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De sloot kan best nóg schoner 
 
1 
Door voorzichtig om te gaan met bestrijdingsmiddelen zorgden de meeste 
boeren voor schone sloten, maar de bloemen- en bollentelers lieten het 
afweten. Tijd voor extra maatregelen. 
 
2 
Zo'n beetje zijn hele werkzame leven is de Leidse hoogleraar Geert de Snoo (1961) al 
bezig met de natuur op het platteland. Hij hanteerde modellen van de kwaliteit van het 
slootleven en berekende de waterkwaliteit. Maar deze maanden zag hij voor de 
allereerste keer de harde cijfers ontstaan over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen 
in het Nederlandse oppervlaktewater. Met collega-onderzoeker Martina Vijver verzamelde 
De Snoo alle regionale meetgegevens en kon hij uiteindelijk tot een feitelijk oordeel 
komen. "En dat valt helemaal niet tegen", zegt De Snoo. "We zijn goed bezig in 
Nederland. De sloten en vaarten in agrarisch gebied zijn schoner dan ik had verwacht. De 
toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland is ook goed geregeld, maar ons 
goednieuwsboek bevat ook een waarschuwing: het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 
Nederland neemt toe en al die kleine beetjes zorgen in selecte gebieden waar sprake is 
van zeer intensieve teelt, voor grote problemen. Daar moet echt wat gebeuren." 
 
Waterland 
3 
Nederland is bij uitstek een waterland, schrijven De Snoo en Vijver in hun boek 
Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit dat deze week uitkomt. Met 350.000 kilometer 
aan sloten – ongeveer negen keer de omtrek van de aarde – worden de waterstanden 
geregeld. Het oppervlaktewater vormt een omvangrijk ecosysteem én is grondstof voor 
waterwinning. Daarnaast gebruiken de visserij, de scheepvaart, het toerisme en de 
industrie het water. Maar Nederland is óók een uitgesproken landbouwland en het 
gebruik van de grond is intensief. De productie per hectare of per dier is hier het hoogste 
en daarvoor is wel een scala aan meststoffen, diergeneesmiddelen én 
bestrijdingsmiddelen nodig. 
 
4 
"Kenmerkend voor Nederland", zegt De Snoo, "zijn vooral de vele kleine wateren die je 
overal tegenkomt, die juist meer soortenrijkdom kennen dan de grote rivieren en meren. 
Maar de sloten en greppels hebben óók een agrarische functie. Ze houden het land droog 
in natte tijden en nat in droge periodes. Ze scheiden de percelen en voorzien het vee van 
water. Bij intensieve landbouw is het vooral dit fijnmazige netwerk dat erg kwetsbaar is 
voor vervuiling door bestrijdingsmiddelen." Die middelen worden toegepast bij een groot 
aantal teelten in Nederland, van zeer grote als aardappelen en maïs tot kleinere als 
peterselie en spinazie. De meeste stoffen worden over het gewas gespoten, maar ook 
worden de middelen als korrels uitgestrooid of als coating op de zaden aangebracht. 
Bloembollen worden in het gif ondergedompeld. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
5 
“Bij al die toepassingen”, zegt De Snoo, “kunnen de stoffen onbedoeld in de omgeving 
terechtkomen. Hoewel er allerlei maatregelen zijn genomen om verwaaiing van de 







bestrijdingsmiddelen te voorkomen, zorgt deze zogenaamde 'drift' voor de grootste 
vervuiling.” 
Het was lange tijd moeilijk vast te stellen hoezeer de wateren met de in totaal 760 in 
Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn vervuild en wat de effecten daarvan zijn. 
Eén bestrijdingsmiddel kan meerdere werkzame stoffen hebben die mogelijk allemaal een 
ander effect op het milieu hebben. Dan nog is de concentratie waarin middelen in het 
water worden aangetroffen, verschillend, kan de giftigheid van de stoffen voor plant en 
dier uiteenlopen én verschilt de oorspronkelijke waterkwaliteit (vóór de vervuiling) per 
locatie. 
 
6 
De Snoo en Vijver geven in hun onderzoek daarom geen eigen oordeel over de mate van 
vervuiling, maar hanteren officiële overheidsnormen die gelden voor de waterkwaliteit. In 
Nederland wordt sinds 1995 de zogenaamde MTR-norm gebruikt, wat staat voor 
Maximaal Toelaatbaar Risico. Voor een ecosysteem is het MTR gelijk aan de concentratie 
per stof, waarbij theoretisch 5 procent van de soorten schade kan ondervinden. Dat is 
hetzelfde als een beschermingsniveau van 95 procent. 
 
