak bij mij. Nadat 

er uitgelegd was wat de standaard regels waren, (die nog niet op een 

spelkaart waren gezet,) is het spel soepel verlopen. Ze vonden het 

een leuk spelletje omdat er met de prijsvraag een extra dimensie aan 

het spel wordt toegevoegd die goed werkt. Ze hebben gelachen, wat 

ik persoonlijk belangrijk vond omdat emotie ook goed ingezet kan 

worden bij het verspeiden van informatie, en ze hebben wat geleerd. 

Door kaarten te vragen van hun medespelers en de leuke teksten 

daarbij te lezen kregen ze inzicht in hoe seizoensgroenten ingezet 

kunnen worden ter verbetering van hun carbon footprint. 

De user test heeft mij veel motivatie gegeven om te kijken hoe ik het 

zo professioneel mogelijk kan maken. Er werd namelijk gezegd hoe 

leuk het zou zijn om dit in de winkel van bijvoorbeeld Villa Augustus 

te verkopen.
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Website
Als je een kwartet hebt kun je de QR-code op de kaart scannen, die 

jou vervolgens leidt naar een website waar je een prijsvraag moet 

beantwoorden. Als je de vraag goed beantwoordt dan telt jouw 

kwartet dubbel. Voor deze website moest ik eerst een database 

maken met vragen en antwoorden. Deze database werd vervolgens 

ingeladen als javascript array. Een javascript functie bladert door de 

vragenlijst en selecteert een willekeurige vraag met antwoorden. De 

antwoorden verdeelt de website over 4 willekeurige vakken, (A, B, 

C, D). Als je het goede antwoord geeft word je doorverwezen naar 

een overlayscherm waar je te zien krijgt dat je het juiste antwoord 

gegeven hebt. Als je het verkeerde antwoord geeft telt je kwartet 

maar voor één keer. Hiernaast zie je een aantal screenshots van de 

website. Voor mijn proof of concept is de website nog niet responsive 

gemaakt voor mobiele apparaten. Dit staat gepland voor fase 3 van 

mijn afstuderen, samen met het illustreren en definitief maken van 

de ontwerpen op mijn spelkaartjes. Wat ook nog verbeterd moet 

worden aan de website in fase 3 is dat er nu per definitie vier blokken 

zijn om uit te kiezen maar dit moeten er slechts twee zijn in het geval 

van waar of niet waar vragen omdat je hier maar twee opties kan 

geven. De website is nog niet live maar hiernaast zijn een aantal 

screenshots van de website zodat je er een idee van kan krijgen.
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Vervolgstappen
Er zijn nog een aantal stappen die nu ondernomen moeten worden. 

Er moeten illustraties gemaakt worden voor de speelkaarten, en 

de layout van de kaartjes moet nog iets anders. Er moet een kaart 

met spelregels bij komen, en de QR-code kaart. Op de achterkant 

van de kaarten moet nog een logo voor het spel vormgegeven 

worden. Daarnaast moet er een houder ontworpen worden voor de 

spelkaarten.

De website moet live komen te staan, en er zijn nog een paar puntjes 

die op de ‘i’ gezet moeten worden zoals het responsive maken ervan, 

en bij waar of niet waar vragen twee opties bieden in plaats van vier 

waarvan er twee lege vakjes zijn. En ik denk dat ik qua vormgeving 

nog iets wil doen om het net wat mooier te maken. 

Dan moeten de kaarten naar een drukker om professioneel gedrukt 

te worden en moet er een poster of iets dergelijks gemaakt worden 

voor de expositie.

Onderzoeksvraag

Hoe kun je jongeren activeren tot het verminderen 
van hun carbon footprint door ze in aanraking te laten 
komen met seizoensgroenten?

Uit mijn onderzoekstraject heb ik voldoende informatie vergaard 

om antwoord te kunnen geven op mijn onderzoeksvraag. Als 

ontwerper ben ik ervan overtuigd dat je jongeren kunt activeren tot 

het verminderen van hun carbon footprint. De manier om dit aan te 

pakken is door te focussen op het teweegbrengen van positieve 

gedragsverandering. Daarom wil ik met een lichthartig ontworpen 

medium deze verandering tot stand brengen. Dit wil ik doen door 

middel van een gemodificeerd kwartetspel. Het spel wordt de 21e 

eeuw ingebracht door er interactie aan te koppelen in de vorm 

van een leuke quizwebsite. Met het kwartetspel wil ik de jongeren 

introduceren aan de voordelen van het eten van seizoensgroenten 

ter verbetering van hun carbon footprint. Indien lokaal, en efficiënt 

geproduceerd brengen seizoensgroenten namelijk veel voordelen 

voor je carbon footprint met zich mee, zonder dat het een zeer 

beperkende stap is voor je dieet.
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AExpert Interview met Mark Steinbusch, Herenboer

Willem       |       Mark
Goede middag! Bedankt dat u de tijd wilt nemen om mij met mijn 

onderzoek te helpen. Ik heb een paar vraagjes waar ik naar toe wil 

werken maar eerst zal ik mezelf even kort introduceren.

Mijn naam is Willem

Ik ben 24 jaar. 

Ik studeer CMD aan Avans, Breda

Ik werk bij Villa Augustus, in Dordrecht, als kelner.

Ik ben momenteel aan het afstuderen en ik wil voor mijn afstuderen 

het hebben over het activeren van jongeren om hun carbon footprint 

te verkleinen. Ik heb een experiment gedaan waarin ik informatie 

over een carbon footprint in een winkelomgeving presenteer aan 

jongeren. Dit bleek niet de juiste oplossing te zijn omdat je dan overal 

je telefoon bij moet houden tijdens het winkelen. 

Daarna wilde ik kijken naar of je misschien het verhaal van carbon 

footprint beleefbaar kan maken, door het in een Augmented Reality 

omgeving te presenteren. Dit wilde ik doen aan de hand van een 

menukaart in een restaurant. Je kunt de QR-code op de menukaart 

scannen en dan verscheen er een aardpeer-mascotte die je wat over 

duurzaamheid kan vertellen en waar je een soort quiz mee kon doen 

waar je ondervraagd werd over je kennis over seizoensgroenten. 

Groente die je daarna op je bord tegen zou komen. Maar ik wilde van 

een restaurantervaring geen zit-op-je-telefoon-ervaring maken.

Nu ben ik een beetje aan het verkennen wat voor opties er wel zijn, en 

ik merk van mezelf dat veel jongeren niet in verbinding staan met de 

seizoenen, en de groente die daarbij komen kijken. Dus daarom wilde 

ik me vooral focussen op het verheerlijken van seizoensgroente. 

Hier heb ik een aantal vragen over maar zou u mij ten eerste kunnen 

uitleggen hoe u bij de Herenboeren gekomen bent? Bent u ook 

initiatiefnemer geweest voor de regio Breda?

Nee, nee, nee. Als je kijkt naar het concept an sich dat is een jaar 
of 5, 6 geleden ontstaan vanuit een vriendengroep uit de buurt 
van Boxtel die zich in toenemende mate zorgen maakten over de 
manier van landbouw bedrijven in Nederland en zij zijn opzoek 
gegaan naar een alternatief, dat hebben ze op papier uitgewerkt 
en hebben dus gekeken van, nou hoe veel geld heb je nodig om 
een boerderij te beginnen. En wat zijn dan die grenzen, hoe veel 
monden kun je voeden, hoe organiseer je het dan, hoe bestuur je 
een corporatie. Dus op alle vlakken zowel op operationeel vlak ten 
aanzien van voedselproductie als ook op organisatorisch vlak, 
hoe bestuur je een corporatie. Zij hebben dat uitgewerkt en ze 
zijn vervolgens met dat idee in de praktijk terecht gekomen door 
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in Boxtel de eerste Herenboerderij van Nederland op te starten. 
De ervaringen die ze daaruit getrokken hebben, die hebben ze 
vervolgens verfijnd in hun concept. Vervolgens zijn ze een website 
gaan bouwen waarin ze meer uitleg geven over dit concept en 
daarbij belangstellenden zich kunnen aanmelden als zijnde 
belangstellend. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Als je 
naar de website van Herenboeren gaat en klikt op locaties dan zie 
je een landkaart van Nederland met een aantal stippen. Hoe het 
eigenlijk werkt, belangstellenden overal in Nederland kunnen zich 
hier registreren dat ze het concept waarderen en op het moment 
dat er in een bepaald postcodegebied genoeg belangstellenden 
zijn zullen die worden aangeschreven om elkaar te laten weten dat 
er meerdere belangstellenden zijn die initiatief kunnen nemen tot 
het oprichten van een corporatie. Daarvoor moeten ze in eerste 
instantie 100 belangstellenden hebben, dan gaat Herenboeren 
die groep actief ondersteunen en dan gaan de krachttrekkers, 
degene die daar ook echt tijd en energie in willen steken die 
gaan samen met Herenboeren Nederland op zoek naar land. Ze 
gaan gesprekken aan met gemeentes en natuurorganisaties, 
en andere belanghebbenden in die regio en dan gaan ze kijken 
of er gaandeweg een boerderij in die regio opgezet kan worden. 
Dus wat je op deze kaart ziet dat zijn de oranjestippen dat zijn 
de geïnteresseerden, zodra je genoeg mensen hebt wordt de 
oranjestip ingekleurd en ben je daadwerkelijk initiatiefnemer. 
En naar mate de belangstellende aantal verder groeit ga je op 
gegeven moment over tot het oprichten van een stichting of 
corporatie en gaat Herenboeren jou verder begeleiden met het 

oprichten van deze boerderij. Vandaag de dag zijn dat er 9 die 
volledig draaien; dus daarmee ook land, een boerderij, genoeg 
leden en inkomsten om de boerderij draaiende te houden. En de 
initiatiefnemers hebben dus nog geen land en geen boer en ook 
nog geen volledig aansluitende exploitatiebegroting, dus dat 
is het kantelpunt om van een oranje stip naar een groene stip te 
worden.

Ik zag dat in mijn regio er helaas nog maar 8 belangstellenden waren. 

Ja, en dat is interessant dat je dat zegt want als ik er even [op de 
kaart] inzoomt dan zie je wel dat aan de Zuidkant van Rotterdam, 
dan zie je een groene stip en zij zijn in de buurt van Vlaardingen zijn 
ze op zoek naar grond. Dus Rotterdam krijgt ook aan de zuidkant, 
want ze zitten nu in de buurt van Zestienhoven en ze gaan nu aan 
de zuidkant een tweede boerderij oprichten. Maar ik moet je ook 
bekennen dat er best wel een aantal leden vanuit Dordrecht zich 
aangesloten hebben bij Breda. En dat hebben mensen gedaan 
met een groepje, dus er zijn een aantal gezinnen die zich willen 
toevoegen aan het concept. En die gaan dus om de beurt vanuit 
Dordrecht naar Breda om het eten op te halen voor die meerdere 
gezinnen dus het is eigenlijk een soort satellietlocatie van ons 
geworden.

