
Titel van de SDG:

15 – Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer
bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies
aan biodiversiteit een halt toe.

Leven op het land

Korte beschrijving van de SDG:

Naar schatting is 20% van het landoppervlak van de aarde tussen 2000 en 2015 gedegradeerd. In 2019
werden ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten als met uitsterven bedreigd beschouwd.

SDG 15 streeft naar bescherming, herstel en bevordering van het behoud en duurzaam gebruik van
binnenwateren, terrestrische- en bergecosystemen. Dit betekent ecosystemen en dieren in het wild
beschermen tegen natuurlijke en menselijke bedreigingen en aangetaste natuurlijke ecosystemen
herstellen (die lijden onder woestijnvorming, ontbossing, bodemvervuiling, enz.). SDG 15 gaat dus ook
over het behoud van essentiële natuurlijke hulpbronnen voor menselijk leven en menselijke activiteiten.

Actiegebied 1

Actiegebied: Biodiversiteit

Vraag 1 (Actiegebied 1)

Kan je inheemse wilde fauna- en florasoorten benoemen die in jouw regio voorkomen?

1 Nee.

2 Ik kan een paar zoogdieren opsommen.

3 Ik kan meer dan 10 dieren- en plantensoorten opsommen.

4 Ik ben goed geïnformeerd over inheemse wilde fauna- en florasoorten in mijn regio.

Feedback:

Het verlies aan biodiversiteit is mee te wijten aan de steeds groter wordende kloof tussen mens en
natuur, vooral voor mensen die in stedelijke gebieden wonen. Wanneer de natuur niet meer wordt
ervaren maar er alleen over wordt geleerd via beelden, wanneer we de natuur alleen zien als een mooie
omgeving voor onze buitenactiviteiten en vrije tijd, dan zijn we simpelweg te veel losgekoppeld van de
natuur waardoor we niet voldoende kunnen bijdragen aan haar behoud.

Vraag 2 (Actiegebied 1)

Ben je actief betrokken bij het beschermen van inheemse planten en dieren?



1 Ik ben hier niet in geïnteresseerd of heb geen idee hoe ik daaraan zou moeten beginnen.

2 Ik let er gewoon op dat ik geen producten koop die zijn gemaakt van bedreigde diersoorten.

3 Ik bezoek natuurgebieden in mijn regio en probeer meer te weten te komen over wilde fauna en
flora en hun leefgebied.

4 Ik ben lid van een ngo die zich bezighoudt met natuurbehoud in mijn regio.

Feedback:

95% van de Europeanen vindt dat voor de natuur zorgen essentieel is om de klimaatverandering aan te
pakken (Europese commissie). Maar hoeveel mensen zorgen zelf echt voor de natuur? Er zijn veel goede
manieren om dit te doen: de natuurlijke leefomgeving van fauna en flora respecteren bijvoorbeeld door
overlast te beperken als je de natuur in trekt, je engageren in lokale ngo’s die streven naar natuurbehoud
bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Vraag 3 (Actiegebied 1)

Wat zijn jouw favoriete buitenactiviteiten?

1 Ik geef de voorkeur aan binnenactiviteiten en ben niet op zoek naar groen.

2 Ik ga graag naar nette, goed onderhouden stadsparken.

3 Ik bezoek regelmatig natuurgebieden in mijn regio.

4 Ik ga regelmatig wandelen in natuurgebieden in mijn regio en informeer mij over beschermende
natuurgebieden.

Feedback:

Biodiversiteit is sterk afhankelijk van de gezondheid, kwaliteit en omvang van natuurlijke leefgebieden
van fauna en flora. Natuurgebieden zijn essentieel voor  de biodiversiteit, maar ook in een stedelijke
context kan je veel acties ondernemen om de biodiversiteit te bevorderen ( in tuinen, parken, etc.)
Daarom moeten we de menselijke tussenkomst in de natuur zo veel mogelijk beperken en natuurlijke
processen zoals bodemherstel, bestuiving, enz. respecteren. Biodiversiteit en gezonde natuurlijke
ecosystemen bieden namelijk ook veel voordelen voor onze eigen gezondheid.

Actiegebied 2

Actiegebied: Ecologische voetafdruk

Vraag 1 (Actiegebied 2)

Ben je bewust bezig met je waterverbruik?

1 Water is een hernieuwbare hulpbron, het is niet nodig om mijn verbruik te beperken.

2 Ik neem vaker een douche dan een bad. Ik weet niet goed wat ik nog meer kan doen om mijn
waterverbruik te beperken.



3 Ik laat geen onnodig water wegstromen.

4 Ik beperk mijn waterverbruik zo veel als mogelijk.

Feedback:

Je “watervoetafdruk” meet de hoeveelheid water die je verbruikt, rechtstreeks (het water dat uit de
kraan komt, om te drinken, koken, douchen, af te wassen, kleren te wassen en te tuinieren) en
onrechtstreeks (het water dat wordt gebruikt om de goederen te produceren die we kopen of voor de
activiteiten en diensten waar we gebruik van maken). In Europa verbruiken we gemiddeld 144 liter water
per persoon per dag.