7 
Om het nog ingewikkelder te maken: er zijn wel vier verschillende normen waarmee de 
waterkwaliteit wordt bepaald; ook een Europese, die langzaam maar zeker wordt 
ingevoerd. Daarom legden De Snoo en Vijver hun meetgegevens van de waterschappen 
langs alle gehanteerde normen, maar daar kwamen zo'n beetje dezelfde conclusies uit. 
Verreweg het grootste deel van Nederland blijft binnen de norm, maar de regio's Delfland 
en Rijnland, Bommelerwaard en kleine gebieden zoals de kop van Noord-Holland en 
Zuidoost-Drenthe wijken in negatieve zin af. 10 procent van de metingen daar 
overschrijdt de normen. Niet geheel toevallig is juist in deze regio's sprake van teelt van 
bloemen en bloembollen, de grootgebruikers als het om bestrijdingsmiddelen gaat. 
Gemiddeld wordt 7 kilo werkzame stof over een hectare verspreid, maar in de 
bloembollenteelt 42 kilo en bloementeelt in kassen 32 kilo. 
 
Stilstand 
8 
"Wat we zien is dat de kwaliteit van sloten en vaarten in agrarisch gebied rond 2001 
sterk is verbeterd," zegt De Snoo, "toen buffers langs de waterkant werden ingesteld. 
Boeren moesten bij het bespuiten van bepaalde gewassen anderhalve meter van de 
slootkant verwijderd blijven." Die maatregel had volgens de onderzoeker een “enorm 
positieve impact” op de waterkwaliteit. Maar, gaat hij verder, de afgelopen 10 jaar is er 
sprake van stilstand. "Het is aannemelijk dat er wordt gewerkt aan het minder schadelijk 
maken van bestrijdingsmiddelen, maar tegelijkertijd wordt er méér gespoten. De 
landbouw wordt almaar intensiever terwijl er, mogelijk als gevolg van de 
klimaatverandering, vaker schimmels gesignaleerd worden waartegen boeren en tuinders 
met bestrijdingsmiddelen optreden." 
 
9 
Toch kunnen er volgens De Snoo en Vijver nog stappen worden gezet door juist de 
probleemgebieden aan te pakken. Met de opschoning van 1 procent van het 
landbouwareaal dat nu de grootste vervuilingen veroorzaakt, kan de milieuwinst met 
maar liefst 45 procent toenemen. "In de gebieden die nu de normen hardnekkig 
overschrijden, kan een tijdelijk spuitverbod uitkomst bieden, zodat de sloten en 







binnenwateren zich kunnen herstellen. De bestrijdingsmiddelen blijven geoorloofd voor 
de Nederlandse markt, maar voor het specifieke gebied verboden. Maar je kunt ook 
denken aan bredere spuitvrije zones langs de slootkanten." 
 
10 
Voor héél Nederland stellen de onderzoekers een verplichting voor van spuitkoppen die 
het verwaaien van gif met 90 procent verminderen. Op dit moment zijn spuitkoppen 
verplicht die de drift met 50 procent doen afnemen. Afhankelijk van het gebruikte middel 
zijn er strengere voorschriften. Echter lang niet alle agrariërs leven de verschillende 
regels op de juiste wijze na. Verder gaat het boek uit van de invoering van een teeltvrije 
zone langs de waterkant van 1,5 meter voor álle gewassen. "Boeren en telers kunnen 
met de instelling van teeltvrije zones omgerekend minder land bebouwen, maar komen 
met deze natuurstroken met eventuele wandelpaden wel in aanmerking voor allerlei 
subsidies", zegt De Snoo. Ook passen deze zones volgens hem in het Europese 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Agrariërs moeten van Brussel 7 procent van hun 
bedrijfsoppervlak “vergroenen”, willen zij na het jaar 2014 nog in aanmerking komen 
voor inkomenssteun. 
 
11 
Binnenkort gaat het Nationaal Actieplan Gewasbescherming naar de Tweede Kamer, als 
uitwerking van de EU-richtlijn 'duurzaam gebruik van pesticiden'. "Onze aanbevelingen 
sluiten helemaal aan bij de nationale opdracht de waterkwaliteit te verbeteren én bij de 
norm van Brussel die op termijn die goede kwaliteit zal eisen. Met de aanpak van de 
probleemregio's kunnen we zélf het initiatief nemen." 








Kopen  
 
Als u iets koopt, groot of klein, gaat u een koopovereenkomst aan. Daarop zijn regels 
van toepassing, bijvoorbeeld met betrekking tot wat er in de algemene voorwaarden 
staat, of u mag ruilen of een tegoedbon moet aannemen en wanneer u een 
koopovereenkomst kunt ontbinden. 
 