Maar is dat dan wel handig? Want ik dacht namelijk naast de 2000 

euro inleg dat je er ook bepaalde verwachtingen aan zaten als 

meehelpen op de boerderij.
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Meewerken moet niet maar is wel leuk. We zeggen niet dat iets 
moet. We zeggen niets moet, maar het is verschrikkelijk leuk. En 
wekelijks zijn er zo’n 60 mensen actief op de boerderij. En die 
zijn. Actief in de productie, maar ook, en dan kom je alvast een 
beetje uit op dat idee van community building, die zijn ook actief 
in commissies, zoals bijvoorbeeld de communicatiecommissie, 
activiteitencommissie, we hebben verschillende werkgroepen 
zoals de werkgroep onderhoud, die zich bezig houdt met de 
onderhoud van onze mechanisatie, onderhoud van terreinen. ER 
zij. Mensen die zich bezig houden met monitoring. Die houden 
zich dus bezig met meetbare gegevens zoals, hoe ontwikkelt de 
natuur zich, welke biodiversiteit is er, wat is de kwaliteit van de 
bodem. Dus zo zijn er verschillende werkgroepen en commissies 
waar mensen zich bij aan kunnen sluiten. Ik kan me voorstellen hoe 
dat vanuit Dordrecht een beetje lastig is maar we hebben gelukkig 
ook 100en, meer dan 100 certificaathouders in de nabijheid van 
de boerderij.

Ik heb wat onderzoek gedaan naar Carbon footprinting en de 

verschillende factoren die binnen een carbon footprint een rol 

spelen. Ik had een paar weken geleden een interview gehouden met 

een expert op het gebied van logistics en transport, die kon mij veel 

vertellen over de LCF(logistieke carbon footprint). Nu ben ik op zoek 

naar iemand die me meer kan vertellen over de PCF(productieve 

carbon footprint) van producten. In traditionele landbouw zijn er een 

aantal vervuilende factoren die meespelen in de vorming van een 

PCF van een product. Denk hierbij aan veehouderij (mestopslag), 

gewasteelt, en glastuinbouw. Hoe gaat jullie concept om met 

duurzaamheid, in relatie met deze factoren?

[Gaat adhv een presentatie een paar voorbeelden uitleggen] Wat 
we zien is, en wat ons ook drijft in deze vorm van voedselproductie, 
is dat de boer opgezadeld wordt met lasten, en wetten en 
regelgeving en betalingen die geenszins toekomstbestendig zijn. 
Boeren moeten steeds meer produceren terwijl ze tegelijkertijd 
steeds minder betaald krijgen voor hun producten, dat zie je 
vervolgens dan ook terug op de manier waarop landbouw in 
Nederland bedreven wordt denk aan de omstandigheden waarin 
de veehouderij steeds grootzaliger wordt, ook transport van vee 
steeds langduriger wordt. Je ziet op vele plekken in de wereld 
ontbossing, voor het aanplanten van bijvoorbeeld sojaproducten 
die vervolgens weer de wereld over gescheept worden. Dus we 
produceren heel veel, wat niet altijd leidt tot de verbetering, van de 
natuur of verbeteren van de omstandigheden waarin de boer dat 
kan doen. En vervolgens blijven wij hier met de shit zitten. Dat is 
het panorama wat we nu hebben als je kijkt naar de landbouw in 
de huidige vorm. Zoals gezegd herenboeren is ontstaan vanuit het 
idee van kan het ook anders. Dat staan beschreven op de website 
die ik jou heb doorgegeven. En Geert van Veer is de grondlegger 
die dat vervolgens heeft uitgewerkt, dat concept dat gaat 
erover dat we op een natuurgedreven manier willen produceren, 
economisch gedragen, en sociaal verbonden.Natuurgedreven 
wilt zeggen je werkt met de natuur, en het land geeft daarin zijn 
grenzen aan. Ik zal daar zometeen wat meer over vertellen.
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Economisch gedragen dat gaat erom dat we niet afhankelijk 
willen zijn van subsidies. Niet afhankelijk willen zijn van vreemd 
vermogen, maar dat we puur en alleen nagaan wat zijn de kosten 
om een boerderij draaiende te houden, op een natuurinclusieve 
manier, en hoe kunnen we dat financieren. En wij financieren 
dat volledig met eigen middelen, zijnde de investeringen van de 
leden die je nodig hebt om de boerderij te bouwen. En de tweede 
geldstroom zijn contributie inkomsten om de exploitatie te dekken. 
Dus het krijgen van de grond, het aanleggen van een boerderij 
met paden, met hekwerken, met de complete infrastructuur, 
boomgaarden, de aanschaf van het vee, huisvesting. Alles bij 
elkaar kost zo rond de 400.000 euro, en heb je dat eenmaal, dan 
krijg je de terugkerende kosten zoals verzekering, onderhoud, 
in beperkte mate kopen we voedsel in voor onze dieren, je moet 
denken aan medische verzorging, je moet denken aan brandstof, 
het loon van de boer. Dat zit allemaal in die exploitatie. 

En sociaal verbonden daarmee bedoelen wij dat we verbinding 
zoeken met de omgeving, waarin we gehuisvest zijn. Dat zijn 
de direct belanghebbenden buren, dat zijn de overheid, lokale 
overheden, en dat zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen 
waarmee we willen samenwerken en bijvoorbeeld binnen de 
corporatie zelf, de sociale verbinding tussen de leden.

Dat zijn dus de drie pijlers, dat ga je vervolgens uitwerken tot 
concept, dan zeggen we we zijn een corporatie, waar de leden, 
aandeelhouders, niet direct aansprakelijk zijn, maar dat is de 

corporatie an sich. De besluitvorming wordt dus ook bottom-up 
genomen, niet top-down. 

Arbeid zit volledig in de begroting. Wij hebben een boer in 
loondienst, die wordt gewoon betaald op basis van de CAO op 
de teelt, en daar zijn we ook 100% transparant in. Dus al het werk 
wat op de boerderij verzet wordt is in principe begroot, en daarom 
zeggen we ook, werk moet niet maar is wel leuk. Het is natuurlijk 
leuk als leden om tezijnertijd komen helpen met planten, en zaaien, 
met oogsten, onkruid wieden of met snoei-werkzaamheden, en tal 
andere dingen. Maar in de basis zit arbeid volledig in de begroting. 

De productie is afgestemd op de behoeftes van de leden. Dus 
we telen wat de leden willen.Daar doen we ook onderzoek naar. 
Welke producten, welke hoeveelheden. En vervolgens kijken we 
naar wat we op die 20 hectare grond verbouwd kan worden. En 
dat wordt in een teelplan aangeboden aan de leden die mogen 
daar een mening over hebben die stemmen en vervolgens is dat 
het teelplan voor het nieuwe seizoen.

Geen verkoop van producten. Wij verkopen dus geen producten 
aan derden. Stel dat wij wat over hebben, en dat gebeurt, dan 
gaan die overschotten primair naar voer voor de eigen boerderij. 
Je kan je voorstellen dat je kolen over hebt of andere soorten 
groente, die vinden de dieren ook lekker. Dus een deel gaat 
terug naar de dieren en mocht er daarna nog sprake zij n van 
andere overschotten zijn we ook bereid die te ruilen met andere 
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boerderijen. Hier in Breda hebben we prei te veel, en aardappels 
te weinig. Alphen in Alphen-Chaam die hadden weer graag prei en 
aardappel over. Maar verkopen op een markt of aan restaurants, 
of op een andere manier doen we in principe niet. Ook omdat 
dat een ander effect zou hebben op de corporatie. Je moet 
altijd voorkomen dat productie voor geld een doen wordt. Want 
van geld krijg je namelijk een dynamiek in je corporatie die je 
eigenlijk niet wilt. Financiering wordt gedaan door de entree fee 
en eventueel een extra bijdrage. Die entreefee is een vast bedrag, 
1000 voor een 1-persoonshuishouden en 2000 voor een meer-
persoonshuishouden. Dat geld hebben we nodig om de boerderij 
te bouwen. Dus dat is om die 400000 te verzamelen om de fysieke 
boerderij te bouwen. Die extra bijdrage daar is bij ons geen sprake 
van maar mocht er een wens zijn om bijvoorbeeld iets te gaan 
doen aan huisvesting en daar is geld voor nodig dan zullen we in 
eerste instantie kijken naar de leden. En de contributiekosten die 
dekken eigenlijk de exploitatiekosten.

Natuurgedreven voedselproductie. We streven ernaar en dat lukt 
ons ook aardig, om met 0 inputs te werken. We gebruiken geen 
(kunstmatige) meststoffen, we zorgen ervoor dat de bodem zich 
ontwikkelt zonder dat wij er iets aan toevoegen. En we bestrijden 
ook niet, dus op onze begroting staan geen bestrijdingsmiddelen. 
Als wij iets moeten bestrijden dan doen we dat op een natuurlijke 
manier. Om je een voorbeeld te geven, vorig jaar hadden we 
een koolvlieg. Dat is een beestje wat de wortels aanvreet van 
bepaalde koolsoorten, je zou in een traditionele boerderij al snel 

kijken vanuit een perspectief als nou welke bestrijdingsmiddelen 
moet ik gebruiken om dit te bestrijden en wij kijken er iets anders 
naar. Wij gaan bijvoorbeeld dennentakken tussen de gewassen 
neerleggen. Omdat we weten dat dennen het reukvermogen van 
het beestje verstoord waardoor deze weg gaat. Je zou basilicum 
kunnen planten, er zijn ook tal van andere mogelijkheden om dit 
te bewerkstelligen zodat je zonder bestrijdingsmiddelen toch 
hetzelfde effect hebt. 

Als laatste punt zijn we een actief onderdeel van een lerend en 
experimenterend netwerk dus een Herenboerderij werkt niet 
zelfstandig maar probeert zo veel mogelijk hun kennis te delen 
met andere boerderijen en ook te leren van andere boerderijen. 
Dat is een gegeven.

Dus zo zie je eigenlijk in 7 stappen wat het concept van 
Herenboeren maakt. Wij werken ook samen met het ministerie van 
landbouw, natuur en visserij, om te kijken hoe dit natuurinclusief 
concept in de toekomst ook weder ondersteund wordt ook vanuit 
de regelgeving. Dus als Carola Schouten nu bepaalde wetten 
doorvoert of ontwikkelt zijn die wetten niet per definitie gunstig 
voor de manier waarop wij landbouw bedrijven en die ontwikkeling 
daarin werken we samen met een aantal onderzoeksinstellingen 
zoals bijvoorbeeld Wageningen Universiteit en ook de HAS in Den 
Bosch, om natuurinclusieve landbouw toegankelijker te maken, 
en ook wat schaalvaarder te maken. Het laatste wat ik wil laten zien 
is hoe wij ondersteuning krijgen vanuit herenboeren Nederland. 
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De koepel, die ondersteunen ons op het gebied van onderzoek, 
locatie ontwikkeling, belangenbehartiging. Zij verzorgen de 
opleiding, en voorlichting van besturen en boeren, Ze begeleidt 
bij de teelt en ze zorgen ervoor dat het netwerk waar deze kennis 
over wordt gedeeld in stand wordt gehouden. Dus dat is wat we 
vanuit herenboeren Nederland voor ondersteuning krijgen. Is dat 
een beetje antwoord op jouw vraag?

Ja zeker, gebruiken jullie daarnaast nog kassen?

Nee, we hebben een stuk grondgebied in Breda wat door de 
gemeente gekenmerkt is als landbouwgrond met natuurlijke 
waarde. Daarop staan geen bouwpercelen, dus we mogen niets 
bouwen en we mogen beperkt seizoensgebonden gebruik maken 
van een tunnelkas. Wij zijn gebonden aan de seizoenen maar 
we willen wel op 52 weken per jaar voedsel te verbouwen, als je 
dat in de wintermaanden en het vroege voorjaar nog steeds wilt 
doen dan moet je je gewassen beschermen tegen de kou en vorst 
en mag je dus gedurende een periode van 5 maanden max een 
beperkt oppervlakte van je land gebruiken om tijdelijk een tunnels 
neer te zetten.

