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VMBO
Profiel Groen
The Biggest Little Farm

The Biggest Little Farm is een vermakelijke, spannende les in zorgvuldig omgaan met de natuur.

Inhoud handleiding
Inleiding
Praktische informatie
Opbouw van de film
Wilt u ook de handleiding met antwoorden van de vier lesbrieven ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar Rosemarie Slobbe, r.slobbe@clusius.nl.

1. Inleiding | Waarom is The Biggest Little Farm zo
geschikt voor het VMBO groenonderwijs?
Het is een uitdaging om leerlingen en studenten van het groene (v)mboonderwijs mee te nemen in de gedachtegang van duurzame landbouw. De film
The Biggest Little Farm kan helpen om die uitdaging op een leuke manier aan te
gaan. De film gaat over de moedige, spannende en inspirerende zoektocht van
een jong echtpaar, dat in harmonie met de natuur voedsel wil gaan produceren.
Hun ideale boerderij bereiken ze met vallen en opstaan. Als kijker leer je mee
met hun leerproces. The Biggest Little Farm toont aan dat landbouw en natuur
een samenhangend systeem is, waarin biodiversiteit ten onder gaat of juist kan
ontstaan. De film doet stof opwaaien. Het biedt daarmee stof voor een
vruchtbare dialoog over de impact van landbouw op onze leefomgeving.
Dit lespakket bestaat uit 4 lesbrieven. Stap voor stap kunnen we onze jongeren
inspireren en aanzetten tot meer natuurinclusief denken en handelen in hun
leven. Daarnaast kan het de keuze van de vmbo leerling ondersteunen voor een
groene opleiding na het vmbo.

Urgentie
Uit onderzoek, maar waarschijnlijk ook uit eigen waarneming, blijkt dat de
biodiversiteit de laatste decennia sterk achteruit is gegaan in de wereld. Ook in
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Nederland worden veel dieren en planten in hun voortbestaan bedreigd en
raken we mooie landschappen kwijt. Het huidige landbouw- en voedselsysteem
is hier debet aan. Maar ook de landbouw is gebaat bij een gezond ecosysteem
en een rijke biodiversiteit. Een andere vorm van landbouw benut niet alleen de
biodiversiteit, maar draagt zelfs bij aan herstel van de biodiversiteit en daarmee
aan een herstelde balans met de natuur.

Aantrekkelijk verteld
Dat de film een boodschap heeft, is heel duidelijk. Maar die boodschap wordt op
een speelse en aantrekkelijke manier verteld. Je gaat meeleven met de
hoofdpersonen, met de dieren en met alles wat er op de boerderij gebeurt. De
film geeft hoop en daagt uit om na te denken over welke idealen jij hebt en hoe
jij kunt bijdragen aan een groenere omgeving.

Past bij doelgroep van leerjaar 2 vmbo groen
Op deze leeftijd zijn leerlingen ontvankelijk voor verhalen over maatschappelijk
onrecht of hoe een betere wereld er uitziet. Ze zijn oud genoeg om complexe
vraagstukken te begrijpen en willen zich inzetten voor het goede doel. Vmbo
scholen met een groen profiel besteden veel aandacht aan ‘groen’. Als in klas 2
een zaadje wordt geplant, is de kans groter dat de leerlingen hun interesse in
groen en zorg voor de natuur behouden en zoeken naar wegen en oplossingen
‘in harmonie met de natuur’.

2. Praktische informatie
Het lespakket is ontwikkeld als onderdeel van het EU project Greener Future for
Young Farmers en is beschikbaar via GroenKennisnet.

Toestemming voor vertonen film
Elke school is verplicht om zelf toestemming te regelen om de film in de klas te
bekijken. Dit kan via: www.filmservice.nl. Er is voor het onderwijs een speciale
doelgroepenregeling: www.filmservice.nl/media/1286/20039-fs-tariefbladonderwijs-19-20_lr.pdf. Een licentie duurt een jaar (van 1 september tot 31
augustus), is gebonden aan een onderwijslocatie en is geldig voor meerdere
films. Het vertonen van 10 films per jaar kost 180 euro. Als een school alleen kiest
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voor de film The Biggest Little Farm is het goedkoper om niet voor het
doelgroeptarief te kiezen, maar voor het standaardtarief waarop 10% korting
wordt verkregen. Als u via een leerplan kunt aantonen dat de film onderdeel
uitmaakt van de reguliere lessen, is er geen licentieplicht. Filmservice kan u dan
wel vragen het leerplan te laten zien.

