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Acht miljoen oude autobanden 
inzamelen per jaar...

…dat is gelijk aan de oppervlakte van 400 voetbalvelden

…dat zijn alle ingeleverde gebruikte personenwagenbanden in Nederland

…dit betekent bijna 60.000 ton minder CO2-uitstoot

… daarmee besparen we CO2 gelijk aan de emissie van 
400 miljoen autokilometers (10.000 keer de aardbol 
rond) of de aanplant van 400.000 nieuwe bomen

…dit levert 32 miljoen kilo hoogwaardige grondstoffen

…op milieuverantwoorde wijze verwerkt

www.bandenmilieu.nl

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. 
Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM 
ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. 

RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier. 
Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&M 
algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor heeft 
RecyBEM kracht van wet.

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.
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We geloven onszelf het meest. En dan onze directe familie, 
vrienden, groeps- en zielsverwanten. Dat is niet heel gek. Je 
bent van hen het meest afhankelijk, zeker in sociaal opzicht. 
Je buitengesloten voelen schijnt zelfs fysiek pijn te doen. 
Kortom, iedereen ‘hoort er graag bij’.
Dus gaan we met de modes van onze groepsgenoten mee, eten 
we wat onze vrienden eten en vinden we wat mensen waarmee 
we ons verwant voelen ook vinden. 
En als we dat niet doen, wordt het raar gevonden. Als ik eens 
iets al te werkgeverigs zeg, zeggen vrienden “goh, dat is wel 
erg rechts voor een GroenLinkser”. Mijn vrienden zien mij als 
horend bij die club en het valt dus erg op als ik daarvan afwijk.

Deze groepsdruk is dus ook makkelijk als manipulatie-
instrument te gebruiken. Kent u het filmpje waarin een groep 
mensen een paar simpele testjes te zien krijgen? Zoek maar 
even op: ‘the asch experiment’.  De antwoorden zijn overdui-
delijk, maar bijna alle mensen (ingehuurde acteurs) geven 
het foute antwoord. Behalve degene die echt de testpersoon is. 
Eerst blijft hij bij zijn standpunt. Maar dan…..
Ooit las ik over een experiment waarbij men PvdA- en 
VVD-aanhangers filmpjes liet zien van Den Uyl en Wiegel. 
PvdA-stemmers vonden het verhaal van Den Uyl geloofwaar-
diger, Wiegel-aanhangers de teksten van Wiegel. Niet verras-
send zegt u? De teksten waren omgedraaid! 

Waarom vertel ik dit nu? Wel, groepsdruk en allerlei andere 
sociaal-psychologische factoren maken het voor mensen 
lastig om nieuwe informatie op te nemen of van mening te 
veranderen. Een landelijke krant heeft zelfs een speciale 
rubriek ‘180 graden’ waarin mensen die van mening zijn 
veranderd daarover geïnterviewd worden. Zó bijzonder is het!
Wat wij vinden maakt ons namelijk tot wie wij zijn. En dan is 

Vindt u ook wat ik vind?
het erg lastig als iemand het niet met ons eens is, ons een 
spiegel voorhoudt of ons met feiten confronteert die niet 
passen in ons wereldbeeld. Stel je bent iemand die altijd 
gelooft in technologie als oplossing. En je raakt in gesprek met 
iemand die gaat zeggen dat klimaatverandering zó hard gaat 
dat wachten op technologie niet meer kan, maar dat we nu iets 
moeten doen? Dan voel je je miskend in je technologie-geloof. 
En ga je dus de snelheid van de verandering ontkennen of zet 
je de boodschapper als onheilsprofeet of technologie-pessi-
mist aan de kant. 
 
Feiten schieten dus te kort om mensen te overtuigen. Omdat ze 
niet appelleren aan wat eronder zit: ons waarden- en normen-
patroon, onze motivaties en ’beliefs’. Hoe wij onszelf en onze 
medemensen zien, is bepalend of we ergens een probleem van 
maken of niet. En dus ook of we openstaan voor een oplossing, 
zeker als die ons alleen met droge feiten wordt aangereikt 
zonder te adresseren waar we echt mee worstelen. 

Leuk gezegd Dalm, maar nu de praktijk; hoe lossen we dat op? 
Helaas, ik heb ook geen recept-voor-alles. Juist daarom heb ik 
heel erg veel zin in de Nationale Milieudag waar we ingaan op 
‘Feiten versus emotie’. Hoe kun je als wetenschapper omgaan 
met de emoties en waarden die soms meer het maatschap-
pelijk debat lijken te bepalen dan feitelijke waarnemingen en 
onderbouwd  wetenschappelijk onderzoek? Enige nadeel: we 
bevinden ons op die dag tussen onze ‘peers’. Mensen die ook 
heel erg vinden wat wij vinden. Dus als u komt, wees voorbe-
reid op nieuwe inzichten, verras uzelf, kruip in de huid van 
een ander of doe gewoon eens lekker recalcitrant! 

Vera Dalm, 
voorzitter VVM
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Wetenschap versus 
emotie

De milieuprofessional krijgt meer en 
meer te maken met inwoners, media 
en politici die zich vooral laten leiden 
door emoties en wensdenken. Het 
geluid van wetenschappers met oog 
voor een rationele benadering van 
de werkelijkheid dreigt hierdoor te 
verstommen. Hoe beïnvloedt dit de 
beslissingen van politiek, bedrijven 
én van individuen? En hoe houdt de 
milieuprofessional zich staande in 
tumultueuze debatten over actuele 
kwesties in onze samenleving?

THEMA
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Zodra een maatschappelijk onderwerp veel interesse 

kweekt, is het hek van de dam. Iedereen heeft wel een 

mening, veelal verwoord via tweets, blogs of vlogs. Zo 

worden ‘nieuwe werkelijkheden’ makkelijk verspreid 

en kunnen de emoties snel hoog oplopen. Hoe heeft het 

zo ver kunnen komen en belangrijker nog, hoe kunnen 

we maatschappelijke discussies weer over de feiten 

laten gaan? 

De technologie is tegenwoordig bepalend 

voor het maatschappelijk debat. De infor-

matievoorziening is reusachtig gegroeid 

de afgelopen 30 jaar. Wie kent het nog, de 

encyclopedie in boekvorm? Vroeger kozen 

we het juiste boek op basis van de begin-

Vechten tegen de  bierkaai

Wetenschap versus emotieTHEMA

Dr.Ir. Léon Jansen is strategisch adviseur 
bij Schuttelaar & Partners (leon.jansen@
schuttelaar.nl, www.schuttelaar.nl). Hij 
is gespecialiseerd in de duurzaamheid en 
gezondheid van voedsel. 

letters van het trefwoord op de rug van 

de encyclopediedelen. Nu typen we een 

zoekterm in en onmiddellijk verschijnen 

duizenden links met informatie op je 

scherm. Deze informatie wordt ook veel 

sneller verspreid, waardoor het bereik van 

een discussie veel groter is geworden. Niet 

alleen de zeer geïnteresseerden, die naar de 

bibliotheek gaan en in de boeken duiken, 

praten tegenwoordig een woordje mee. 

Iedereen kan snel (al dan niet onderbouwde) 

informatie van het internet halen, zich op 

basis daarvan een mening vormen en die 

vervolgens gemakkelijk via social media of 

online discussiefora uitventen. En hier gaat 

het weleens fout. Niet iedereen is name-

lijk getraind om goed in te schatten hoe 

betrouwbaar de informatiebron is. Dat is 

iets waar het onderwijs nog veel aandacht 

aan mag geven.

Iedereen een expert
Iedereen vindt op internet snel en 

eenvoudig een podium voor zijn of haar 

mening. Met als gevolg dat men zich zo kan 

profileren als een (ervarings-)deskundige 
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of ‘journalist’. Veel mensen voelen zich 

dan ook niet belemmerd om als expert 

te acteren. Want ze hebben immers de 

moeite genomen om online informatie op 

te zoeken, of ze hebben ergens iets van een 

ander gehoord, en dus het is waar. N = 2* 

dus het moet zo zijn! Dat is de staat van de 

waarheidsvinding tegenwoordig en dan 

heb ik het nog niet eens over het fenomeen 

nepnieuws.

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling die 

de positie van de wetenschap schaadt. 

Wetenschappers kunnen hun expertise 

veel minder goed uiten. Sterker, hun 

mening wordt door al die online ‘experts’ 

in twijfel getrokken. Het feit dat iemand 

decennia ergens op heeft gestudeerd, wordt 

volkomen genegeerd. Eenieder die beweert 

dat het anders zit, wordt op social media 

(bijna) net zo geloofd als de wetenschapper. 

Wetenschappers kunnen onmogelijk 

reageren op alle onzin en aantijgingen. 

Want het vergt een dagtaak om mensen te 

proberen uit te leggen hoe iets nu werkelijk 

in elkaar zit. Bovendien staat ‘de andere 

kant’ helemaal niet open voor een weten-

schappelijk gefundeerd college, dat het 

tegendeel bewijst. Het is dus vechten tegen 

de bierkaai. 

De burger
Sociale media hebben een enorme impact. 

Veel mensen delen zo hun halve leven en 

persoonsgegevens. Privacy is geen zorg in 

dit parallelle online universum dat vooral 

de positieve kanten van het leven belicht. 

Deze massaal gedeelde goed-nieuwsshow 

wekt de indruk dat we met z’n allen veel 

socialer zijn geworden. Maar je kunt ook 

volkomen anoniem reageren richting het 

grote publiek. Als onbekend individu kan 

je alles zeggen, zonder dat je er persoonlijk 

op wordt aangesproken. Je kunt anoniem 

volkomen individualistisch en ongenu-

anceerd reageren in het maatschappelijke 

debat. Eindelijk een mogelijkheid om die 

wetenschappers in hun ivoren toren te laten 

horen hoe de burger erover denkt! 

Biedt weerstand
Het gebruik van schuilnamen bij Twitter en 

andere social media leidt ertoe dat iedereen 

onbelemmerd zijn of haar emoties en frus-

traties kan afreageren op anderen 

met een andere mening. 

Verwensingen en bedrei-

gingen komen met grote 

regelmaat voor op deze 

‘sociale’ platforms. Ook 

ik ben wel eens naar de 

brandstapel verwezen 

in zo’n vurig debat. Op 

zich is het begrijpelijk 

dat wetenschappers hier 

niet langer op reageren. In hun 

sociale functie als wetenschapper op een 

openbare universiteit, zijn contactgegevens 

eenvoudig vindbaar. Het gevolg van een 

eigen mening, kan jarenlange spam zijn, die 

je je liever bespaart. We hebben tenslotte 

al genoeg mails in ons postvak. Toch ben 

ik van mening dat de experts zich moeten 

blijven laten horen, al is het maar om als 

een Asterix en Obelix vanuit het bekende 

Gallische dorpje weerstand te blijven bieden 

tegen de overmacht van de online Romeinse 

legioenen vol lege meningen en halve 

waarheden. Ik ben geen Marxist, maar ik 

beveel de strijdkreet “Wetenschappers aller 

vakgebieden verenigt u” van harte aan. Als 

zelfs professionals onwaarheden voor lief 

nemen door hier niet meer tegen te ageren, 

is het hek echt van de dam. 

Hoe het tij te keren?
Wat kunnen de experts nu doen om weer-

stand te bieden tegen de ongefundeerde 

visies uit in (vooral) de social media? Ik zie 

twee opties. Enerzijds zouden de experts 

poules kunnen vormen met een eigen 

podium, bijvoorbeeld een website, waarop 

ze gestructureerd hun visie aanbieden aan 

de maatschappij over actuele issues. Door 

met enkele experts samen een gedragen 

visie op een naslagsite te publiceren, kan in 

ieder geval deze bron gebruikt worden als 

referentiesite voor de expert-stem over een 

onderwerp. De moedige wetenschappers die 

ernaar verwijzen kunnen zich dan beroepen 

op een podium waarnaar ze verwijzen en 

worden waarschijnlijk minder direct op 

hun persoonlijke visie aangevallen.

Een andere optie is om een 

verbond te sluiten tussen 

een groep van experts op 

verschillende gebieden 

en een groep van serieuze 

wetenschapsjournalisten. 

Deze journalisten kunnen 

issues, die een hot topic op social 

media zijn, toetsen aan de visie van de 

wetenschappers die ze daarvoor systema-

tisch benaderen. Via de landelijke pers kan 

dan een gefundeerde toelichting op een 

maatschappelijk issue worden verkregen. 

Nu lopen deze contacten vaak via indi-

viduele connecties. Ik denk dat een meer 

structurele opzet kan helpen om de beno-

digde feedback en inzichten te verzamelen.

Of we daarmee de emoties uit de discussie 

krijgen? Nee. Maar ik denk dat dit niet nodig 

is. Emoties tonen juist de betrokkenheid van 

personen bij een onderwerp. Wel denk ik dat 

het nodig is om te zorgen dat deze discus-

sies gebruik blijven maken van de juiste 

feiten en inzichten, en dat degene die deze 

inzichten verschaffen zich veilig kunnen 

voelen om ze te uiten. De hier genoemde 

opties om expertvisies te ventileren, kan 

daarbij helpen.

Léon Jansen

‘Wetenschap-
pers kunnen onmo-
gelijk reageren op 
alle onzin en aan-

tijgingen’

Vechten tegen de  bierkaai

Wetenschap versus emotie THEMA

* N=2 slaat op een steekproef onder t wee 
personen en het gegeven dat de gevonden feiten 
daarmee slechts een zeer beperk te kans hebben 
een juiste weergave van de algemene werkelijk-
heid te weerspiegelen. 
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Bij onrust in het land wordt regelmatig een beroep gedaan op de kennis van het 

RIVM. Dit gebeurt steeds meer. “Emotionele onderwerpen werken de laatste jaren 

behoorlijk agenderend”, constateert Els van Schie, directeur RIVM. "Daardoor 

krijgen bepaalde zaken soms te veel aandacht.” Toch ziet zij deze ontwikkeling 

zeker niet alleen maar negatief. “Vaak zit er in emoties een kern van waarheid 

waar we ons voordeel mee kunnen doen.”

Gewoonlijk vindt voorafgaand aan een 

ontwikkeling gedegen wetenschappelijk 

onderzoek plaats. Onderzoeksinstituten als 

het RIVM zetten de feiten op een rij: wat is de 

meerwaarde, kan het, is het veilig en – last 

but not least - is er voldoende draagvlak. Els 

van Schie constateert dat het de laatste jaren 

echter vaak precies andersom gebeurd en 

emoties er eerder zijn dan de feiten. “Emoties 

kunnen dus ook leidend zijn en aanmoedigen 

om ergens aandacht aan te besteden.”

Rubbergranulaat
Als voorbeeld noemt Van Schie de recente 

nationale commotie over rubbergranulaat, 

de korrels van oude autobanden op voetbal-

velden van kunstgras. “In dit geval is, aange-

wakkerd door het TV-programma Zembla, 

de emotie agenderend voor ons geweest. De 

emoties liepen heel erg hoog op in de samen-

leving.” Voor de RIVM was alle commotie 

aanleiding tot hernieuwd onderzoek. “Onder 

extreme omstandigheden moesten we in 

korte tijd een enorme krachtinspanning 

leveren.” Daarbij is het onderzoeksinstituut 

niet over een nacht ijs gegaan. “Wij hebben 

onder meer goed geluisterd naar de reacties 

op sociale media en een aantal heel actieve 

mensen uitgenodigd voor focusgroepsge-

sprekken. Daarnaast is het algemeen publiek 

benaderd met de vraag hoe zij dachten over 

het veronderstelde gevaar van die velden. 

Dan zie je dat de sociale media zeker niet 

representatief zijn voor wat er algemeen in 

de samenleving leeft.” Uiteindelijk kwam 

naar voren dat het verantwoord is om te 

sporten op kunstgrasvelden met rubbergra-

nulaat. “Van negatieve gezondheids-

effecten is geen sprake.” 

Gaandeweg is het vervol-

gens steeds rustiger 

geworden rond het 

onderwerp, ondanks 

dat Zembla er nog een 

keer aandacht aan heeft 

besteed. “De programma-

kers bleven twijfel zaaien. Men 

speelde heel erg in op de emotie. Zo 

was er in deze tweede uitzending nadruk-

kelijk veel aandacht voor leukemiepatiënten, 

terwijl leukemie niet aan stoffen in rubberg-

ranulaat kan worden toegeschreven.” Van 

Schie vindt dit jammer. “Over het agenderen 

van zo’n thema zal ik niks zeggen, dat past 

bij de rol van onderzoeksjournalistiek en kan 

zeker belangrijk zijn. Wel vraag ik me serieus 

af of je, terwijl de feiten bekend zijn, moet 

blijven poken.” 

Beleving vraagt aandacht
Een relatief nieuw aandachtspunt voor het 

RIVM, waar emoties mede een rol spelen, is 

onderzoek naar beleving van gevaar of hinder. 

"Neem terrorisme. Bij een aanslag 

kunnen de emoties hoog 

oplopen. Kijk je naar de 

feiten, dan is dit niet het 

grootste risico in ‘kans 

maal effect’ en liggen 

de echte prioriteiten op 

veiligheidsgebied dus 

elders. Maar als de bele-

ving rond een onderwerp 

heel groot is, moet je er wel 

aandacht voor hebben. Met als gevolg 

dat we een heleboel geld besteden aan de 

bestrijding van terrorisme. Begrijpelijk, maar 

ik constateer wel dat emotie hier leidend is.” 

Met dit voorbeeld stipt de RIVM-directeur de 

keerzijde aan van hoog oplopende emoties. 

‘Aandacht voor 
een onder werp staat 

lang niet altijd in 
verhouding tot het 
werkelijke risico’

“Oplaaiende meningen 
zijn ook feiten”

►

Els van Schie, directeur RIVM:



9Tijdschrift Milieu, juni 2018Wetenschap versus emotie THEMA

Els van Schie: “Ik zou graag 
zien dat er meer kennis 
wordt ontwikkeld om in 
een vroeg stadium preven-
tief onderzoek te doen”

►

Fo
to

: R
IV

M
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Alle aandacht voor een bepaald onderwerp 

staat lang niet altijd in verhouding tot het 

werkelijke risico. Publiciteit en emoties van 

het grote publiek kunnen er voor zorgen dat je 

onevenwichtig veel aandacht aan een onder-

werp besteedt. De balans dreigt dan zoek te 

raken.”

