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De kracht van
teruggeven.
Geef terug aan de natuur. Benut het waarvoor
het ooit bedoeld was. Het is geven en nemen.
Elke keer dat we iets van haar verbruiken, kunnen we ook iets teruggeven. Een kleine actie
met grote gevolgen.
Geef terug aan jezelf. Maak een prioriteit van je
eigen gezondheid. Het is geven en nemen. Elke
keer dat we veel van ons lichaam vragen, zowel
mentaal als fysiek, kunnen we ook wat teruggeven. Een kleine actie met grote gevolgen.
Warning: dit kan leiden tot een lang en gelukkig
leven op een gezonde groene planeet.

Hoofdstuk 1.1
Duur(?)zaam

Duurzaam is zo duur als je dat zelf maakt. Het kan namelijk heel goedkoop zijn,
maar het kan ook ontzettend duur. Bovendien is ‘duur’ een relatief begrip. Niet
iedereen heeft hetzelfde inkomen en iedereen heeft zijn eigen prioriteiten.
Waar wil jij jouw geld aan uitgeven? Wij Nederlanders kunnen best zuinig zijn
op ons geld en we kunnen het best lastig vinden om geld uit te geven. De afgelopen paar jaren heeft er echter wel een verandering plaats gevonden. Mits
er goede reden toe is, wat voor iedereen verschillend kan zijn, zijn we bereid
om meer geld uit te geven. Een product met een verhaal, een dienst waar we
nog jaren plezier van hebben of iets waarvan we bewezen profijt hebben later.
En dat is een goed teken. Dit kan namelijk betekenen dat we steeds bewuster
gaan consumeren, en dat, precies dat, vind ik een hele mooie beweging. Als
een product duurzaam is, wordt er in de hele keten een eerlijke prijs betaald
voor zowel de grondstoffen als de arbeiders die het fabriceren. Ook zijn er
bedrijven die betalen voor de impact die zij maken, ter compensatie. De truc is
om de balans te vinden, maar het belangrijkste is eigenlijk nog dat je het vanuit
een ander perspectief bekijkt. Als je een nieuw product wilt kopen kan je jezelf
de volgende dingen afvragen:
•
•
•

Waarvan is het gemaakt? Wat zijn de grondstoffen?
Waar moet het vandaan komen? Lokaal of import?
Hoeveel tijd is ervoor nodig om dit te produceren?

Ik kan me voorstellen dat je hier nu niet zo snel het antwoord op hebt; ik zou
zelf eerlijk gezegd ook echt niet weten wat het antwoord is op deze vragen—kijkend naar de producten kijk die ik thuis heb. Toch ben ik me bewust wanneer
ik iets aanschaf. Op deze manier kan ik namelijk inschatten of de prijs die erbij
staat een eerlijke prijs is. Wordt er ergens in de productie keten, iets of iemand,
tekort gedaan op die de prijs betaald wordt voor het product? In de westerse
wereld moet alles zo goedkoop en snel mogelijk geproduceerd worden. Het is
lokaal nauwelijks haalbaar om deze gigantische vraag op te vangen, waardoor
de klussen worden uitbesteed aan de lagelonenlanden. We zijn op zoek gegaan naar een andere plek waar de mensen het wel—vaak voor een belachelijk
lage—prijs doen. Dat kunnen we op twee manieren doen: deze mensen een
fijne en veilige werkplek geven, ze een eerlijk loon geven en niet een te hoge