Doelgroep
De lesbrieven zijn geschreven voor de doelgroep leerlingen klas 2 van het vmbo
groen. Het kan gebruikt worden in de lessen voor Keuzevak groen. Het is lastig
aan te geven hoeveel lesuren er aan besteed moeten worden, maar op 3 of 4
lesuren moet je wel rekenen. De film duurt 92 minuten en er is tijd nodig voor het
maken van de vragen, het doen van de praktische opdrachten en
klassengesprekken. De film is geschikt voor alle leeftijden. Afhankelijk van het
onderwijsniveau kan de docent de vragen aanpassen.

Meer informatie over de film en de boerderij
De officiële website van Apricot Lane Farms, de boerderij waarover The Biggest
Little Farm gaat, is: www.apricotlanefarms.com/about-us/our-farm/.
De film wordt in Nederland gedistribueerd door Cinemien. Zij hebben voor
leerlingen van de hoogste klassen van de middelbare school een lespakket
ontwikkeld. Dit lespakket kan bij www.cinemien.nl worden aangevraagd.

Meer info over boeren in harmonie met de natuur
Op Groen Kennisnet is een portaal Natuurinclusieve landbouw. Hierin is o.a. een
leerboek en een wiki opgenomen, gezamenlijk geschreven door (v)mbodocenten en onderzoekers van WUR. De link naar dit portaal is:
www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-Natuurinclusievelandbouw.htm.
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3. Opbouw van de film
Jaar 1 | minuut 1-22 | Lesbrief 1 en 2
H1: Grote natuurbranden bedreigen de boerderij. “Nooit verwacht dat er
zoveel op het spel zou staan”. H2: Het ontstaan van een onvoorstelbaar idee
en de start van de boerderij. Vanuit de gedachte: of ons eten gezond is, hangt
af van hoe het geteeld is. H3: De effecten van monocultuurlandbouw en de
eerste stappen om een natuurlijke kringloop op te bouwen: waterhuishouding
herstellen, bodem verbeteren en meer biodiversiteit creëren. Veel
enthousiasme, hoop en investeringen. H4: de dieren worden geïntroduceerd
op de boerderij.
Jaar 2 | minuut 23 – 38 | Lesbrief 2
H4: De ‘fruitmand’ wordt aangelegd met wel 75 soorten steenvruchtbomen,
zoals nectarines, pruimen, kersen. Waanzin? Misschien, maar diversiteit is de
sleutel tot succes. Elke dag weer nieuwe verrassingen: biggetjes, eierverkoop.
Minuut 27 laat via tekenfilmpje de (gedroomde) samenwerking tussen
planten, vee, wilde dieren en bodem zien. H5: Voorbeeld van de interactie
tussen groenbemesting, bodemleven en schapen. De bodem wordt
gezonder, wilde dieren komen terug, maar dan komen de tegenslagen in
minuut 30; dode kippen, Alan is ziek, Emma wordt ziek, een lammetje moet
inslapen, eerste slakkenplaag. De goede bedoelingen zijn niet genoeg. H6:
Maar dan gaat het weer goede kant op.
Jaar 3 | minuut 38 - 52 | Lesbrief 2 en 3
H6: De bijen komen terug en dat is goed teken. De fruitbomen staan volop in
bloei en dat geeft hoop op een goede verkoop op de markt. Helaas tasten
spreeuwen 70% van het fruit aan: “We creëren een perfecte habitat voor een
