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Grote velden zonder bomen of struiken, daar vinden 
vogels, egels en andere dieren geen huisje om in te 
wonen. Spijtig, want net vogels en egels eten graag 
insecten. En insecten zijn bij de boer helemaal niet 

welkom! 
 

 

Boeren gebruiken grote sproeiers om de planten water 
te geven. Voldoet regen dan niet? Wel, als je alle bomen 

en struiken weghaalt, verdampt de regen sneller. Zonder 
bomen of struiken op je veld volstaat regen dus niet 

genoeg. 
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Mensen kopen geen groenten en fruit die er niet mooi 
uitzien. Daarom komt er een deel van de groenten en het 

fruit toch in de vuilnisbak terecht. 
 

 

Ploegen doe je om de grond los te maken. Planten 
groeien immers beter in losse grond. 
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Olie wordt kilometers diep van onder de grond gehaald. 
Olie heb je nodig om pesticiden te maken. PS: Wist je dat 

olie de lucht, het water en de grond erg vervuilt? 
 

 

De boer heeft niet graag dat er dieren over zijn veld 
lopen. Dieren zouden zijn oogst platlopen. Maar om 

goed te groeien, hebben planten mest nodig. (Mest is 
eigenlijk een mooi woord voor uitwerpselen van dieren, 

al dan niet vermengd met stro.) Hoe zorgt de boer ervoor 
dat de plantjes toch mest krijgen zonder dat er dieren 
over zijn veld lopen? Wel, de boer vult een vat vol mest 

en spuit dan de mest over het veld. Daarvoor gebruikt hij 
een tractor. 
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Veel lekkere plantjes samen op een veld, dat lusten 
insecten wel! Maar dat wil de boer helemaal niet! 

Daarom gebruikt hij pesticiden. Pesticiden maken de 
insecten dood, maar niet de planten. Zo eten de insecten 

zijn oogst niet op. 
 

 

Alle mest en pesticiden die de boer gebruikt, spoelen 
weg en komen in onze beken en rivieren terecht. Zin om 
te zwemmen? Dat doe je beter niet in een beek vol mest 

en pesticiden! 

  


