DE VOORDELEN VAN DEELNAME AAN
GELUKKIGE GROENTES

INFOGRAPHIC OVER GEZONDHEID, GEMEENSCHAP & MILIEU

FYSIEKE GEZONDHEID
Biologische/ecologische producten bevatten hogere aantallen micronutriënten en minder toxische stoffen.

“91.4% van de deelnemers merkt dat de groentes van Gelukkige Groentes smaakvoller zijn dan producten uit de
supermarkt”
Het oogsten van groentes vermindert het risico op dementie & helpt de behendigheid, kracht en functionele beweging bij
ouderen te verbeteren. Bovendien verhoogt contact met de bodem de diversiteit van de microbiota van de huid, wat het risico
op immuunstoornissen kan verminderen, vooral bij kinderen.

“74,4% gaf aan zich gezonder te voelen door deel te nemen aan de pluktuin”
CSA's bevorderen een hogere inname van fruit en groenten tijdens de actieve seizoenen.

“48,3% heeft hun groenteconsumptie verhoogd sinds hun lidmaatschap”
De meeste CSA-leden zijn groentes gaan eten waar ze eerder nog niet mee in aanraking zijn gekomen, wat heeft geleid tot
een gezonder dieet.

MENTALE GEZONDHEID
Leden voelen zich in contact met de natuur:

Leden eten meer groenten, dus ze ervaren:

Ze voelen dat ze een positieve impact hebben op

Hogere niveaus van positieve emoties

het milieu en hun gemeenschap

Betere bui
Lagere kans op depressie

Ze voelen zich in harmonie met de seizoenen en het

Lagere niveaus van stress

land

“75,6% denkt dat deelname aan de pluktuin gunstig is voor hun geestelijke gezondheid”

GEMEENSCHAP
Gelijkgestemde mensen met verschillende achtergronden komen samen en genereren sociaal kapitaal. Leden doen
vooral mee om toegang te krijgen tot biologische & lokale producten en om duurzame initiatieven te ondersteunen.

91,5% sloot zich aan voor toegang tot biologische producten
79,3% sloot zich aan om lokale initiatieven te ondersteunen
Er ontstaat een gemeenschapsgevoel door de interacties die plaatsvinden bij het oogsten van de groenten, tijdens
activiteiten in de tuin en in online platformen zoals de wekelijkse nieuwsbrief.

75,7% heeft interactie met anderen in de tuin
98,7% geniet van de georganiseerde activiteiten
CSA's zijn een collectieve inspanning en de leden tonen solidariteit onder elkaar en de boeren, aangezien zowel de
risico's als de voordelen worden gedeeld. Leden vinden het waardevol om deel uit te maken van een groep met
gemeenschappelijke belangen en tegelijkertijd boeren en lokale duurzame initiatieven te ondersteunen.

100% zou Gelukkige Groentes aanbevelen aan anderen

CARBON FIXATION
MILIEU IMPACT
Afname van:

Stijging van:

Opslag van bodem voedingsstoffen

Broeikasgassen uitstoot
Energieverbruik

Waterretentie

Bodemerosie

Weerbaarheid tegen droogte
Organisch bodemmateriaal
Waterkwaliteit
Diversiteit van soorten
Totaal aantal organismen
Natuurlijke plaagbestrijding

Deze infographic presenteert de resultaten van een onderzoek van
Radboud Universitaire masterstudenten over de voordelen van
Community Supported Agriculture (CSA) lidmaatschap.
De voordelen die hier worden vermeld, zijn wetenschappelijke
bevindingen uit meerdere onderzoeken,
die de waargenomen voordelen van leden van Gelukkige Groentes
verzameld via een enquête ondersteunen

Informatie bronnen, achtergrond & literatuur studie:
https://gelukkigegroentes.nl/wp-content/uploads/2022/02/Fact-Sheet-additional-information-literature-study.pdf

