
Maak een Bosatlas-Topic en win!

Nederland: Voedsel in 2050
Eten moeten we allemaal. En in Nederland wordt heel veel voedsel 
geproduceerd. Maar de manier waarop dat nu gaat, moet veranderen 
als we in de toekomst nog steeds gezond en voldoende willen 
kunnen eten. Want:
• De zeespiegel stĳgt. Als er geen maatregelen worden getro�en, 
 moeten we de komende jaren steeds weer een stukje land inleveren. 
 En kustgebieden krĳgen steeds meer last van zout (grond)water.
• In de landbouw hebben boeren steeds vaker last van te veel of te 
 weinig water.
• Nederland exporteert heel veel voedselproducten, maar importeert 
 ook heel veel. Dat is niet duurzaam en gaat ten koste van de natuur.
• We eten met z’n allen niet heel gezond: Nederlanders eten te veel 
 suiker en te veel vet.

Dus: Wat denk jĳ? Hoe kunnen we in de toekomst zorgen voor genoeg, gezond 
en duurzaam eten in Nederland? 
Bedenk de allerbeste ideeën, en niets is te gek: Een boerderĳ met voldoende 
ruimte voor de dieren? Op palen midden in de Noordzee? Fabrieken in Limburg 
en Gelderland waar allerlei soorten insecten worden verwerkt tot lekkere 
chocoladekoekjes? Alles mag!
 
Maak een Bosatlas-Topic waarin jĳ jouw ideeën in kaart brengt:
• Download de lege Topic Nederland: Voedsel in 2050 en druk af 
 op A3-formaat.
• Kleur de kaart in en vul aan: met tekst, tekeningen, foto’s, grafieken, …
• Gebruik je creativiteit: plak knipsels op je Topic, maak een collage, 
 schets en teken je ideeën.
 
Zo doe je mee:
• Werk met de hele klas samen aan één Topic, of maak allemaal een 
 eigen Topic en kies de mooiste uit. Iedere klas kan één inzending doen.
• Docenten: Maak een foto van de mooiste Topic (maar gooi de papieren versie 
 niet weg). Stuur de foto vóór 28 april op naar educatie@allardpierson.nl
 (t.n.v. Olav van den Brekel) onder vermelding van de naam van je school 
 en je klas. 