Betrokkenheid en transparantie
Regelmatig spelen er in de samenleving 

thema’s op die telkens opnieuw terugkomen. 

Neem het gedoe rond de plaatsing van wind-

molens, waarbij tegenstanders wijzen op de 

overlast door geluid en slagschaduw. Is dit niet 

voor eens en altijd helder te maken zodat voor 

ieder formaat windmolen vooraf duidelijk 

is wat de effecten zijn? Van Schie denkt van 

niet. “Hier spelen meestal gewoon individuele 

belangen, bijvoorbeeld als je denkt dat je huis 

minder waard wordt door de komst van een 

windmolen in de directe nabijheid. Het gaat 

dan niet meer over de vraag of er werkelijk 

sprake is van gezondheidslast of milieuversto-

ring, maar louter om persoonlijke percepties.” 

Niettemin vindt Van Schie dat je emoties niet 

moet  negeren. “Oplaaiende meningen zijn 

namelijk ook feiten. Ze gaan immers over wat 

mensen denken, voelen en ervaren. Opinies 

die in het maatschappelijk debat komen 

bovendrijven, vragen van ons een andere 

oriëntatie dan wanneer we alleen op zoek 

gaan naar feiten. Dat heeft beslist meer-

waarde. Te meer daar percepties in bepaalde 

gevallen zelfs ziekmakend kunnen 

zijn en dat is best nieuw voor 

ons. Neem geluid. Bepaalde 

overlast is veelal niet fysiek 

ziekmakend, maar dit 

gebeurt wel via de beleving 

ervan. Daarom moet je de 

zorgen van mensen serieus 

nemen.”

Wel is volgens haar veel onrust te 

voorkomen door het publiek beter bij een 

ontwikkeling te betrekken. “Geef ongeruste 

burgers meer verantwoordelijkheid. Bij wind-

molens zou je bijvoorbeeld direct betrokkenen 

ook zelf metingen kunnen laten verrichten 

naar de geluidsproductie. Of als het gaat om 

onrust over de gezondheid, dat je omwo-

nenden zelf metingen laat verrichten naar de 

luchtkwaliteit. Door die directe betrokken-

heid, vergroot je de medeverantwoordelijk-

heid. Het belangrijkste is betrokkenheid en 

transparantie. Natuurlijk kun je niet iedereen 

gelukkig maken, maar eerlijk zijn, open zijn 

en niet je handen over je werk houden zijn de 

minste dingen die je kunt doen. Dat neemt de 

zorg niet helemaal weg, je zult altijd tegen-

standers houden, maar het helpt wel.” 

Onvoldoende geëquipeerd
Spijtig vindt Van Schie het dat budgettaire 

redenen het moeilijk maken om in te spelen 

op zaken die plotsklaps opspelen in de samen-

leving. “Het leeuwendeel van de onderzoeks-

budgetten is geoormerkt, waardoor we geen 

vrije ruimte hebben. Vooraf moeten 

we aangeven wat we gaan 

onderzoeken. Onze beste-

dingsruimte is een politieke 

keuze en daar komt nog 

eens bij dat ons budget de 

afgelopen jaren flink is 

ingekrompen. Gevolg is dat 

het onderzoek vaak reactief is. 

Wij doen onderzoek naar zaken 

waar we een opdracht voor hebben 

en kunnen niet onze eigen agenda’s bepalen. 

We kunnen onze opdrachtgevers hooguit 

tippen over zaken waar nader onderzoek 

verstandig lijkt.”

Is daar niets aan te doen? “Natuurlijk zijn wij 

hierover regelmatig met Den Haag in gesprek, 

maar als de budgetten op zijn dan moet je 

het daarmee doen. Ik heb moeite met het feit 

dat we niet voldoende geëquipeerd zijn om 

de vraag voor te zijn.” Tegelijkertijd ziet Van 

Schie met lede ogen aan dat onderzoeksgeld 

soms naar zaken gaat die niet of nauwelijks 

urgent te noemen zijn. “Luchtverontreiniging, 

met name door fijnstof, veroorzaakt met stip 

de grootste gezondheidslast. Toch gaat in de 

waan van de dag de aandacht vaak uit naar 

andere zaken.”

Achter de feiten aanlopen
Van Schie maakt zich in dit verband ook 

zorgen over het al te enthousiast omarmen 

van innovaties. “Regelmatig worden nieuwe 

technieken geïntroduceerd zonder dat er goed 

is gekeken naar de mogelijke consequenties. 

Ik zou graag zien dat er meer kennis wordt 

ontwikkeld om in een vroeg stadium preven-

tief onderzoek te doen. Daarmee kunnen we 

voorkomen dat er over een aantal jaren over 

een ingevoerde innovatie alsnog een crisis 

ontstaat." Als voorbeeld noemt ze ontwik-

kelingen in het kader van de energietransitie. 

“Het kabinet wil op korte termijn zoveel 

mogelijk huizen energieneutraal maken, 

terwijl het onduidelijk is wat de gevolgen 

hiervan zijn voor het binnenklimaat. We 

moeten voorkomen dat we de huizen zo 

inrichten dat men straks allerlei schadelijke 

stoffen inademt. Daar praten we wel over in 

Den Haag, maar het versneld terugbrengen 

van de CO2-uitstoot is leidend.” 

Een ander zorgpunt is de onzekerheid over de 

stabiliteit van het elektriciteitsnet wanneer 

zonne- en windenergie moeten voorzien in 

de capaciteit van de huidige kolencentrales. 

Ook in het kader van de circulaire economie 

ziet Van Schie dingen gebeuren waar we 

later spijt van kunnen krijgen. “Je wilt heel 

graag proactief werken en alles onder de loep 

nemen voordat het wordt uitgerold. Maar als 

Nederland daar geen geld voor over heeft, blijf 

je in veel gevallen achter de feiten aanlopen. 

Met als gevolg frustraties en kosten die 

wellicht vermeden hadden kunnen worden. 

Dat vind ik jammer.”

 

Jan de Graaf

Onduidelijk is wat de gevolgen van 
vergaande isolatie zijn voor het
binnenklimaat

‘ Veel onrust is 
te voorkomen door 

het publiek beter bij 
een ont wikkeling 

te betrekken’
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De waarheid 
voorbij? 
Bezorgdheid om de rol van wetenschap in de huidige maatschappij is veelal 

onnodig. Het is namelijk vooral de wetenschap als instituut die onder druk 

staat. Eerder dan feiten tegenover gevoelens te plaatsen, doen we er daarom 

beter aan te vragen hoe rede en emotie vruchtbaar in wetenschapsbeoefening 

kunnen samengaan.

Michiel van Oudheusden is verbonden 
aan KU Leuven en onderzoeker bij 
Studiecentrum Kernenergie SCK•CEN 
(michiel.van.oudheusden@sckcen.be).

Experimenterende 
burgerwetenschap-
pers in een biolabo 
in Gent Fo
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heid inruilden voor relativisme. Met hun 

scepticisme tegenover ‘de waarheid’ en 

hun aandacht voor waarheidsconstructie 

schiepen ze echter ook ruimte voor een 

samengaan van rede en emotie in politiek 

en wetenschap. In zijn Ars Rhetorica bepleit 

Aristoteles het belang van overtuigings-

kracht door middel van ethos, pathos en 

logos. Logos gaat over de inhoud van 

een betoog of de argumentatie, 

pathos verwijst naar de passie 

van de redenaar en ethos 

naar de integriteit van de 

spreker. Daarmee onder-

streept hij het belang van 

overtuigingskracht mét 

aandacht voor de bewijs-

gronden waarop een goed 

betoog stoelt.

Vandaag lijken heel wat wetenschappers 

het belang van rede te onderschrijven 

maar dat van redevoering te vergeten of 

te negeren. Als post-truth echter één ding 

duidelijk maakt, dan is het wel dat feiten 

niet eenduidig zijn en niet voor zich spreken. 

Statistieken en cijfers lijken misschien 

objectief, maar bieden een bepaalde kijk op 

de werkelijkheid en kunnen verdraaid 

worden. Het aandragen van feiten alleen 

volstaat dus niet om te overtuigen. Die 

strategie schiet tekort, mede omdat ze 

emoties uitsluit in plaats van ze een 

volwaardige plaats te geven in publieke 

discussiefora. 

Mystiek als kracht
Emoties hebben naast 

een retorische ook een 

cognitieve waarde. De 

natuurkundige Albert 

Einstein schreef ooit: 

‘De mooiste en diepste 

emotie die we kunnen 

ervaren is de gewaar-

wording van het mystieke. 

Het is de kracht van alle ware 

wetenschap’. Voor Einstein was 

waarheidsvinding afhankelijk van mense-

lijke zintuigen en gevoelens, waaronder 

passie, nieuwsgierigheid en intuïtie. Zijn 

ontzag voor wat hij ‘het eeuwige mysterie 

van de wereld’ noemde, noopte hem tot 

meer bescheidenheid en openheid. Voor 

Einstein dus geen wetenschap zonder 

indringende emoties.

Milieuwetenschappers en -professionals 

worden steeds vaker geconfronteerd met 

burgers, politici en journalisten die geen oor 

hebben naar de feiten over milieukwesties, 

maar zich laten leiden door emoties. Het 

beeld is herkenbaar en zelfs tekenend voor 

wat sommigen het post-factum of ‘post-

truth’ tijdperk noemen. Daarin worden 

allerlei onwaarheden uitgestort op publieke 

fora en massaal gedeeld via Facebook en 

Twitter. Op die manier komt de weten-

schap onder grote druk te staan. Volgens het 

Amerikaanse tijdschrift National Geographic 

woedt er zelfs een ‘war on science’. Daarbij 

zoeken populisten en praatjesmakers niet 

de waarheid op, maar de publiciteit en de 

sentimentaliteit1.

Is post-truth echt een bedreiging voor de 

wetenschap? En moeten wetenschappers 

resoluut kiezen voor de rede in plaats van 

de emotie? Om dat uit te zoeken, loont het 

de moeite dieper in te gaan op de plaats 

van emoties in onze cultuur en in weten-

schappelijke kennisverwerving, alsook de 

toenemende popularisering van wetenschap 

en technologie. Daar liggen kansen voor 

wetenschappers om constructief met post-

truth om te gaan.

Retorische kracht emoties
Post-truth kan bezwaarlijk een nieuw 

fenomeen genoemd worden. Vaak wordt de 

oorsprong ervan gezocht bij de ‘postmoder-

nisten’, naoorlogse continentale filosofen die 

de idee van een objectieve, universele waar-

heid afwezen. Het in vraag stellen van waar-

heid en rede sluit echter aan bij een eeuwen-

oude stroming binnen de westerse filosofie. 

In de vijfde eeuw voor Christus verkondigden 

de sofisten in Griekenland al dat waarheid 

subjectief is omdat eenieder er een andere 

mening over kan hebben. Met uitspraken als 

‘over elke zaak bestaan er twee opvattingen, 

die tegenover elkaar staan’ ondermijnden ze 

het zoeken naar vaste kennis en maakten ze 

die zoektocht zelfs verdacht. 

De sofisten kregen harde kritiek te verduren 

omdat ze redelijkheid en waarachtig-

‘ Steeds meer we-
tenschappers lijken 

het belang van rede-
voering te vergeten 

of te negeren’
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De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum 

heeft die affectieve kanten van kennis en 

kennisverwerving meermaals beschreven: 

verwondering en intuïtie kunnen tot 

meer betrokkenheid en inzicht leiden in 

wetenschappelijke en maatschappelijke 

vraagstukken. Ze richten immers onze 

blik op en benadrukken wat we belangrijk 

vinden. Zodoende geven ze gestalte aan onze 

waarden en de vraag waarvoor we onder-

zoek willen inzetten.2

Morele verankering
Andere denkers, waaronder Sabine Roeser, 

treden Nussbaum bij door te pleiten voor 

meer emotie in debatten over de mogelijke 

risico’s van wetenschap en technologie. 

Volgens Roeser schuilt er morele kracht 

en wijsheid in de emoties van burgers. 

Wetenschappelijke innovaties – van nieuwe 

vormen van energiewinning tot innovaties 

in de geneeskunde – kunnen verantwoorder 

en succesvoller zijn als ze vroegtijdig reke-

ning houden met, en inspelen op, maatschap-

pelijke gevoeligheden.3

Deze inzichten zijn van belang voor de 

milieuwetenschapper, die zorg wil dragen 

voor de natuur en een grote maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid heeft. Zonder een 

morele verankering in waarden als duur-

zaamheid, biodiversiteit en matigheid is een 

voldragen milieuwetenschap ondenkbaar. 

In een tijd waarin internationale klimaataf-

spraken openlijk in vraag worden gesteld en 

zelfs teruggedrongen, dwingen klimaatscep-

tici milieuwetenschappers alvast om hun 

waarden helder te stellen. Dat lukt niet door 

feiten artificieel van waarden te scheiden, 

maar door ze samen te nemen. Daarbij 

dient de nadruk te liggen op de emoties en 

waarden die wetenschappers drijven, zoals 

feitelijkheid, nieuwsgierigheid en zorg. 

Impact nepfeiten gering 
Feiten en emoties dus. Rede en gevoel. 

Maar geven we daarmee geen vrij spel 

aan klimaatontkenners, creationisten en 

populisten die enkel de feiten selecteren 

die passen in hun visie of overtuiging? 

Dat gevaar is inderdaad reëel. De opkomst 

van big data leidt ertoe dat sommigen zich 

opsluiten in ‘echoputten van het eigen 

gelijk’ zoals de journalist Haro 

Kraak het verwoordt; ‘door 

algoritmes gecreëerde 

bubbels waarin we 

uitsluitend nieuws tegen-

komen dat ons wereld-

beeld bevestigt’4.

Maar die ontwikkeling zegt 

nog niets over de reële impact 

van nepfeiten op de maatschappij 

in haar geheel. Wie hecht écht geloof aan 

de nepverhalen die de ronde doen? De eerste 

studies hiernaar tonen een gering effect. De 

meeste mensen lezen immers niet alleen 

fake news maar ook en vooral real news, en 

staan kritisch tegenover beide5.

Opkomst burgerwetenschap
Daarnaast ontstaan dankzij nieuwe tech-

nologieën steeds vaker nieuwe, beloftevolle 

interactievormen tussen wetenschap en 

civiele maatschappij, zoals burgerweten-

schap. In Nederland, Vlaanderen en elders 

verzamelen burgers met wetenschappers 

data of doen ze zelf aan onderzoek. De verza-

melde gegevens worden online gedeeld en 

zijn voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden 

zijn te vinden bij vogeltellingen, het meten 

van de luchtkwaliteit en monsternames van 

drinkwater. Dankzij dit soort initiatieven 

dragen burgers bij aan echt wetenschap-

pelijk onderzoek, met oog voor concrete 

maatschappelijke vraagstukken. Vaak zijn 

ze kritisch voor de toenemende verweven-

heid van wetenschap met belanghebbende 

partijen, zoals de industrie. 

Het is dus niet zozeer de wetenschap als 

methode of kennisleer die vandaag onder 

druk staat, maar de wetenschap als insti-

tuut. Uit burgerwetenschap spreekt alvast 

een sterk geloof in de wetenschappelijke 

methode, experimenteerdrang en ontdek-

king. Het kan burgers dichter bij de beleids-

Wetenschap versus emotie THEMA

vorming over wetenschap en innovatie 

betrekken en ruimte scheppen voor overleg 

tussen wetenschap en samenleving.

Ethos, pathos én logos 
Post-truth dwingt ons na te 

denken over de betekenis 

van waarheid en waar-

heidsvinding in een snel 

veranderende wereld. 

Voor wetenschappers zijn 

feitelijkheid en objecti-

viteit daarbij essentieel. 

Die waarden sturen hun 

onderzoek en geven uitdruk-

king aan hun diepste emoties, verlangens 

en ervaringen. Eerder dan feiten tegenover 

gevoelens te plaatsen, doen we er daarom 

beter aan te vragen hoe rede en emotie 

vruchtbaar in wetenschap en wetenschaps-

beoefening kunnen samengaan. Daarvoor 

moeten wetenschappers hun verbeelding 

aanspreken en manieren bedenken om hun 

activiteiten sterker in de maatschappij te 

verankeren.

De digitalisering en de popularisering van 

wetenschap bieden alvast mogelijkheden 

hiertoe. Initiatieven zoals burgerweten-

schap hebben een enorm potentieel. Burgers 

krijgen hiermee immers de mogelijkheid om 

zelf wetenschap te beleven en wetenschap-

pelijke instituten te dwingen om rekening te 

houden met reële maatschappelijke noden, 

zoals milieuvervuiling. Milieuprofessionals 

met een voet in de praktijk zijn uitstekend 

in staat om op dit soort noden in te spelen: 

ze kunnen wetenschappelijke kennis en 

instrumenten aanreiken en hun passie voor 

milieu vanuit hun ervaringen uitdragen, met 

zin voor nuance en feitelijkheid en met geloof 

en overtuigingskracht. Met ethos, pathos én 

logos dus en liefst ook met een open geest 

en inlevingsvermogen, in het belang van 

wetenschap, milieu en maatschappij.

De v ijf referenties van dit ar tikel zijn op 
te v ragen bij de V V M.

Michiel van Oudheusden 

‘Burger weten-
schap kan ruimte 

scheppen voor overleg 
tussen wetenschap 

en samenleving’
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Milieubeleid speelt zich af in de driehoeks-

verhouding tussen bestuurders, experts 

en allerlei soorten belanghebbenden. De 

afgelopen decennia is burgerparticipatie 

een vanzelfsprekendheid geworden, een 

vereiste voor democratische besluitvorming. 

De praktijk leert dat dit in veel gevallen 

niet werkt, neem alle ophef over windmo-

lens, CO2-opslag, dijkverhogingen en het 

verleggen van rivierbeddingen. “Burgers 

wantrouwen de professionals en de over-

heid krijgt meestal de schuld”, aldus Sonja 

van der Arend, schrijver en onderzoeker 

van SenF - serious fiction. “Als er weer eens 

ruzie is, zoekt men de oplossing vaak in meer 

onderzoek en overleg, maar dat blijkt in veel 

gevallen een recept voor nog meer strijd.” 