werkdruk opleggen of we buiten ze uit, betalen ze nauwelijks geld en controleren niet op de arbeidsomstandigheden. De arbeiders daar hebben vrijwel
geen keus; ze kunnen kiezen om niets te verdienen of om toch een klein beetje
te verdienen waardoor ze hun gezin kunnen onderhouden. Je raad al waar het
gros van de bedrijven voor heeft gekozen. Na verschillende rampen in meerdere fabrieken is er meer aandacht gekomen voor arbeidsomstandigheden en
zijn er verschillende wetten opgesteld. Helaas zijn er nog steeds bedrijven die
maximaal tegen de lijntjes aan kleuren. Nog een reden waardoor duurzame
kleine startups duurder zijn, is dat de producten, vaak gaat het om kleding,
niet in massa’s wordt geproduceerd, maar in kleinere oplages wordt gemaakt/
verkregen. Hoe groter de oplage, hoe goedkoper het is, maar ook hoe meer
kans op verspilling en verbranding van de producten die niet verkocht worden.
Toch is duurzaam vaak op de lange termijn veel en veel goedkoper! Mijn vader
zei vroeger altijd al: goedkoop is duurkoop. En dat is zeker waar, maar tegenwoordig heb je zoiets als de markt, een tweedehandswinkel en Marktplaats.
Hierdoor kan er makkelijk een tweede leven worden gegeven aan spullen van
een ander. Dat scheelt veel geld, maar vooral ook heel veel productievervuiling en onnodige arbeiders uren. En als je er dan toch voor kiest om iets nieuws
te kopen, kies dan liever voor duurzaam. Het lijkt en het is misschien duurder,
maar als je het langer kunt gebruiken, wordt het dus per keer dat je het gebruikt goedkoper.
De universiteit van Wageningen is als sinds 2012 bezig om de voedselindustrie
en de sierplanten-industrie te verduurzamen. Ze hebben een project opgezet:
Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten. De onderzoeken zijn nog in volle
gang, maar ze geven nu al ongeveer twintig praktijk-cursussen waarbij ze ondernemers helpen om te verduurzamen en een eerlijke te prijs bepalen. Om
de prijs te bepalen wordt de CO2-uitstoot, de watervervuiling, de afbraak van
de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem meegenomen. De overgang
naar een duurzamere productie is niet gratis. Er zijn extra kosten en risico’s aan
verbonden, maar er zijn ook al onderzoeken die laten zien dat de consument
bereid is om iets meer te betalen voor een eerlijk en duurzaam product.

Hoofdstuk 1.2
Liefde — maar ook onze
toekomst — gaat door
de maag

Dat vlees impact op het milieu heeft weten we allemaal, maar hoe zit dat dan
precies? En hoe groot is die impact? Kun je beter een lokale kip eten of een banaan uit een tropisch land? Ik heb de feiten bij elkaar gezocht en onder elkaar
gezet. Het is namelijk best complex en er is niet één magische oplossing of
‘duurzaamste keuze’. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij eet waar je gelukkig van wordt, waar jij bewust bij stil staat en waar je ultiem van kunt genieten.
Het is een mindset, want eten zonder gevoel, of juist uit emotie, daar wordt
niemand gelukkig van. Voordat ik alle onderzoeken en cijfers ga delen, wil ik
nog één ding kwijt: een mens moet eten, dus je maakt sowieso impact. Maar
wát je eet, kun je wel zelf bepalen en dat draagt weer bij aan een gezondere
en schonere planeet.

CO2-IMPACT

Koolstofdioxide (CO2) is een gas, ook wel een broeikasgas genoemd. Het zijn
drie atomen die door middel van een atoombinding aan elkaar zijn verbonden
en in de lucht kunnen zweven als gas. Dan hebben we de aarde. Er zijn—even
kort door de bocht—twee dingen nodig om de aarde leefbaar te maken. Fotosynthese is er daar één van. Hierdoor komt zuurstof in de lucht en vormt er een
dampkring: het tweede ingrediënt voor een leefbare aarde. De dampkring is
als het ware een dunne deken van lucht om de aarde die ervoor zorgt dat de
temperatuur op aarde zo rond de 15 graden Celsius gemiddeld ligt.
Broeikasgassen, waarvan CO2 er één is, stapelen zich onder andere op in de
atmosfeer als er ‘buitengewoon veel’ van aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat ‘de
dunne deken van lucht’ dikker wordt. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur
niet meer goed gereguleerd kan worden. De zon straalt warmte af, deze komt
bij de dampkring van de aarde aan, een deel wordt doorgelaten en dit komt
op de aarde terecht. Vervolgens neemt de aarde een deel van die warmte op
(bijvoorbeeld in oceanen) en weerkaatst het de ‘overige warmte’ weer terug,
door de dampkring, het heelal in. Hoe dikker de dampkring, hoe meer warmte
er tussen de aarde en de dampkring wordt vastgehouden. Zo warmt de aarde
uiteindelijk op. Dit is allemaal meetbaar. Vanaf 1900 wordt dit al vastgelegd
door onderzoekers. Sinds 1970 is de aarde zorgwekkend warmer aan het worden.

