
 

Groene vingers = gezonde voeding? 

Gezonde groenten en eitjes uit eigen tuin 

Steeds meer mensen gaan weer zelf aan de slag om groenten, fruit, eitjes,… te kweken. Het is een 
gezonde en fijne hobby die heel wat verse extra’s op tafel kan brengen. Het is echter niet altijd zo 
gemakkelijk om ervoor te zorgen dat je oogst helemaal slaagt. Er liggen allerlei plantenziektes, 
onkruid of allerlei beestjes op de loer die jouw groenten als eerste willen opeten. Daarom kiezen 
we soms heel snel voor een pesticide. Dit is toch niet altijd nodig! 

Amateurtuiniers zijn vaak heel bedreven in het voorkomen van of 
bestrijden van plantenziektes en insecten. Omdat het soms snel moet 
gaan volgen ze niet altijd de veiligheidsvoorschriften, gebruiken te 

grote dosissen of gebruiken niet het juiste product voor het 

betreffende probleem. 

Zo kan het gebeuren dat er pesticiden in de bodem of grondwater 

terecht komen. Wat later worden deze pesticiden toch door groenten opgenomen en komen ze op 
je bord terecht. Dit kan heel ongezond zijn, zeker voor jonge kinderen, zwangere vrouwen,…  

Lees daarom altijd aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg ze goed op. Je kan je ook altijd 
informeren over alternatieve bestrijding op www.zonderisgezonder.be of bij de milieudienst van je 

gemeente. 

Gezonde eitjes? 

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat vuurtjes in de buurt waar 
kippen scharrelen ervoor kunnen zorgen dat hun eieren helemaal niet meer 

zo gezond zijn door teveel dioxines. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van 
een lekker vers scharreleitje! Wie zijn gezondheid, die van zijn gezin en buren 
wil beschermen, verbrandt dus best geen afval, ook geen hout- of snoeiafval! 

 

Hoe zorg je voor gezonde scharreleieren? 
 
 De ideale voeding voor je kippen is een combinatie van commercieel kippenvoer en 

etensresten. 

 Geef je kippen enkel etensresten die niet sterk verbrand zijn. Zo kan je bijvoorbeeld zwart 
aangebrand vlees beter niet aan de kippen geven. 

 Gooi geen assen in de kippenren. Assen bevatten grote hoeveelheden vervuilende stoffen die 
via de kip in de eieren terecht komen. 

 Geef je kippen geen gebruikt frituurvet. Dit hoort thuis in het containerpark. 

 Stook zeker geen vuurtje (is sowieso verboden) in de buurt van je kippenren: de kans is groot 
dat de verontreinigende stoffen uit de rookpluim neerslaan op de grond en worden opgegeten 
door je kippen! 

 
Aandachtspunten voor de gemeente 
1. Artikel publiceren in het gemeentelijk infoblad  
2. Bronvermelding voor dit artikel: Logo Kempen vzw  
3. Indien u een Gezonde Gemeente bent dan adviseren wij om ook het logo van Gezonde 
Gemeente toe te voegen aan het artikel. 

http://www.zonderisgezonder.be/