nieuwe plaag”. Zoals ook voor de slakken. H7: In minuut 42 sterft Alan. Er is
verdriet over het verlies van goede vriend, maar er is ook boosheid omdat
John en Molly niet zonder hem kunnen. Dit gevoel wordt gekoppeld aan het
verhaal van het weeslam: niet opgeven, maar zelf redzaam zijn. De eerste
berichten over de extreme droogte. Todd leert John een belangrijke les:
stapje terug, observeren en daardoor tot creatieve oplossingen komen. Met
als mooi voorbeeld de slakkenplaag en eendenpoepoverlast. H8: John heeft
er moeite mee dat de biggen naar de slacht gaan, maar mooi effect is dat de
haan Mister Greasy een fijne leefomgeving bij varken Emma vindt.
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Jaar 4 | minuut 52 – 58 | Lesbrief 3
H8: Dit jaar wordt gedomineerd door overlast door wangzakratten,
spreeuwen (weer geen fruit in de verkoop) en vooral coyotes. Cruciaal
moment is het doodschieten van de coyote door John: “Geef ik nu mijn ideaal
op van in harmonie boeren met de natuur?”. Het 5e seizoen is het seizoen van
de wind en de grote droogte: komt het ooit goed?
Jaren 5 en 6 | minuut 59 - 71 minuten | Lesbrief 1 t/m 4
H8: Aan het einde van dit hoofdstuk gaat het regenen, zoveel dat bij veel
boerderijen de toplaag (teeltlaag) wegspoelt naar zee. Niet bij Apricot Lane
Farms. Zij konden 380 miljoen liter vasthouden, o.a. door de groenbemesters.
H9: De boerderij begint op een paradijs te lijken, maar al gauw is daar weer
overlast door de coyotes. Vinden ze een oplossing of moeten ze profijtelijke
eierproductie opgeven? Emma krijgt opnieuw biggen. John plaatst
nachtcamera’s om te kijken hoe de coyotes te werk gaan (minuut 66). Dit
levert het inzicht op dat de coyotes ook op wangzakratten jagen: “De coyote is
niet alleen onze vijand, maar ook onze vriend.” Hond Kia heeft Mister Greasy
opgegeten maar Rosy heeft niet meegedaan! H10: Rosy wordt
kippenbewaakster, zodat de coyotes geen kans meer maken en liever
wangzakratten gaan eten. John zegt: “Hoe beter onze boerderij floreert, hoe
meer plagen gedijen. Waaruit bestaat die delicate dans van co-existentie?“
Jaar 7 | 71 - 92 minuten | Lesbrief 1 t/m 4
De balans lijkt te ontstaan. “Zoals Alan ons had beloofd, zijn we niet meer
alleen op de boerderij, de kracht van de natuur helpt mee (als surfen op een
golf)”. Haviken jagen spreeuwen weg, zodat het fruit in grote hoeveelheden
verkocht kan worden. De lieveheersbeestjes eten de bladluizen, de
wangzakrattenpopulatie wordt onder controle gehouden door een brede
reeks aan dieren. Een echte harmonie is er niet, maar wel een comfortabel
niveau van disharmonie. H11: Nieuw leven ontstaat en anderen gaan dood.
Niet alleen de natuur helpt. Ook de consumenten, het grote team van vaste en
vrijwillige medewerkers en de vele bezoekers van over de hele wereld.
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VMBO
Profiel Groen
The Biggest Little Farm
Antwoorden en informatie(links)
per lesbrief voor de docent