Algemene voorwaarden 
Bij een aankoop gelden de algemene voorwaarden van de winkelier. De algemene 
voorwaarden zijn een specifieke uitwerking van regels. Hierin worden zaken geregeld als 
de levering, garantie en wat u kunt doen bij klachten. De algemene voorwaarden zijn 
geldig als ze u 'ter hand gesteld' zijn. U moet de mogelijkheid hebben gehad om ze te 
lezen. Vaak staan die achter op de bon, maar soms krijgt u ze ook apart bij uw aankoop. 
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de winkelier u voor de aankoop vertelt dat de 
voorwaarden bij hem, bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank ter inzage liggen 
en dat u ze op verzoek gratis krijgt toegezonden. Let op! Dit is alleen redelijk als de 
verkoper ze niet direct aan u kan geven. 
 
Vernietigen 
De voorwaarden zijn niet geldig en vernietigbaar als: 


• u niet in de gelegenheid bent geweest om ze in te zien;  
• u heeft verzocht om ze op te sturen en de verkoper heeft dit niet gedaan. 


 
De voorwaarden moeten duidelijk en helder omschreven staan. Als dat niet zo is, geldt 
de uitleg die voor de consument het meest gunstig is. Er is een aantal zaken die niet in 
de algemene voorwaarden mogen staan. Deze staan beschreven in de zwarte en grijze 
lijst in het Burgerlijk Wetboek (BW). Op de zwarte lijst staan de onredelijk verklaarde 
algemene voorwaarden. Heeft een winkelier een algemene voorwaarde van deze lijst 
opgenomen, dan is deze vernietigbaar. Op de grijze lijst staan voorwaarden vermeld, 
waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Bijvoorbeeld dat u geen 
garantie heeft of dat u geen recht op schadevergoeding heeft. 
U kunt aan de rechter vragen om vernietiging van bepaalde voorwaarden. De rechter 
toetst de voorwaarden en legt de bewijslast bij de verkoper. 
 
Vooruitbetalen 
Als u een aankoop niet direct mee kunt krijgen, wordt u nogal eens gevraagd om de 
volledige aankoopprijs vooruit te betalen. Dit is in strijd met de wet. De verkoper mag u 
vragen maximaal de helft van de koopprijs vooruit te betalen (ook wel een aanbetaling 
genoemd). Als u weigert meer dan de helft aan te betalen, zal de winkelier waarschijnlijk 
géén zaken met u willen doen. Wij raden u aan in dat geval af te zien van de koop, want 
mocht een bedrijf failliet gaan, dan is het maar de vraag of u uw bestelling nog geleverd 
krijgt. 
 
Verkeerde of geen prijsaanduiding 
Bij de kassa blijkt dat er een verkeerde prijs op het product staat en de winkelier wil u 
het product niet voor de aangegeven prijs meegeven. Wat nu? Als u redelijkerwijs ervan 
uit had mogen gaan dat het de goede prijs was, dan kunt u eisen dat u het product voor 
de aangegeven prijs meekrijgt. Toch zal dit in de praktijk problemen opleveren. Het is 
dan een optie om onder protest te betalen. Ook als u van tevoren geen prijs heeft 
afgesproken voor het leveren van een product of dienst, geldt dat de winkelier u mag 







houden aan de koopovereenkomst als hij een 'redelijke' prijs rekent. Bent u het niet eens 
met de prijs, dan kunt u onder protest betalen. 
 
Betalen onder protest 
Als u onder protest betaalt, geeft u aan dat u het niet eens bent met het bedrag 
(betaling) en dat u er later nog op terugkomt. Mocht het geschil later tot een rechtszaak 
komen, dan kunt u altijd aantonen dat u al bezwaar heeft gemaakt. Het grote risico van 
onder protest betalen is, dat u het geld niet terugkrijgt. Vaak gaat het om kleine 
bedragen, waarvoor u niet naar de rechter stapt. Als het bedrijf eenmaal uw geld heeft, 
krijgt u het geld niet snel retour zonder tussenkomst van een geschillencommissie, 
rechter of andere bemiddelaar. Laat op de rekening of de bon zetten 'onder protest'. 
Vraag de winkelier een handtekening te zetten op diezelfde bon. U kunt ook een brief 
maken, die u erbij overhandigt. Zorg er hierbij voor, dat u een kopie bij u heeft, zodat u 
een getekend exemplaar mee naar huis krijgt. 
 