Met haar ‘beleidsromans’ werkt zij aan een 

andere benadering van de relatieproblemen 

tussen overheden, experts en samenleving.

Emotionele burgers
Professionals vinden vaak dat burgers zich 

laten leiden door emoties. Maar burgers 

verdiepen zich wel degelijk in het onderwerp 

en zij vinden die houding van professionals 

arrogant. “Die tegenstelling tussen weten-

Relatietherapie 
overheid hapert

De relatie tussen milieuprofessionals, over-

heden en burgers is op z’n zachtst gezegd 

gespannen. “Het kan soms behoorlijk 

knallen”, constateert Sonja van der Arend. 

“Voor bestuurders is meer onderzoek en meer 

overleg meestal het antwoord op maatschap-

pelijke tegenstand. Een andere relatiethe-

rapie heeft men niet paraat.”

Sonja van der Arend: “Geef de 
illusie op dat beleid simpel is”Fo
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schap en emoties is helemaal niet zo simpel. 

Ik denk dat er meer oog moet komen voor de 

rationaliteit van participerende burgers. En 

ook voor de emoties van professionals.” 

De wetenschap treft in haar ogen eveneens 

blaam. “Wetenschappelijke en toegepaste 

kennis over milieubeleid is gericht op experts 

en bestuurders. Iedereen vindt dat burgers, 

de niet-professionals, moeten participeren in 

beleid, maar waar vinden zij de kennis om 

dat op een effectieve manier te doen?” Daar 

komt bij dat de relatie tussen burgers en over-

heden niet begint met verliefdheid, maar met 

ruzie. “Intern zijn ambtenaren, bestuurders 

en experts al tijden met een project bezig, 

terwijl het voor de bewoners pas begint op 

het moment dat er een plan naar buiten 

komt. Dan hebben zij al een enorme achter-

stand in kennis.” 

Gedeelde waarden
Van der Arend pleit ervoor om kennis 

over (milieu)beleidsvorming meer vanuit 

de beleving van burgers te ontwikkelen. 

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. “Een wetenschappelijk onderzoek 

moet immers voldoen aan bepaalde eisen. 

En terecht. Maar die eisen zijn vaak geba-

seerd op het idee dat beleid uiteindelijk de 

optelsom is van rationele afwegingen. De 

praktijk is echter veel en veel weerbarstiger.” 

Het gevolg is dat participatie in theorie 

betekenis krijgt vanuit het perspectief 

van professionals. “In de praktijk bete-

kent participatie dan dat burgers mogen 

meepraten over het werk van milieuexperts 

en beleidsmakers. Maar burgers hebben een 

hele andere verhouding tot het milieu, hun 

omgeving en beleid. Professionals vinden 

elkaar op gedeelde normen, over hoe ze zich 

horen te gedragen in een beleidsproces. Maar 

de samenwerking tussen participerende 

burgers is veelal gebaseerd op gedeelde 

waarden.”

Zo’n waarde is bijvoorbeeld hun buurt of 

het landschap. In beleidskringen wordt die 

houding volgens haar ten onrechte vaak 

gezien als emotioneel; ‘not in my backyard’. 

“Men vergeet dan dat de mensen waarom 

het gaat, juist die ‘backyard’ delen. Die is de 

basis voor hun samenwerking. ‘Not in my 

backyard’ klinkt wellicht egoïstisch, maar 

het is in feite heel logisch dat de direct 

betrokkenen zich hier sterk voor 

maken. Wie doet dit anders?” 

Een ander verschil tussen 

professionals en burgers 

is dat professionals, 

hoewel zeer betrokken 

bij hun thema, vaak een 

zekere afstand hebben tot 

specifieke projecten. Hun 

werkveld is veel groter. “Voor 

participerende bewoners is dat ene 

project het enige dat telt. Hun betrokkenheid 

is vaak heel gepassioneerd. Mensen steken er 

soms zomaar 30 uur per week in.”

Macht
Kortom, participatie is geen eenduidig 

begrip en overleg is niet vanzelf democra-

tisch als je iedereen aan een ronde tafel zet. 

“Maar men benadert het als een manage-

mentvraagstuk, en geeft de rol van macht 

te weinig expliciete aandacht.” Bovendien is 

er een verschil in tijdhorizon. “Beleid heb je 

nodig om de samenleving voor te bereiden 

op de lange termijn. Maar de lasten worden 

in het hier en nu gevoeld en zijn niet altijd 

gelijk verdeeld. Het realiseren van milieu-

beleid kan ook daardoor niet zonder het 

gebruik van macht. Overleg en onderzoek 

is niet genoeg. Na jarenlang overleggen en 

onderhandelen is het uiteindelijk vaak een 

coalitie van ambtenaren en experts die op 

een compromis aanstuurt. Mensen kunnen 

zich daar vervolgens, al dan niet morrend, bij 

neerleggen.”

Menselijke factor
Om de rol van burgers in beleid te versterken, 

adviseert Van der Arend nadrukkelijker in 

te spelen op de kennisbehoefte van burgers, 

met oog voor de menselijke factor. “Dat 

begint met het opgeven van de illusie dat 

democratisch milieubeleid eenvoudig, rati-

oneel en machtsvrij tot stand komt. Burgers 

weten niet, en professionals vertellen niet, 

hoe ingewikkeld besturen is. Het maken 

van beleid wordt gepresenteerd als iets dat 

in principe een rationele opgave is, maar 

het is vaak een hele ironische en tragische 

aangelegenheid.” 

Wat helpt, is meer aandacht te 

besteden aan de niet-ratio-

nele kanten van de beleid-

spraktijk. “Daarom schrijf 

ik beleidsromans. Daarin 

kan ik namelijk laten zien 

dat beleid niet alleen tot 

stand komt op basis van 

feiten en argumenten. Toeval, 

persoonlijke relaties, emoties, wil, 

passie, karakter en macht spelen allemaal 

een rol. In een roman kun je dat goed laten 

zien.” 

Verbeelding 
Sonja van der Arend schreef de afgelopen 

jaren drie romans over milieubeleid: Een 

otter in Brussel over de Kaderrichtlijn Water, 

De nevengeul van Kampvoort over Ruimte 

voor de Rivier, en Beter dan nul over ener-

gieneutrale kantoren. “Ik denk dat effectief, 

gedragen milieubeleid niet zonder verbeel-

ding kan. Laat de verbeelding spreken, dat 

maakt de tegenstelling tussen feiten en 

emoties ook minder scherp. Daarbij hoeven 

we niet te tornen aan onze wetenschap-

pelijke waarden, want die zijn ook heel veel 

waard. Maar om die feitelijke kennis effectief 

te vertalen in democratisch beleid, heb je 

toch echt verbeelding nodig. Daarmee kweek 

je begrip voor de rol van emoties en van 

verschillende vormen van rationaliteit.” 

Zij roept op de database aan feitjes, het 

beeld dat veel mensen nu bij wetenschap 

hebben, te doorbreken. “Beleidsromans 

bevatten een andere vorm van kennis, die 

veel geschikter is voor niet-professionals. 

Verbeeldingskennis noem ik dat, een soort 

film die zich afspeelt in je hoofd. Die film 

kan je raken, maar leert je ook hoe dingen 

kunnen gaan.” 

Jan de Graaf

‘Ef fectief, 
gedragen milieube-
leid kan niet zonder 

de verbeelding te 
laten spreken’

Wetenschap versus emotie THEMA
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Er is niks mis met emotie. Maar als 

emotie je belemmert om naar - soms 

onaangename - feiten te kijken, dan 

moet je oppassen. Hetzelfde geldt voor 

al te optimistisch communiceren over 

de oplosbaarheid van overweldigend 

grote problemen als het broeikaseffect. 

Dan kunnen fictie en wensdenken de 

overhand krijgen en ontstaan – moge-

lijk onbewust – reacties die je eerder 

verwacht bij sekteaanhangers.

Als het om milieu gaat, is emotie een onmis-

bare drijfveer tot actie. Zonder boosheid over de 

rotzooi, vervuiling en verspilling is het moei-

lijker om gemotiveerd er tegenaan te gaan. Pas 

als mijn frustratie groot genoeg is, ga ik bijvoor-

beeld blikjes en petflesjes rapen in mijn buurt. 

Ook is het volstrekt terecht dat we alles op alles 

zetten om de klimaatverandering te beperken. 

Maar de energietransitie gaat niet lukken als 

wishful thinking over technische innovaties 

domineert, zeker indien de toetsingsregel 

‘meten = weten’ wordt genegeerd. 

Verraad
Een treffend voorbeeld van dit laatste, is ons 

artikel in Tijdschrift Milieu van oktober 2017 

over ‘aardgasvrij’ als hype. Dat veroorzaakte, 

zachtjes uitgedrukt, nogal wat opschudding. 

Op 5 april jl. verscheen in de Volkskrant een 

Waak voor fictie 
en wensdenken

Er is geen enkele 
reden om elektrische 
auto ś ‘schoon’ te 
noemen

Wetenschap versus emotieTHEMA
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gelijksoortig opiniestuk over de negatieve 

gevolgen van overhaaste ombouw van 

miljoenen woningen naar ‘all electric’. 

Opnieuw werden mijn medeauteur en ik 

overspoeld met reacties. De meeste waren 

positief. Wat echter opviel, was dat die vooral 

afkomstig waren van mensen met een 

technische achtergrond zoals energie-experts 

en bouwkundigen. De meer emotionele en 

negatieve reacties op onze kritiek op ‘aard-

gasvrij’ als panacee kwamen vooral van de 

kant van milieuorganisaties waar ik zelf al 

jaren lid van ben. Die reacties - vooral van 

niet-technisch opgeleide voorlichters - logen 

er niet om: wij werden zelfs van commerciële 

belangen (in HR-ketels?) en fact free rede-

neren beschuldigd. En van v́erraad aan de 

goede zaak ,́ van steun aan de tegenstanders 

van radicaal klimaatbeleid.

Emotiebronnen
Om wat voor emoties gaat het hierbij? Met 

een beetje mensenkennis onderscheid ik vier 

psychologische mechanismen, die overigens 

niet exclusief zijn voor ´milieu-emoties ,́ maar 

die bij elke actiegroep kunnen domineren.

1. Cognitieve dissonantie-vermijding

Ik signaleer als belangrijkste emotie cogni-

tieve dissonantie-vermijding. Ontkenning 

was de reactie vanuit de milieubeweging op 

onze semi-slechtnieuws boodschap. Deels 

komt dat door gebrek aan bouwkundige en 

energetisch-technische kennis. Zo roepen 

onder meer Urgenda, Natuur en Milieu en 

mijn eigen stroomleverancier Qurrent, dat 

een warmtepomp geen CO2-uitstoot veroor-

zaakt als je zonnestroom hebt. Helaas komt er 

in Nederland nergens ‘groene stroom’ uit het 

stopcontact. Een dak vol PV maakt een warm-

tepomp van 6 kWh nog niet ´duurzaam .́ 

Was dat maar zo! Op winterdagen geeft mijn 

PV-dak met sneeuw 0 Watt stroom en met 

bewolkt weer slechts 20 Watt (cumulatief per 

dag 140 W!). Een Tesla S verbruikt per uur/100 

km ca. 12.000 Watt, die komen in NL voor 

ruim 80% uit steenkool en gas. Een ‘vieze’ 

Lelijke Eend stoot met 1 op 20 minder CO2 uit! 

Er is geen enkele reden om warmtepompen 

of elektrische auto ś ‘schoon’ te noemen. 

Dergelijk taalgebruik zorgt voor cognitieve 

dissonantie als de feiten anders blijken.

2. Maakbaarheidsgeloof 

De tweede emotie is het maakbaarheidsge-

loof. Dat luidt: ‘aardgasvrij in 2030, het kan, 

want het móet!’ Dat klinkt daadkrachtiger 

dan: wat kan, dat moet! Energie-commissaris 

Ruud Koornstra roept: “Fossielvrij in 2030 kan, 

als we het maar willen! Gratis en oneindig 

veel energie is de toekomst, de techniek gaat 

alles oplossen!” Opeens heeft de milieubewe-

ging - anders dan bij kernenergie - een blind 

vertrouwen in ‘innovatieve technieken’ om de 

Parijse doelen te halen. Het geloof in een ‘silver 

bullet' is wijd verspreid. Onze analyse, geba-

seerd op veertig jaar ervaring* met energie-

besparingstechnieken en met de vaak 

beroerde technische prestaties in 

de bouw- en installatieprak-

tijk, komt uit op: ‘Fossielvrij 

in 2030 lukt niet, alleen 

al doordat de benodigde 

honderdduizend tech-

nische rechterhanden 

ontbreken.’ De sowieso 

noodzakelijke gedragsver-

andering (bij wonen, vliegen, 

automobiliteit, consumeren) bereik je 

ook niet met hallelujaverhalen.

3. Schuldgevoel

De derde emotiebron, althans met betrekking 

tot aardgas, is schuldgevoel over Groningen en 

onze CO2-uitstoot in het algemeen. Wij willen 

te graag met een groot gebaar goedmaken 

wat decennia lang fout gegaan is en wat de 

Oost-Groningers is aangedaan. Het is dan 

zuur als het aardgasvrij maken van miljoenen 

bestaande woningen de ineffectiefste en 

duurste (om)weg is om Groningen snel van 

de gasvraag af te helpen. Dat wil je dan niet 

horen.

4. Verheven doel

De vierde emotie is wat alle zeloten en revolu-

tionaire bewegingen bedreigt: een verheven 

doel dat alle middelen heiligt. Dan ontstaat 

boosheid en zelfs aperte agressie en rancune 

tegen allen die van de rechte lijn afwijken 

of kritiek op de enige weg naar de heilsstaat 

hebben. Zo voelde het voor mij, het was zelfs 

herkenbaar want ik heb ook mijn stokpaarden. 

Hier wreekt zich ook de te succesvolle commu-

nicatie van sommige voorlopers die zich tot 

ware klimaatprofeten gepromoveerd hebben. 

Zo lopen heel wat goedwillende mensen achter 

valse profeten als Elon Musk aan en wordt een 

creatief dwaallicht als Daan Roosegaarde, 

in de ‘Duurzame 100’ van Trouw 

op het groene schild gehesen 

met zijn (puur symbolische) 

roetsnuifmachine. 

Meten
Kortom, emoties zijn 

legitiem en kunnen urgente 

kwesties agenderen. Maar 

het ontbreekt aan het besef dat 

er geen simpele oplossingen zijn voor 

de complexe problemen. Vaak gaat het om 

problemen, met voorop onze automobiliteit 

en frequent flying, waarbij de politiek al sinds 

het eerste Nationaal Milieubeleidsplan de 

moed niet heeft om die echt aan te pakken met 

maatregelen die wél pijn doen. Voor elke oplos-

sing geldt: helpt het voor het doel, is het middel 

effectief? En dat weet je pas als je het meet, en 

dat is wetenschap.

Martin Kroon 

Martin Kroon (mc.kroon@hetnet.nl) is 
oud-projectleider verkeer, milieu en 
rijgedrag (VROM/DGM).

Waak voor fictie 
en wensdenken

‘Een ‘vieze’ 
Lelijke Eend stoot 

met 1 op 20 minder 
CO2 uit dan een 
‘schone’ Tesla S’

Aardgasvrij maken 
van miljoenen 
bestaande 
woningen is de 
ineffectiefste en 
duurste (om)weg 
om Groningen snel 
van de gasvraag af 
te helpen

* www.energienulhuis-kroon.nl
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Emoties 
doen ertoe!

Prof.dr. Hedwig te Molder: 
“Emoties vertegenwoor-
digen wat belangrijk voor 
mensen is”

Wetenschap versus emotieTHEMA

“Mensen worden niet zomaar boos om feiten die de wetenschap aandraagt”, 

verklaart prof.dr. Hedwig te Molder. “Zij worden vooral emotioneel omdat de 

waarden die erachter schuilgaan niet gezien worden.” Zij kijkt hier niet van 

op. “Tijdens onze opvoeding en schoolcarrière wordt ons voorgehouden niet 

zomaar iets aan te nemen. Je moet kritisch zijn, zelf op onderzoek uitgaan. 

Maar als men de daad bij het woord voegt, zegt de wetenschap: vertrouw maar 

op ons. Met die opstelling sluit je mensen buiten.”
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De wetenschapper geeft door die opstelling 

de burger het gevoel dat hij niet over feiten 

beschikt of kan beschikken. Maar een burger 

die zich niet serieus genomen voelt, neemt op 

zijn beurt de wetenschapper niet serieus. Zo 

komen we dus geen stap verder.” 

Overigens denk Te Molder dat zelfs de meest 

geharnaste sceptici in feite ook wel weten dat 

er zoiets als klimaatverandering is en dat de 

mens daar een belangrijke rol in 

speelt. “Dat men volhardt in de 

stellingname komt vooral 

omdat er geen discussie is 

over bepaalde waarden 

die hier schijnbaar 

aan verbonden zijn. 

Klimaatverandering 

accepteren komt voor een 

scepticus bijvoorbeeld neer 

op het omarmen van overheids-

bemoeienis en daar zeg je niet zomaar 

ja tegen. Dat lijkt wellicht wat abstract, maar 

ik denk dat het ontzettend belangrijk is om 

die waardendiscussie erbij te betrekken. Stel 

bijvoorbeeld de vraag wat een duurzame 

samenleving voor jou is en wat je daar als 

een goed model voor ziet. Voer met andere 

woorden meer in positieve zin de discussie 

over een groene economie. Natuurlijk kunnen 

niet alle discussies zo gemakkelijk die richting 

op worden getrokken, maar die opstelling is 

een hele andere dan ‘jij zegt dat klimaatveran-

dering niet bestaat en dat is feitelijk onjuist’. Je 

moet die andere discussie zien op te roepen.”

Niet zwart-wit
Volgens Te Molder is het over de hele linie 

veel effectiever om vanaf het eerste moment 

emoties serieus te nemen. “Emoties vertegen-

woordigen namelijk wat belangrijk voor de 

mensen is.” Het is daarom opportuun om uit 

te zoeken waar die emoties voor staan. “Beide 

kampen kunnen daar hun voordeel mee doen. 