Vraag 2 (Actiegebied 2)

Wat is je basishouding als consument?

1 Ik koop wat ik wil.

2 Ik koop wat ik echt wil en als ik het kan betalen.

3 Ik koop alleen wat ik nodig heb en vermijd impulsaankopen.

4 Ik koop alleen wat ik nodig heb en koop geen artikelen voor eenmalig gebruik.

Feedback:

Door de aankoop van onnodige goederen en artikelen voor eenmalig gebruik te vermijden, bespaar je
niet alleen geld. Je verkleint ook je ecologische voetafdruk door je persoonlijke afvalberg te beperken en
door het verbruik van natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn voor het productieproces te vermijden.

Vraag 3 (Actiegebied 2)

Wat doe je als een van je elektronische voorwerpen kapot gaat?

1 Ik gooi het in de vuilbak en ga een nieuwe kopen.

2 Ik breng het naar een recyclagepunt en ga een nieuwe kopen.

3 Ik breng het naar een recyclagepunt en probeer er een tweedehands te vinden.

4 Ik probeer het te herstellen.

Feedback:

Afval van elektronische apparatuur (e-waste) zoals computers of mobiele telefoons is een van de snelst
groeiende afvalstromen in de EU. Dit afval is samengesteld uit een complex mengsel van materialen en
gevaarlijke componenten die zowel grote milieuproblemen als gezondheidsproblemen kunnen
veroorzaken. Bovendien worden waardevolle metalen zoals goud, zilver en koper gebruikt om
elektronica te produceren, deze zijn schaars en duur. Denk dus twee keer na voordat je je elektronica
weggooit.

Actiegebied 3



Actiegebied: Duurzame voeding

Vraag 1 (Actiegebied 3)

Tijd om te eten! Wat zijn je eetgewoonten?

1 Geen tijd om te koken, ik ga vaak naar fastfoodrestaurants.

2 Geen tijd om te koken, ik koop vaak kant-en-klaarmaaltijden.

3 Ik kook thuis meer dan 5 keer per week verse maaltijden.

4 Ik kook altijd thuis en voornamelijk met rauwe ingrediënten.

Feedback:

Om de kosten laag te houden gebruiken fastfoodrestaurants en producenten van
kant-en-klaarmaaltijden vaak goedkope ingrediënten die gemakkelijk te verwerken zijn, zoals goedkoop
vlees of palmolie. Om dit type maaltijden te produceren zijn industriële boerderijen en de teelt van
mono-gewassen noodzakelijk. Deze landbouwtechnieken veroorzaken bodemdegradatie en -vervuiling
en veroorzaken erosie. Het koken van je eigen maaltijden geeft je niet alleen de mogelijkheid om voor
goede ingrediënten te kiezen, maar vermindert ook de verpakkingsafvalberg (als je daarop let in de
winkel) en draagt bij aan een gezonder voedingspatroon.

Vraag 2 (Actiegebied 3)

Gooi je vaak eten weg?

1 Ja vaak, omdat ik te veel koop en/of te veel eten klaarmaak.

2 Regelmatig, omdat ik etenswaren die kunnen bederven in de koelkast vergeet.

3 Soms, maar ik probeer alleen te kopen wat op mijn boodschappenlijst staat.

4 Ik winkel verstandig (niet te veel, houdbaarheidsdatum checken, thuis goed bewaren, enz.).

Feedback:

Een Europese studie uit 2016 toonde aan dat naar schatting 20% van de totale hoeveelheid voedsel die in
de EU wordt geproduceerd, verloren gaat of verspild wordt. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor
meer dan de helft van de totale voedselverspilling in de EU (47 miljoen ton). Het verminderen van
voedselverspilling draagt ertoe bij dat er minder hulpbronnen worden verbruikt om ons voedsel te
produceren.

Vraag 3 (Actiegebied 3)

Hoe vaak koop je biologische voeding?

1 Nooit. Waarom zou ik biologische voeding kopen?

2 Zelden.

3 Vaak.



4 Zo vaak mogelijk.

Feedback:

De Europese ‘Green Deal’ die uiteenzet hoe Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent kan
worden, stelt dat er “een dringende noodzaak is om de afhankelijkheid van pesticiden en antimicrobiële
stoffen te verminderen, overmatige bemesting te verminderen, biologische landbouw te doen toenemen,
het dierenwelzijn te verbeteren en biodiversiteitsverlies terug te draaien”. Boeren die op een biologische
manier voedsel produceren dragen nu al bij aan deze verbeteringen. Maar de keuzes van de consument
zullen een belangrijke rol spelen bij de verwachte verandering.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in
van de inhoud, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die
erin is vervat.