Ruilen en tegoedbon 
Let op: koop is koop. Ruilen is geen recht, ruilen is een service! Winkels en bedrijven 
kunnen u een aantal dagen de tijd geven om een product te ruilen of het geld terug te 
geven. Krijgt u spijt van uw aankoop, dan kunt u niet zomaar van het product af. Bij veel 
aankopen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierin is vaak geregeld dat u een 
aankoop kunt annuleren tegen annuleringskosten. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een 
badkamer, keuken of bankstel. 
 
Tegoedbon 
In veel winkels wordt een tegoedbon aangeboden als u iets komt ruilen. Er zijn 
verschillende situaties, waarin het wel en niet is toegestaan om een tegoedbon aan te 
bieden. Een winkelier mag wél een tegoedbon geven, als u spijt heeft van uw aankoop en 
deze terug wilt brengen, want ruilen of terugbrengen is geen recht maar een service. Een 
winkelier mag u géén tegoedbon geven als het product stuk blijkt te zijn. U heeft 
namelijk recht op een goed (deugdelijk) product. Als het bedrijf het product niet kan 
repareren of vervangen, dan is het bedrijf verplicht u uw geld terug te geven. 
 
Ontbinden van de koop 
Wanneer u een product heeft gekocht waar iets aan mankeert, dan moet de verkoper dit 
herstellen of vervangen. Als dit niet kan, dan heeft u het recht om de overeenkomst te 
ontbinden. Ontbinding betekent dat de koopovereenkomst direct stopt. U krijgt uw geld 
terug en de verkoper het artikel. Voordat u de koop ontbindt, moet u al wel een aantal 
andere stappen ondernomen hebben. U moet de verkoper gevraagd hebben om het 
probleem op te lossen. U moet hem in ieder geval de laatste gelegenheid geboden 
hebben om het product te vervangen of te herstellen. De ontbinding moet u in een brief 
al aangekondigd hebben. Verder vraagt u binnen een termijn van twee weken uw geld 
terug en geeft u de verkoper eventueel de gelegenheid om het product bij u op te komen 
halen. Het kan zijn dat u uw geld niet terugkrijgt, of dat er problemen ontstaan bij de 
afhandeling. U kunt dan het volgende doen: informeer of de verkoper is aangesloten bij 
een brancheorganisatie, waardoor u de zaak kunt voorleggen aan de 
geschillencommissie. In het uiterste geval moet u naar de rechter om uw geld terug te 
krijgen of uw gelijk te halen. 
 
Klachten 
Heeft u een klacht over een bedrijf waarvan u een product of dienst heeft afgenomen, 







dan kunt u als u er met het bedrijf zelf niet uitkomt, de geschillencommissie van de 
branche waartoe het bedrijf behoort, inschakelen. De geschillencommissies zijn allemaal 
onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en werken op 
eenzelfde wijze. 








TEKSTDEEL 1 
“Erger je niet dood in de stiltecoupé, maar oefen 
in verdraagzaamheid” 
 
1 
De stiltecoupé met al die fatsoensrakkers moet verdwijnen, schreef journalist 
Evelien van Veen. Het mag dan een conflictbron zijn, maar afschaffen lost niets 
op, stelt Annemarie Huiberts nu. “In de coupé oefenen we onszelf in 
verdraagzaamheid en gezeglijkheid.” 
 
2 
Vroeger was ik forens, tegenwoordig ben ik huisvrouw en daarom zit ik niet meer zo vaak 
in de trein. Op de paar treinreizen die ik nog wel maak, kan ik me echt verheugen. Toen 
ik laatst in Arnhem op de trein stapte, ging ik heerlijk met een boek in een stiltecoupé 
zitten. Vlak na mij kwam er een oudere vrouw binnen met een vrolijk babbelend kind van 
een jaar of vier. In de veronderstelling dat deze vrouw niet wist dat ze een stiltecoupé 
betrad en in de wetenschap dat het voor het gros der kleuters gewoonweg onmogelijk is 
om hun mond te houden, en al zeker tot mijn overstappunt Den Bosch, besloot ik haar 
daar maar meteen op attent te maken. De vrouw ging gewoon zitten. “Oh, maar wij zijn 
heel rustig”, zei ze. “En we stappen er in Lent al weer uit.” 
 
3 
Vanaf toen voelde de situatie enigszins ongemakkelijk. Want natuurlijk stelde het meisje 
de ene vraag na de andere. Soms gaf haar oma op zachte toon antwoord, soms zei ze 
dat ze nu even haar mond moest houden, soms negeerde ze het geklets. De oma 
geneerde zich, ik voelde me een boeman. Ik vond dat kindergebabbel eigenlijk helemaal 
niet zo erg. Had ik misschien mijn mond moeten houden?  
 