Temeer daar het in veel gevallen niet zo zwart-

wit ligt. Veel burgers zijn tegenwoordig goed 

technisch onderlegd, terwijl wetenschap-

pelijke feiten altijd met waarden vervlochten 

zijn. Het is niet zo dat de burger over waarden 

gaat en de expert over de feiten. Je moet als 

het ware omwonenden of andere burgerpar-

tijen hun feiten gunnen, dat wil zeggen, ze 

onderdeel maken van het gesprek. Op hun 

beurt moeten experts met achterliggende 

waarden op de proppen komen, zodat de 

discussie meer symmetrisch gevoerd wordt.”  

Overigens bestaat er volgens de hoogleraar 

geen pasklaar antwoord om terugkerende 

patstellingen te doorbreken. Neem de 

plaatsing van windmolens of de aanleg van 

zonneweides: op de ene plek gaat daar 

gejuich voor op, op de andere 

ontstaan grimmige discussies. 

“Dergelijke zaken zijn zo situ-

atie afhankelijk, dat het niet 

reëel is om daar standaard-

methodes op toe te passen.” 

Wat wel helpt, is in een vroeg 

stadium oog en oor hebben 

voor elkaars emoties, feiten en 

achterliggende waarden. “Ik ben 

ervan overtuigd dat er door een dergelijke 

benadering veel meer overeenkomsten tussen 

de perspectieven zijn te vinden, ook onver-

wachte, dan wanneer je louter aangeeft hoe 

het feitelijk in elkaar zit. Maar ook dan kun je 

patstellingen niet vermijden, daarvoor zijn de 

veranderingen soms gewoon te groot en staat 

er te veel op het spel.”

Trainen
Te Molder wijst er tot slot op dat de nauwe 

relatie tussen wetenschap en emotie zich 

niet beperkt tot het milieuterrein. Experts 

voelen zich vaker onder vuur liggen. Wellicht 

is dat een geruststellende gedachte, maar 

dat vindt zij te gemakkelijk. “We kunnen ons 

beter afvragen wat nu een goede manier is 

om professionals hierop voor te bereiden. 

We moeten mensen veel beter trainen in het 

voeren van een goed gesprek. Dat leert hun 

om waar opportuun van het uitleg-model over 

te stappen naar het dialoog-model. De deel-

nemers moeten zich bijvoorbeeld wederzijds 

afhankelijk van elkaar voelen. Ook vraagt 

dialoog om een grote inspanning. Je moet het 

dus gedoseerd en weloverwogen inzetten. Het 

exploreren van andermans perspectief moet 

je niet alleen kunnen, maar ook echt willen.”

Jan de Graaf

‘Hoogoplopende 
emotionaliteit biedt 
een betere ingang 
dan onverschillig-

heid’

Wetenschap versus emotie THEMA

Wetenschap en emotie vullen elkaar 

aan, vindt Hedwig te Molder, hoogle-

raar Communicatie over Wetenschap en 

Technologie aan Wageningen Universiteit. 

“Vaak wordt verondersteld dat wetenschap 

staat voor rationaliteit en emotie voor irratio-

naliteit, als iets dat afbreuk doet aan de feiten. 

Als je zegt van wat ben je er emotioneel onder, 

dan zeg je niet dat je feitelijk goed bezig bent."

Serieus nemen
Te Molder stoort zich aan die opstelling. 

“Emoties vertegenwoordigen wat mensen 

belangrijk vinden en zijn een essentiële 

ingang om een goed gesprek te kunnen 

voeren. Vrijwel altijd gaat het immers over 

een onderwerp in de directe leefomgeving dat 

grote betekenis voor hen heeft. Juist daarom 

zijn emoties fantastische ingangen om de 

vinger te leggen op achterliggende waarden. 

Daarvan zijn we ons namelijk lang niet altijd 

bewust.” Als het aan haar ligt, wordt er veel 

serieuzer met emoties in de samenleving 

omgegaan, ook in de wetenschap. “Alle bij 

een onderwerp betrokken partijen zouden 

verplicht moeten worden om emoties die naar 

voren komen grondig te onderzoeken. Te vaak 

worden die nu terzijde geschoven met als 

argument dat de feiten anders uitwijzen.” Het 

gegeven dat emoties vaak met veel verbaal 

geweld worden geuit, doet daar weinig aan 

af. “Hoogoplopende emotionaliteit biedt nog 

altijd een betere ingang dan onverschilligheid. 

Alleen moet het niet in agressie ontaarden, 

want dan kun je geen goed gesprek meer 

voeren.”

Patstelling
Het is volgens Te Molder essentieel om te 

kijken in reactie waarop mensen uitspraken 

doen. “Een discussie over klimaatverandering 

blijft bijvoorbeeld vaak steken op de vraag of 

daar überhaupt sprake van is en zo ja, of de 

mens daar wel een rol in speelt. De discussie 

over waarden in de samenleving komt daar-

door niet ter sprake. Gevolg is dat er al snel 

een welles-nietes discussie ontstaat met aan 

de ene kant de typische wetenschappers die 

zeggen ‘dit zijn de feiten, daar moet u het mee 

doen’ en aan de andere kant de burgers die 

zeggen ‘wetenschap is ook maar een mening’. 
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VVM focust op toekomst

De afgelopen periode hebben Patricia de Cocq en 

Rachel Heijne, respectievelijk bestuurslid en direc-

teur van de VVM, met betrokken leden en niet-

leden gesprekken gevoerd over de toekomst van de 

netwerkorganisatie van en voor milieuprofessionals. 

Dat gebeurde in focusgroepen. De gesprekken gingen 

onder meer over wat hen aan de VVM bindt en wat 

men mist. Ook is gesproken over de mogelijkheden 

om meer voor de leden te betekenen. De vraag naar de 

meerwaarde van het netwerk kwam eveneens aan de 

orde. In het verlengde hiervan is gesproken over de 

vraag of de VVM die waarde wel voldoende voor het 

voetlicht brengt. 

De VVM heeft een breed bereik: naast de 

1500 leden ontvangen zo’n 9.000 mensen 

de elektronische nieuwsbrief. Daarnaast 

werkt de VVM op uiteenlopende manieren 

samen met diverse organisaties en vereni-

gingen, ook als het gaat om het gezamen-

lijk organiseren van activiteiten. De link 

die mensen met de VVM hebben, is zeer 

verschillend. De één is al jaren lid maar 

leest uitsluitend Milieu, de ander bezoekt 

daarnaast regelmatig bijeenkomsten of is 

actief in één of meerdere secties. Daarnaast 

zijn er niet-leden die regelmatig activi-

teiten bezoeken of de VVM vooral kennen 

via de nieuwsbrief. 

Focusgroepen
De laatste jaren heeft de VVM te maken 

met teruglopend ledenaantal. Gevolg is 

dat de inkomsten uit contributie afnemen. 

Een andere ontwikkeling is dat het aantal 

activiteiten, en dus de inkomsten daaruit, 

flink zijn toegenomen. De daling van het 

ledental leidt dan ook niet tot een nijpend 

financieel probleem. Maar wat betekenen 

deze ontwikkelingen voor de VVM? Moeten 

doen, ook om hun netwerk uit te breiden. 

Men ontmoet meer mensen met verschil-

lende expertises en werkgebieden en is 

intensiever betrokken bij de ontwikke-

lingen binnen de VVM. Bovendien heb je 

als je actief bent in een sectie, een platform 

om onderwerpen die je belangrijk vindt te 

agenderen en in te bedden in bijeenkom-

sten. Het initiëren van een dialoog over 

complexe maatschappelijke uitdagingen 

wordt daarbij erg belangrijk gevonden.

Meerwaarde netwerk
Kennisuitwisseling noemt men een 

belangrijke functie: de VVM verbreedt je 

blik én je netwerk. De VVM wordt meer 

gezien als een ‘community’ dan als een 

zakelijk netwerk. Een community geeft 

mogelijkheid om je professionele belangen 

even aan de kant te zetten en een open 

gesprek aan te gaan met mensen met 

andere belangen. De breedte van het 

netwerk, zowel inhoudelijk als in diverse 

maatschappelijke gremia, is interessant en 

de verbinding tussen theorie en praktijk 

heeft meerwaarde. Je hebt de kans om 

we inzetten op leden? Of vooral op acti-

viteiten waar mensen elkaar ontmoeten? 

Hoe betrekken we nieuwe en vooral jonge 

mensen bij de VVM? Moeten we dingen 

anders doen of moeten we nieuwe activi-

teiten ontplooien? Dat zijn vragen die in de 

focusgroepen aan de orde kwamen. Iedere 

groep bestond uit mensen die een verge-

lijkbare relatie hebben met de VVM. De 

uitkomsten zijn vervolgens in de VVM Raad 

besproken.

Lidmaatschap hoort erbij 
Wat in iedere groep terug kwam was dat 

het lidmaatschap van de VVM ‘er bij hoort’, 

zeker als je milieuwetenschappen, mili-

eukunde of een studie in die richting hebt 

gedaan. Een deel van de mensen vindt het 

ook gewoon belangrijk om de vereniging te 

steunen. Daarnaast wordt het blad gewaar-

deerd, ook dat is een belangrijke reden om 

lid te zijn. Hoewel de activiteiten worden 

gewaardeerd, is dat minder een reden om 

lid te zijn. Die kunnen immers ook goed los 

bezocht worden.

De actieve leden geven aan dat ze dit graag 
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mensen te ontmoeten die je in je eigen 

werksituatie niet tegenkomt en die wel 

direct raken aan je vakgebied. Daardoor 

kun je je kennis verbreden en aanscherpen. 

Een ander veel genoemd aspect is dat de 

VVM een podium biedt om onderwerpen te 

agenderen en te bediscussiëren. De meer-

waarde zit in het feit dat leden professio-

nals zijn, waardoor er een open en inhoude-

lijk gesprek is, in plaats van een debat met 

mensen met vooringenomen meningen. De 

VVM blijft met een onafhankelijke en kriti-

sche blik kijken en gaat niet mee in hypes. 

Jonge mensen betrekken 
Een belangrijk onderwerp voor de VVM 

is de vraag hoe we meer jonge mensen, 

studenten én young professionals, kunnen 

bereiken. Om daar een impuls aan te geven, 

is dit jaar het aanhalen van banden met 

WO, HBO en studieverenigingen een prio-

riteit binnen de vereniging. De directeur 

bezoekt onderwijsinstellingen en studie-

verenigingen en verkent met de medewer-

kers en studenten op welke wijze de band 

met de VVM aangehaald kan worden. 

Meer of anders doen?
Uit de gesprekken kwam een aantal zaken 

naar voren die wellicht goed zijn om de 

komende periode verder te verkennen en 

te ontwikkelen. Zo werd geregeld genoemd 

dat VVM heel inhoudelijk gericht is, maar 

dat mensen ook steeds meer vaardigheden 

nodig hebben. Wellicht is het goed daar op in 

te spelen, bijvoorbeeld door het organiseren 

van een praktijkdag of regionale bijeenkom-

sten. Die kunnen op vele manieren in gevuld 

worden: inhoudelijk, intervisie, formeel, 

informeel. Een veel genoemd onderwerp is 

digitalisering. Denk aan een digitaal blad 

met meer interactie, digitaal netwerken en 

webinars. Tot slot werd er op gewezen dat 

steeds meer mensen als ZZP’er werken. De 

VVM kan een rol spelen in het verbinden van 

mensen. 

Vervolgstappen
Geïnspireerd door de inbreng van de focus-

groepen, zijn direct een paar acties opgezet. 

Het eerste is het lanceren van het mentor-

schap. Mensen die nieuw zijn in het milieu-

werkveld kunnen voortaan gebruik maken 

van de kennis en ervaring van een ander 

VVM-lid. Via de digitale ledengids kunnen 

zij direct contact leggen met leden die zich 

hebben opgegeven als mentor. 

Om meer geïnteresseerden te bereiken, publi-

ceren we voortaan na het verschijnen van 

ieder nummer van Milieu een digitale nieuws-

brief. Alle mensen die hebben aangegeven de 

nieuwsbrief van de VVM te willen ontvangen, 

ontvangen ook deze speciale ‘Milieu’-editie. 

Hierin geven we drie artikelen cadeau, samen 

met een beschrijving van de overige inhoud 

van het tijdschrift. We hopen hiermee een 

breder publiek te interesseren voor het blad, al 

dan niet gekoppeld aan een lidmaatschap.

Tot slot kwam er uit de focusgroepen naar 

voren dat het mooi zou zijn om dagelijks 

milieunieuws via de social media-kanalen 

van de VVM te verspreiden. Om daar een 

impuls aan te geven, hebben we een vrijwil-

liger aangesteld die speurt naar interessante 

berichten voor onze achterban. Dit wordt 

vervolgens verspreid via de social media 

kanalen (Twitter, FB en LinkedIn). 

Patricia de Cocq en Rachel Heijne

VVM focust op toekomst

Van en voor leden
De VVM is een netwerk 
van en voor leden. 
Om de vereniging een 
stap verder te brengen, 
werken we graag samen 
met onze leden. Wil je 
meedenken, bijvoorbeeld 
over het vergroten van 
het bereik van de VVM? 
Of heb je ideeën om een 
initiatief te ontplooien? 
Laat het ons weten! 
Mail naar Rachel Heijne: 
r.heijne@vvm.info
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‘De column ‘Dwarsliggers’ probeert verbanden te leggen, 

maar kan ook dwars tegen gevestigde meningen in gaan’. 

Met deze zin eindigt steevast mijn column. In eerste 

instantie om de lezers af te leiden van de vraag wie toch 

achter het pseudoniem schuilt. Wat dat betreft heeft het 

prima gewerkt. Sinds de start, zo’n 13 jaar geleden, hebben 

zich slechts vier mensen bij mij gemeld met de vraag of ik 

soms de schrijver van Dwarsliggers ben, twee binnen en 

twee buiten mijn werkkring. 

Zelf stel ik de vraag of de zin ook hout snijdt. Legt de column 

ook verbanden? Of gaat het vooral ergens dwars tegenin? 

Daarvoor heb ik de columns nog eens doorgenomen. Kritisch 

zijn de columns eigenlijk allemaal, maar echt dwars en puur 

negatief is eigenlijk geen enkele bijdrage. Zelf noem ik tegen 

de ‘Communis opinio’ ingaan, mits onderbouwd met argu-

menten, niet dwars. Bovendien is kritiek leveren zonder 

daarbij aan te geven hoe het beter kan nogal makkelijk en  

dat maakt de kritiek minder waard. Kritiek wordt positief 

als je er iets tegenover stelt. In dat opzicht is de column 

geslaagd, want in meer dan 80% komen de columns met 

ideeën hoe het beter kan/zou kunnen.

Waarom eigenlijk de column onder pseudoniem? Ook de 

redactie vroeg zich dat af na enkele jaren Dwarsliggers. 

Hoofdredacteur Jan de Graaf bracht het zo: “Johan, de 

redactie wil dat columns met naam en toenaam worden 

ondertekend. Men vindt dat Milieu de lezer met een ‘open 

vizier’ tegemoet dient te treden”. Of ik daar maar even op 

wilde reageren. Nu zal het u niet verbazen als ik onthul 

dat ik werkzaam ben bij het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat, voorheen Milieu. Ambtenaren moeten hun 

bewindspersonen niet voor de voeten lopen met columns. 

Dat vind ik ook en is de eerste en belangrijkste reden om 

onder pseudoniem te schrijven. Een tweede reden is dat 

Uit de kast

een column van iemand die op het ministerie werkt, een 

spreekbuis van het departement wordt en daardoor niet 

interessant is. Niemand zit te wachten op ‘platgeslagen’ 

teksten. Het mag best wat prikkelen en steken. Gelukkig 

begreep de redactie ook dat ik nooit onafhankelijk zou 

kunnen schrijven onder mijn eigen naam. Tevens hadden 

ze oog voor mijn positie binnen het ministerie. Hoe zou 

mijn inhoudelijke werk door de leiding en de minister 

worden beoordeeld als ze net een kritische column over 

bijvoorbeeld de snelheidsverhoging naar 130 km hebben 

gezien? Zo’n column zou trouwens niet acceptabel worden 

gevonden. Net als veel columns in de vorm zoals ze in 

Milieu hebben gestaan. 

Bijna 13 jaar ben ik uw columnist geweest en ik heb in die 

tijd met heel veel genoegen de columns geschreven. Het 

heeft me energie gegeven, maar ook veel tijd gekost. Een 

goede column schud je niet zomaar uit de mouw. Er gaat 

gemiddeld 1-2 dagen inzitten per column aan voorberei-

ding, schrijven en polijsten. In de loop van dit jaar ga ik 

met pensioen. 12,5 jaar en 100 columns leek me een mooi 

moment om te stoppen. Het zijn er, met deze meegeteld, 102 

geworden. Plan is om ze uit te brengen in een boekje. Zelf 

denk ik dat het een mooi, doch niet uitputtend, overzicht 

geeft van hoogte- en dieptepunten van het Nederlandse 

milieubeleid van de afgelopen 13 jaar.

En dan tenslotte het pseudoniem. Hiervoor wil ik mijn 

vriend Frits bedanken die ooit tegen mij zei: “Johan, je 

ouders hadden je Dwar moeten noemen”. Kunt u zich 

voorstellen dat ik de beginzin van deze column per se als 

eindzin van elke column wilde?

Johan Sliggers

Dwarsliggers probeert verbanden te leggen, maar kan ook dwars tegen de gevestigde meningen ingaan.
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         banden, 
           nieuw 

                    leven.

De hetze tegen de 
rubberkorrels 
Simon Rozendaal, wetenschapsjournalist

Nieuws over kankerverwekkende stoffen is notoir onbetrouwbaar. Dat komt 

omdat iets al ‘kankerverwekkend’ heet wanneer het bij bacteriën een verandering 

in het genetisch materiaal teweeg brengt. Of, gevoed aan knaagdieren, tot 

tumoren leidt. Wanneer je die doses echter omrekent, doet zich pas een risico 

voor bij de dagelijkse consumptie van pakweg 80.000 flesjes limonade,  

355 broden of 269 kilo pinda’s. 