Opwarming van de aarde kan leiden tot hevigere weersomstandigheden; minder ijs, hogere zeespiegels, minder biodiversiteit, een vroegere lente en het
onleefbaar worden van bepaalde gebieden. Hele ecosystemen veranderen,
de zeespiegel stijgt en door het smelten van de polen wordt er minder zonlicht
teruggekaatst en zal de temperatuur nog meer toenemen. In de documentaire: a life on our planet vertelt David Attenborough over hoe de wereld gedurende zijn leven veranderde. De mens domineert op deze planeet en dat zorgt
voor een onbalans. Met de paar procent wildernis die we nog over hebben, is
het nu echt tijd om het tij te keren en weer samen met de planeet te gaan leven. Aan het einde van de documentaire had hij een hele mooie uitspraak die
nog steeds in mijn hoofd zit: ‘we have to move from being apart from nature to
becoming a part of nature once again’.
Laten we daarvoor gaan. Laten we samen weer terug naar de natuur gaan. Laten we samen teruggeven. Want daar ligt onze kracht.
Voor de productie van elk willekeurig product wordt CO2 uitgestoten. Dit komt
namelijk vrij bij de verbranding en verwerking van dat product. Ook onze voeding ‘stoot’ CO2 uit wanneer het verwerkt wordt van een rauw product tot het
product wat wij in de supermarkt, op de markt of in een restaurant zien.
Voor de productie van 200 gram lamsbout komt bijvoorbeeld 10.2 kilo CO2
vrij. Misschien eet jij niet zo vaak lamsbout—dit was een extreem voorbeeld. In
de figuur 1 staan producten die jou misschien wel bekend voorkomen. Horizontaal staat het product en verticaal het aantal kilo’s CO2 dat erbij vrijkomt.
Een kilo CO2 is misschien een beetje een vaag begrip, maar het komt ongeveer overeen met 5 kilometer rijden in een auto.
WIST JE DAT:
... Meer dan 50% van de zuurstof die wij inademen wordt geproduceerd door
de oceanen en oceanen nemen ongeveer 50% van de wereldwijde geproduceerde CO2 op.
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Toelichting figuur 1
Wat valt op? Per 100 gram is kaas schadelijker dan kip, maar omdat je vaak (ik
zeg bewust vaak en niet altijd) meer kip eet per portie (125 gram) dan kaas (30
gram, portie op een boterham) kan het toch zijn dat het beter is om voor kaas
te kiezen dan voor kip. Voor noten geldt hetzelfde: per 200 gram is het qua uitstoot ongeveer gelijk aan een ei, maar een ei weegt al snel 50 gram, terwijl je
vaak maar een handje noten (20 gram) eet.

IMPORT VAN TROPISCHE PRODUCTEN

Hoe zit dat dan met tropische producten? Om het te produceren is het wellicht
duurzamer, maar dan zit je nog met het transport.
Groente en fruit kun je het beste in het seizoen kopen. Je merkt het vanzelf wel
aan de prijs die een stuk omhooggaat wanneer de groente niet van dat seizoen
is. Zacht fruit, zoals besjes en aardbeien, zijn echte zomervruchten. Koop jij ze
in de winter, dan is het vrijwel zeker dat de producten of overzee zijn gevlogen,
of in milieuonvriendelijke kassen zijn geproduceerd.

Een verwarmde kas kost veel meer energie dan teelt in de grond (akkerlandbouw). De kas veroorzaakt CO2-uitstoot doordat het warmte en licht nodig
heeft. Het verwarmen van kassen is in Nederland zo’n tien procent van het totale gasverbruik! Ze zijn er gelukkig mee bezig om dit te verduurzamen. Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening hebben in de
kassen. Dit gaan ze doen door zuiniger om te gaan met energie en warmtekrachtkoppeling. Hierdoor kan er efficiënter energie vrij gemaakt worden uit
aardgas, een fossiele brandstof, waardoor dit voor een lagere klimaatbelasting
zorgt. In de winkel is overigens niet te zien uit welke kas het product komt; er is
op vele vlakken dus nog zeker verbetering nodig.
Al met al kost het dus heel wat energie om de producten lokaal te verbouwen.
Daarom kan het duurzamer zijn om de producten uit warme streken over te
laten komen met de boot* of met een vrachtwagen. Het vliegtuig is uitgesloten
wanneer we het over duurzaamheid hebben. Bederfelijke en kwetsbare producten komen namelijk vaak met het vliegtuig. Frambozen in de winter is dus
echt een slecht idee.
Andere tropische producten zijn bijvoorbeeld cacao en koffie. Deze komen
uit ontwikkelingslanden, waardoor het vaak moeilijk traceerbaar is hoe de arbeidsomstandigheden zijn en hoe het productieproces verloopt. Er zijn wel
ondernemers die voor de rechten van arbeiders uit ontwikkelingslanden strijden. Zij worden ook wel ‘B corp-ondernemers’ genoemd. Tony’s Chocolonely
en Dopper zijn voorbeelden van die bedrijven die zich inzetten voor mens en
milieu.
Door de massa-afname van tropische producten door de westerse bevolking
is er meer landbouwgrond nodig. Dat wordt gecreëerd door het kappen van
bossen. Dat leek in het begin misschien logisch en vanzelfsprekend, maar ondertussen weten we beter; die bossen hebben we ontzettend hard nodig! De
biodiversiteit neemt af en wilde dieren en planten verdwijnen omdat er gewoonweg minder leefruimte is. De ontbossing zelf zorgt voor tien procent van
de broeikasgasuitstoot op aarde. De tropen zijn de longen van de aarde. Bladgroen neemt namelijk CO2 op en stoot O2 (zuurstof) uit als restproduct en die
*In de zeevaart wordt het roet dat vrijkomt nog niet meegerekend met de klimaatbelasting, omdat we nog heel weinig weten over hoe
‘slecht’ roet is voor het milieu. Roet houdt hoogstwaarschijnlijk net als CO2 warmte vast in de lucht, maar de onderzoeken zijn hier nog
niet eenduidig over. Daarom valt het nu nog onder een duurzaam alternatief voor vliegen.