Fatsoensrakkers 
4 
Als het aan Evelien van Veen ligt, hoef ik dit soort ongemakkelijke situaties in de 
toekomst niet meer mee te maken. Zij houdt een stevig pleidooi voor de afschaffing van 
de stiltecoupé. Volgens Van Veen haalt de stiltecoupé “het slechtste in de mens naar 
boven”. In een stiltecoupé ontpoppen mensen zich tot “fatsoensrakkers die het heerlijk 
vinden anderen terecht te wijzen”. Kijk maar op YouTube, schrijft Van Veen, naar de 
filmpjes waarin treinreizigers elkaar de huid vol schelden. Of volg anders de berichten op 
Twitter: “Donder toch op met je gehoest.” 
 
5 
Is het inderdaad een goed plan om de stiltecoupé af te schaffen? Tien jaar geleden 
besloot de Nederlandse Spoorwegen tot de oprichting ervan, omdat uit eigen onderzoek 
was gebleken dat maar liefst de helft van de treinreizigers zich ergerde aan luidruchtige 
telefoontjes. Nu is het heel gebruikelijk dat mensen die met hun gedrag anderen 
mogelijk overlast bezorgen, dat alleen mogen doen op daartoe speciaal aangewezen 
plekken. Op sommige plekken mag je roken, maar op de meeste plekken mag dat niet. 
Op sommige stranden mag je in je blote kont gaan liggen, maar op de meeste stranden 
mag dat niet. De NS draait het om. Want in de meeste coupés mag je telefoneren, alleen 
in sommige coupés mag dat niet. 







 
YouTube 
6 
Terwijl dus diegenen die voor geluidsoverlast zorgen van de NS al bijna de hele trein 
krijgen, wil Van Veen nog een stap verder gaan door hun de hele trein te geven. Volgens 
Van Veen zijn namelijk diegenen die in de trein anderen géén overlast bezorgen - stuk 
voor stuk intolerante fatsoensrakkers - het probleem. Dat is natuurlijk niet waar. 
Filmpjes waarin reizigers in de stiltecoupé op beschaafde wijze met elkaar omgaan, 
trekken op YouTube weinig kijkers. Van Veen wil de grote meerderheid die van goede wil 
is, laten opdraaien voor de enkelingen die het verbruien.  
 
7 
De stiltecoupé afschaffen betekent echter het kind met het badwater weggooien. Voor 
veel mensen is de ietwat ongemakkelijke stilte van de stiltecoupé heel wat beter te 
verdragen dan herrie. Mensen kunnen nu daadwerkelijk iets doen, wanneer zij last 
hebben van mobiele telefoons, mp3-spelers of computerspelletjes: verhuizen naar de 
stiltecoupé. Als die er niet meer is, rest mensen niets anders dan het onderdrukken van 
de eigen emoties en gedachten ('Ik hoor het niet. Ik hoor het niet. Ik hoor het niet.'). 
Een stuk minder effectief. 
 
Conflictbron 
8 
Natuurlijk is een stiltecoupé een potentiële conflictbron. De NS zou zeker wat meer 
mogen doen dan alleen onopvallende stickers op de ramen plakken. Het is immers 
hartstikke moeilijk om je medemens vriendelijk te verzoeken zich aan de regels te 
houden. Dat weten ook officiële gezagsdragers, die nog autoriteit kunnen ontlenen aan 
hun functie en die getraind zijn in het omgaan met agressie. Overal waar regels zijn, 
gaat het regelmatig mis.  
 
9 
Het ware probleem is niet de stiltecoupé. Het ware probleem - vier kabinetten beten er 
hun tanden op stuk - is dat veel mensen plichten en regels als iets voor anderen 
beschouwen en rechten en vrijheden als iets voor henzelf. Dat probleem lossen we niet 
op door de stiltecoupé af te schaffen. Dat probleem lossen we op door ons, bijvoorbeeld 
in de stiltecoupé, steeds opnieuw te oefenen in verdraagzaamheid, vriendelijkheid en, 
jawel, in lang vergeten deugden als conformisme en gezeglijkheid.  
 
 


TEKSTDEEL 2 
Waarom we ons niet kunnen gedragen in de 
stiltecoupé 
 
10 
Oké, de vertragingen staan op één, maar lawaai in de stiltecoupé behoort ook tot de 
allergrootste irritaties van de treinreiziger. Dat was te voorzien, want de aanpak van de 
NS is ook volgens de wetenschap gedoemd te mislukken. 
 