Oke, maar een tunnels gebruikt verder geen stroom of iets dergelijks 

toch? Dus alleen om de grondwarmte hoger te houden en de 

gewassen te beschermen tegen wind of kou.

Klopt.

Willem: Je zei dat je met de natuur mee werkt, en seizoensgebonden 

bent, dus hieruit kan ik concluderen dat jullie per definitie alleen maar 

seizoensproducten verbouwen, klopt dit? 

Ja! Wij hebben nooit sla in Februari, of rode kool in Juli. En ik neem 
je toch nog even mee in het verhaal wat je morgen uitgebreider zult 
horen. Hier zie je een planning van hoe wij in het allereerste begin 
gestart zijn, wat ons stappenplan was, dus hoe wij zijn begonnen. 
We zijn begonnen met het werven van een groepje pachttrekkers 
en leden, die hebben een intentieverklaring getekend en 
vervolgens hadden we zoveel intentieverklaringen dat we zijn 
overgegaan tot het oprichten van een corporatie. Mensen konden 
toen fysiek een aandeel kopen. Mensen konden zelf geld inleggen, 
en van dat geld zijn we vervolgens gestart met de ontwikkeling van 
onze 20 hectare grond. We hebben de grond overgenomen van de 
gemeente. De gemeente is onze rentmeester daar pachten we de 
grond van. Na het doen van bodem onderzoek zijn we vervolgens 
gestart met de inrichting begin 2020. Toen hebben de leden ook 
hun eerste contributie moeten betalen want om het land in te 
richten heb je een boer nodig, met een boer moet je natuurlijk ook 
salaris gaan betalen en toen zijn we dus met contributiekosten 
moeten starten terwijl we nog geen producten konden leveren. 
Want je moest de grond inrichten om te kunnen starten met de 
teelt. Dat is vervolgens in het voorjaar gebeurd, en vanaf juni 2020 
hebben wij onze eerste oogst uitgeleverd aan onze leden. Toen 
wij het land kregen zag het er zo uit [plaatje van de grond] dus je 
moet je voorstellen het is gewoon een kale vlakte, en in die kale 
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vlakte ga je palen aanleggen, sloten aanleggen ga je beginnen met 
het aanleggen van wat groen, je ziet dat er rechtsonder pompen 
de grond in geslagen worden om grondwater te pompen voor de 
beregening en het is eigenlijk gewoon een kale vlakte die je gaat 
inrichten. Er worden inspanningen gedaan om de eerste plantjes 
de grond in te krijgen. We hebben mechanisatie aangeschaft, 
huisvesting geregeld waar onze gereedschappen in worden 
opgeslagen en zo zie je ons land langzaamaan veranderen in een 
groengebied waar ook onkruid tussen groeit, dus wij spuiten niet, 
en proberen op een zo duurzame manier mogelijk te verbouwen. 
En dat levert dit jaar deze mooie plaatjes op.  

In het stappenplan had je het over het pachten van het land, in de 

video die je mij doorstuurde hadden ze het erover dat het voor 

een herenboerderij best lastig is om land te pachten omdat de 

pachtcontracten maar van korte duur zijn, en zo dus meer gefocust 

op massaproductie en uitputting van het land, binnen de korte tijd die 

je hebt zo veel mogelijk eruit zien te krijgen. Is dit een probleem waar 

jullie nog steeds last van hebben of merk je dat er nieuwe wetten zijn 

aangenomen om het makkelijker te maken voor boeren om te kiezen 

voor dynamische landbouw?

De overheid bepaalt hoe lang je land mag pachten, dus het 
termijn is nu maximaal 6 jaar, wij vinden dat kort dat is ook de 
reden dat wij met verschillende organisaties in gesprek zijn om 
overheid te bewegen die wetgeving te veranderen. Gelijktijdig 
hebben wij een grondbank opgezet, samen met Aardpeer. Een 

club waar ook Triodosbank in zit die actief agrarische gronden 
kopen met geld van investeerders. Die grond wordt vervolgens 
verpacht maar dan langjarig aan initiatieven zoals bijvoorbeeld 
Herenboerderijen. Maar dat kunnen ook boeren in het bos zijn, 
of andere natuurinclusieve landbouwinitiatieven via aardpeer 
een langjarige pacht afsluiten. De Nederlandse geliberaliseerde 
pachtwet die is gewoon gelimiteerd tot 6 jaar wat niet wegneemt. 
Wat niet wegneemt dat wij als huurders van dat land gewoon met 
de rentmeesters in gesprek blijven om te zorgen dat die pacht 
verlengd wordt. En het is ook niet zo dat wij nu bang zijn dat we 
er over 6 jaar vanaf moeten, want dat zou namelijk totaal het 
tegenovergestelde zijn van wat het volk wilt. Het volk wilt namelijk 
dichter bij de natuur, wil waardecreatie. Daarom laat ik dit plaatje 
ook zien, alles wat hier is ingekleurd dat was voorheen 1 akker met 
niets. En wat je nu ziet is in een weide voor onze runderen, daar 
zijn donkergroene lijnen in gezet en die lijnen dat zijn kleine 900 
walnotenbomen. De roze lijnen dat zijn hazelnotenbomen. Kijk je 
naar dat kruisje in het midden van de akkers, f1 en f2, daar zie je 
plakfruit en struiken zoals frambozen, aalbessen, bramen, al dat 
soort struikgewas hebben we op onze akkers gezet voor fruit. Dan 
heb je linksonder nog een laagstam boomgaard, appels, peren, 
pruimen, perziken, je ziet wat grotere roze en groene stippen dat 
zijn hoogstambomen. Zo proberen we een coulissen-landschap 
te organiseren waarbij het voor de fauna aantrekkelijk wordt om 
in dat leefgebied te gaan verkeren. We zien dat bijvoorbeeld de 
vogelpopulatie aan het veranderen is. Waar we in het begin een 
enkele fazant zagen zien we nu ook tal van andere vogels die naar 
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dit gebied trekken omdat ze niet meer zo lang hoeven te vliegen 

om hun eten te vinden. Dat betekent dat als wij last hebben van 
een bepaalde keversoort, of bepaalde rupsen dat dat afneemt 
naarmate dat er meer natuurlijke vijanden in dat leefgebied 
gehuisvest worden. Dit gebeurt nu nog niet maar je zal gaan zien 
dat er ook nesten gebouwd gaan worden in die struiken en bomen 
dan krijg je dus een ontwikkeling waarbij de natuur je gaat helpen 
om bepaalde problemen op te lossen die een gewone boer op 
moet lossen met een gifspuit. Dat is het verschil.
 

Op de conceptwebsite die u mij doorstuurde las ik over hoe de natuur 

schade heeft opgelopen in de afgelopen decennia. Kunt u hier meer 

over uitleggen? Slaat dit alleen op de uitputting van de aarde? Of ook 

over iets anders?

Nou ja dit gaat ook over iets anders. Ik irriteer me mateloos als ik 
naar een gewone supermarkt ga en zie waar mijn eten vandaan 
komt. Verreweg de meeste producten komen van buiten de 
Europese Unie. Dus dan heb je inderdaad te maken met transport, 
je hebt te maken met opslag, alles wat in die keten gebeurt dat is 
vaak niet duurzaam, terwijl de leden afgezonderd van de leden 
die uit Dordrecht komen komen de meeste leden gewoon op de 
fiets. Die hebben een katoenen zak of een juten zak bij en die 
pakken gewoon het eten wat ze voor die week gekregen hebben 
en fietsen weer weg. We hebben geen opslag, althans we hebben 
zeer beperkt opslag want soms moet je wel wat opslag hebben 
om het oogsten mogelijk te maken. Maar in principe hebben wij 

geen keten. Het eten wordt in Breda geproduceerd en in Breda 
geconsumeerd. Waar we ook aan denken is bijvoorbeeld: Hoe 
veel varkens willen we houden? En op dit moment hebben wij 30 
varkens. Eigenlijk zouden we terugmoeten gaan naar rond de 20 
tot 25 varkens omdat we dan zeker weten dat we niet hoeven bij 
te voeren met brokjes. Brokjes die we nu inkopen. Die brokjes zijn 
biologisch, daar zitten verder geen hormonen in of andere zooi, 
of zaken maar wil je volledig circulair zijn, he ook op onze akkers 
hebben we diervoerakkers waar we granen voor onze kippen of 
varkens verbouwen. Maar als je volledig circulair wilt zijn dan moet 
je je houden aan de hoeveelheid grond waarover je beschikt. En 
met 20 hectare grond kan je maar maximaal zoveel kilo vlees, en 
zoveel kilo groente, en zoveel kilo fruit produceren. En dat is wat 
we met dit hele concept beogen te bewerkstelligen 0 input. Dus 
alles om de CF zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd ook zo 
efficiënt mogelijk om te gaan met de ruimte die je hebt. Daarbij wel 
op een manier zodat dat ook mogelijk is dus als jij op een bepaalde 
manier met de bodem omgaat waarmee je het bodemleven kunt 
stimuleren. Wormpjes, schimmels en andere micro-organismen 
die daarin zitten. Op het moment dat je daar met een diepe ploeg 
ingaat en je ploegt dat hele land om, dan wordt dat leefgebied van 
de natuur zo verstoord dat je wel moet gaan bemesten. Als je die 
natuur ondergronds z’n gang laat gaan en je doet alleen dat kleine 
bovenste laagje afrezen dan verniel je de natuur niet en hoef je het 
dus ook niet op een kunstmatige manier weer te bemesten. 

Als je je voedselproductie en consumptie zou lokaliseren, brengt dat 
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risico’s met zich mee zoals extreme weersomstandigheden, adhv 

de opwarming van de aarde. Kan je als Herenboerderij inspelen op 

klimaatverandering?

Nou we zijn omdat wij een meer gevarieerde boerderij zijn wat 
wendbaarder voor barre weersomstandigheden ik denk als je 
echt naar grote natuurrampen kijkt zoals overstromingen of 
hittegolven extreme vorst dan zullen wij daar meer geraakt door 
zijn omdat we ten allereerste daar niet voor verzekerd zijn, ja…. 
Een beetje lastig is dit maar dat kunnen we niet beïnvloeden. We 
kunnen er wel rekening mee houden door waar we willen zitten 
bepaalde risico’s uit te sluiten door daar maar niet te zitten. Of 
door bepaalde maatregelen te nemen. Kijk je puur naar gevaar 
voor onze teelt dan zijn die beperkingen met name door kleinere 
invloeden van buitenaf. Kijk bijvoorbeeld naar een kleine populatie 
hazen die in het begin van het seizoen al onze broccoliplanten 
opgegeten hadden omdat we toen nog geen hekken hadden. Nu 
wel. Denk aan bepaalde misoogst dat kun je wel eens hebben. 
Maar dat raakt ons niet echt omdat we verschillende banen telen 
met allerlei verschillende oogsten. Rij met prei, rij met wortels, rij 
met spruiten, etc. De boer begint met planten in maart, en stopt 
met planten in oktober / september. Dus wij planten continue, 
we oogsten ook continue. Dus op het moment dat een bed op 
zaterdag wordt leeggehaald om mee te geven met de leden, dan 
wordt dat op maandag bewerkt en op dinsdag staan daar nieuwe 
gewassen in. Dus wat dat betreft zijn we best flexibel. Sommige 
boeren kunnen maar 4 keer per jaar telen, omdat ze stoffen 

toevoegen waardoor hun producten sneller groeien, dat is bij ons 
niet het geval, dus wij zijn daar iets minder vatbaar voor.