kunnen we echt niet missen.
De boeren en arbeiders uit de ontwikkelingslanden leven van de export naar
de rijke westerse wereld. Daarom is het aan ons om alleen de producten met
keurmerken te kopen, of de producten van bedrijven die de arbeidsomstandigheden controleren en eerlijke prijzen betalen voor de producten. Zo kun je
een hele reep chocolade eten met een goed gevoel, want je helpt een arme
boer in aan de andere kant van de wereld.
Voor koffie en cacao bestaan er keurmerken zoals de Rainforest Alliance. Zij
controleren de transparantie van de productieketen, bijvoorbeeld door te traceren waar de cacao wordt geoogst, met welke machines, hoeveel water en
andere grondstoffen er nodig zijn en hoe de fabrieken het milieutechnisch
doen. Hierdoor wordt het inzichtelijker hoeveel impact deze bedrijven hebben
op het klimaat. Zij houden verder echter geen rekening met de arbeidsomstandigheden. Daar hebben we een ander keurmerk voor: Max Havelaar. Zij
focussen weer iets minder op milieu, maar staan sterk voor mensenrechten en
arbeidsomstandigheden. En ook dat vind ik een manier van duurzaamheid en
dus ontzettend belangrijk.
Erosie
Doordat er heel eenzijdig wordt geproduceerd, wordt de bodem minder
vruchtbaar en kan er erosie ontstaan. Erosie is het verslechteren van de bodem door alle mineralen te onttrekken. Dit komt door eenzijdige productie en
productie van landbouw met korte wortels. De grond kan wegspoelen bij de
eerste de beste regenbui of wegwaaien bij een windhoos.
Duurzaam bodemgebruik, zoals een afwisselende productie en natuurlijke bemesting, kan erosie tegen gaan. Biologische teelt is op veel fronten beter dan
de normale landbouw. Hier wordt namelijk rekening gehouden met het soort
mest: geen kunstmest en geen synthetische bestrijdingsmiddelen. Ook is er
meer sprake van biodiversiteit op de duurzame akkers. Of het daadwerkelijk
beter is voor het klimaat is nog niet helemaal helder. De onderzoekers zijn het
nog niet allemaal met elkaar eens. Biologische voeding is vaak wel gezonder,

maar voor het klimaat zit het geheel wat complexer in elkaar en kan er niet
altijd wat over gezegd worden.
Misschien schrik je een beetje van bovenstaande cijfers, omdat je er niet op
de hoogte van was of omdat je er nooit zo over nagedacht hebt. Wees relaxt,
geef jezelf wat ruimte. Je hoeft niet honderd procent biologisch te leven om
het ‘goed te doen’. Doe boodschappen met gezond verstand, probeer eens
langs te gaan bij de lokale boer (op de markt) of ga zelf eens aan de slag met
een moestuin.