11 







Het lukt ons dus gewoon niet, stil zijn in de stiltecoupé. Mensen die samen zijn, willen 
met elkaar communiceren. En als er niemand voorhanden is, dan bellen ze iemand op. 
Onderzoek laat zien dat mensen die (voor het experiment) stil moesten zijn, een lagere 
waardering geven aan de reis dan mensen die konden praten wanneer ze dat wilden. 
Ergo: een stiltecoupé gaat tegen al onze natuurlijke reflexen in. 
 
12 
Nu willen we geenszins beweren dat de schuld van de ellende niet in de allereerste plaats 
bij de herriemakers zelf ligt, maar toch zijn er nog wel wat andere factoren. Volgens 
omgevingspsycholoog Wouter Tooren speelt het ontwerp van de coupés een grote rol. 
Dat we met een stiltecoupé te maken hebben, staat simpelweg niet duidelijk genoeg 
aangegeven: het verschil met een normaal compartiment is onduidelijk. In 
onderzoekstaal: er zijn onvoldoende cues die ons gedrag sturen. Ook aan de buitenkant 
is het verschil niet evident genoeg: we houden van keuzevrijheid en ervaren dat we 
worden geconfronteerd met een voldongen feit wanneer we de stiltecoupé betreden, 
terwijl we eigenlijk ergens anders willen zitten. Het kost ons vervolgens aanzienlijk meer 
mentale energie om ons gedrag aan te passen en ergens anders te gaan zitten, dan toch 
maar in het stiltegebied te blijven terwijl we eigenlijk willen praten. 
 
Leeslampjes 
13 
De oplossing? Laat de stiltecoupé meer ogen als een stiltecoupé, suggereert Tooren. Dat 
kan al tamelijk subtiel, door leeslampjes aan te brengen en het licht te dimmen, zoals in 
Amerikaanse treinen wel gebeurt. De NS heeft de bovenverdieping in haar allernieuwste 
treinen gereserveerd voor een rustiger ambiance, maar die scheiding zien we in het gros 
van de treinen nog niet. Eerder onderzoek laat zien dat zelfs het bevestigen van een foto 
van een bibliotheek aan de wand kan helpen. Een andere suggestie is een poging om ons 
gedrag te koppelen aan iets positiefs, zoals een ludieke boodschap die in Belgische 
treinen te zien is. Maar ja, al te uitbundige bordjes passen vast niet in de huisstijl van de 
NS, vermoeden we zomaar. Nee, het blijft behelpen, niet alleen bij ons maar bijvoorbeeld 
ook in de Quiet Cars van de Amerikaanse NS. Verder dan wat obligate tips over de 
omgang met asocialen komen psychologen ook niet. Zolang de stiltecoupé een 
onduidelijk afgebakend gebied is waar vage opvattingen heersen over wat wel en niet 
mag (moeten we echt stil zijn of mag zachtjes praten wel?) die amper door het bevoegd 
gezag worden gehandhaafd, zien we in de praktijk dat mensen zelf de orde bewaren. Of 
heeft u een beter idee? 








We gooien fantastisch eten weg 
 
1 
De Brit Tristram Stuart voert een kruistocht tegen de verspilling van eten. In Amsterdam 
zet hij komende week 5.000 mensen een maaltijd voor van eten dat anders zou zijn 
weggegooid. 
 
2 
Gisteren, op weg naar huis, haalde hij samen met Nederlandse voedselactivisten nog een 
paar pakken met cakejes uit de vuilnisbak van een winkel in Amsterdam-Zuid. Maar van 
zo’n vondst wordt Tristram Stuart (1977) niet warm of koud meer. Sinds hij van 
geschiedenisstudent in Oxford met een liefde voor de natuur uitgroeide tot een activist 
tegen voedselverspilling die aan tafel zit met ministers, topbestuurders van bedrijven en 
de VN, denkt hij in pallets, containers, zelfs tonnen weggegooid eten. 
 
3 
“Tot voor kort maakte Marks & Spencer sandwiches van witte broden waarvan ze de 
kapjes en de eerste twee sneetjes weggooiden”, zegt Stuart, op bezoek in Nederland. 
“Denk je dat eens in. Containers en containers vol kapjes. Dertienduizend sneetjes per 
dag van een enkele fabriek. Brood waarvoor graan is gezaaid en dat met water is 
begoten, dat geoogst, getransporteerd, gemalen en gebakken is. Stel je eens voor wat 
een verspilling van land, van energie.” 
 