Bruce Ames, de hoogleraar biochemie die met de naar hem vernoemde 
bacterietest aan de wieg stond van de niet aflatende stroom berichten 
over kankerverwekkende substanties, zei toen ik hem opzocht aan de 
Berkeley-universiteit: ‘kankerverwekkende stoffen verwekken in 
werkelijkheid bijna nooit kanker’. 
Dat blijkt. In 1960 voorspelde de Amerikaanse biologe Rachel Carlson 
in haar boek Silent Spring dat de mensheid zou verdrinken in de 
kankerverwekkende zee die de chemische industrie over ons uitstort. 
We zijn zo’n zestig jaar verder en wanneer de sterfte wordt gecorrigeerd 
voor de stijgende leeftijd neemt kanker niet toe maar af. 
Toch blijft de paniekfabriek maar doordraaien. In de veertig jaar dat  
ik over wetenschap schrijf, heb ik een imposante reeks geturfd.  
Benzopyreen in zonnebloemolie, dioxine in paling, linolzuur in margarine, 
chlooramfenicol in garnalen, acrylamide in chips en brood, enzovoorts. 
Om het half jaar een nieuwe hype. In 2016 schaarde het tv-programma 
Zembla zich in die rij: uit de rubberkorrels op kunstgrasvelden, 
afkomstig van gemalen autobanden, komen polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen, weekmakers en nitrosaminen vrij en die zijn 
kankerverwekkend. 
Wetenschappelijke autoriteiten (RIVM, het Europese ECHA) stelden  
dat er geen gevaar is. In 2018 bekrachtigde het tijdschrift Cancer 
Epidemiology dit met een onderzoek waarin geen verband kon worden 
ontdekt tussen sporten op velden met rubbergranulaat en kanker.
Al die tijd trekt Zembla zich niets aan van dergelijke, even gezag- 
hebbende als geruststellende research. In februari 2017 volgde een 
tweede alarmerende uitzending, in oktober een derde. Mag je dit 
´wetenschapsontkenning´ noemen, zoals de bakfietsmoeders die  
hun kinderen niet laten inenten? Zo simpel is het niet.  

Het programma liet soms wel echte deskundigen aan het woord.  
Zo zat in de tweede uitzending een experiment met embryo´s van 
zebravisjes. Die gingen dood ten gevolge van stoffen uit rubberkorrels 
waarna een hoogleraar toxicologie sporten op kunstgras afraadde. 
De ontbrekende kanttekening is dat alles kankerverwekkend is wanneer 
je het in rare hoeveelheden aan embryo´s voert. Het gaat om de dosis. 
Altijd om de dosis. Ik lunch wel eens met hoogleraar biochemie  
Aalt Bast. Een amusante, zij het licht verwarrende ervaring.  
Zo consumeerde hij een keer met zichtbaar genoegen zeebaars met 
cantharellen en merkte op dat in die paddenstoelen het kankerver- 
wekkende hydrazine zit. Hij wees op het geroosterde randje aan de 
zeebaars. ‘Dat zit werkelijk vol met kankerverwekkende stoffen, zoals 
heterocyclische aminen en benzopyreen. Het is overigens een perfect 
klaargemaakte vis.’ Dat is de nuancering die ontbreekt in de hetze 
tegen de rubberkorrels. De wijsheid dat onze leefomgeving vol zit met 
kankerverwekkende stoffen. De essentie is hoe we daar mee omgaan. 
Dat het wel gezond is om te sporten – op echt dan wel nagebootst 
gras - maar niet aanbevelenswaardig is om de boterham te beleggen 
met rubberkorrels. 

Simon Rozendaal was wetenschapsredacteur voor NRC Handelsblad 
en Elsevier Weekblad, werkte mee aan wetenschapsprogramma’s voor 
de VARA, VPRO en NCRV en schreef zo’n 25 boeken. Hij studeerde 
scheikunde aan de TU Delft en is erelid van de Koninklijke Nederlandse 
Chemische Vereniging.
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In samenwerking met de VVM is onderzoek 

verricht naar competenties gezien door de 

ogen van duurzaamheids- en milieuprofes-

sionals. De empirische data zijn verkregen 

via ‘actieonderzoek’ (‘action research’)1. Bij 

actieonderzoek werken onderzoekers nauw 

samen met onderzochten (hier: de professio-

nals), waarbij de professionals centraal staan 

en er probleemgericht gewerkt wordt. In een 

traject van een half jaar, inclusief een verifi-

catieproces, zijn op deze wijze de specifieke 

Duurzaamheids- en milieuprofessionals proberen in hun werk veran-

deringen teweeg te brengen gericht op een schonere en rechtvaardiger 

wereld. Hoe doen zij dat, en welke kennis en vaardigheden zijn nodig om 

daadwerkelijk succesvolle veranderingen tot stand te brengen?

kennis, vaardigheden en attitudes geïdenti-

ficeerd die nodig zijn voor succesvolle veran-

derprocessen richting duurzaamheid. 

Duurzaamheidsprofessionals
Duurzaamheidskwesties inspireren steeds 

meer burgers, gemeenschappen, organisa-

ties, professionals, bedrijven, overheden en 

internationale instanties tot acties. Op het 

enorm diverse en complexe gebied van duur-

zaamheid ontstaat een nieuwe beroepsgroep, 

die reikt van managers, ondernemers, beleid-

smakers tot consultants en accountants. Zij 

zijn werkzaam in sectoren als energie, water, 

klimaatverandering, overheid, stedenbouw 

en planning, ontwikkeling, industrie, handel, 

techniek en technologie. De vraag is welke 

kennis en vaardigheden ze gebruiken in hun 

dagelijkse praktijk. Hoe vullen zij hun rol in 

tijdens het proces richting duurzaamheid? 

Hoe worden duurzaamheidsprofessionals 

effectieve 'change agents', transitiemanagers, 

Professionele competenties 
voor interventies richting 
duurzaamheid 
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probleemoplossers en effectieve uitvoerders? 

Met welke problemen worden ze geconfron-

teerd? Dat is wat we onderzocht hebben.

Interventiecompetentie 
Het begrip competentie wordt gedefinieerd 

als het geheel van kennis, vaardigheden en 

attitudes dat iemand in staat stelt adequaat 

te handelen in een bepaalde situatie 

(samenleving, organisatie). De term wordt 

door professionals zelf veelvuldig gebruikt 

en het begrip is sinds de jaren negentig van 

de vorige eeuw vooral populair geworden in 

gebieden waar een integratie van verschil-

lende vaardigheden en kennisdomeinen 

nodig is. Dit is bij uitstek het geval bij 

duurzaamheidsvraagstukken. Competenties 

kunnen tot op een bepaalde hoogte geleerd 

worden – vooral van attitude wordt vaak 

gezegd dat deze lastig te veranderen is. 

Om het onderscheid tussen duurzame 

en ‘niet-duurzame’ oplossingen of paden 

expliciet te maken, identificeren we tijdens 

het veranderproces zogenaamde ‘interven-

tiepunten’. Daarop scheiden zich de wegen 

van duurzame en niet-duurzame trajecten. 

Op deze punten kan richting duurzaamheid 

gekozen worden of juist niet. De compe-

tentie om op zo’n punt adequaat te handelen 

wordt ‘interventiecompetentie’ genoemd. 

In ons onderzoek gebruiken we hiervoor 

de volgende definitie: 'de combinatie van 

kennis, vaardigheden, gedragingen en 

attitudes die een persoon in staat stelt in een 

proces van overleg met relevante stakehol-

ders, één of meerdere oplossingen voor een 

duurzaamheidsvraagstuk op te 

stellen en vervolgens het 

proces gericht op duur-

zaamheid succesvol 

vorm te geven'. Met 

het onderzoek hebben 

we achterhaald welke 

kennis, vaardigheden 

en attitudes professio-

nals zélf zeggen nodig te 

hebben om het daadwerkelijke 

veranderproces (de interventie) uit 

te voeren. 

Microdynamiek
Een belangrijke uitdaging binnen het 

interventieproces is dat de meeste duur-

zaamheidsprofessionals samenwerken met 

meerdere stakeholders die elkaar niet tegen-

komen in hun dagelijks leven en die verschil-

lende ervaringen, interesses en waarden 

hebben. Deze stakeholders kunnen allereerst 

andere duurzaamheidsprofessionals zijn van 

verschillende organisaties uit verschillende 

expertisegebieden. Ze kunnen ook professio-

nals uit andere sectoren zijn, politici in nati-

onale of lokale overheden, milieudiensten, 

activisten of burgers/burgergroeperingen. 

Er is sprake van een uitdagende micrody-

namiek bij het samenwerken met andere 

actoren, die een groot deel van de verant-

woordelijkheid voor positieve betrokkenheid 

en uitkomsten dragen. Bij het aanpakken van 

deze situaties moet de duurzaamheidspro-

fessional vaak als één gezamen-

lijke actor helpen een besluit 

te nemen gericht op een 

duurzame oplossing die 

aanvaardbaar is voor 

verschillende stake-

holders. Zelfs als dit 

betekent dat de profes-

sional soms gedeeltelijk 

zijn/haar eigen perspectief 

opzij moet zetten. 

Het is belangrijk hierbij op te merken dat 

'perspectief' het disciplinaire, wetenschappe-

lijke begrip van een duurzaamheidsprobleem 

omvat, maar er niet toe beperkt wordt. Dit 

perspectief omvat ook iemands 'lived experi-

ence’ (ervaring en beleving). Dat is het geheel 

van onze voortschrijdende kennis die voort-

komt uit de dagelijkse praktijk, betrokken-

heid bij anderen, de waarden en gedragingen 

van onze werkorganisatie en onze persoon-

lijke sociaal-economische omstandigheden. 

Resultaten 
In het kader van het onderzoek zijn twee 

workshops georganiseerd. De gebruikte 

Professionele competenties 
voor interventies richting 
duurzaamheid 

Tabel 1. Kennis, vaardigheden, attitudes en gedragingen die verband houden met interventiecompetentie, zoals weergegeven door 
duurzaamheidsprofessionals

Paquita Perez Salgado is UNESCO-
hoogleraar ‘Knowledge Transfer for 
Sustainable Development supported by 
ICTs’ aan de Open Universiteit (paquita.
perez@ou.nl).

‘Interventie-
competentie van 

duurzaamheidsprofes-
sionals is multidimen-

sionaal’

Groep 1

• Bouw bruggen

• Heb sympathie voor alle stakeholders

• Wees transparant

• Heb vertrouwen en toon vertrouwen tijdens het hele proces

• Wees uitnodigend

• Gebruik massamedia op effectieve wijze

• Geef tips voor de verandering/ interventie

• Doe een beroep op 'what's in it for me' bij de stakeholders

Groep 2

• Neem deel aan de dialoog

• Wees transparant

• Heb een overzicht van de discussie

• Wees proactief; anticiperen loont op een positieve manier

• Wees expliciet over beloningen voor de verschillende   

 belanghebbenden

• Kunnen verbinden van werelden; voeg sociale dimensie toe  

 aan economisch gewin

►
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methode van ‘actieonderzoek’ leverde de 

data op zoals in tabel 1 wordt weergeven. 

De kennis, vaardigheden en gedragingen 

in elke kolom staan in de volgorde waarin 

de deelnemers, ingedeeld in groepen, ze 

hebben gepresenteerd.

Vaak terugkerende woorden en zinnen 

tijdens de workshops waren: geduld, door-

zettingsvermogen, vertrouwen opbouwen, 

vertrouwen tonen, een gemeenschap-

pelijke basis vinden, bruggen bouwen, 

voortbouwen op overeenkomsten, verschil-

lende organisatorische en institutionele 

culturen begrijpen, ‘vermogen om concur-

rerende belangen op elkaar af te stemmen’, 

‘verborgen agenda’s onthullen’ en ‘een 

‘roadmap’ maken’. Kennis werd vertegen-

woordigd door frases zoals: ‘bouw aan 

kennis’, ‘een goede persoonlijke kennisbasis 

hebben’, tips voor verandering / interventie 

verspreiden, een overzicht van de discussie 

hebben, leren = groeien. Deze woorden 

en zinsneden benadrukken dat interven-

tiecompetentie aandacht vereist voor 

het proces, voor het ontwikkelen van een 

gezamenlijk inzicht en het bevorderen van 

transparantie bij het communiceren van 

verschillende agenda's. 

Dimensies
Wij hebben de diverse uitingen ingedeeld 

en vertaald naar kennis, vaardigheden en 

attitudes en zo zeven dimensies van de inter-

ventiecompetentie opgebouwd. Deze zijn ter 

verificatie en becommentariëring voorge-

legd aan de deelnemers en aan een groep 

duurzaamheidsprofessionals die niet aan de 

workshops deelnamen. Hun commentaar is 

meegenomen in de definitieve beschrijving 

van de dimensies. 

Het zou een vergissing zijn om deze dimen-

sies geïsoleerd van elkaar te beschouwen: 

ze zijn juist onderling verbonden en ze 

versterken elkaar. Daarom ontwikkelden we 

na de workshops een model met daarin de 

onderlinge relaties. Deze is eveneens aan de 

deelnemers van de workshops voorgelegd 

voor commentaar per e-mail. Het model, 

zie figuur 1, is door hen bevestigd als een 

nauwkeurige weergave van hun inbreng en 

overwegingen. 

Competentieniveau
Wanneer is een professional nu competent 

in interventies voor duurzaamheid? Het 

optimale proces lijkt als volgt te verlopen: in 

figuur 1 zien we als startpunten onderaan 

enerzijds ‘de kennis en het leren van de 

individuele professional’ en anderzijds ‘het 

belang om het veranderproces of de inter-

ventie te gaan vormgeven’. Vervolgens is de 

professional betrokken in politiek-strategi-

sche discussies en acties, die gerelateerd zijn 

aan de verschillende perspectieven van de 

stakeholders; de professional blijft doelge-

richt en actiegericht, terwijl een ethisch 

handelingsperspectief tijdens het inter-

ventieproces wordt overgebracht en met de 

stakeholders besproken. De beheersing van 

complexiteit is gedurende het hele proces een 

aandachtspunt, wat ook positieve betrok-

kenheid van de stakeholders vereist. Ten 

slotte is de professional in staat de diversiteit 

van stakeholders te vertalen in gezamen-

lijk opgestelde interventies (acties) voor 

duurzaamheid. 

Om recht te doen aan de opmerkingen van 

de professionals ten aanzien van verschillen 

in deskundigheidsniveau en ervaring, is de 

gestippelde feedbackpijl aan de zijkant van 

het diagram aangebracht. Deze pijl illus-

treert een spiraalvormig proces, waarbij het 

doorlopen van de cyclus leidt tot een hoger 

prestatieniveau. Zo kan figuur 1 ook worden 

gebruikt om verschillende niveaus van inter-

ventiecompetentie te duiden, van beginnend 

Groep 3

• Verscheidenheid aan opvattingen leidt tot creativiteit

• Leren = groeien

• Vind overeenkomsten door te spreken over het persoonlijke

• Neem een breder perspectief aan ten aanzien van oplossingen

• Genereer ‘buy-in’

• Bouw vertrouwen op

• Breng tegenstrijdige belangen op één lijn 

• Combineer verschillende doelen en perspectieven

• Vind een gemeenschappelijke basis, misschien door aandacht  

 te schenken aan waarde(n)

• Wees je bewust van het bestaan van verborgen agenda's

• Houd rekening met culturele verschillen

• Houd rekening met verschillende organisatiestructuren

• Hoe behoudt je vitaliteit?

Groep 4

• Bouw vertrouwen op

• Bouw aan begrip 

• Bouw aan kennis 

• Beschik over een goede persoonlijke kennisbasis

• Toon ‘drive’

• Behoud focus

• Accepteer verschillende gezichtspunten

• Wees inventief

• Zorg ervoor dat de stakeholders elkaar formeel en informeel  

 leren kennen

• Ontwerp een collectieve routekaart (road map) naar de   

 toekomst

• Toon en oefen jezelf in doorzettingsvermogen

• Houd rekening met de tijdsbeperkingen van de stakeholders
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1. Wetenschappelijke verdieping (open access): 
Perez Salgado, F. , Abbot t, D. & Wilson, G. (2018). 
Dimensions of professional competences for 
inter ventions towards sustainabilit y. Sustaina-
bilit y Science 13:163-177. doi:10.1007/s11625-
017-0439-z 

tot ervaren. Deze feedbackpijl is slechts een 

vereenvoudigde weergave van wat ongetwij-

feld in werkelijkheid een complex proces is. 

Het model is zoals aangegeven een distil-

laat van twee workshops: we verwachten 

niet dat het gepresenteerde model exact in 

de praktijk zal worden gerepliceerd, maar 

dat het gebruikt wordt als startpunt voor 

het modelleren van de dynamiek van de 

interventiecompetentie in verschillende 

contexten.

Filosofisch reflectiekader 
Een kritisch filosofisch reflectiekader voor 

de onderzoeksresultaten ligt in wat Jürgen 

Habermas ‘communicatieve actie’ noemt. 

Dit is gedefinieerd als een 'vrije en open 

discussie tussen alle relevante personen 

zonder enige vorm van dwang', en het 

handelen/werken dat erop volgt. Toegepast 

op duurzaamheidsprocessen betekent dit 

dat een weloverwogen poging wordt gedaan 

om de voorwaarden te scheppen voor vrije 

en transparante communicatie tussen alle 

belanghebbenden in veranderprocessen 

of interventies. Habermas positioneert 

'communicatieve actie' tegenover 'instru-

mentele actie'. Deze laatste heeft betrekking 

op het realiseren van de processen op de 

meest efficiënte en effectieve wijze. Hierdoor 

kunnen verschillen in normen en waarden in 

het geding komen. 

Ook relevant voor ons onderzoek is het werk 

van Michel Foucault. Hij onderzocht de 

stroom van kennisclaims via communica-

tiehandelingen. Foucault betoogt dat wat 

ontstaat als geaccepteerde kennis ('de waar-

heid') mede de machtsverhoudingen weer-

spiegelt tussen de betrokkenen. Tenslotte 

relateert ons onderzoek aan het concept van 

'gesitueerde kennis' (‘situated knowledge’), 

geïntroduceerd door Donna Haraway. Dit 

concept verklaart het bestaan van diverse 

kennisuitingen over de hele wereld, elk 

ingebed in hun specifieke eco-culturele-

sociale-gender-lichamelijke realiteit.

Het veelvuldig noemen van ‘geduld’ en 

‘doorzettingsvermogen’ door de professionals 

wijst op een proces dat niet eenvoudig is 

en waarin onduidelijkheden, conflicten en 

onenigheden optreden. Bovendien geeft het 

hoogstwaarschijnlijk aan dat geen enkele 

stakeholder absolute macht heeft en er een 

aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed moet 

worden aan de onderlinge machtsrelaties. 