Zouden farming communities ook kunnen werken in landen met 

minder rijke grond of minder milde seizoenen?

Ik denk het wel, ik denk dat het op veel plaatsen kan werken. 
Maar je bent vooral afhankelijk van de bodem. De bodem bepaalt 
of het mogelijk is of niet. Je kan maar tot op zekere hoogte de 
bodem verrijken. Kijk Breda heeft een hele rijke grond. Gewoon 
een hele goede gezonde bodem, maar er is ook een boerderij in 
Nederland waar de bodem nog aan het herstellen is. Daar krijgen 
de leden maar 1 keer in de 14 dagen oogst. Dat groeit gewoon niet 
sneller. In de volumes die we nodig hebben. Dan moet je minder 
eten uitgeven. De oplossing is om gewoon meer verschillende 
groentes te blijven verbouwen en geen bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen toe te voegen en de natuur z’n werk te laten doen. 

Trekt een Herenboerderij veel verschillende soorten mensen aan? 

Ik kan me voorstellen dat zo’n idee onder jongeren niet veel animo 

heeft. Merkt u dat er onder de mensen veel animo is voor meer lokale 

(seizoens)producten? Ook onder jongere mensen?

Ja en Nee, de vraag is ook wat is de definitie van een jongere, als 
je student bent kan ik me voorstellen dat je niet snel 1000 euro 
wilt investeren in gezond voedsel, maar het kan wel en is een 
keuze. Maar hoeveel jongeren. Jij was 24 las ik, hoeveel jongeren 
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zijn vandaag bezig met hun pensioen, hun hypotheek, dat soort 
dingen. Terwijl als je een nieuwe telefoon koopt ben je ook al gouw 
1300 euro kwijt, dus ja het is gewoon keuzes maken. Ik heb een 
dochter die 2 jaar ouder is dan jij bent en die kiest ervoor om 3x 
per jaar te vliegen. Dat is ook een keuze. Wij kiezen daar niet zo 
snel voor. 

Hoe speelt een Herenboerderij ook een rol als community? Wat voor 

community-building doen jullie dan voor om de boerderij heen, naast 

die commissies enzo?

Nou nu met corona is dat zeker wel een uitdaging, dat geef ik 
gelijk toe. Maar dat zal in de toekomst niet anders zijn. Wat we 
doen, laten we zeggen vergeet corona even, we leven in 2018. 
We zijn net een boerderij gestart. Denk dan aan het geven van 
voorlichting, het geven van voorlichting gelinkt naar onderwijs. 
Dus leerplekken aanbieden, jonge mensen betrekken bij 
voedselproductie, dat betekent in onze ogen dat de boer in het 
najaar voor de klas staat, en aan de klas uitlegt wat een boer 
is en hoe je kan boeren. Dan in februari / maart begint de boer 
het land weer te bewerken. En in plaats van dat de boer naar de 
klas komt komt de klas dan naar de boer en dan kunnen ze in de 
praktijk zien wat ze in het najaar en de winter geleerd hebben. 
Sociale verbondenheid betekent ook dat je gaat kijken naar je 
toeleverancier. De keten die je nodig hebt voor toeleveranciers, 
je probeert die keten zo kort mogelijk te houden. Probeer zo veel 
mogelijk mensen te betrekken, er zit heel veel kennis en energie 

in een corporatie die je moet proberen te ontsluiten en dat kun je 
doen door bijvoorbeeld met de seizoenen mee te eten. Maar als 
mensen niet weten wat dit betekent, als de mensen niet weten 
over fermenteren, inmaken, conserveren, invriezen, wat kun je 
allemaal doen om eten houdbaar te maken. Dat zijn dingen die je 
mensen kunt leren. En dat zijn soorten activiteiten waarmee je de 
leden bij elkaar brengt, om te zorgen dat je ook op een praktische 
manier met dit concept thuis aan de keukentafel kan omgaan. Zo 
is er bijvoorbeeld ook herenkeuken.nl, waar herenboeren allerlei 
recepten uitwisselen van seizoensgebonden producten. En er 
is nog een andere website dat is vriendenvanherenboeren.nl en 
de vrienden van herenboeren houden zich bezig met het geld. 
Die houden zich bezig met fondswerving. Subsidies, filantropen 
die graag willen investeren in natuurinclusieve landbouw. Dat 
loopt allemaal via die website zodat zij dat geld ook weer kunnen 
alloceren aan bepaalde projecten die het grotere geheel weer 
gaan dienen. Dus dat zijn weer 2 toegiften die je voor je onderzoek 
kunt gebruiken.

Heb jij het idee dat ik nog essentiele informatie mis, vragen die ik zou 

moeten stellen die mij verder ondersteunen met mijn onderzoek?

Ik zit even te kijken, nou ja wat ook nog interessant is, die ga ik ook 
nog even laten zien [deelt scherm] ik ga niet de hele presentatie 
van morgen voor je neus wegkapen maar natuurinclusief boeren 
slaat ook terug op welke dieren neem je en waarom. Bij de varkens 
bijvoorbeeld hebben wij gekozen voor een ras wat het dichtst bij 
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het bosvarken staat. En dit is een ras wat we gekozen hebben 
omdat het niet snel groeit, omdat het op een natuurlijke manier 
bescherming biedt. Het is een behaard varken wat zorgt dat het 
varken niet kan verbranden in de zon maar ook beschermt is tegen 
kou en vorst. Deze varkens hebben in de winter een fantastische 
tijd gehad in de sneeuw, die hebben gewoon aan een stuk zitten 
spelen en genieten van dit weer en dat zou je met gewone varkens 
niet lukken. Hetzelfde geldt voor het Hereford rund. Het hereford 
rund is gewoon een rund die geen stal nodig heeft. Dus als je je 
ras kiest op niet zo veel mogelijk kilo’s per vierkante meter maar 
hoeveel grond je hebt, nou we hebben 9 hectare voor de runderen, 
we weten dat een rund ongeveer 1 ha nodig heeft om voldoende 
eten te kunnen grazen, nou dan kun je dus 9 runderen per jaar 
houden. Dan weet je ook hoeveel kilo vlees die runderen gaan 
geven. Wil je meer vlees, moet je meer grond hebben. Dus het 
bewust kiezen van de rassen is ook echt iets wat bij dit concept 
past. Hier zie je dan wat we aan producten uitleveren aan leden. 
Je ziet het netto slachtgewicht van een rund of varken. Je ziet dan 
ook welke producten je kunt verwachten in je vleespakket. Dan 
hebben we ook voorbeelden van de oogst. Hier zie je wat een 2p 
huishouden krijgt per week. Zij krijgen best wel heel veel.

Oh ja. Nou dan denk ik eigenlijk dat hiermee al mijn vragen wel 

beantwoord zijn. Ik zou u graag hartelijk willen bedanken voor uw tijd, 

raad en kennis.

Maar natuurlijk, geen probleem. Mocht je gedurende je onderzoek 

nog ergens hulp bij nodig hebben, je kan me gewoon via de mail 
bereiken. Ik ben benieuwd wat er uit je onderzoek komt.

Ja is goed, zal ik doen. Fijne dag nog!

Daag.
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De link naar mijn Google Forms enquête:
https://forms.gle/5jymafgDsnYrkDhs8

Google Sheets 
voor de 
antwoorden op 
mijn enquête: 
https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1AdiLZiLmqvGMuqpb1c0-

JTSqHXNfPX1AvkYZ-mn9GSg/

edit?usp=sharing

BVisualisatie resultaten duurzaamheidsenquête

Weet jij wat je kan doen om duurzame keuzes te 
maken?

Wat lijkt jou de meest e�ectieve manier om duurzame 
keuzes te maken op het gebied van voeding?

Wat is het grootste obstakel wat jou ervan 
weerhoudt om duurzamer te leven?

Wat kan je het beste doen om duurzamer te 
leven?

Wat doe jij om betere keuzes te maken voor het 
milieu op het gebied van voeding?

Vind jij dat grote bedrijven meer verantwoord-
elijkheid moeten dragen over dit onderwerp?

Weet jij wat je kan doen om duurzame keuzes te 
maken op het gebied van voeding?

Hoe vaak per week eet je vlees bij het 
avondeten?

Maak jij je zorgen over de e�ecten van milieuver-
vuiling in de toekomst?

ja nee

14%

86%

minder vlees eten
etiketten lezen
van producten

onderzoek doen
vegan worden

geen koemelk

geen plastic
minder water verspillen

niet verspillen

Bio & Fairtrade

ja nee

33%

66%

niks

duurzaam eten kopen

geen vlees eten

minder vlees eten

foodmiles checken

lokaal kopen

verpakkingen begrijpen

scheiden

verspilling tegengaan

21%
5%

5%
5%
5%
5%
5%

10%
31%



- 77 - E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an

Bijlages

CPersona 1:  Denise Elzinger, het praktische perspectief

Over milieubewust zijn

“milieubewust zijn is wel belangrijk 
maar ik vind dat de verantwoor-
delijkheid daarover gedragen 
moet worden door de overheid en 
grote bedrijven. Als individu heb je 
daar weinig controle over. Ik fiets 
tegenwoordig wel naar mijn werk 
maar dat is meer voor mijn eigen 
gezondheid.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Nee, want dan moet je elk product los gaan 
opzoeken en dat kost veel te veel tijd.

Als je van supermarkten deze informatie 
krijgt, zou je die dan toepassen?

Ja, als je ervan uitgaat dat wat er staat ook 
klopt natuurlijk. Voor hetzelfde geld worden ze 
door bepaalde producten gesponsoord om 
een goed woordje in te leggen over hun 
product.

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) 
duurder is, zou je daar dan geld voor over 
hebben als je weet dat dat een minder erge 
koolstofafdruk heeft?

Hangt erg van het prijs verschil af. Is de betere 
optie bijvoorbeeld maar 50 cent duurder dan 
zeker.

Ben jij van mening dat je als individu een 
bewuste blik op je koolstofafdruk moet 
hebben?

Dat kan wel bijdragen, maar ik ben van mening 
dat er nog meer verschil gemaakt kan worden 
als dit niet bij de consument ligt, maar eerder in 
de voedselketen. Voedselproducenten dienen 
hier meer op aangestuurd te worden. Wanneer 
lokale producten bij de supermarkt ligt, zal ik 
hier eerder voor kiezen.

Naam: Denise Elzinger

Leeftijd: 18 jaar

Woonsituatie: Studentenhuis, Den Bosch

Opleiding: MBO verzorging

Baan: Receptiemedewerker Hotel Golden Tulip

Dat wij elkaar meer 
zien als een 
samenleving & 
afstappen van super-
kapitalisme wat ons in 
deze ellende heeft 
gebracht

Er wordt te veel 
verantwoordelijkheid 
gelegd op ons terwijl 
de jongerengeneratie 
machtloos is.

Ik wil dat jongeren 
meer representatie 
hebben en macht in de 
tweede kamer omdat 
de politiek in korte 
termijn oplossingen 
denkt.