4 
Voedselverspilling is bepaald geen onopgemerkt fenomeen meer, maar was dat wel toen 
in 2009 Stuarts boek ‘Waste’ verscheen. Daarin stond dat de wereld volgens de VN-
landbouworganisatie FAO gemiddeld een derde van ons voedsel weggooit of vernietigt 
voordat het door mens of dier gegeten is. Nog eens, om het goed door te laten dringen: 
ruwweg een derde van het geproduceerde voedsel gaat verloren. Het blijft achter op het 
veld bij de oogst, geldt als te lelijk om te verkopen, of wordt weggegooid omdat de 
houdbaarheidsdatum in zicht komt. 
 
5 
In Nederland wordt, heeft de Universiteit Wageningen berekend, tussen de 89 en 215 
kilo per hoofd van de bevolking verspild. Zeker 50 kilo daarvan gooien we jaarlijks 
eigenhandig in de vuilnisbak, waarna het verbrand wordt. Geen snijafval of botjes, maar 
eten dat prima gegeten had kunnen worden. Stuart: “Helemaal nooit iets weggooien kan 
niet, dat weet ik ook wel. Maar met een beetje beleid, zoals zorgvuldig kopen en eten 
wegen voordat je het in de pan doet, kun je alles opeten en resten op een zinnige manier 
gebruiken.” 
 
6 
Stuart maakte in Engeland freeganism bekend, het uit overtuiging leven van het afval 
van anderen; hij nam tientallen journalisten mee op dumpster diving, op kliko-safari. Hij 
herstelde het gleaning weer in ere, zoals op negentiende-eeuwse schilderijen te zien is: 
het met groepen mensen afstruinen van velden na de oogst om kolen en courgettes te 
redden van verrotting. Zijn grootste succes is een afvalvariant op het oogstmaal: 
‘Feeding the Fivethousand’, het met afgedankt eten laten koken van megamaaltijden op 
pleinen in grote steden. Volgende week zaterdag vindt op het Museumplein in 







Amsterdam een Nederlandse editie plaats onder de naam ‘Damn Food Waste’. 
Vijfduizend mensen kunnen een currygerecht en soep eten, gemaakt van groente die is 
afgekeurd wegens een verkeerde maat, of omdat er verkeerde etiketten op zaten. 
 
7 
Stuart heeft duidelijk talent voor de blije manier van actievoeren die de voedselbeweging 
kenmerkt. Zuinigheid en je bord leegeten? Dat is saai en ouderwets. Maar eten ‘redden’ 
uit vuilnisbakken of van velden is een ludieke vorm van verzet en meelij opwekken met 
‘lelijke groenten’, of die met zijn allen in de ‘snipperdisco’ op muziek klein snijden en dan 
met zijn duizenden opeten is hip. Spaarzaamheid als evenement, of als een soort 
gezellige piraterij. 
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“Ik hou ervan in termen van oplossingen te denken”, zegt Stuart. “En voedselverspilling 
is wat je noemt laaghangend fruit. Iedereen heeft ermee te maken en iedereen kan er 
iets aan doen, er was alleen iemand nodig die er een issue van maakte. Veel van wat ik 
voorstel, is in wezen ouderwets, want voedselverwerking is iets dat we altijd onder 
controle hadden. We gebruikten onze voedselresten om dieren te voeden en zo 
creëerden we melk, vlees en zuivel. Nu gooien we fantastisch eten weg en kappen aan de 
andere kant van de wereld wouden om eten voor onze beesten te importeren. Dat is 
economisch, ecologisch en moreel gezien niet houdbaar.” 
 
9 
De mediagenieke acties van Stuart zijn niet onopgemerkt gebleven, in februari werd in 
Nairobi de jaarlijkse galalunch van de VN-milieuorganisatie UNEP gekookt van afgedankt 
voedsel. Inmiddels heeft hij ‘Tedtalks’* op zijn naam en lijkt hij op chique conferenties 
net zo op zijn gemak als bij afvalbakken. In Amsterdam logeert hij in de allerminst 
freeganeske omgeving van het Hilton Hotel. Het sjieke koekje bij de koffie peuzelt hij 
braaf op. 
 
10 
Alleen al in Nederland zijn er tientallen initiatieven en initiatiefjes rond duurzaam eten. Er 
zijn overal voedselbanken. Ook de overheid heeft het thema omarmd, tegen 2015 moet 
de verspilling 20 procent minder zijn. Bent u niet eigenlijk al klaar? 
“Het is waar dat er iedere dag wel ergens een nieuw initiatief is, maar tien jaar geleden 
was er helemaal niets. En we boeken resultaten. In Groot-Brittannië is de voedselwet 
aangepast om het weggeven van eten aan voedselbanken makkelijker te maken. In 
huishoudens wordt al 17 procent minder verspild. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. 
Ik streef naar een mondiale beweging die voedselverspilling als een tragedie ziet en 
tegelijkertijd als een enorme mogelijkheid. Voedselverspilling komt voort uit miljarden 
persoonlijke beslissingen. Om die te keren is een culturele omslag nodig. Eten weggooien 
moet onacceptabel worden. Er is een wijde publieke verontwaardiging nodig die politici in 
beweging brengt.” 
 
