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Duurzaamheid all over the place 

Lisette Kreischer opent de deur van haar 

huis. In eerste instantie ziet het er heel 

gewoontjes uit, een hoekhuis in een 

doorsnee straat in Amsterdam-Noord. 

Zodra je een stap over de drempel zet merk 

je echter dat dit huis anders is. Bij de 

verbouwing is gewerkt met natuurlijke- en 

gebruikte bouwmaterialen, de energie 

wordt zoveel mogelijk zelf opgewekt en de 

muren zijn geïsoleerd met hout- en 

hennepvezels met daarover een dikke laag 

leemverf. Het klinkt misschien als een soort 

middeleeuws hutje maar het is een huis 

waar duurzaamheid, gezelligheid en stijl 

samenkomen. Volgens Lisette is dit 

duurzame huis het resultaat van haar 

inzichten, dromen en wensen uit de 

afgelopen jaren. Ze noemt het zelf 

‘ecofabulous’; genieten in stijl dat bijdraagt 

aan mens, dier en natuur. 

 

Gevoel van weerstand 

Lisette Kreischer eet zelf volledig 

plantaardig en schrijft hier boeken en blogs 

over. Ook geeft ze geregeld lezingen en is 

ze bedenker van The Dutch Weed Burger. 

Lisette wist op jonge leeftijd al dat ze het 

liever anders wilde doen. Toen ze 10 jaar 

was werd een klasgenootje vegetariër. Dit 

deed iets met Lisette, het bracht een soort 

weerstand teweeg waardoor ze het gevoel 

had dat ze zelf iets fout deed. Ze werd zich 

ervan bewust wat er nodig was voor een 

dierlijk product. Ze kon het niet verkroppen 

dat dieren het leven moesten laten voor 

haar voeding en dus was de keus gemaakt, 

ze werd vegetariër. Vanaf dat moment 

wilde ze alles lezen en weten over voeding, 

dit heeft ertoe geleid dat ze op haar 

twintigste veganistisch ging leven. 

 

 

 

 

 

Ecofabulous leven 

Vanaf dat moment werd Lisette haar eigen 

proefpersoon. Ze was heel benieuwd naar 

de vooroordelen over nutriënten. Want had 

ze ijzer nodig uit dieren of had ze gewoon 

ijzer nodig en kon haar lichaam dat uit 

planten verwerken? Ze is zelf het 

experiment aangegaan en het levende 

bewijs dat het kan. Nu ze dit aan haar zelf 

had bewezen wilde ze het ook graag naar 

buiten brengen. Ze besloot de 

stylingacademie te gaan doen om het 

concept dat eigenlijk in haar tenen zat vorm 

te gaan geven. Vanaf dat moment ontstond 

er een platform met tips en tricks over hoe 

je ecofabulous kan leven. Dit sloeg aan en 

ondertussen schrijft Lisette al zo’n tien jaar 

boeken over de plantaardige keuken en 

haar leven.  

 

Zeewier, de missende schakel 

Op een gegeven moment kwam Lisette in 

aanraking met zeewier. Ze wilde kijken hoe 

ze een beter beeld kon vestigen op de 

oceaan, de visserij en de rol van zeewier. 

Zeewier bleek de missende schakel te zijn 

in haar verhaal. Samen met verschillende 

topchefs heeft ze The Dutch Weed Burger 

bedacht. Nadat iedereen een hap had 

genomen, wisten ze dat dit Nederland ging 

veroveren; de sauzen, de smaken, een 

goede umami, het klopte allemaal. The 

Dutch Weed Burger staat inmiddels bij zo’n 

120 restaurants in Nederland op de kaart 

en wordt ook veel verkocht op festivals. Het 

is een product maar tegelijkertijd ook een 

verhaal om de wereld in te brengen. Zo 

staan nu de mannen die het hardste riepen 

dat ze niet vegetarisch eten, op een festival 

toch een Weed Burger te proeven. En als ze 

dan ook nog even terugkomen om te 

vertellen dat het toch wel heel lekker was, 

dan is de missie van Lisette voor die dag 

geslaagd. 