DoelObstakel Droom

Politieke Partij
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CPersona 1:  Vera Nijsveld, het milieu- en toekomstperspectief

Ik vind het lastig om 
weloverwogen 
beslissingen te maken 
tijdens het winkelen, 
omdat je geen zicht 
hebt op hoe “slecht” 
iets is.

Over milieubewust zijn

“Ik probeer om milieubewust te 
zijn. Ik eet vrijwel alleen vegan, en 
over het algemeen gaat het me 
goed af. Ik mis alleen soms frikan-
dellen zoals met carnaval. Ik ga 
vooral met het openbaar vervoer. 
Ik woon boven de supermarkt dus 
ik koop vrijwel alleen wat ik die dag 
nodig heb, zo verspil ik minder.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Ik denk dat ik een "zetje" nodig heb om het te 
gebruiken. Nu ik de uitstoot en herkomst van 3 
producten heb gezien ben ik erg nieuwschierig 
geworden naar hoe dit met andere producten 
zit. Dus als de app nu uit zou komen zou ik hem 
gebruiken. Had ik geen "voorproefje" gehad 
had ik hem waarschijnlijk niet gebruikt.

Als je ziet dat een product van ver komt, zou 
je dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Ja, want we proberen zo min mogelijk uitstoot 
te creëren en dat kan alleen als je lokaler gaat 
eten

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) 
duurder is, zou je daar dan geld voor over 
hebben als je weet dat dat een minder erge 
koolstofafdruk heeft?

Het zou mij moeite kosten, want ik blijf nou 
eenmaal Nederlander en dus een cheapskate, 
maar ik zou het wel gaan proberen omdat het 
voor mij belangrijk is dat ik hier controle over 
heb.

Wekt deze extra informatie keuzestress op of 
begeleidt het je in het maken van de juiste 
keuze voor jou?

Het wekt geen keuzestress op, het begeleidt je 
juist in het maken van een weloverwogen 
beslissing.

Naam: Vera Nijsveld

Leeftijd: 21 jaar

Woonsituatie: Alleen, op kamers, Breda

Opleiding: Leisure management aan NHTV

Baan: Bediening medewerker ‘t Hart van Breda

Dat mijn (klein) 
kinderen later mogen 
genieten van de zelfde 
planeet als waar ik nu 
van mag genieten.

DoelObstakel Droom

Politieke Partij

Ik wil voor mijn 
nageslachten 
bijdragen aan het 
vergroenen van de 
wereld zodat zij niet 
met onze problemen 
komen te zitten
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Over milieubewust zijn

“Ik zou nooit zeggen dat ik veel 
verspil. Ik probeer een beetje 
verantwoordelijk om te gaan met 
de wereld. Daarom eet ik alleen 
maar biologisch vlees, en probeer 
ik minder vlees te eten. Ik ben wel 
van mening dat er belangrijkere 
zaken zijn zoals bijvoorbeeld 
woningen voor starters of de 
wealth gap.”

Over mijn prototype:

Als zo’n soort app echt zou bestaan, waar-
mee je dus de uitstoot van supermarktpro-
ducten in kaart brengt, zou je het dan gebrui-
ken?

Ik zou het pas gebruiken als het meer 
informatie heeft, dus niet alleen CO2 uitstoot, 
maar ook andere elementen waarbij je kunt 
aflezen hoe goed/slecht het is voor de natuur 
en je lichaam.

Ben jij van mening dat je als individu een 
bewuste blik op je koolstofafdruk moet 
hebben?

Ja, daarbij zou het wel fijn zijn als de informatie 
makkelijker te verkrijgen is. Ik vind vaak het 
struinen naar info en dan soms ook nog 
tegenovergestelde informatie lezen ingewik-
keld.

Als je ziet dat een product van ver komt, zou 
je dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Hangt er van af, als een product dat ik liever 
gebruik/ kwa smaak beter is of van kwaliteit 
beter is en het komt van verder weg ben ik wel 
bereid om dit product te kopen. Als ik er dan 
meer voor moet betalen vanwege de reis die 
het afgelegd heeft ben ik ook bereid om dat te 
doen.

Als de onbekendere optie (szechuan peper) 
goedkoper is en een betere koolstofafdruk 
heeft, zou je dan hiervoor kiezen?

Ja, ik zou het wel willen uitproberen door de 
lagere prijs.

Ik denk dat ik meer wil 
doen om mijn afdruk 
kleiner te maken. Als de 
juiste voeding kiezen 
hierin helpt dan is dat 
mooi meegenomen

Ik merk dat ik te veel 
afhankelijk ben van de 
bestaande systemen die 
niet werken op lange 
termijn. Ik wil weten waar 
mijn eten vandaan komt. 

Ik wil dat de maatschap-
pij bewuster wordt als 
het aankomt op uitstoot 
omdat dat op lange 
termijn beter is voor de 
economie en welvaart.

DoelObstakel Droom

Politieke PartijNaam: Olivier Brand

Leeftijd: 24 jaar

Woonsituatie: Studentenhuis, samen met mijn 

goudvis, Amsterdam

Studeert: Accountancy aan de HvA

Baan: Hoofd van studievereniging

CPersona 3:  Olivier Brand, het sustainability en welvaart- 
perspectief
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DExpert interview met Dr. Igor Davydenko

Willem       |       Dr. Davydenko
Goede middag! Bedankt dat u de tijd wilt nemen om mij met mijn 

onderzoek te helpen. Ik heb een paar vraagjes waar ik naar toe wil 

werken maar eerst zal ik mezelf even kort introduceren.

Mijn naam is Willem

Ik ben 24 jaar. 

Ik studeer CMD aan Avans, Breda

Ik werk bij Villa Augustus, in Dordrecht, als kelner.

Ik ben momenteel aan het afstuderen en ik wil voor mijn afstuderen 

het hebben over het activeren van jongeren om hun carbon footprint 

te verkleinen. Ik heb een experiment gedaan waarin ik informatie 

over een carbon footprint in een winkelomgeving presenteer aan 

jongeren. 

[Laat prototype zien aan Dr. Davydenko]

Over mijn eerste prototype: Is het mogelijk om met een aantal 

variabelen een goede inschatting te maken van de carbon footprint 

van een product?

 

Als je kijkt naar bv carbon footprint van Middellandse Zeezout heb 
je de carbon footprint van productieactiviteiten om bijvoorbeeld 
dat zout te winnen, ik weet niet welke processen daarbij horen, is 
het energie-neutraal of gebruik je zonne-energie om het water te 
verdampen of je moet industriële processen inschakelen dat weet 
ik niet. Dus je hebt de cf van het productieproces en de cf van het 
logistieke proces en daar ben ik gespecialiseerd in.

Dus om CF van een specifiek pakje zeezout te creëren moet je 
de logistieke keten kennen en in principe moeten supermarkten 
genoeg informatie hebben over die logistieke keten. Bijvoorbeeld 
dat het in Italië wordt gemaakt dan worden er duizenden 
pakketjes in vrachtwagens gedaan die brengen het naar het 
distributiecentrum van de AH waar het op voorraad wordt gezet 
en daarna wordt het via de vrachtwagens vervoert en aan de 
winkel wordt geleverd. Dus LCF is de som van uitstoot Italië > 
distributiecentrum AH & distributiecentrum AH > winkel.

Het wordt ingewikkelder als je online besteld want dat is een 
andere keten die je moet berekenen. Want daar hebben ze een 
andere retailer voor. JUMBO doet dat anders dan de AH. Voor 
hoever ik ken heeft AH meerdere stappen het gaat van een 
centraler DC naar een kleine DC en vandaar wordt het naar de 
huizen gebracht. 
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Dus dan is LCF de som van de uitstoot van al die tussenstappen. 
Dit is eenvoudig te berekenen maar als je het praktisch wilt 
berekenen, bijvoorbeeld je hebt geen idee of CO2 uitstoot 
transport Italië naar Nederland. Komt het met een grote of kleine 
vrachtwagen, wat is de uitstoot hiervan, brandstofverbruik? Veel 
meer variabelen.

Als je deze informatie niet hebt kun je niet op primaire data, zoals 
wij dat noemen, de CF berekenen dan moet je gaan richting wat 
slechtere data en daarvoor zijn er fuel factoren Die zeggen per km 
stoot je zo veel CO2 uit. En dat kan je berekenen, dus adhv gewicht 
en afstand kun je een grove schatting maken. Maar het is natuurlijk 
wel veel slechter dan als je dit op basis van primaire data doet. 

Welke vormen van transport zijn het meest vervuilend?

Er is geen algemeen antwoord op jouw vraag, in het algemeen 
stoot luchtvaart het meeste CO2 uit dan andere mobiliteiten. In 
het algemeen is wegvervoer meer energieintensief dan andere 
mobiliteiten maar, er zijn wel instanties van wegvervoer die minder 
vervuilend is dan binnenvaart bijvoorbeeld. Maar in het algemeen 
het boekvoorbeeld is dat vluchtvervoer het meest vervuilend is, 
dan wegvervoer, dan spoorvervoer, dan watervervoer. Maar het 
echte antwoord is veel genuanceerder dan dit, dat hangt van de 
invididuele statistieken af.

Stel je hebt in de supermarkt meerdere producten die ongeveer 

hetzelfde zijn, zie je dan verschillen in de CF tussen die twee 

producten en zouden mensen voor het product met de laagste CF 

kiezen?

Dat weet ik niet, ik vermoed dat een deel van de bevolking hier 
wel op zou reageren en een deel niet,. Het zou een interessant 
onderzoek zijn om bijvoorbeeld adhv een enquete een peiling 
te krijgen van wat denken mensen. Wat is de percentage van de 
mensen die zijn aankopen zal gaan doen op CF. Ik denk dat relatief 
veel mensen bij identieke producten bijvoorbeeld pakje A of pakje 
B van dezelfde kwaliteit gaat dan denk ik wel voor het pakje waar 
de minste CO2 op staat. Misschien kan je dit beter niet toetsen 
adhv die vragen want je hebt twee termen waar je rekening mee 
moet houden namelijk stated Preferences en reveal preferences. 
Iedereen zou op een enquete invullen dat ze voor alle goede 
dingen zijn, dat is stated preference wat ze zeggen dat ze zouden 
doen en reveal Preferences is als ze toch geconfronteerd worden 
met kwesties welke keuze zouden ze dan maken en dit ga je niet 
te weten komen met een enquete. Daar moet je je bewust van zijn. 

Dan kan ik het misschien beter ondervinden aan de hand van een 

usertest?

Dan treedt nog een effect op namelijk sociale druk dus het is 
vrij moeilijk om te onderzoeken. Dus je moet een slimme manier 
bedenken om niet zo expliciet een vraag te stellen anders zullen 
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mensen een sociaal wenselijk antwoord geven.

Hoe kun je als als consument op het gebied van logistics keuzes 

maken om te streven naar een betere CF?

Ja, we hebben een recent rapport gepubliceerd over de CF van 
e-commerce en fysiek winkelen en daarin zitten veel nuances 
maar in het kort als je gaat shoppen online is e-commerce niet 
erg slecht maar het beste is om te voet of met de fiets naar de 
winkel te gaan. Pak niet de auto als dat kan. En openbaar vervoer 
is gemixed beeld. Auto is het meest vervuilend maar het is slechter 
dan fietsen of te voet. Ook afhankelijk van wat voor vervoer. Oude 
dieselbus of trein waarvan ze zeggen dat ze helemaal carbon 
neutraal rijdt daar zitten nuances in.