PALMOLIE

Palmolie is een razend populair product, niet in de volksmond, maar wel in
de voedingsmiddelenindustrie. Palmolie heeft namelijk unieke eigenschappen
voor de binding en het smelten van producten, waardoor chocolade bijvoorbeeld wel smelt op je tong, maar niet in de kast. In veel producten zouden kokosolie of een mix van sojaolie, raapzaadolie en zonnebloemolie de palmolie
kunnen vervangen, maar ook kokosolie en sojaolie zijn tropische producten.
Door de wereldwijde vraag naar palmolie zijn de plantages exponentieel gegroeid—van acht miljoen hectare in 2006 naar 21 miljoen hectare in 2016—omdat de landen met een tropisch klimaat economische kansen zagen. Maar deze
kansen gaan ten koste van het tropisch regenwoud en het milieu, waarbij de
arbeidsomstandigheden ook niet verantwoord zijn. Palmolie is populairder
dan bijvoorbeeld sojaolie of kokosolie omdat de opbrengst per hectare veel
hoger is, namelijk zo’n vier tot tien keer. Er zijn weinig bestrijdingsmiddelen en
mest nodig, wat maakt dat palmolie op het duurzaamheidsaspect het beste
uit de test komt als het gaat over plantaardige oliën. Doordat dit zo’n populair
product is geworden vanwege al deze voordelen is de vraag veel groter dan
de mogelijkheden die we hebben om het de produceren. Dat gaat ten koste
van de leefgebieden van tropische dieren, planten en andere ecosystemen.
Bovendien komen er bij de ontbossing veel broeikasgassen vrij, waardoor de
‘longen van de aarde’ verkleind worden.
Palmolie wordt geteeld op grote plantages, maar ook op familiebedrijfjes. De

enorme vraag naar palmolie levert ook economische groei voor hen op, maar
helaas brengen de grote plantages sociaaleconomische problemen met zich
mee en komen er op deze plantages veel conflicten voor. Er zijn zelfs meldingen van uitbuiting, slechte werkomstandigheden en kinderarbeid op palmolieplantages.
Dat kan beter. Klopt. Palmolie kan vervangen worden door Europese zonnebloemolie of raapzaad olie. Het verlies van biodiversiteit is kleiner in Europese natuurgebieden, maar het gebied dat nodig is voor de teelt is wel groter.
Helaas is niet altijd op de verpakking te zien waar de olie vandaan komt. Als
je voor palmolievrij gaat om het regenwoud te beschermen, houdt dan ook
rekening met het feit dat andere tropische oliën ook impact hebben op het
klimaat. Ga dus altijd bewust om met het gebruik van tropische oliën, check de
etiketten en gebruik ze niet onnodig.

Er bestaat zoiets als duurzame palmolie, dan is het RSPO-gecertificeerd. Helaas biedt dit ook niet altijd een uitkomst, want zelfs met dit keurmerk kunnen
ze niet honderd procent garanderen dat er geen ontbossing plaats vindt. Het
RSPO-keurmerk geeft aan dat ze bewust de keuze maken om geleidelijk steeds
strengere eisen te gaan stellen en dat ze op deze manier de lokale bevolking
(en grote bedrijven) een kans willen geven om te gaan verduurzamen.
Ik denk dat we terug moeten naar de basis. Het lijkt wel of overal palmolie aan
wordt toegevoegd, ook al heeft het voor dat product nauwelijks meerwaarde.
Kies dus voor shampoo en andere verzorgingsproducten zonder palmolie, ga
voor pindakaas zonder palmolie en als je dan toch een reep chocolade wilt
kopen, kies dan een reep met duurzaam geteelde palmolie om de verduurzaming van de plantages te stimuleren.

Nawoord
ren. Ik ben fitter, omdat ik elke dag ben gaan
sporten (wandelen en yoga telt ook!). Ik leef
duurzamer, omdat ik achter zoveel – voor
mij – schokkende feiten ben gekomen dat ik
niet meer mijn hoofd in het zand kon steken.
You’ve not made it this far to only make it
this far! Met alle informatie uit dit boek is de
kans groot dat jouw leven duurzamer, fitter
en gezonder wordt. Good for you! Ik hoop
dat je veel hebt geleerd, dat je hebt genoten van mijn persoonlijke verhalen en dat
je de feitjes met mensen in jouw omgeving
hebt kunnen delen.
Ik snap dat je even de tijd nodig hebt om
alles te laten bezinken. Misschien heb je het
boek wel deel voor deel gelezen en ben je
al wat kleine aanpassingen in jouw leven
aan het doorvoeren. Ik hoop dat ik je heb
kunnen inspireren hoe het kan zijn als je teruggeeft. Ik hoop dat ik je heb kunnen motiveren om ook daadwerkelijk terug te geven.
En ik hoop dat je ondanks alle wijze lessen
hebt kunnen genieten.
Ik heb zelf tijdens het schrijfproces, wat zo’n
acht maanden heeft geduurd, ontzettend
veel geleerd. Elke dag werd ik bewuster en
in die acht maanden ben ik, achteraf gezien,
ontzettend veranderd! Niet van de buitenkant, misschien heeft mijn omgeving het
niet eens door. Van binnen voel ik het wel.
Ik ben veel bewuster. Ik kan beter omgaan
met kritiek en vervelende gebeurtenissen,
onder andere doordat ik ben gaan medite-

Ik wil jou bedanken, dat je het boek hebt gelezen. You rock!