 

Lisette Kreischer: Ecofabulous! 

In opdracht van DuurzaamDoor heeft het Steunpunt Smaaklessen interviews gehouden met duurzame 

vernieuwers in de voedselketen. Wat zijn volgens Lisette Kreischer de ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid en hoe heeft dit betrekking op kinderen? Lees het verhaal van één van de duurzame vernieuwers. 
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Het gaat iedereen aan 

In haar hart droomt Lisette van een soort 

paradijs op aarde. Ze gelooft in de kracht 

van mensen om niet te vernietigen maar 

juist samen op te bouwen. Volgens haar is 

het belangrijk om terug te gaan naar liefde 

en aandacht en is het belangrijk om iets zo 

goed mogelijk binnen je eigen kunnen te 

doen. Zo is ze zelf ook begonnen en zo 

heeft ze heel veel anderen kunnen 

inspireren. Ze is nu zo’n 15 jaar verder en 

op Instagram ziet ze nu veel vegan 

bloggers. Lisette vindt het prachtig dat zij 

social media op die manier gebruiken. Zelf 

heeft ze geen bepaalde doelgroep voor haar 

verhaal, al merkt ze wel dat het vooral de 

20/30/40ers aantrekt. Lisette gaat net zo 

lief in gesprek met ouderen maar merkt 

vaak dat het voor hen lastig te begrijpen is. 

Toch zegt Lisette “Het gaat iedereen aan, 

want we leven”.  

 

Iedereen plantaardig, iedereen 

gelukkig 

De grootste wens van Lisette is dat 

iedereen plantaardig gaat leven. Al is ze 

tegelijkertijd realistisch en snapt ze dat dat 

niet zomaar gaat. Zelf ziet ze geen verschil 

tussen mens en dier. De mens heeft 

volgens haar emotionele afstand gecreëerd 

en daarom behandelen we dieren zoals we 

nu doen. Die afstand ziet Lisette niet en dat 

maakt het soms ook wel moeilijk. Elk dier 

dat sterft is er voor haar een te veel. Ze 

blijft daarom bij haar standpunt van een 

volledig plantaardige eetstijl. Ze heeft door 

de jaren heen wel ervaren dat niet iedereen 

het zoals zij voelt en dan is toch elke stap 

er eentje. Als iemand van vleeseter, naar 

flexitariër, vindt ze dat toch ook fantastisch.  

Spotlight op plantenkracht 

Als je Lisette vraagt wat kinderen volgens 

haar moeten weten en kunnen dan geeft ze 

aan dat het de vaardigheden zijn die ook in 

de Smaakmissies staan. Ze vindt het vooral 

belangrijk om te experimenteren met 

groente, te proeven en te ontdekken wat er 

in het seizoen groeit. Ook door zelf een 

zaadje in de grond te stoppen, de  wortel te 

laten groeien en er vervolgens weer zelf 

iets mee te maken zet je volgens Lisette de 

spotlight op plantenkracht. 

Ook vindt ze het belangrijk dat kinderen de 

verbinding met hun eten weer opzoeken. 

Kinderen zouden volgens haar in het 

weekend eens met hun ouders het land op 

moeten gaan, daar een echte boerenkool 

oogsten en die thuis gaan wassen, 

snipperen en bereiden. Dat is een heel 

ander gevoel dan wanneer je iets snel in 

een supermarkt haalt. 

 

Oma’s cake maar dan anders 

Lisette is zelf vaak bezig met het 

‘veganiseren’ van authentieke recepten. Dit 

is volgens haar voor kinderen ook erg leuk 

om te doen. Ze kunnen een familierecept 

uitkiezen en dan eens kijken hoe ze dat 

plantaardig kunnen maken. De 

plantenkeuken is enorm rijk dus er is 

ontzettend veel mogelijk. En volgens Lisette 

is de boodschap daarbij niet zozeer dat het 

moet, maar vooral dat het ook anders kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