[meer over wat ik doe op school]

Dragen lokale producten bij aan een kleinere CF?

Dat is niet per se zo. Maar je moet het goed organiseren dan is 
het beter voor je CF. De conditie is dat je alles goed organiseert 
dan zou je moeten zien dat lokale producten bijdragen aan een 
kleinere CO2 uitstoot, ja.

In het algemeen: Hoe minder km hoe beter, lokaal geeft een 
voordeel. Hoe minder energie-intensievere km hoe beter, hoe 
grotere batch hoe beter. Lokaal is niet altijd gunstig geweest 

vanwege de kleinere batches. Dat is het meest belangrijk en 
kijk naar de gehele lifecyclus, dus niet alleen transport maar 
ook productie en de gebruik van grondstoffen dus je kunt het zo 
ingewikkeld maken als je wilt maar je moet een goed besef van de 
orde van groottes hebben. Dus als je bijvoorbeeld zand hebt. Zand 
winnen is niet zo vervuilend vergeleken met transport. Als je kijkt 
naar bijvoorbeeld electronica, telefoons, laptops, dan is de LCF 
niet zo groot als de PCF, want je kunt in 1 container 10000 laptops 
vervoeren terwijl het proces van assemblage en microchips een 
vrij intensief proces is. 

Dus het is belangrijk om te kijken naar de gehele cyclus daarom wil 

ik mij voornamelijk focussen op seizoensproducten die niet een half 

jaar in de koelcel hoeven te liggen. 

Precies, in een eerder project ben ik gaan kijken naar de CO2 
uitstoot van verschillende ketens en bv appels uit Frankrijk kun 
je vergelijken met appels uit Nieuw-Zeeland, echt ver weg, aan 
de andere kant van de wereld. Maar als je ook opslag meerekent, 
die appels moeten in gekoelde ruimtes bewaart worden dan is het 
antwoord niet zo zelf evidend. Wat is dan beter seizoensappels uit 
Nieuw-Zeeland of appels in de winter die je krijgt uit Frankrijk of 
Italië die een half jaar in de koelkast liggen. 

Ja, dus als het mogelijk is om grote batches seizoensproducten, 

efficiënt te maken, is dat eigenlijk the way to go. 
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Ja eigenlijk, minder km minder energie intensiteit grotere 
batches. Voor jouw onderzoek, neem bijvoorbeeld een bestelbus 
van postNL. Daar heb je een ruimte voor 1 ton aan goederen. Bus 
verbruikt 10L/ 100km. En neem een grote vrachtwagen, waar je 
25 ton in kan vervoeren. Maar die verbruikt 30L/ 100 km. Dus in 
principe grotere batches levert betere energie efficiëntie. 

Worden er regels gesteld aan transportbedrijven om efficiëntie 

omhoog te krijgen? 

Nou. Niet echt, ik denk dat sommige bedrijven nemen zgn scope 
3 uitstoten in hun rapportages mee in hun beslisproces maar het 
is nog vrij beperkt. 

Zouden supermarkten rekening houden met CF efficientie? 

Nee, je ziet nu hoe bedrijven vooral kijken naar kost / winstmargins. 
Maar ze spelen ook in op de wensen van de consumenten. 
Het is een sector met veel concurrentie, he je kan bij zo veel 
verschillende bedrijven je boodschappen doen dat je ook kan 
zeggen dat wanneer mensen hier meer controle over willen dat 
bedrijven in de toekomst hier op gaan inspelen.

Oke.  Dan waren dat al mijn vragen eigenlijk. Ik zou u graag hartelijk 

willen bedanken voor uw tijd.

Ja, geen probleem. Mocht je gedurende je onderzoek nog 

ergens tegenaan lopen, dan kan je me via de mail bereiken. Ik ben 
benieuwd wat er uit je onderzoek komt. Deel het maar met mij als 
het af is.

Ja is goed, zal ik doen. Fijne dag nog!
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EHet winkelschap experiment

De link naar mijn Adobe XD prototype:
https://xd.adobe.com/view/5e7b55ba-8aa9-46b7-9848-524c9e9f7c14-0b28/?fullscreen

De link naar mijn Google Forms enquête:
https://forms.gle/Au8x5LKTTaY5DKpk9

Google Sheets voor de antwoorden op mijn enquête: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqed3HUoEV6996i_n5gW0QRnBe9VlYpsiWZgAxJaIHw/edit?usp=sharing
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FVisualisatie resultaten winkelschap experiment enquête
Als zo’n soort app echt zou bestaan, waarmee je dus 
de uitstoot van supermarktproducten in kaart brengt, 
zou je het dan gebruiken?

Als er meer lokale producten voor een goede prijs op de 
markt verschijnen, zou je hier dan voor kiezen?

Als de lokalere optie (middellandse zeezout) duurder is, 
zou je daar dan geld voor over hebben als je weet dat 
dat een minder erge koolstofafdruk heeft?

ja

na verloop van tijd niet meer

nee

misschien

ja, als je er meer mee kan zoals 

bijvoorbeeld kopen 

48%
13%

13%

17%
8%

4%

96%

ja

misschien

nee

ja

ja, mits niet te duur

misschien

nee

45%

9%
4%

40%

Als je van supermarkten deze informatie krijgt, 
zou je die dan toepassen?

Als je ziet dat een product van ver komt, zou je 
dan eerder voor een lokalere optie kiezen?

Als de onbekendere optie (szechuan peper) 
goedkoper is en een betere koolstofafdruk heeft, 
zou je dan hiervoor kiezen?

ja

ja, mits de prijs niet te hoog is

ja, mits kwaliteit goed genoeg is

misschien

nee

58%

4%

8%
17%

13%

8%

74%

17% ja

misschien

nee

ja

ja, mits smaak goed

ik zou het proberen

nee

69%

12%
8%

8%

Heeft de informatie die je krijgt invloed op of je 
het zou kopen?

Als je ziet dat het product van ver weg komt, 
hecht je er dan meer waarde aan?

Wekt deze extra informatie keuzestress op of 
begeleidt het je in het maken van de juiste keuze 
voor jou?

nee, juist minder

nee

misschien

ja

9%

9%
4%

76%
9%

65%
26%

ja

misschien

nee

wel keuzestress

geen keuzestress

het begeleidt me

beide

9%

72%
6%

3%
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GCultural Probe Design

Wat was de highlight van jouw dag?

Maak een foto & geef een omschrijving:

Wat was de highlight van jouw dag?

Maak een foto & geef een omschrijving

Wat was de highlight van jouw dag?

Maak een foto & geef een omshrijving 

Wat was de highlight van jouw dag?

Maak een foto & geef een omschrijving
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Wat was de highlight van jouw dag?

Maak een foto & geef een omschrijving

Hoe voel je je vandaag?

Leg in het kort uit waarom:

Hoe voel je je vandaag?

Leg in het kort uit waarom:

Hoe voel je je vandaag?

Leg in het kort uit waarom:
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Hoe voel je je vandaag?

Leg in het kort uit waarom:

Hoe voel je je vandaag?

Leg in het kort uit waarom:

Wat heb je als avondeten op vandaag?

:Probeer het zo goed mogelijk te omschrijven en beoordeel hoe

lekker het is:

Wat heb je als avondeten op vandaag?

:Probeer het zo goed mogelijk te omschrijven en beoordeel hoe

lekker het was:
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Wat heb je als avondeten op vandaag?

:Probeer het zo goed mogelijk te omschrijven en beoordeel hoe

lekker het is:

Wat heb je als avondeten op vandaag?

:Probeer het zo goed mogelijk te omschrijven en beoordeel hoe

lekker het is:

Waar verlang je naar na Corona?

Fotografeer of ga opzoek naar minimaal 

5 plaatjes die laten zien wat jij momen-

teel het meest mist. Je kan je digitale 

collage per foto uploaden door de 

QR-code te scannen.

Wat heb je als avondeten op vandaag?

:Probeer het zo goed mogelijk te omschrijven en beoordeel hoe

lekker het is:
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Waar kom je tot rust?

Heb jij een plek waar je ontkomt aan de 

lockdown? Deel jouw locatie door via 

Google maps. Voor meer informatie, volg 

de QR-code naar de invulpagina waar je 

ziet hoe je een locatie kunt delen.

Maak een rangschikking van 

maatschappelijke kwesties waar jij achter 

staat waarmee je laat zien wat voor jou 

belangrijk is. 

1= meest belangrijk 5= ook belangrijk

Waar zet jij je voor in?

Schrijf het hier op en teken het hiernaast

Wat is jouw favoriete recept?Hoe zie jij de toekomst voor je?
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Cultural Probe

Legenda

Rechtsonder in de hoek van 
het kaartje zie je op welke dag 
deze opdracht gemaakt moet 
worden.

Linksonder in de hoek van 
het kaartje zie je wat voor 
opdracht je moet maken.

teken of schrijf
deze opdracht

zoek een plaats op

maak een foto

bij deze opdracht 
mag je een sticker 
plakken

voor deze 
opdracht moet je 
iets opzoeken 

Wat is dit? Dit is een cultural probe. Een manier van onderzoek te 

doen. Je moet het zien als een soort interactieve enquête.

Wat is nou de bedoeling? Per dag ga je een aantal 

opdrachten maken. Als je ergens hulp bij nodig hebt of er blijkt iets 

onduidelijk te zijn app me dan. Als je over een week klaar bent kom ik de 

probe weer ophalen om te analyseren. 

Waarom? Door deze manier van creatief onderzoeken kom je al 

gauw terecht op inzichten die je niet kon bedenken voor de aanvang van je 

onderzoek. 

Einde
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HCultural Probe Antwoorden

De link naar mijn Google Drive Folder met de resultaten:
https://drive.google.com/drive/folders/1awXOWuXeiCPKLYu7qTDgnGryAQpueJ9P?usp=sharing
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IShowcase Mogelijkheden Adobe Aero

De link naar de video:
https://drive.google.com/file/d/1uAYf2f5YjJzQeyaIdYNZcTM52UY3zRAt/

view?usp=sharing



- 94 -E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an
Bijlages

JHet aardpeer experiment

De link naar mijn Google Drive 
Folder met de resultaten:
https://drive.google.com/drive/folders/1StNj2ai0tac_

jsdABlkGx4dwGlu4akrX?usp=sharing
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KSchetsen Design Sprint
Carbon Shopping Scanner

Een app die je op weg helpt bij het maken van bewuste keuzes tijdens het 
boodschappen doen, door je op de hoogte te brengen van de LCF van 
producten, en aan de hand van gekleurde smilies laat zien hoe goed of 
slecht het product is voor jouw carbon footprint door vergelijkbare 
producten te vergelijken in een database.

Immersive Menu Experience

Een experience waar je een menukaart multi-sensorieel maakt. Je loopt door de 
ruimtes voorzien van de geuren van het menu-item. Aan de hand van lichtshows zie 
je waar je eten vandaan komt en kom je dichter bij het verhaal van wat je dadelijk op 
je bord tegenkomt. Zo kies je op basis van smaak in plaats van wat je leest, en dus 
vaak kent. Zo kan je gemakkelijk seizoensgroenten introduceren aan je gasten.

Projection Mapped Meal

Een dining experience waar je seizoensgroente een spotlight biedt, door 
het verhaal te vertellen van waar het vandaan komt, wanneer het in het 
seizoen is, en hoe het eruit ziet in het wild. Veel mensen weten namelijk niet 
hoe een aspergeplant eruit ziet. Waardoor ze verder van de natuur 
verwijderd staan.