Lesbrief 1 bodem
In de film gaat het in de minuten 12 - 15 over het opnieuw vruchtbaar maken van de bodem
en het op orde krijgen van de waterhuishouding door middel van:
Oude irrigatievijver herstellen;
8 km aan irrigatiekanalen graven;
Het planten (zaaien) van groenbemesters;
Op 22 hectare de oude fruitbomen verwijderen om plaats te maken voor diversiteit aan
bomen, struiken en gewassen;
Aanleggen van composthopen;
Grote compostvoorziening bouwen;
Introductie van dieren voor de mest.
T. Opdracht 1:
V: Kun je bedenken waarom John en Molly geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
willen gebruiken?
A: Ze willen een natuurlijk ecosysteem nabouwen. Het bodemleven is daar een essentieel
onderdeel van. Door kunstmest neemt het bodemleven juist af en de meststoffen die niet door
de plant worden opgenomen, komen als vervuiling in het water terecht. Met chemische
bestrijdingsmiddelen dood je niet alleen de schadelijke beestjes, ook veel andere beestjes,
inclusief de nuttige beestjes, gaan dood. En alle dieren die op hun beurt weer afhankelijk zijn
van die beestjes. Ook is er kans dat de giftige middelen zorgen voor

gezondheidsproblemen van de mensen, die met deze middelen werken. En John en Molly
willen juist naar een gezondmakend systeem.
T. Opdracht 2:
V: In de film bouwen John en Molly een grote compostvoorziening; minuut 15. Welke
afvalstoffen kunnen zij op de composthoop gooien?
A: Bladeren, gewasresten, onkruiden, keukenafval, takken, stro, tuinafval, oud stalstrooisel, …..
V: Hoe kunnen die afvalstoffen compost worden?
A: Composteren is een gecontroleerde afbraak van organisch materiaal door micro-organismes
en compostwormen. Composteren is te vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen
bladeren, twijgjes en dode planten en dieren worden verteerd tot donkerbruine bosgrond.
Compost ruikt ook enigszins naar bosgrond. Compost en mest geven de bodem extra
voedingsstoffen. Dit is belangrijk omdat we door het telen en oogsten van gewassen ook
voedingsstoffen uit de bodem halen.
V: De bodem wordt ook weleens de levende huid van de aarde genoemd. Wat
gebeurt er als jij je naakte huid blootstelt aan zon, hitte, koude en wind?
A: Je huid raakt beschadigd, geïrriteerd en wordt gevoelig voor infecties.
V: Met welk gewas van de boerderij kun je onze kleding vergelijken?
A: Met alle planten en bomen. Ze beschermen niet alleen de bodem tegen verdroging en
verstuiving, maar voeden ook het bodemleven. Op Apricot Lane Farms werken ze veel met
groenbemesters; dat zijn gewassen die speciaal worden geteeld om de bodem te voeden.

Meer informatie nodig?
Een bodem bestaat uit minerale delen, water, lucht en organische stof. Ca 5% van de organische
stof bestaat uit bodemleven (wel meer dan 1.200 soorten beestjes, bacteriën en schimmels in
200 gram aarde). Dit bodemleven staat aan het begin van het voedselweb en vormt daarmee
de basis voor ons voedsel. Goed bodembeheer houdt dus in: goed zorgen voor het
bodemleven, want zij reguleren de voeding voor de plant (nutriëntenkringloop), zorgen voor
verbetering van de bodemstructuur en spelen een rol bij ziektewering. Een hoger gehalte aan
organische stof is niet alleen belangrijk vanwege het bodemleven, maar vervult meer wezenlijke
bodemfuncties zoals watervasthoudend vermogen, vastleggen CO2, goede
doorwortelbaarheid van de planten. De wijze van bewerking van de bodem is ook een
belangrijke factor om een goede bodemstructuur te behouden.
Er zijn grofweg drie basismaatregelen die ervoor zorgen dat de bodem zich kan herstellen.
Houd de bodem bedekt; het bodemleven wordt onder andere gevoed door planten en
plantenresten. Kale gronden zijn dus niet bevorderlijk voor het bodemleven. Hoge
biodiversiteit boven de grond leidt tot hogere biodiversiteit onder de grond.
Gebruik compost en (goed verteerde) dierlijke mest; compost voegt leven toe aan de
bodem in de vorm van bacteriën en schimmels, ook zorgt het voor meer organische stof in
de bodem. Mest geeft de bodem extra voedingsstoffen. Dit is belangrijk omdat we door het
telen en oogsten van gewassen ook voedingsstoffen uit de bodem halen. Ruige of vaste
mest (veel meer dan drijfmest) geeft niet alleen de plant voeding, maar voedt ook het
bodemleven, zoals wormen.
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Beperk grond- en graafwerkzaamheden; het leven in de bodem kent zijn eigen plekje in de
verschillende bodemlagen. Bacteriën die zuurstof nodig hebben leven bijvoorbeeld in de
bovenlaag. Door te ploegen of spitten komen deze bacteriën in de onderlaag terecht waar
geen zuurstof is; we begraven het bodemleven. Zware machines zijn schadelijk voor de
bodemstructuur en zeker het land bewerken onder natte omstandigheden zorgt voor een
(ver)dichte bodem waarin gewassen niet goed kunnen groeien.
Websites over bodem en het bodemleven:
www.ivn.nl/2uurnatuur/bodemdieren
wiki.groenkennisnet.nl/display/LNL/Gezonde+bodem
www.goedbodembeheer.nl/