Het moeten werken in de context van 

conflicten was overigens een expliciet thema 

dat door de deelnemers genoemd werd. 

Daarom lijkt ook de nadruk op ‘vertrouwen 

hebben/ tonen’ van groot belang, omdat dit 

het onderhandelen ondersteunt en onenig-

heid en conflict kan minimaliseren. De duur-

zaamheidprofessionals lijken uit Habermas’ 

communicatieve actie en Haraway’s gesitu-

eerde kennis persoonlijk voldoening te halen. 

Daar lijken uitspraken als ‘het co-creëren van 

nieuwe kennis’, het leren van ‘contextuele 

kennis’, en ‘de creativiteit die gepaard ging 

met de nieuwe oplossingen’ op te wijzen.

Conclusies
We hebben, op basis van een analyse van 

kwalitatieve empirische resultaten, laten 

zien dat de interventiecompetentie van duur-

zaamheidsprofessionals uit zeven dimensies 

bestaat, met daarin een dynamisch element. 

Een bijkomend effect van het onderzoek is 

dat de resultaten professionals erkenning en 

geloofwaardigheid bieden voor hun werk en 

beroep.

Onze bevindingen zijn in lijn met uitspraken 

van alumni over duurzaamheidspro-

gramma's, waarin de behoefte aan meer 

op verandering gerichte vaardigheden 

naar voren komt, zoals conflictoplossing 

en onderhandelingsvaardigheden. Wat 

betreft de relevantie voor het hoger onder-

wijs: de resultaten suggereren dat het 'doen' 

van duurzaamheid geen eenvoudig proces 

is en een divers en groot aantal vaardig-

heden en attitudes vooronderstelt. Deze 

zouden meer aandacht moeten krijgen in 

hoger-onderwijsprogramma's. 

Duurzaamheidsprofessionals groeien in 

aantal! Ze hebben de juiste vaardigheden 

nodig om effectief te zijn in interventies en 

veranderprocessen gericht op duurzaamheid. 

We danken de bij de VVM aangesloten milieu- 

en duurzaamheidsprofessionals die deel-

namen voor hun inbreng en betrokkenheid. 

Paquita Perez Salgado

kunnen deelnemen aan 
politiek-strategische 
discussies en acties, 

gerelateerd aan meerdere 
perspectieven 

tonen en
communiceren
van een ethisch

handelings-
perspectief

kunnen omgaan 
met complexiteit

tonen van
doelgerichte, 

adequate actie

erkenning van het belang om tot
gezamenlijk opgestelde interventies te 

komen, verbonden met een motivatie om 
te handelen

in staat zijn te leren van de ‘lived
experience’ (praktijkervaring), verbonden 

met de eigen wetenschappelijke
kennisbasis

vertaling van stakeholder diversiteit naar 
gezamenlijk opgestelde interventies voor 

duurzaamheid

Figuur 1. Een relationeel model van de dimensies van interventiecompetentie voor duurzaam-
heid. De lijnen tonen relaties tussen de dimensies; de pijlen laten de volgordelijkheid zijn. De 
rode, gestippelde pijl illustreert een cyclisch proces (verbetering van het prestatieniveau). 
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Een ‘gezonde leefomgeving’ is als belangrijk doel opgenomen in de Omgevingswet. 

Dit betekent dat overheden daarmee aan de slag moeten in hun omgevingsbeleid. 

Veelal is dat nog een zoektocht. Het advies ‘De stad als gezonde habitat’ van de Raad 

voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) komt dan ook op een mooi moment.1 

Kernboodschap is dat overheden meer gezondheidswinst kunnen boeken door niet 

alleen in te zetten op het klassieke milieubeleid gericht op beschérming, maar ook 

op bevórdering van gezondheid. 

Zet in op beschermen én  bevorderen gezondheid

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van 

ziekten. De leefomgeving moet ertoe uitno-

digen dat mensen meer bewegen, minder 

stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en 

kunnen participeren in de maatschappij. Veel 

partijen worstelen echter met de vraag hoe ze 

hier het beste uitwerking aan kunnen geven. 

Begrijpelijk, want wat is gezondheid eigen-

lijk? En wordt het alleen vanuit omgevingsbe-

leid bekeken of breder: ook vanuit sociaal of 

economisch beleid? Gaat het om bescherming 

of ook bevordering van de gezondheid? En tot 

slot, richt het zich op het buitenmilieu of ook 

het binnenmilieu? 

Wat is gezondheid? 
In het advies kiest de raad voor een brede 

definitie van gezondheid. Het gaat dan 

niet alleen om fysiek welzijn, maar ook om 

mentaal en sociaal-maatschappelijk welzijn, 

waarbij mensen in staat zijn zoveel mogelijk 

regie over hun leven te voeren en sociale veer-

kracht te ontwikkelen. Een smallere definitie 

van gezondheid – de afwezigheid van ziekten 

– zou voorbij gaan aan het feit dat mensen 

met chronische ziekten of beperkingen vaak 

volwaardig deelnemen aan de maatschappij 

Openbare ruimte 
voor iedereen
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Zet in op beschermen én  bevorderen gezondheid
heidsverbetering zich hoeven te beperken tot 

omgevingsbeleid. Ook andere beleidssporen, 

bijvoorbeeld sociaal of economisch beleid, 

zijn belangrijk. 

Beschermen én bevorderen
Aandacht verdient ook de focus van het 

omgevingsbeleid: gaat het alleen om 

bescherming of ook om bevordering van de 

gezondheid? In het omgevingsbeleid werd 

lange tijd vooral ingezet op dat eerste: de 

bescherming van de burger tegen gevaren 

als luchtvervuiling, giftige bodem-

stoffen of geluidsoverlast. De 

raad pleit in het advies 

echter voor verbreding 

naar ook gezondheidsbe-

vordering: het creëren 

van een leefomgeving 

die uitnodigt tot gezond 

gedrag en het maken 

van gezonde keuzes. 

Denk aan het stimuleren 

van beweging via netwerken 

van fiets- en wandelpaden en 

groene verbindingen naar buiten de stad. 

Ook kunnen overheden een aantrekkelijke 

openbare ruimte creëren die ontmoetingen 

stimuleert. Met dit pleidooi voor gezond-

heidsbevordering via de leefomgeving 

wordt voortgebouwd op eerdere oproepen 

door organisaties zoals het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL, 2016), de 

Gezondheidsraad (2016), de Duitse advies-

raad WBGU (2016), en professionals die in 

de praktijk aan de gezonde leefomgeving 

werken (zie ook Milieu, 2017). Steden die 

alleen inzetten op gezondheidsbescherming, 

laten kansen liggen. 

Buiten- én binnenmilieu 
In het publieke debat over de gezonde 

stad blijft het binnenmilieu vaak onbe-

sproken. Ten onrechte: mensen brengen 

gemiddeld 85% van hun tijd binnen door 

(Gezondheidsraad, 2013). Voor de Rli maakt 

het binnenmilieu daarom net zo goed als 

het buitenmilieu deel uit van een gezonde 

leefomgeving. Voor een gezond binnenmilieu 

zijn zaken belangrijk als een goede luchtkwa-

liteit, temperatuur- en vochtbeheersing. Hier 

is qua gezondheidsbescherming nog veel 

resultaat te behalen. Daarnaast meent de 

raad dat ook voor het binnenmilieu de focus 

verbreed moet worden naar bevordering van 

de gezondheid. Bij nieuwbouw en renovatie 

van gebouwen zijn daarvoor verschillende 

aanknopingspunten. Denk aan de toepas-

sing van de ‘beweeglogica’ (zoals een slimme 

plaatsing van trappen en liften, zie 

BETA office, 2016) en de principes 

achter de WELL Building 

Standard (International 

WELL Building Institute, 

2014). 

Aanbevelingen
In het advies doet de 

raad vervolgens tien 

aanbevelingen om gezond-

heidswinst in het omgevings-

beleid optimaal te laten werken. Die 

gaan over omgevingsbeleid en instrumenten 

uit de Omgevingswet; kennisontwikkeling 

en ontwerpend onderzoek; en financiën en 

sturing. 

Benut mogelijkheden Omgevingswet
Voor extra gezondheidswinst kunnen 

overheden de instrumenten uit de 

Omgevingswet optimaal benutten. In een 

omgevingsvisie kunnen bijvoorbeeld de 

ambities voor een gezonde leefomgeving 

worden vastgelegd. Wordt naast gezond-

heidsbescherming (die is voorgeschreven 

in de wet) ook ingezet op gezondheidsbe-

vordering in de leefomgeving? Zonder extra 

inzet op bevordering is in ieder geval een 

basisniveau van bescherming van gezond-

heid geborgd, via de normeringen uit de 

Omgevingswet en milieubeginselen. 

De uiteindelijke keuzen die overheden 

maken, hangen af van de problematiek in 

Lianne van Duinen werkt als projectleider 
voor de Rli (lianne.vanduinen@rli.nl).

►

‘ Steden die alleen in-
zet ten op gezondheids-

bescherming, laten 
kansen liggen’ 

en zich toch gezond kunnen voelen. De brede 

definitie sluit bovendien beter aan bij actuele 

nationale en internationale inzichten over 

gezondheid. Ook komen er daardoor meer 

oplossingsrichtingen beschikbaar voor het 

verbeteren van de gezondheid, bovenop het 

voorkomen van ziektelast. 

Gezondheidswinst 
Het is de vraag hoe bepalend de leefomge-

ving is als men streeft naar gezondheids-

winst voor bewoners. Uit onderzoek is 

bekend dat de fysieke leefomgeving slechts 

een van de factoren is die de gezondheid 

van mensen beïnvloedt, naast bijvoorbeeld 

leefstijl, biologische factoren of sociaaleco-

nomische status. Het is wel een belangrijke 

factor. Zaken als een goede luchtkwaliteit of 

de aanwezigheid van wandelpaden en groen 

maken een wijk gezonder voor de mensen die 

er wonen. 

Hoe belangrijk die leefomgeving precies is 

in vergelijking met andere factoren, is lastig 

te zeggen. Voor zover er cijfers bekend zijn, 

laten die zien dat een ongezond milieu – na 

roken – de op een na belangrijkste factor is 

voor vermijdbare ziektelast in Nederland 

(RIVM, 2014). Dit percentage is echter 

berekend op basis van milieufactoren zoals 

luchtverontreiniging en geluidhinder. Als 

ook de invloed van ruimtelijke inrichtings-

factoren op gezondheid meegeteld zou zijn, 

is het aannemelijk dat het relatieve belang 

van de leefomgeving groter zou zijn. Voor 

de raad rechtvaardigt dit de focus in het 

advies op de bijdrage van de leefomgeving 

aan gezondheid. Het betekent overigens niet 

dat overheden bij het streven naar gezond-
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hun gebied. Zoek daarbij mogelijkheden om 

opgaven te combineren, zo bepleit de raad, 

zodat maatregelen en middelen 

voor de éne opgave, kunnen 

bijdragen aan doelen 

voor de ándere. De 

overstap naar elek-

trisch rijden (voor 

bezorgdiensten of 

busvervoer) in het 

kader van verduur-

zaming is bijvoorbeeld 

goed voor de luchtkwali-

teit en daarmee ook voor de 

gezondheid. Overheden zijn daarbij mede 

van elkaar afhankelijk. Een voorbeeld is 

de woningbouw binnen de stad. In steden 

waar rijkswegen doorheen lopen, zijn de 

mogelijkheden om te bouwen binnen de 

gemeentegrenzen beperkter. Als het Rijk in 

de Nationale Omgevingsvisie kiest voor een 

verstedelijkingsstrategie met verdichting, 

dan moet dit vanuit gezondheidsperspectief 

gepaard gaan met ondersteunende rijks-

maatregelen, zoals investeringen in geluids-

schermen of gedeeltelijke ondertunneling. 

Omgevingswaarden
Volgens de raad blijft gezondheidsbescher-

ming in het omgevingsbeleid onverminderd 

‘Optimaal benut ten 
instrumenten Omge-

vingswet biedt zicht op 
extra gezondheids-

winst ’

van belang voor een gezonde leefomgeving. 

Er moet in Nederland ten minste voldaan 

worden aan geldende milieukwali-

teitseisen. In de Omgevingswet 

wordt hiervoor het nieuwe 

begrip ‘omgevingswaarde’ 

geïntroduceerd. Dit zijn 

normen voor de kwali-

teit die een gemeente, 

provincie of Rijk voor (een 

onderdeel van) de fysieke 

leefomgeving wil bereiken. 

Onder de nieuwe wet en bijbe-

horende AMvB’s wordt het straks 

mogelijk om (onder voorwaarden) lokaal 

omgevingswaarden op te stellen die strenger 

zijn dan de rijkswaarden of voor thema’s 

waarvoor nog geen rijkswaarden bestaan. 

Als de situatie daarom vraagt, adviseert de 

raad gemeenten hiervan gebruik te maken. 

Dit kan uitkomst bieden als er sprake is van 

een lokaal urgent milieuprobleem, waarvan 

veel mensen hinder hebben. 

Ontwikkeling kennis en ontwerp 
Verdere kennisontwikkeling is essentieel 

om beter in te kunnen zetten op gezond-

heidswinst via de leefomgeving. Met name 

de werking van gezondheidsbevorderende 

maatregelen moet meer onderbouwd 

worden. Van belang is ook om lessen uit 

lokale interventies beter te delen. De raad 

adviseert tevens nieuwe hulpmiddelen te 

ontwikkelen zoals gezondheidskaarten (met 

zowel gezondheidsgegevens én ruimtelijke 

gegevens) of stresstesten voor een gezonde 

leefomgeving. Ontwerpsessies kunnen 

helpen om partijen vanuit verschillende 

achtergronden samen te brengen: niet alleen 

experts vanuit gezondheid en leefomge-

ving, maar ook bewoners, bestuurders en 

bedrijven. De raad heeft zelf een aantal van 

deze ontwerpsessies georganiseerd. Daarin 

bleek dat het heel belangrijk is dat mensen 

met verschillende achtergrond elkaars taal 

leren en gezamenlijk keuzes maken over de 

gezonde leefomgeving.

Versterking financiële basis en 
sturing 
Ook de financiële basis voor een gezonde leef-

omgeving moet sterker. Bij investeringen in 

de leefomgeving moet daarom niet alleen het 

gezondheidsverlies in beeld worden gebracht, 

maar juist ook de baten. Bij de evaluatie van 

de Woningwet later dit jaar moet aandacht 

zijn voor de mogelijkheden voor corporaties 

om meer dan nu te investeren in een gezonde 

leefomgeving, in leefbaarheid en maatschap-

pelijk vastgoed. Om vaart te maken, kunnen 

gemeenten, zorgverzekeraars en Rijk lokale 

preventiecoalities sluiten voor een gezonde 

leefomgeving. Overheden moeten bovendien 

meer werken in multidisciplinaire teams 

om de doorgaans gescheiden werelden van 

gezondheid en leefomgeving bij elkaar te 

brengen en integraal aan een gezonde leef-

omgeving te werken. 

Meer lezen?

Het advies is te bestellen / te downloaden via 

www.rli.nl

De acht referenties van dit ar tikel zijn op 
te v ragen bij de V V M.

Lianne van Duinen
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‘De stad als 
gezonde 
habitat’

1. Het advies is voorbereid door een com-
missie, bestaand uit E l len Peper (l id R li 
en voorzitter van de commissie) , P ieter 
Hooimeijer (l id R li) , Sybren Bosch ( junior 
raadslid) en Leender t van Bree (exter n 
deskundige). 
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‘Kolen en gas leve-
ren veel eff iciënter 

energie dan biomassa 
met veel minder 

CO2-uitstoot ’

Aan de basis van alle plantaardige productie staat de 

fotosynthese. Grofweg spelen er drie basisprocessen. 

Allereerst een fotochemisch proces, waarin fotonen 

worden ingevangen en energierijke verbindingen 

ontstaan. Vervolgens start een fysisch proces, waarbij 

CO2-moleculen via de huidmondjes op de plaats 

uitkomen waar ze een verbinding aangaan 

met H2O-moleculen. Dit levert de energie 

op voor zowel de productie van glucose 

als het plak- en knipwerk om hiervan 

andere stoffen als eiwitten, vetten, 

koolhydraten en lignine aan te 

maken. 

Het hele fotochemische proces vreet 

energie. De maximale energieopbrengst 

bedraagt slechts 15% en die van uiteindelijke 

vervaardigde plantbiomassa niet meer dan 2%. Dat 

is indien het voedsel of geur of smaakstoffen betreft 

natuurlijk niet van belang, maar wel als het om ener-

gieproductie gaat.

Toch wordt al enige decennia dit feit genegeerd en 

wordt deze inefficiënte vorm van energieproductie 

zelfs met heel veel subsidie bevorderd. Een belangrijk 

argument daarbij is dat het circulair zou zijn als hout 

wordt ingezet ter vervanging van kolen of olie. Niets is 

minder waar, want de terugwinning vergt tientallen 

Biomassafabel suddert voort

jaren en gigantische oppervlakken. Voor energie-

productie zijn kolen en gas veel efficiënter en is de 

broeikasgasemissie beduidend lager. 

Ondanks deze biologische werkelijkheid, wordt vast-

gehouden aan deze onduurzaamheid bevorde-

rende en miljarden euro's verslindende 

inzet van biomassa voor energie. 

Technisch onderlegde energie-

deskundigen bij onder meer het 

Copernicus Instituut en het pres-

tigieuze Europese energiecen-

trum bij de RUG ontkennen de 

biologische en natuurwetenschap-

pelijke werkelijkheid en roepen 

steeds harder dat biomassa bijdraagt 

aan het realiseren van onze duurzame 

energiedoelen. Het beleid is volgend. 

Helaas wordt de onjuiste premisse van circulari-

teit en duurzame energie als toverformule keer op 

keer herhaald. De wereld is immers plat en critici 

en beleidsmakers zijn onvoldoende wetenschappe-

lijk onderlegd. Jammer dat de KNAW zijn eigen visie 

onvoldoende onder de aandacht brengt vanwege 

zogenaamde politieke correctheid. 