What’s On The Menu?

Een AR app waarmee je kunt spelen terwijl je wacht op je eten. Een mascotte 
verschijnt op je telefoon beeldscherm. Hij kan je vragen stellen over wat er in het 
seizoen is of informeren over wat je het beste kan doen ter verbetering van je 
carbon footprint. 
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Cocktales

Een service die je per maand een aanbod aan seizoenscocktails biedt met 
bijzondere groente, kruiden of vruchten. Zoals je bijvoorbeeld voor in mei 
een pakket kan verwachten met rabarber-siroop of voor een ander jaar een 
vergeten kruid in de spotlight gezet wordt zoals alsem, of iets dergelijks. 

AR-Recipebook

Een AR-app die op-het-oog vreemde of onbekende groente en fruit inscant en je 
suggesties geeft om je te inspireren om ermee te koken. Dit kan jongeren helpen in 
contact te komen met seizoensgroente die ze niet kennen en aan de hand van 
lekkere recepten enthusiasmeren om er vaker mee te koken.

ZonnewijzAR

Een AR-game waar je groente en fruit bij elkaar moet zoeken. Dit doe je 
door dichterbij de maanden te lopen, dan komen de seizoensgroente er aan 
de hand van een quiz uit zodat je de juiste groente vindt, die leg je op een 
tafel en dan opent er een kluisje met zaadjes die je thuis kunt planten om de 
ervaring thuis voort te zetten.

Kwartet van Seizoensgroente

Een spel waarvan het doel is om alle juiste seizoensgroente bij elkaar te verzamel-
en. Desnoods met troeven erin die je kunt inzetten als bonuspunten als je een vraag 
over je carbon footprint goed kunt beantwoorden.

KSchetsen Design Sprint
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WC-AR

Een AR-Experience Context: op een wc van een studentenhuis. Waar je 
het idee van een wc kalender koppelt aan wanneer bepaalde groente ‘jarig 
zijn’ cq in seizoen zijn. Hiermee kan je op een dood moment als jongeren 
meer leren over hoe je milieubewuster kunt leven door seizoensgroente te 
eten.

Food Voyage

Een AR app waarmee restaurants hun ‘foodmiles’ in kaart kunnen brengen. Hiermee kan je 
als restaurant laten zien dat het mogelijk is om heerlijk eten te serveren zonder dat het van 
ver moet komen. Hiermee kunnen restaurants bijdragen aan de waardering voor eten 
zodat wij eten minder snel voor lief nemen, en er dus bewuster mee om gaan. 

KSchetsen Design Sprint
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LStoryboards Design Sprint: ZonnewijzAR

dec
jan

feb mar apr
mei

jun
jul

augokt
nov

Vind de seizoensgroente van Juni

Goed gedaan!

je hebt zaadjes gewonnen om over
een maand je eigen groente te hebben

JUNI

Storyboard

ZonnewijzAR

groentediverse

groentediverse

#1

#2

#3

#4

#5

#6

? ? ?

#1
#3 #2

Je komt de ruimte binnen en ziet de tafel en doos 
met groente. Als je de app opent zie je de maan-
den om je heen als een soort zonnewijzer.

De antwoorden kan je vinden door naar de 
desbetre�ende maanden te lopen. Naarmate dat 
je dichterbij komt beginnen er plantjes te groeien 
uit het vak

Als de plantjes groeien komen er groentes 
tevoorschijn die om je heen gaan dansen.

EVT aan de hand van een quiz kan je dit event 
triggeren. 

Je weet nu welke groentes je moet zoeken. Als je 
drie dezelfde hebt verzameld dan win je en krijg je 
een zakje met zaadjes die je volgende maand 
kunt oogsten. Mei > zaadjes voor groente uit Juni, 
etc. Zo kan je het thuis voort zetten.

Je ziet een doos met lasercutte illustraties van 
groentes die voorzien zijn van NFC-tag waarmee 
je kan communiceren met de tafel

Als je bij de buurt van de tafel komt komt de 
volgende text tevoorschijn, je ziet op de tafel 3 
vraagtegens waar je de verschillende groentes 
op kunt leggen. 
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LStoryboards Design Sprint: AR-Recipebook

Storyboard

AR-Recipebook

?

Je ziet een gekke groente die je niet eerder 
gezien hebt.

Je scant de groente in met je telefoon in de app 
van AR-Recipebook, net zoals je met Google 
Lens doet.

Je ziet een overzichtspagina te zien met resultat-
en en dan kan jij kiezen wat er het meest op lijkt.

Je klikt erop en ziet een overzicht van allerlei 
verschillende recepten met beoordelingen erbij 
van hoe goed ze zijn.

Door op de recepten te klikken zie je wat je er 
allemaal mee kunt doen. ‘Oeh, dit klinkt lekker!’

Jij denkt, zo dat klinkt goed, laat ik dat eens 
proberen te maken!

Rabarber

Bleekselderij

Rabarber

Rabarber Panna 
Cotta met Venkelzaad
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LStoryboards Design Sprint: Seizoensgroentekwartet

Storyboard

Kwartet van Seizoensgroente

Van alle maanden (v.d. oogst) vormen 4 
passende seizoensgroente een kwartet. Alle 
kaarten worden verdeeld, de eerstvolgende die 
jarig is mag beginnen. 

Als je een setje van 4 kaarten hebt, roep het en 
leg de kaarten op tafel neer. Je mag nu de 
QR-code kaart op tafel scannen.

Als je met je telefoon de code scant dan opent hij 
een website met een prijsvraag gerelateerd aan 
de informatie op de kaarten. Als je de vraag goed 
beantwoordt dan telt je kwartet dubbel!

De winnaar is degene met de meeste punten! Die 
heeft een biertje verdiend!

In  het midden van de tafel ligt de QR-code kaart, 
en een stapel 2x tekens.

Je begint te vragen of iemand de kaart heeft die jij 
zoekt. Zo ja, dan mag je de kaart pakken en 
verder vragen. Als nee, dan ga je met de klok mee 
en is de volgende aan de beurt. 

MEI JUNI

asp
erg
es

rab
arb
er

bla
uwe
bes

and
ijv
ie

ruc
ola

pak
soi

pos
tel
ein

peu
ltj
es

Heb jij van ‘mei’,
asperges?

Ja

Nee

Kwartet!!!
QR
CODE

x2

QR
CODE

Waar of niet waar?

Roodvlees consumptie draagt bij aan 
4,5% van je complete carbon footprint?

Waar Niet Waar

x2
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MPaper Prototype: ZonnewijzAR doorloop
Hier zie je een overzicht van het 
paper prototype. Je ziet een 
informatie-’knop’, waar je op kan 
klikken, een hints knop, drie 
draaiende schijven met 
groentes. voor het uiteindelijke 
ontwerp worden dit illustraties. 
Je ziet rechts van de draaiende 

schijven een pijltje waar je al je schijven 
mee moet uitlijnen. Als je alle groentes 
goed hebt kan je onder de ‘check’-knop, 
de tekst open trekken om de zaadjes in 
ontvangst te nemen.

1
Je klikt op de informatieknop 
en er verschijnt een kaartje 
met uitleg over het doel van 
de installatie.2

Als je op de i-knop drukt krijg 
je de opdracht te zien. Vind 
de seizoensgroente van ... 
Dit iselke keer als de 
installatie opgestart wordt 
anders, in dit geval gaan we 
het hebben over mei.

3
Je moet dus draaien aan de 
schijven van de 
ZonnewijzAR. Je kan de 
X-knop linksboven 
indrukken om de uitleg te 
sluiten, en aan de slag te 
gaan met de installatie.

4
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Dit zie je dus voor je. Je kan 
aan de schijven draaien om 
te zoeken wat er bij de 
maand ‘mei’, past qua 
seizoensgroenten. Hiermee 
doel ik op wanneer het in het 
seizoen komt. vb. asperges 
zijn in het seizoen in mei, 

maar komen in april al in het seizoen.

5
Als je er uitkomt, top! dan 
kan je door naar stap X. Zo 
niet, dan zijn er hints voor 
iedere maand bedacht die 
je op weg kunnen helpen 
door informatie te geven 
over de groente of fruit, of je 
vragen te stellen die je het 

goede antwoord geven op een van de 
ringen wanneer je de vraag goed 
beantwoordt.

6

Per ring is er 1 hint, in dit geval 
wordt er aan de hand van een 
feitje over de maand mei, een 
hint gegeven over wat er in de 
eerste ring geselecteerd 
moet worden, mei is namelijk 
de eerste maand van het jaar 
dat er fruit in het seizoen 

komt, namelijk de blauwe bes.

7
Top! Je weet het antwoord, 
nu kan je het juiste antwoord 
invullen in de eerste ring. Ter 
verduidelijking is er hier 
alleen de eerste ring 
weergegeven in plaats van 
alle ringen.

8
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De tweede hint is een quiz. 
Bij het goed beantwoorden 
van deze vraag krijg je een 
illustratie te zien van de 
groente die overeenkomt 
met de tweede ring. Met 
deze quizes kan ik mijn 
desktop research inzetten 

relevant te maken waarom het eten van 
lokale seizoensgroenten beter is voor je 
carbon footprint.

9
Tada! Kropsla

10

Invullen in de 
desbetre�ende ring, in 
dit geval de tweede 
ring. Nog 1 ring te gaan!11

De derde hint gaat 
in dit geval echt 
over de groente in 
kwestie. Je zou 
misschien denken 
dat bleekselderij, 
een optie in de 
derde ring, het 

logische antwoord is, maar rabarber 
wordt juist vaak in bleekpotten verbouwd 
om het tegen de kou te beschermen en de 
groei te bevorderen.

12
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Nu kan je rabarber 
uitlijnen met de 
check knop. 13

Alle juiste nfc-tags 
zitten nu aan de 
onderkant van de 
ringen gekoppeld 
aan sensoren, 
waardoor je als je 
op de check knop 
drukt er een 

dropdownmenu verschijnt. 

14

Je ziet een trek 
open schuifje aan 
de onderkant van 
de check-knop.15

Als je eraan trekt 
zie je een zakje 
met zaadjes 
t e v o o r s c h i j n 
komen. Hiermee 
kan je het verhaal 
van met de 
seizoenen mee 

eten zelf thuis voortzetten. Er staat nog 
een QR-code op die je kan scannen om je 
te kunnen verdiepen in het theoretische 
deel van mijn exploratie, en om als extra 
beloning whatsapp stickers te krijgen van 
de groente illustraties, met grappige 
teksten erbij. 

16
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NTechnisch Prototype NFC-arduino

Link naar mijn Google Drive folder 
met de schetsen en prototypes:
https://drive.google.com/drive/folders/1gq6b4_

CtaM9VjEScIakhRuPizzdUlI99?usp=sharing
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OExcelsheet seizoensgroenten

Link naar de excelsheet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MyHr935kqPYNaHDonWgJEf5E0YoaLGZ5V8wWt96jXNI/edit?usp=sharing
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PSeizoensgroente kwartet

   knolselderij
•    stoofpeer
•    rettich
•    rammenas

Goedkoop, lekker en kan ook 
nog eens lang bewaard worden 
op een koele, donkere plek. 
Heerlijk voor bij je stamppot, 
samen met je aardappelen.