Lesbrief 2 Biodiversiteit
T. Vraag 1: Je hebt nu 30 minuten van de film gezien. *Uiteraard is het aan de docent om te
bepalen op welk moment hij/zij de film stopzet om vragen te beantwoorden of het gesprek aan
te gaan. Maar na een half uur zijn er al veel dieren voorbijgekomen.
V: Schrijf op welke landbouwdieren je tot nu toe in de film voorbij hebt zien komen?
A: Schapen, eenden, kippen, koeien, varkens.
V: Kies een boerderij uit bij jou in de buurt. Welke landbouwdieren zijn daar?
A: Eigen antwoord.
P. Opdracht 1
V: Schrijf op wat je aan biodiversiteit (flora en fauna) ziet. Insecten, vogels en zoogdieren
verstoppen zich of vluchten weg als jij bij de boom komt staat. Welke dieren zouden gevlucht of
verstopt kunnen zijn?
A: De boomwortels werken samen met schimmels, op de stam en takken wemelt het van de
insecten, hommels en andere bijen of zweefvliegen komen in de bloeitijd op bezoek, vogels
maken er hun nesten, eekhoorn en boommarters brengen er hun jongen groot.
P. Opdracht 2
Teken de kringloop (of kringlopen) op het bedrijf van John en Molly. Gebruik in ieder geval de
termen compost, koeien, wormen, gras, mens, mest, voederbieten, graan, kippen, fruit,
bacteriën en schimmels.
A: Je kunt een aantal kringlopen tekenen, zoals de drie voorbeelden hieronder. Elke keer als het
dier (of de plant) zelf het eindproduct is, stopt de kringloop na de mens; de kringloop loopt
door als het gaat om de producten van de levende dieren, bomen en struiken (melk, eieren en
fruit).
Wormen, bacteriën en schimmels (bodemleven) -> graan -> kippen -> mest -> bodemleven
Wormen, bacteriën en schimmels (bodemleven) -> gras en voederbieten-> koeien-> mest ->
akker met voederbieten en bodemleven in akker en grasland
Idem…koeien -> koeien -> vlees -> mens.
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V: Welke belangrijke meststof ontbreekt in de kringloop bij John en Molly als zij de kringloop
echt willen sluiten? Waarom ontbreekt die volgens jou?
A: Menselijke feces en urine; dat gaat via het riool naar de waterzuivering. Wordt niet meer
teruggebracht op het land. Vergt nieuw technisch systeem én cultuurverandering. Extra
complicatie zijn de hoeveelheden medicijnresten en drugsafval in onze poep.
T. Opdracht 2
V: Wat is de bijdrage van de dieren die je hieronder ziet?
Koeien: geven mest, melk en vlees, begrazen van grasland;
Kippen: geven eieren, vlees, mest, eten het rotte fruit;
Bijen: bestuiven de fruitbomen en andere voedselgewassen;
Eenden: eten slakken, bemesten bodem;
Wangzakratten: houden de bodem luchtig;
Coyotes: eten de wangzakratten.
T. Opdracht 3
John en Molly proberen een boomgaard vol leven te creëren.
V: Kun je een paar voorbeelden geven hoe zij dat doen?
A: Telen groenbemesters tussen de bomen en laten schapen daar grazen, zorgen voor veel
soorten fruitrassen die weer veel soorten insecten aantrekken als ze bloeien, eenden lopen in de
boomgaard om de slakken op te eten, zorgen voor natuur rondom de boomgaard zodat vogels,
insecten er een plekje vinden en helpen met natuurlijke plaagbestrijding.
Kijk naar de foto hierboven van de boomgaard in Nederland.
V: Hoe denk je dat deze fruitteler plaagdieren onder controle houdt?
A: De fruitteelt in Nederland heeft veel last van plagen en ziekten als bijvoorbeeld schurft,
schimmel, de fruitmot en bloedluis. Om dit te bestrijden past een fruitteler een vrij intensief
spuitschema toe en maakt daarbij gebruik van veelal chemische bestrijdingsmiddelen
(fungicide tegen schimmel, insecticide tegen insecten en herbicide tegen onkruid). Omdat veel
middelen verboden (gaan) worden vanwege hun schadelijk effect op de leefomgeving wordt
gezocht naar milieuvriendelijker oplossingen. Kijk op: https://www.biojournaal.nl/article/
9165325/zo-zijn-er-miljoenen-kringloopjes-en-die-proberen-we-allemaal-zoveel-mogelijk-testimuleren/. Hier staat een verhaal van een teler die het anders aanpakt met 40 soorten fruit met
van elk soort 4 rassen. Meer info over zijn bedrijf op: www.fruittuinvanwest.nl.
V: Als jij fruit zou telen, hoe zou jij dat dan doen?
A: Eigen antwoord, maar deze overwegingen kunnen een rol spelen: voordelen van een
teeltsysteem zoals op de foto: makkelijk mechanisch te bewerken dus spaart arbeid dus lagere
arbeidskosten, teeltkennis van 1 soort nodig, afzet mogelijk eenvoudiger door grote
hoeveelheid product. Nadelen zijn er ook: kwetsbaar systeem door monocultuur, hierdoor is
gebruik van chemische gewasbescherming noodzakelijk, lage biodiversiteit, mogelijk lagere
prijs want groot aanbod van bulkproduct en dus weinig onderscheidend op de markt.
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T. Opdracht 4
Ga naar: www.vogelbescherming.nl. Zoek op deze website welke maatregelen de boeren
kunnen nemen om de grutto te beschermen.
A: Aanleggen plas-dras in het weiland, zorgen voor kruidenrijk grasland met veel insecten, laat
maaien, niet alles tegelijkertijd maaien en beschermen van nesten. Komt neer op zorgen voor
goede schuilplaatsen, geschikte broedplaatsen en voldoende voedselaanbod voor de vogels
en hun kuikens.
V: Welke boerenlandvogels hebben ook extra bescherming nodig?
A: Onder andere boerenzwaluw, gele kwikstaart, patrijs, slobeend, kievit, scholekster; op de
website staat een hele lijst.