11 
Waarom gaat dit u zo aan het hart? 
“Ik wil iets doen aan de grootste impact die we op onze planeet hebben; het kappen van 
bossen en het vernietigen van mangroves voor eindeloze soja- en palmplantages, 
viskwekerijen en veeteelt. Er is heel veel te doen geweest over het beslag op land voor 
biobrandstof, maar we gooien twee keer zo veel weg als dat we verstoken. 







Ondervoeding, klimaatverandering, waterschaarste, landroof – al deze kwesties zouden 
veel minder ernstig zijn wanneer we ál het voedsel dat we oogsten, ook zouden 
gebruiken. Ik heb haast. Met mijn campagnes gaat het goed, maar je ziet geen enkele 
vertraging in milieuvernietiging. Nog steeds wordt land in een hoog tempo ontbost om 
voedsel te verbouwen dat we vervolgens wegsmijten.” 
 
12 
In zijn boek beschrijft Stuart hoe hij als kind twee varkens grootbracht met 
voedselresten die hij ophaalde bij winkeliers – tot hij op een dag zelf een hap nam van 
een broodje voor de varkens en erachter kwam dat dit nog heel goed eetbaar was. 
Inmiddels woont Stuart in Londen, geen plek om varkens te houden. Toch heeft hij, zegt 
hij tevreden, ‘de varkenskwestie’ kort geleden opgelost. Een stadsboerderij in Londen 
heeft acht varkens gekocht die vetgemest worden met de restanten van lokale 
restaurants en een brouwerij, waarna ze geslacht zullen worden en in november worden 
opgegeten op een groot slachtfeest op Trafalgar Square. Naam van de actie: ‘The Pig 
Idea.’ 
 
13 
“Een van de meest absurde aspecten van westerse voedselverspilling is dat 
voedselresten niet naar dieren mogen. Dit is bij wet verboden sinds de uitbraak van 
mond- en klauwzeer in 2001 omdat de angst bestaat dat er dierlijke resten in zitten. Wij 
willen die wet ter discussie stellen. Je kunt dierlijk afval gescheiden inzamelen. Of je kunt 
afval steriliseren, je hoeft het alleen maar te verhitten en er een thermometer in te 
steken om er zeker van te zijn dat het veilig is. Daarna is het perfect geschikt om aan 
beesten te geven. In Japan en Zuid-Korea gaat dat zo. Varkensboeren in Europa gaan 
failliet door de volatiliteit** in de prijs van soja. Varkens zijn in competitie met mensen 
om land en eten. Dat zou allemaal niet zo hoeven zijn.” 
 
14 
U legt daarbij telkens een verband tussen overvloed en achteloos weggooien hier en 
honger in ontwikkelingslanden. Is dat verband er wel zo direct? Honger is vaak een 
kwestie van gebrek aan koopkracht, niet van gebrek aan voedsel. 
“Het verband is er niet in die zin dat als wij hier een brood weggooien, een Keniaans kind 
dat die dag op zou kunnen eten. Maar het blijft een schandaal dat zoveel eten, soms tot 
wel 40 procent, verspild wordt terwijl zoveel mensen niet genoeg te eten hebben. 
Doordat wij ons eten in ontwikkelingslanden laten verbouwen, dragen wij 
verantwoordelijkheid voor landbeslag, waterverbruik en verspilling daar.” 
 
15 
“Natuurlijk gaat in ontwikkelingslanden veel voedsel verloren door gebrekkige opslag, 
distributie en infrastructuur. Maar ook de eisen die Europese supermarkten stellen, 
vormen een groot probleem. Keniaanse boontjes worden in Kenia verpakt, wat niet in de 
verpakking past wordt weggesneden en weggegooid. Zo creëren wij mede hun 
verspilling. Soms wordt er een order geplaatst, wordt iets als minimaïs naar Europa 
gevlogen en dan wordt de order geschrapt. De macht om verspilling tegen te gaan ligt 
mede hier, bij Europese supermarkten. En dus ook bij de Europese consument, die kan 
eisen dat het beter moet.” 
 
* Tedtalk = presentatie 
** volatiliteit = extreme schommeling 
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