Knolselderij
Ca

te
go

ri
e:

 S
ep

te
mb

er

•    knolselderij
   stoofpeer

•    rettich
•    rammenas

De Gieser Wildeman wordt 
gebruikt om stoofpeertjes van 
te maken, een Nederlandse 
najaars-delicatesse.

Stoofpeer

Ca
te

go
ri

e:
 S

ep
te

mb
er

•    knolselderij
•    stoofpeer

   rettich
•    rammenas

Ook wel daikon genoemd, 
rettich kan goed gebruikt 
worden bij Oosterse stoof-
gerechten, maar is rauw ook fris 
& knapperig zoals een radijs.

Rettich

Ca
te

go
ri

e:
 S

ep
te

mb
er

•    knolselderij
•    stoofpeer
•    rettich

   rammenas

September heeft de meeste 
groente te bieden, waaronder 
de ram(m)enas. In smaak is de 
rammenas vergelijkbaar met 
een radijs, maar iets milder.

Rammenas

Ca
te

go
ri

e:
 S

ep
te

mb
er

   koolraap
•    boerenkool
•    pompoen
•    spruitjes

Deze groente is ontstaan als een 
kruising tussen een kool en een 
meiraap, en heetft een zachte 
zoete smaak, die gestoofd het 
beste naar voren komt.

Koolraap

Ca
te

go
ri

e:
 O

kt
o

be
r

•    koolraap
   boerenkool

•    pompoen
•    spruitjes

Koud wassen bespaart het 
meest op je koolstofafdruk, in 
vergelijking met overschakelen 
op LED-verlichting, recyclen, of 
was laten luchtdrogen.

Boerenkool

Ca
te

go
ri

e:
 O

kt
o

be
r

•    koolraap
•    boerenkool

   pompoen
•    spruitjes

Pompoen is niet alleen familie 
van de meloen maar ook van de 
komkommer en courgette.

Pompoen

Ca
te

go
ri

e:
 O

kt
o

be
r

•    koolraap
•    boerenkool
•    pompoen

   spruitjes

Ondanks dat ze op kleine 
kropjes sla lijken groeien 
spruitjes aan een soort 
palmplant.

Spruitjes

Ca
te

go
ri

e:
 O

kt
o

be
r

   schorseneer
•    winterwortel
•    aardpeer
•    pastinaak

Schorseneren scheiden een 
melkachtige stof af bij het 
schillen die rode vlekken 
achterlaat, dus let op dat het 
niet op je kleren komt!

Schorseneer

Ca
te

go
ri

e:
 N

ov
em

be
r

•    schorseneer
   winterwortel

•    aardpeer
•    pastinaak

Indien natuur-inclusief en 
lokaal geproduceerd, hebben 
seizoensgroente een lagere 
koolstofafdruk. 

Winterwortel

Ca
te

go
ri

e:
 N

ov
em

be
r

•    schorseneer
•    winterwortel

   aardpeer
•    pastinaak

Aardpeertjes kan je het beste 
langzaam roosteren in de oven, 
dan zijn ze erg zacht van smaak, 
zoet en boordevol essentiële 
mineralen zoals ijzer en kalium.

Aardpeer

Ca
te

go
ri

e:
 N

ov
em

be
r

•    schorseneer
•    winterwortel
•    aardpeer

   pastinaak

Pastinaak zit vol van gezond- 
heidsvoordelen: het is goed 
voor je hart, vol voedingsve-
zels, en bevordert de groei & 
gewichtsverlies.

Pastinaak
Ca

te
go

ri
e:

 N
ov

em
be

r

   prei
•    veldsla
•    aardappel
•    rode kool

   prei
•    lamsoor
•    raapstelen
•    spinazie

Joker!

Prei is gedurende het hele jaar 
te verkrijgen. Daarom telt deze 
kaart telt mee voor december 
en april.

Prei

Ca
te

go
ri

e:
 D

ec
em

be
r 

&
  A

pr
il

•    prei
   veldsla

•    aardappel
•    rode kool

Veldsla is rijk aan vitamine A 
en C, kalium en zit daarnaast 
ook vol omega-3 vetzuren, wat 
je vaak uit visproducten haalt.

Veldsla

Ca
te

go
ri

e:
 D

ec
em

be
r

•    prei
•    veldsla

   aardappel
•    rode kool

Wist je dat het gebruik van 
kunstmest niet nodig is als je 
met de seizoenen mee, 
natuur-inclusief verbouwt.

Aardappel

Ca
te

go
ri

e:
 D

ec
em

be
r

•    prei
•    veldsla
•    aardappel

   rode kool

Ondanks dat rode kool paars is 
wordt het rood als de zuurgraad 
verhoogt wordt, probeer maar 
eens azijn bij het rode kool 
water te mengen.

Rode Kool

Ca
te

go
ri

e:
 D

ec
em

be
r



- 108 -E
xp

lo
ra

tie
 - 

W
ille

m
 M

oe
rm

an
Bijlages

PSeizoensgroente kwartet

   broccoli
•    artisjok
•    doperwten
•    venkel

Wat je eet bepaalt zo’n 10% van 
je carbon footprint. Van alle 
bronnen van CO2-uitstoot heb 
je de meeste controle over wat 
je eet.

Broaccoli
Ca

te
go

ri
e:

 J
ul

i  
G

ro
en

te

•    broccoli
   artisjok

•    doperwten
•    venkel

Wist je dat de artisjok tot 
dezelfde onderfamilie behoort 
als de distel & paardenbloem?

Artisjok

Ca
te

go
ri

e:
 J

ul
i  

G
ro

en
te

•    broccoli
•    artisjok

   doperwten
•    venkel

Wist je dat wanneer vers-
producten van verder weg 
komen, ze niet per se een 
hogere carbon footprint 
hebben.

Doperwten

Ca
te

go
ri

e:
 J

ul
i  

G
ro

en
te

•    broccoli
•    artisjok
•    doperwten

   venkel

Venkel heeft een bijzondere 
anijs-achtige smaak. Naast de 
bol van de groente kan je ook 
het loof gebruiken als kruiden, 
bijvoorbeeld bij visgerechten.

Venkel

Ca
te

go
ri

e:
 J

ul
i  

G
ro

en
te

•    bleekselderij
   rode biet

•    maïs
•    ui

Reizen per vliegtuig is het 
meest vervuilend, daarna per 
auto, daarna per trein en 
daarna per schip.

Rode Biet

Ca
te
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•    bleekselderij
•    rode biet

   maïs
•    ui

Maïs is door de mensen 
gekweekt tot de groente die we 
nu kennen, de oorspronkelijke 
groente ‘teosinte’, leek veel 
meer op tarwe. 

mais
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•    bleekselderij
•    rode biet
•    maïs

   ui

Door 1 transatlantische vlucht 
per jaar minder te nemen 
bespaar je 1,5 ton CO2 per jaar.

Ui
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   pruim
•    bramen
•    appel
•    peer

Wist je dat de term ‘carbon 
footprint’, verzonnen was naar 
aanleiding van een reclame-
campagne van BP?

Pruim
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•    pruim
   bramen

•    appel
•    peer

De term carbon footprint was 
verzonnen om de verantwoor-
delijkheid van het verbeteren 
van de carbon footprint bij jou 
als individu te leggen. 

Bramen
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•    bramen
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•    peer

Wist je dat 100 bedrijven 
verantwoordelijk zijn voor de 
uitstoot van 71% van de CO2 
van de wereld.

Appel
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   peer

China (coal), was het meest 
vervuilende bedrijf van de 
wereld in 2017, met een CO2- 
uitstoot van ruim 14% van de 
wereld. 
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   aardbei
•    kers
•    framboos
•    rode bes

Wist je dat deze vrucht ook wel 
zomerkoninkje genoemd wordt?

Aardbei
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•    aardbei
   kers

•    framboos
•    rode bes

De kers, aarbei en framboos 
behoren tot dezelfde familie en 
beurzen snel bij het wassen, 
dus gebruik traag stromend 
water bij het schoonmaken.

Kers
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•    aardbei
•    kers

   framboos
•    rode bes

Let op! Framboosjes staan erom 
bekend snel te bederven, zorg 
dat je ze koel & droog opslaat 
op een plaats waar ze kunnen 
‘ademen’.

Framboos
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•    aardbei
•    kers
•    framboos

   rode bes

De rode bes, ofwel aalbes ziet 
ook medisch gebruik. Zo remt 
het koorts, helpt het als je moet 
zweten, en versterkt het de 
eetlust.

Rode Bes
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   bleekselderij
•    rode biet
•    maïs
•    ui

Wist je dat het woord ‘oogst’, 
vernoemd is naar de maand 
augustus

Bleekselderij
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Bijlages

PSeizoensgroente kwartet

   rabarber
•   blauwe bes
•   asperges
•   andijvie

Wist je dat rabarber gekweekt 
wordt in bleekpotten om het 
tegen de kou te beschermen en 
het de hoogte in te laten 
groeien.

Rabarber
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•    rabarber
   blauwe bes

•   asperges
•   avdijvie

Mei is de eerste maand van het 
jaar met vers seizoensfruit, 
namelijk de blauwe bes.

Blauwe Bes
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•    rabarber
•   blauwe bes

   asperges
•   andijvie

Asperges zijn eigenlijk de 
stammen van de plant die je 
eet. Witte asperges groeien 
ondergrond, waardoor ze geen 

Asperges
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•    rabarber
•   blauwe bes
•   asperges

   andijvie

In 2019 kwam 81% van de 
energievoorziening voor glas- 
tuinbouw uit aardgas. 

Andijvie
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   rucola
•   paksoi
•   postelein
•   peultjes

Wist je dat rucola ook wel 
zwaardherick genoemd wordt?

Rucola
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•    rucola
   paksoi

•   postelein
•   peultjes

Door rundvlees uit je dieet te 
schrappen wordt je gehele 
koolstofafdruk per jaar 4,5% 
kleiner.

Paksoi
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•    rucola
•   paksoi

   postelein
•   peultjes

Postelein smaakt fris-zurig en 
heeft een �jne bite. Als de 
blaadjes er groen en stevig 
uitzien, dan kan je het zo kopen 
in de meeste supermarkten.

Postelein
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•    rucola
•   paksoi
•   postelein

   peultjes

Wist je dat de teelt van 
peulvruchten bevordelijk is voor 
de bodemkwaliteit vanwege de 
sto�en die vrij komen bij de teelt. 
Ideaal voor natuur-inclusieve 
landbouw.

Peultjes
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•    prei
   lamsoor

•    koolrabi
•    spinazie

Lamsoor is een plant die groeit 
langs de duinen in Zeeland & 
de Waddenkust. Het past goed 
bij visgerechten vanwege de 
ziltige smaak en kan het beste 
in de koelkast bewaart worden.

Lamsoor
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•    prei
•    lamsoor

   koolrabi
•    spinazie

De koolrabi komt zowel groen 
als paars voor, kan rauw als 
gekookt gegeten worden, en 
heeft gekookt iets weg van een 
bloemkool.

Koolrabi
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•    lamsoor
•    koolrabi

   spinazie

Spinazie heeft een hoog gehalte 
aan oxaalzuur. Dit voel je in je 
mond als een wrange sensatie.

Spinazie
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•    aardappel
•    rode kool

   prei
•    lamsoor
•    koolrabi
•    spinazie

Joker!

Prei is gedurende het hele jaar 
te verkrijgen. Daarom telt deze 
kaart telt mee voor december 
en april.

Prei
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