Meer informatie nodig?
Biodiversiteit is essentieel voor de landbouw. Het deel van de biodiversiteit die in belangrijke
bijdraagt aan de landbouw noemen we functionele agro-biodiversiteit en omvat alle levende
organismen, die betrokken zijn bij de natuurlijke processen waarvan de landbouw gebruik
maakt: zorgen voor een vruchtbare bodem waarbij voedingsstoffen voor het gewas beschikbaar
komen, zorgen voor een bodem dat water vasthoudt en afgeeft, zorgen voor natuurlijke plaagen ziekteregulatie en bestuiving van planten, maar ook een diversiteit van rassen van gewassen
en landbouwhuisdieren. Boeren die natuur een belangrijke rol geven in hun bedrijf, benutten
deze natuurlijke processen om hun bedrijf weerbaar te maken tegen stress als droogte, extreme
regenval of ziekten. Door daarnaast ook actief bij te dragen aan de biodiversiteit rondom het
bedrijf, wordt de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd wat weer positieve invloed heeft op
het bedrijf. Een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat een systeem met meer biodiversiteit
weerbaarder/robuuster is:
Een bos met veel soorten bomen gaat minder snel plat tijdens een storm dan een
dennenbos.
Op een akker met alleen maar wortelen, kan de wortelvlieg veel schade toebrengen. Door
wortel en ui naast elkaar te telen, kan de geur van ui de wortelvlieg weghouden.
Een laan met alleen maar eiken is gevoelig voor de eikenprocessierups. Door een mix van
verschillende bomen, planten en goede leefomgeving voor mezen te creëren, lok je de
natuurlijke vijanden van deze rups.
In Nederland zijn veel planten en dieren die in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gaat
om ongeveer 1/3 van de soorten. Het gaat niet alleen om de soorten, maar ook om de
aantallen per soort. Verstedelijking, infrastructuur, versnippering van leefgebieden,
intensivering landbouw en gebruik van milieubelastende stoffen zijn factoren die aan deze
achteruitgang van biodiversiteit bijdragen.
Websites over biodiversiteit:
www.biodiversiteit.nl
www.samenvoorbiodiversiteit.nl
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
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Lesbrief 3 Kijken als Todd
Kijken als Todd komt terug in scènes in jaar 3, minuut 38 - 52.
T. Opdracht 1
De soorten op de boerderij ondersteunen elkaar bij het oplossen van de problemen. Hoe gaat
dat in zijn werk?
V: Probleem: er zijn teveel vliegen. Die vliegen zijn hinderlijk voor de mensen op de boerderij.
Wat is de oplossing? Gebruik de woorden: koeien, kippen, vliegen, maden, mest.
A: Vliegen komen af op de mest van de koeien. Zij leggen hun eitjes in die mest, daar komen
maden uit. Kippen houden van deze maden. Als je dus de kippen loslaat in het weiland van de
koeien, eten de kippen de maden en komen er minder; minuut 49.
V: Van welk insect of dier heb jijzelf weleens last? Welke oplossing heeft de natuur daarvoor?
Hoe kun jij de natuur een handje helpen bij de oplossing?
A: Diverse antwoorden mogelijk. Voorbeeld: je hebt een moestuin en last van luizen, dan
helpen lieveheersbeestjes, maar ook (jagende) spinnen zijn heel behulpzaam om allerlei
insecten waar de groente last van heeft op te eten. In huis vangen spinnen vliegen of muggen in
hun web. In augustus kun je last hebben van wespen die op zoetigheid afkomen. Je kunt
proberen de wespen naar een andere plek te lokken door ergens een bakje met rottend fruit
neer te zetten of een fles met een laagje siroop. Het fijne van wespen is weer dat ze veel
muggen eten.
T. Opdracht 2
In de opdracht wordt een aantal voorbeelden aangehaald. De antwoorden worden per groepje
gegeven en met elkaar besproken. Hieronder wordt aangegeven in welke minuut van de film
deze beelden zijn terug te vinden:
Minuut 54: 230 dode kippen door de coyotes;
Minuut 32: zieke Emma;
Minuut 46: geen vers regenwater in de vijver waardoor alle eendenpoep zorgt voor algen
die het water vergiftigen;
Minuut 44: een lam zonder moeder;
Minuut 53: wangzakratten eten de wortels van de bomen.
T. Opdracht 3
In een goede film ga je als kijker meeleven. Je voelt allerlei emoties, zoals blijdschap, verdriet en
hoop.
V: Hoe heb je dat met deze film ervaren?
V: Welke scène vond je mooi. Waarom greep jou dat aan?
V: Met welke speler (mens of dier) leefde je het meeste mee? En waarom?
A: Eigen antwoorden.
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De film begint en eindigt met de grote natuurbrand.
V: Wat zou de filmmaker daarmee willen vertellen?
A: Zo’n begin en einde is natuurlijk goed voor de filmopbouw en spanning. De boodschap is
dat John en Molly nooit hadden gedacht dat ze in 7 jaar zoiets moois hebben kunnen
opbouwen waardoor ze zoveel te verliezen hebben.
Websites over Apricot Lane Farms:
Op de website van Apricot Lane Farms is veel informatie te vinden over de filmmaker en hoe de
film tot stand komt. Er is ook een lespakket beschikbaar via Cinemien waarin wordt ingegaan op
hoe jonge mensen filmkritisch leren kijken.
www.apricotlanefarms.com/about-us/our-farm/
cinemien.nl
Je kunt Apricot Lane Farms ook volgen op Facebook.