 

 Prof.dr.ir. Rudy Rabbinge
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Wat kun jij doen voor een duurzame toekomst? Die vraag stond op 18 april centraal 

tijdens het VVM Café over ‘Jong geleerd, oud gedaan’. Hoofdspreker was Jan Terlouw.

Vorig jaar heeft Terlouw jongeren uit het hele politieke spectrum bij elkaar gebracht 

om een duurzaamheidsagenda op te stellen. Deze avond ging hij in gesprek met twee 

duurzame jonge toppers van nu om daar een praktische invulling aan te geven. 

Jan Terlouw steekt jongeren 
hart onder de riem 

Niemand minder dan oud-minister Jan 

Terlouw was hoofdgast tijdens het VVM 

Café ‘Jong geleerd, oud gedaan’ van de 

VVM-sectie Jong. Veel VVM’ers, maar ook 

een aantal niet-leden, grijpen de gelegen-

heid aan om te discussiëren over de manier 

waarop jongeren kunnen bijdragen aan een 

duurzame toekomst. Naast Jan Terlouw zijn 

er twee andere sprekers: Linde Nieman en 

Hanna Lubbers, respectievelijk voorzitter en 

oprichtster Jonge Klimaatbeweging. Tijdens 

het tweede gedeelte van de avond werd er 

gedebatteerd onder leiding van Steven van 

Polen, wetenschappelijk medewerker PBL. 

Levenswijze aanpassen
Jan Terlouw vertelt op de voor hem kenmer-

kende en meeslepende wijze over de 

consequenties van de exponentiële ontwik-

kelingen die onze economie en maatschappij 

de afgelopen decennia hebben doorgemaakt. 

Ontwikkelingen die ons enerzijds veel 

welvaart en comfort hebben gebracht, maar 

anderzijds steeds meer ten koste gaan van de 

natuur en onze leefomgeving. Terlouw roept 

op die kennis en welvaart nu in te zetten 

om onze levenswijze weer meer te laten 

aansluiten op de natuur. 

Als voorbeeld noemt hij de energietransitie: 

de zon voorziet de aarde dagelijks van een 
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hoeveelheid energie die een veelvoud is 

van het mondiale energieverbruik. Het 

gebruiken van die energie is geen tech-

nisch probleem. We beschikken immers 

over voldoende kennis en techno-

logie om zonne-energie op te 

vangen en om te zetten in 

elektriciteit en warmte. 

De energietransitie is een 

politiek-maatschappelijk 

vraagstuk. We hebben 

de politiek nodig om 

keuzes af te dwingen voor 

het algemeen belang. “Dat is 

lastig”, aldus Terlouw, voor wie de 

huivering voor het maken van impopulaire 

beslissingen natuurlijk niet onbekend is. 

“Als politicus denk je uiteraard ook aan de 

verkiezingen. Daarom is het van belang om 

de mensen in de boodschap van het klimaat 

mee te nemen. Voor veel mensen zijn 

klimaat en duurzaamheid nog geen tastbare 

thema’s. Het gaat echter over de toekomst, 

over je kinderen en kleinkinderen. Zodra 

mensen dit beseffen, neem je ze mee in je 

verhaal.” 

Toekomst verbindt
Hoopvol vindt Terlouw dat al veel jongeren 

met het klimaat en duurzaamheid begaan 

zijn. “De toekomst is een thema dat 

iedereen verbindt. Bij uitstek jongeren.” 

In de aanloop naar de afgelopen Tweede 

Kamerverkiezingen stelde hij samen met de 

jongerenafdelingen van de politieke partijen 

in één avond een duurzaamheidsmanifest 

op. Enigszins verzuchtend voegt hij daaraan 

toe dat daar vervolgens tijdens de kabi-

netsformatie niets mee is gedaan. Terlouw 

sluit af met een appèl aan de jongeren in de 

zaal: de toekomst is wat jullie aangaat en 

verbindt. Bewaak jullie toekomst!

Jonge Klimaatbeweging.
Dat klimaat en duurzaamheid leeft onder 

jongeren illustreren de beide vertegen-

woordigers van de Jonge Klimaatbeweging. 

Linde Nieman zet zich als voorzitter in 

voor het beïnvloeden van klimaat- en 

duurzaamheidsdoelstellingen door de 

stemmen van meer dan veertig jongerenor-

ganisaties te bundelen. Zo neemt de Jonge 

Klimaatbeweging namens jongeren deel aan 

de onderhandelingen voor het Klimaat- en 

energieakkoord. Hanna Lubbers heeft zich 

tijdens haar bestuursperiode bij Studenten 

voor Morgen hard gemaakt voor 

het promoten van duurzaam-

heid in onderwijs, onder-

zoek en bedrijfsvoering 

op het hoger onderwijs. 

Belangrijk wapenfeit is 

de lancering in 2012 van 

het project SustainaBul, 

een jaarlijks georganiseerde 

ranglijst met de Nederlandse 

hogere onderwijsinstellingen over 

de mate van duurzaamheid in het onder-

zoek, onderwijs, de bedrijfsvoering. 

Lege stoel
Linde en Hanna delen de ervaring dat je 

als jongere niet te terughoudend moet 

zijn. Linde adviseert om soms ook brutaal 

te zijn: “De Jonge Klimaatbeweging zit 

dan wel bij de onderhandelingen voor het 

klimaatakkoord aan tafel, maar daar-

voor hebben wij zelf moeten aankloppen! 

Dit akkoord gaat over de toekomst van 

jongeren en zij verdienen dus een stem in 

de onderhandelingen.” Dat jongeren over de 

toekomst mogen meepraten is dan 

wel logisch, maar niet altijd 

vanzelfsprekend. Vaak moet 

je je als jongere bewijzen. 

Je moet actief aangeven 

op welke wijze je kan 

bijdragen. Dat kost veel 

energie die je beter aan 

een inhoudelijke bijdrage 

zou kunnen besteden.” Hanna 

voegt toe: “Bij sommige bijeenkom-

sten zitten soms geen jongeren aan tafel, 

maar staat wel een lege stoel die symbool 

staat voor toekomstige generaties. Best 

vreemd, dat die stoel leeg is, terwijl jongeren 

als vertegenwoordigers niet vanzelfspre-

kend worden betrokken.”

Iemand uit het publiek stelt de vraag of het 

beïnvloeden van de politiek wel de goede 

weg is. “Mijn vrienden die nu op het terras 

in de zon zitten verklaren mij voor gek 

omdat ik hier zit. Moeten we ons niet meer 

op jongeren zelf richten, zodat het thema 

meer gaat leven?” Linde is voorstander van 

actie op alle fronten. “Veel mensen zijn op 

hun eigen manier bezig met dit thema. 

Wij proberen ons steentje bij te dragen 

door ons te richten op de politiek.” Hanna: 

“Duurzaamheid onder de aandacht brengen 

bij jongeren is bij uitstek een taak  voor het 

onderwijs, maar het is ook aan onszelf om 

het hier met vrienden en kennissen over te 

hebben.” 

Willen de duurzame toppers nog iets 

meegeven aan de deelnemers in de zaal? 

“Brutalen hebben de halve wereld. Laat je 

stem horen en je staat versteld wat er dan 

gebeurt.”

Publieke moraal
In zijn slotwoord maakt Jan Terlouw duide-

lijk dat we persoonlijk veel betekenisvolle 

dingen kunnen doen om bij te dragen aan 

een duurzame toekomst. “Ik zie steeds meer 

mensen die verandering willen in de manier 

waarop zaken momenteel geregeld zijn, 

maar daarvoor hebben we ook de politiek 

nodig, die ondertussen steeds vaker achter 

de feiten aan lijkt te lopen. De mens is in 

duizenden jaren niet veranderd. Wat is 

veranderd, is de publieke moraal die 

zich uit in wetten. Wetten en 

politiek zijn onmisbaar voor 

de veranderingen die nodig 

zijn voor een duurzame 

toekomst.” 

Voordat het startsein voor 

de borrel wordt gegeven 

vraagt Lieke van der Sanden 

van de VVM-sectie Jong ten slotte 

aan de zaal welke boodschap zij van deze 

bijeenkomst mee naar huis nemen. Die 

vraag maakten de tongen los. Uit de vele 

uiteenlopende reacties werd in ieder geval 

één ding duidelijk: iedereen kan op zijn 

manier een steentje bijdragen aan een 

duurzame toekomst. En de oproep van de 

ouderen: “Jongeren, ga voor die duurzame 

toekomst!”

 

Fons van der Linden,

VVM-sectie Jong

‘ Voor veel men-
sen zijn klimaat 

en duur zaamheid 
nog geen tastbare 

thema’s’

‘Duur zaamheid 
onder de aandacht 
brengen is bij uit-
stek taak voor het 

onder wijs’
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RECENT              VAN DE  PERS

Club van Rome springlevend

Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction 

of the Planet – A Report to the Club of Rome, Ernst Ulrich von 

Weizsäcker & Anders Wijkman, Springer (220 pag.) ***** 

Met de titel ‘Come on!’ lijkt het nieuwe rapport van de Club van 

Rome te passen in alle activistische literatuur van de afgelopen 

jaren die oproept om in actie te komen om de wereld te redden. 

Tegelijk onderscheidt het zich van die literatuur. Niet alleen door 

de gedegen analyse die het biedt, maar ook door het goede over-

zicht van tal van oplossingen die daarvoor al in gang zijn gezet. 

Het is alweer 50 jaar 

geleden dat de Club van 

Rome werd opgericht. 

Hun grootste succes had 

deze organisatie van 

bezorgde wetenschap-

pers met hun ‘Limits to 

Growth’ rapport in 1972, 

waarin de ecologische 

onhoudbaarheid van het 

wereldwijde economi-

sche en sociale systeem 

werd betoogd. Sindsdien 

zijn veertig rapporten 

van de Club van Rome 

verschenen, waarvan dit 

het nieuwste is. 

Doel van ‘Come on!’ is zowel de filosofische grondslagen van het 

huidige wereldsysteem te onderzoeken als hiervoor een posi-

tief alternatief te bieden. Het gaat daarbij kritiek op hypes zoals 

3D-printing of gevoelige onderwerpen zoals overbevolking niet 

uit de weg. Ook worden en passant kanttekeningen geplaatst bij 

‘ecologische modernisering’, het ook door veel academische auteurs 

ondersteunde geloof dat technologische innovatie en milieuverbe-

tering in het algemeen samengaan. 

In het eerste deel wordt nog eens op een rijtje gezet waarom onze 

huidige manier van omgaan met de draagkracht van de aarde 

niet duurzaam is. Daarbij gaan de auteurs verder dan veel andere 

analyses. Zo worden niet alleen de ‘planetary boundaries’ van 

Rockström besproken, maar 

komen ook kernwapens, voed-

selsystemen en bevolkings-

groei uitgebreid aan de 

orde. De auteurs gaan in dit 

deel van het boek verder 

in op de mogelijkheden en 

beperkingen van ‘disrup-

tieve technologieën’ zoals 

ICT, waarvan de impact afhan-

kelijk van de manier van toepassing 

positief of negatief kan zijn, en op de 

beperkingen van onze fixatie op het 

bruto nationaal product als manier om vooruitgang en welvaart te 

meten.

Vooral boeiend is het tweede gedeelte van het boek, dat de tekort-

komingen van ons huidige wereldsysteem en reductionistisch 

wereldbeeld beschrijft. Het zielige plaatje van een aan zijn pootjes 

opgeprikte rat uit een biologieleerboek, keurig opengesneden 

met netjes alle organen benoemd maar wel morsdood, illustreert 

daarin treffend dat het geheel soms meer is dan de som van de 

delen. Dit deel begint met de oproep van de Paus in 2015, waarin 

hij de toenemende vernietiging van ‘ons gemeenschappelijk huis’, 

de aarde, aan de orde stelt. Daarna bespreken Von Weiszäcker en 

Wijkman de weeffouten van ons huidige marktdenken aan de 

hand van een tour langs onder meer Adam Smith, David Ricardo en 

Charles Darwin. Ze roepen daarbij op tot een ‘nieuwe verlichting’ 

in plaats van meer rationalisme. Die moet leiden tot een ‘filosofie 

van evenwichten’ als basis voor een toekomstig meer duurzaam 

wereldbeeld. 

Als instrumenten daartoe komt in het laatste deel van het boek 

een groot aantal deeloplossingen die al in ontwikkeling zijn aan 

de orde. Samen kunnen deze leiden tot een duurzame ontwikke-

ling. Van betere landbouwmethoden tot een hervorming van de 

financiële sector, van het meten van welzijn in plaats van het bruto 

nationaal product tot een nieuwe kijk op ‘global governance’. Wie in 

kort bestek een goed overzicht wil krijgen van zowel de problemen 

waar we voor staan als van de mogelijke sociale, economische en 

technologische oplossingsrichtingen, kan met dit boek uitstekend 

uit de voeten. 

 StS

‘Rappor t Club van 
Rome gaat kritiek op 

hypes als 3D-printing 
en overbevolking 

niet uit de weg’
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RECENT              VAN DE  PERS Onder redactie van Onno van Sandick,  
Stephan Slingerland en Fleur Ydema

Gids voor duurzame 
start-ups 
De Blauwe Revolutie; verduurzaam je organisatie in 4 stappen, 

Siemen Cox, Uitgeverij Trichis (270 pagina’s) ****  

Dit boek is geschreven voor mensen die niet een beetje minder 

slecht willen ondernemen, maar ‘helemaal goed’. Met een posi-

tieve waarde op sociaal en ecologisch vlak en CO2-negatief. Niet 

voor de ‘happy few’,  maar voor de ‘greater good’.

De schrijver heeft 

zijn sporen verdiend 

als oprichter van 

Rotterzwam, de 

producent van 

zwammen die op 

koffiedik groeien 

en als een van de 

initiatiefnemers 

van Blue City, het 

centrum voor duur-

zame bedrijvigheid 

in het voormalige 

zwembad Tropicana 

in Rotterdam. 

Het boek begint 

met de persoonlijke 

geschiedenis van 

de schrijver en hoe hij tot zijn inzichten is gekomen. Cruciale 

invloed onderging hij van de medeoprichter van PeakProsperity 

Chris Martenson, die zijn ideeën op internet laat zien in de Crash 

Course. Vervolgens volgde Cox een training in Permaculture 

Design. Dat is breder dan alleen landbouw en bevat bijvoorbeeld 

ook sociale permacultuur en een visie op economie door een 

permacultuurbril. Permacultuur betekent kijken naar het geheel, 

niet alleen het groene of alleen het economische, maar naar de 

samenhang tussen beiden. Cox schetst hoe de economie en het 

geldsysteem op een heel andere leest kunnen worden geschoeid: 

ecosystemisch, lokaal, met alternatief geld en weerbaar. 

Interviews met de impactinvesteerder Wouter Veer, de transitie-

hoogleraar Derk Loorbach en de schrijver van Blauwe Economie  

Gunter Pauli illustreren deze visie. 

Het tweede deel is gewijd aan de acht lessen die Cox geleerd 

heeft. Hij geeft onorthodoxe tips, zoals beginnen met het 

waarom, heruitvinden van een keten, leren door te doen (en 

fouten te maken), veel variëren en diversifiëren, gaan voor 

een CO2-negatief bedrijf en personeel geen functieomschrij-

ving geven. Plus om sociaal te ondernemen met de Semco-

stijl, genoemd naar het bedrijf van Ricardo Semler, dat vooral 

bekendstaat vanwege zijn radicale vorm van industriële 

democratie. Zijn innovatieve managementmethoden vinden 

wereldwijd navolging. Ook bij dit hoofdstuk heeft Cox weer 

verhelderende interviews. 

Om dit alles in praktijk te brengen, heeft Cox de ‘CAREFUL’-

methode ontwikkeld, waarbij de 

eerste vier letters staan – in het 

Engels - voor vier stappen: 

inspireren/bronnen, 

analyseren, vernieuwen 

en uitleggen. De 

volgende drie letters 

staan voor drie 

aandachtspunten: 

fixeren van CO2, bruik-

baarheid/begrijpelijkheid 

en leiden. En dan is het boek 

plotseling uit. In het laatste deel 

geen mooie interviews meer, maar 

des te meer concrete tips. Een index ontbreekt, maar daar staat 

tegenover dat de interviews ook op video te zien zijn, via de 

codes in het boek. 

Al met al een boek dat aandacht verdient, omdat het kan 

inspireren en echt kan helpen om een duurzaam onder-

nemer te worden of een bestaande organisatie – radicaal – te 

verduurzamen. Het is vlot geschreven, informatief, praktisch 

en inspirerend. Ook voor milieuprofessionals biedt het nuttige 

inzichten, al was het alleen al om – naast de interviews - een 

inkijkje te krijgen in de manier waarop duurzame onderne-

mers slim naar mogelijkheden zoeken  om hun droom waar te 

maken en te bouwen aan een betere samenleving. 

OvS

'Het boek kan echt 
helpen om een duur-
zaam ondernemer te 

worden'



36 Tijdschrift Milieu, juni 201836

Waarom is het voor schepen moeilijk en duur om hun afval 

in de haven af te geven? Als het de scheepvaart niks kost 

om hun afval op zee te lozen, terwijl ze ervoor moeten ervoor 

betalen om het af te geven in de haven, dan is het – als je puur 

op de centen let –  heel logisch dat er zoveel afval in onze 

Europese zeeën zwerft. Volgens onderzoekers komt een derde 

van het afval in zee van de scheepvaart. Maar liefst negentig 

procent daarvan is plastic afval. Voor mij als GroenLinks-

Europarlementariër is het dus een nobrainer om dat aan te 

pakken, al blijkt helaas niet iedereen daar nog van overtuigd.

Van het afval in de Europese zeeën komt ongeveer een kwart 

van vrachtvervoer en visserij. Pleziervaart, passagiersver-

voer en cruiseschepen zorgen voor de rest. Verloren visnetten 

zijn een dubbel probleem, want die blijven nog steeds vis en 

andere zeedieren vangen. En zoals gezegd is negentig procent 

van het afval, inclusief die visnetten, plastic. Afval dat lang-

zaam uiteenvalt in microplastic en via vissen ook weer in ons 

voedsel terechtkomt.