Lesbrief 4 Goede voeding
T. Opdracht 1 In deze opdracht worden er een aantal stellingen voorgelegd. Dit vergt een
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persoonlijk antwoord. Benadruk dat alle antwoorden welkom zijn. Het is juist interessant om de
verschillende visies naast elkaar te leggen en te bespreken.
T. opdracht 2
Voor de eerste twee vragen geldt hetzelfde als bij opdracht 1.
V: Als je wilt weten waar jouw voedsel vandaan komt en op welke manier het geproduceerd is,
zijn er makkelijkere manieren. Kun je er twee noemen?
A: Ga naar de boerderijwinkel of boerenmarkt en spreek de boer of boerin. Of koop producten
met een goedgekeurd loge/keurmerk, zodat je weet dat de producten op een bepaalde wijze
zijn geproduceerd (bijvoorbeeld: bio keurmerk, demeter, beterlevenkeurmerk, fair trade
keurmerk).
T. opdracht 3
V: Bedenk drie redenen waarom mensen gratis willen meewerken?
A: Vanuit hun ideaal, om kennis en ervaring op te doen, om met andere jonge mensen een
leuke tijd te hebben.
V: Als jij een poosje op de boerderij van John en Molly zou meewerken, wat zou je dan willen
doen? En wat zou je willen leren? Waarom?
A: Eigen antwoord.
Websites over duurzaam voedsel of eerlijke prijs:
Monitor duurzaam voedsel: https://edepot.wur.nl/498543.
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/duurzamereten.aspx
www.tappcoalitie.nl/q-a-eerlijke-vleesprijs
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