De oplossing voor het afvalprobleem van de scheepvaart is 

eigenlijk heel simpel: zorg ervoor dat de economisch prikkel 

om afval niet aan land te brengen, wegvalt. Dat kan door alle 

schepen, zodra ze in een Europese haven komen, een vaste 

afvalheffing te laten betalen (afhankelijk van het type schip), 

ongeacht of ze veel, weinig of helemaal geen afval inleveren. 

De havens berekenen zelf de vaste prijs op basis van hun jaar-

lijkse kosten om scheepsafval te verwerken.

Dit systeem is eenvoudig enenorm effectief. Ik was dan ook 

aangenaam verrast toen de Europese Commissie dit plan 

voorstelde als onderdeel van de nieuwe, onlangs gepresen-

teerde, Europese plastic-strategie. Als rapporteur op dit 

EUROPA INSIDE

Zeeën van plastic

dossier mag ik nu namens het Europees Parlement dit 

wetsvoorstel uitwerken, samen met vertegenwoordigers 

van de Europese ministers en de Europese Commissie.

Dat wordt eindelijk eens een eenvoudig wetgevingstra-

ject, waar alle spelers het met elkaar eens zijn dat we 

plasticafval op zee op een makkelijke manier kunnen 

aanpakken, zou u kunnen denken. Nou, nee. Al durven ze 

dat niet openlijk te zeggen, maar havenbedrijven, indus-

trie en veel Europese landen staan niet te springen om 

afvalwetgeving. Zij zitten zogenaamd niet te wachten op 

meer werk waar zij de voordelen niet van inzien. En straks 

gaan schepen ook nog naar een haven die goedkoper is. 

Ik bereid me daarom voor op stevige onderhandelingen 

met EU-landen die (onder druk van lobbyisten) vinden dat 

het in hun land al wel goed gaat. En waarom moet er dan 

toch EU-wetgeving komen? De anderen moeten gewoon 

beter met hún afval omgaan. Zij moeten beter hun best 

gaan doen. Op zich hebben ze daar gelijk in, maar daar 

hebben we natuurlijk niks aan als schepen slecht blijven 

omgaan met hun afval. Alle vrijwillige afspraken ten spijt, 

op de grote zee is er niemand die je kan controleren.

Toch ben ik optimistisch gestemd als ik merk hoe erg het 

onderwerp van plasticvervuiling leeft. Op de uitgebreide 

voorstellen van de Europese Commissie om onder andere 

plastic borden, bestek en rietjes simpelweg te verbieden 

kreeg ik alleen maar positieve reacties. Behalve dan van 

de verpakkingsindustrie, maar dat viel natuurlijk te 

verwachten.

Bas Eickhout
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Steden ontwikkelen zich meer en meer tot een economische en politieke macht van betekenis. Zo 

nemen bestuurders van ‘global cities’ steeds vaker het voortouw bij de aanpak van klimaatveran-

dering, de energietransitie en het behoud van natuurlijk kapitaal. Daarbij moeten zij afwegingen 

maken tussen ongelijksoortige grootheden en belangen: economische ontwikkeling, sociale voor-

uitgang en ecologische duurzaamheid. Dit artikel presenteert een dashboard als hulpmiddel bij 

het maken van die politieke afwegingen.

Het Milieu Dossier accepteert artikelen 

die de voortgang in beleid, onderzoek en 

maatschappelijke respons documenteren. 

Bijdragen worden beoordeeld door een 

redactieteam.

►

Dashboard als duurzaam 
kompas voor stedelijke regio’s

Peter van de Laak (info@milieuregie.nl) is 
zelfstandig adviseur bij Milieuregie. Pieter 
Leroy is hoogleraar Milieu en beleid aan de 
Radboud Universiteit. Jan Goedman is van 
het Rijn Schelde Instituut.
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Transitieopgaven
Rijk, provincies en gemeenten staan voor 

de opgave om transitieopgaven op het 

gebied van energie en klimaat, gezonde en 

sociaal inclusieve steden, mobiliteit, land-

bouw, natuur enzovoort verder te brengen. 

Natuurlijk hangen deze opgaven met elkaar 

samen. Zo is het streven naar duurzame 

mobiliteit onderdeel van de energietransitie 

(elektrisch, groen gas), maar vergt ze ook 

aanpassingen van de infrastructuur. En elk 

van deze transitieopgaven, bijvoorbeeld 

het streven naar een circulaire economie 

en naar een gasloze woningverwarming, 

heeft bredere implicaties voor het economi-

sche, het sociale en het ecologische domein. 

Afwegingen en besluiten hierover, van lokaal 

naar (inter)nationaal, behoren afgestemd te 

worden. De stedelijke regio is een cruciale 

actor in dit geheel. Weliswaar ontbreekt het 

veel stadsregio’s aan een eigen regionale 

autoriteit, maar elke regio heeft wel haar 

eigen kenmerkende economische sleutelac-

tiviteiten, haar eigen stadsregionale (infra)

structuur, haar eigen interactie met het 

achterland, met eigen landbouw, natuur en 

landschap. Afwegingen en besluiten over 

stadsregionale transities dienen op die struc-

tuur en dynamiek te zijn afgestemd. 

Het dashboard dat hier wordt gepresenteerd, 

kan fungeren als kompas en monitor. 

Het bestaat uit drie aparte delen, elk met 

een beperkte set van indicatoren uitgedrukt 

in fysieke grootheden. Kernambitie van het 

dashboard: de wisselwerking tussen econo-

mische, sociale en ecologische voorraden en 

stromen binnen de stedelijke regio inzichte-

lijk maken. 

Stiglitz-rapport 
Het dashboard is sterk geïnspireerd door 

het Stiglitz-rapport (Stiglitz et al., 2009). Uit 

onvrede met het BNP als indicator, hebben 

Stiglitz, Sen en Fitoussi uitvoerig bestudeerd 

hoe vooruitgang en brede welvaart gemeten 

kan worden. Hun conclusie: economische 

groei, sociale vooruitgang en ecologische 

duurzaamheid komen voort en behoren 

toe aan verschillende wetenschappelijke 

disciplines en praktijken. Daarom zijn er 

drie aparte sets van indicatoren nodig om 

de ontwikkelingen binnen deze domeinen 

adequaat te meten. Natuurlijk hangen die 

domeinen en die indicatoren samen. Maar 

ze zijn niet te aggregeren tot een enkele indi-

cator zonder verlies van relevante informatie. 

Stiglitz cs. verwijzen naar het dashboard van 

een auto. Dat heeft onder meer een aparte 

snelheidsmeter, toerenteller en benzinemeter. 

Eén display dat de snelheid én het resterende 

benzinepeil weergeeft, is voor de bestuurder 

van generlei waarde. Dat soort van infor-

matie dient duidelijk en gescheiden op het 

dashboard te worden weergegeven.

De empirische praktijk ondersteunt dit 

inzicht. Zo laten Van Hamme et al. (2011) zien 

dat economische groei en werkgelegenheid 

in de stadsregio Brussel niet gelijk opgaan. 

Globalisering bevoordeelt vooral hoger 

opgeleiden, terwijl lager opgeleiden nage-

noeg geen kansen hebben in een op kennis 

gebaseerde economie. Economische groei 

gaat dus gepaard met blijvende werkloos-

heid voor sommige sociale categorieën, met 

toenemende armoede en met diverse sociale 

effecten, waaronder sociale segregatie, 

verslechterende gezondheid en afnemende 

leefbaarheid. Een dashboard moet die 

ontwikkelingen apart én in hun samenhang 

signaleren.

Monitoren duurzame ontwikkeling
Het Stiglitz-rapport is een belangrijke 

inspiratiebron geweest voor de ‘Monitor 

Duurzaam Nederland’ (CBS, 2009, 2011, 2014) 

en de Commissie Breed welvaartsbegrip 

(2016). In de Monitor Duurzaam Nederland is 

gekozen voor sets van indicatoren gebaseerd 

op de voorraden- of kapitaalbenadering als 

indicatoren van brede welvaart. Opschoor 

et al. (2009) hebben enkele kritische kant-

tekeningen geplaatst bij deze benadering. 

Zo blijven ambities en doelstellingen met 

betrekking tot die voorraden buiten beeld 

en wordt de impact van maatschappelijke 

activiteiten niet systematisch gerelateerd aan 

die voorraden. Daarom is in het dashboard 

dat hier wordt gepresenteerd het hanteren 

van doelstellingen en het bepalen van een 

ondergrens voor voorraden en stromen een 

belangrijk uitgangspunt. Het dashboard 

vraagt daarmee naar politieke afwegingen 

en besluiten, naar de bindende toekenning 

van waarden aan tegenstrijdige grootheden 

en belangen.

Ook de ‘Nationale monitor gemeentelijke duur-

zaamheid’ neemt de kapitaalbenadering als 

uitgangspunt. Die monitor aggregeert echter 

per voorraad een set van indicatoren tot één 

maat (Zoeteman et al., 2014). Die keuze maken 

wij niet, om een net genoemde reden: een 

weging van indicatoren kan niet arbitrair en 

moet in tegendeel politiek en dus transparant 

zijn. Voorbarige aggregatie staat dat in de weg. 

Voorts kiezen wij niet voor het hanteren van 

bestaande bestuurlijke grenzen: die komen 
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immers niet overeen met de empirische locatie 

van voorraden en de beweging van stromen. 

Ruimtelijke afwenteling moet, zo niet voor-

komen worden, in elk geval inzichtelijk zijn. 

De stadsregio is een passend schaalniveau. 

Wij zien die, als gezegd, niet zozeer als een 

territoriale autoriteit, maar als de feitelijke 

sociale ruimte waarin actoren handelen en 

gezamenlijk tot een afweging (moeten) komen 

(Teisman, 2017).

Voorraden en stromen
Voor het beoordelen van de ‘vooruitgang’ in 

een stedelijke regio is inzicht en onderscheid 

in voorraden en stromen, én hun samenhang 

essentieel. Alleen dan kunnen bestuurders 

transparante afwegingen maken tussen het 

investeren in strategische voorraden en/of 

het ingrijpen in (ongewenste) stromen. Een 

voorbeeld uit de energietransitie: daar moet 

worden geïnvesteerd in nieuwe voorraden, 

bijvoorbeeld capaciteit voor duurzame energie-

productie en -opslag. Tegelijk moet echter de 

stroom, in casu het bestaande energieverbruik, 

worden teruggedrongen. Op vergelijkbare 

wijze vergt een ambitie inzake gezonde en 

sociaal inclusieve steden dat de woningvoor-

raad voldoet aan de normen voor gezondheid, 

energie en milieu, en ook betaalbaar blijft. 

Overigens zijn niet alle stromen goed beheers-

baar, zoals de veranderende ‘natuurlijke’ 

stromen als gevolg van klimaatverandering. 

Een toename van bepaalde stromen indiceert 

echter wel een grotere voorraadbehoefte, 

bijvoorbeeld aan infrastructuur voor water, 

energie en mobiliteit op langere termijn. Niet 

als uitputtend overzicht, maar als illustratie 

laat Tabel 1 enkele relevante voorraden en 

stromen per transitieopgave - en daarmee 

een eerste ordening van indicatoren in het 

dashboard - zien.

Zoals gezegd hebben stadsregio’s hun eigen 

kenmerken en dynamiek. Zij functioneren als 

een samenhangend systeem waarin vooral 

economische en sociale krachten zowel de 

interne dynamiek als de interactie met het 

achterland bepalen. En dat alles heeft gevolgen 

voor de ecologische draagkracht. Stadsregio’s 

zijn dus open systemen, met een eigen iden-

titeit, die via fysieke en mentale netwerken 

materiële en immateriële stromen zoals 

haven Schiphol beschikt de MRA over een 

zeehaven en een uitgebreid netwerk van 

weg-, waterweg- en railverbindingen. Deze 

kenmerken, het aantal inwoners, de economi-

sche activiteiten en het toerisme, leiden tot 

een grote mobiliteit per auto, ov, fiets, water 

en lucht. Deze mobiliteitsstromen hebben ook 

nadelen, zoals files, slechte luchtkwaliteit, 

CO2-emissies, geluidsoverlast en slaapver-

storing. Daar zijn verschillende vormen van 

mobiliteit, met elk hun eigen voorraden en 

stromen, in verschillende mate verantwoor-

delijk voor. De bevoegdheden daarvoor zijn 

evenwel verdeeld over Rijk, provincie en 

gemeente. Die fragmentering van bevoegd-

heden is lastig, want elke ambitie inzake 

mobiliteit vergt samenwerking. Maar die 

ambities vergen ook een set van indicatoren 

die onder meer inzicht geeft in de vraag 

welke uitbreiding van het ov- en fietsnetwerk 

bijdraagt aan een vermindering van files en 

een terugdringing van emissies. 

Energie
Het tweede thema dat we willen belichten 

is energie. De MRA kent diverse grootver-

bruikers van energie, zoals de zakelijke 

dienstverlening, datacenters, glastuinbouw, 

Tata Steel en de ruim 1 miljoen huishoudens. 

Tabel 1. Transitieopgaven en samenhangende voorraden en stromen

►

goederen, diensten en milieuverontreini-

ging uitwisselen met andere regio’s. Figuur 

1 schetst op sterk vereenvoudigde wijze 

die meervoudige interacties en complexe 

samenhangen.

Om al deze redenen maakt het dashboard 

onderscheid tussen drie domeinen: het 

economisch vestigingsklimaat, de kwaliteit 

van leven en de ecologische draagkracht. 

Tabel 2 laat zien hoe, per domein én met het 

onderscheid tussen voorraden en stromen, 

indicatoren zijn te identificeren en te 

selecteren. De volgende paragraaf neemt de 

Metropoolregio Amsterdam als voorbeeld.

Metropoolregio Amsterdam
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een 

grootstedelijk gebied met circa 2,5 miljoen 

inwoners. Sleutelactiviteiten zijn specialis-

tische zakelijke dienstverlening, creatieve 

industrie, toerisme, logistiek en groothandel 

(Metropoolregio Amsterdam, 2015). Het 

economisch vestigingsklimaat is in vele 

opzichten gunstig. 

Mobiliteit
Als eerste nemen we het thema mobi-

liteit in ogenschouw. Naast de lucht-
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Een energietransitie impliceert een radi-

cale omschakeling naar en uitbreiding van 

capaciteit voor duurzame warmte (warmte-

kracht-koppeling, geothermie, restwarmte) 

in combinatie met de aanleg van warmte-

netten. Indicatoren moeten identificeren 

welke warmteopties kansrijk zijn in de 

verschillende woon- en industriegebieden. 

In sommige delen van de MRA is de woning-

dichtheid voldoende hoog voor een verdere 

uitbreiding van de stadsverwarming. Elders 

zal verdichting nodig zijn om duurzame 

warmtevoorziening betaalbaar te maken. 

En in termen van samenhang: investeringen 

hierin dragen bij aan het vestigingsklimaat 

en aan de kwaliteit van leven. 

Werkgelegenheid 
Werkgelegenheid, een belangrijke voor-

waarde voor kwaliteit van leven, is ons derde 

thema. De MRA biedt werk aan ruim 1,2 

miljoen mensen. Die werkgelegenheidsvoor-

raad dient echter wel overeen te stemmen 

met de beschikbaarheid van (geschoold) 

personeel. Enige wrijving tussen beide wekt 

dynamiek in de hand, maar een te groot 

verschil in de kwantiteit en kwaliteit van 

arbeidsvraag en -aanbod is niet goed voor de 

regionale economie en de kwaliteit van leven. 

Zoals hiervoor voor Brussel is gesignaleerd, 

zijn ook in de MRA grote groepen mensen 

zonder werk. Dat leidt onder meer tot sociale 

segregatie, inactiviteit en armoede, met een 

grotere aanspraak op sociale en zorgvoorzie-

ningen en een verslechtering van de leefbaar-

heid in bepaalde wijken. De kosten hiervoor 

komen vaak bij de gemeente terecht. Ook 

hier is dus een set van onderscheiden én in 

samenhang inzichtelijke indicatoren nodig.

Wonen
Wonen is ons vierde thema. De vraag naar 

woonruimte in de MRA is veel groter dan het 

aanbod. Wonen is voor mensen met een lager 

inkomen steeds problematischer. Verhuizen 

naar de randen van de MRA is vaak onver-

mijdelijk. Tot 2040 moeten in de MRA nog 

een kwart miljoen nieuwe woningen worden 

gebouwd. Nog verder verdichten in bestaand 

stedelijk gebied zal dus gepaard moeten gaan 

met bouwen in de randstedelijke omge-

ving. Indicatoren moeten signaleren waar 

verdichten kansrijk is en waar bouwen in 

het groen meerwaarde heeft. Voorts is in de 

binnenstad van de grotere steden, waar-

onder Amsterdam, Haarlem en Zaanstad, 

de voorraad goed geïsoleerde woningen nog 

beperkt en zetten veiligheid en milieukwali-

teit de leefbaarheid van wijken onder druk. 

Indicatoren moeten de kwaliteit van de 

woningvoorraad bepalen, in samenhang met 

de leefbaarheid van de wijken.

Groen
Vijfde en laatste thema is de groene omge-

ving. In de MRA bevinden zich belangrijke 

natuur- en groengebieden en landschappen 

die, behalve voor de natuur, ook van 

belang zijn voor recreatie en toerisme: de 

Kennemerduinen, het Noordzeestrand, 

het Groene Hart, Waterland en de 

Oostvaardersplassen. Maar ook stadsparken 

en -bossen zijn belangrijk voor de biodi-

versiteit en de leefbaarheid, van klassieke 

ontspanningsplek tot oases tussen de stede-

lijke hitte-eilanden. Maar de draagkracht 

van de natuur en de biodiversiteit wordt in 

een grootstedelijke omgeving extra bedreigd 

door allerlei druk op milieu en natuur. 

Indicatoren voor intussen klassieke instand-

houdingsdoelen voor Natura 2000-gebieden 

en voor de staat van flora en fauna geven 

dat aan. Daar passen intussen even klassieke 

beheermaatregelen bij. Maar transities in de 

domeinen energie, mobiliteit, woonvoorraad 

en andere zullen de ecologische draagkracht 

en de biodiversiteit en gunste en ten kwade 

beïnvloeden. Daar zijn ongetwijfeld extra 

indicatoren nodig. 

Hoe nu verder?
De literatuur over indicatoren maakt vaak 

onderscheid tussen drie (soms tegenstrijdige) 

functies daarvan: indicatoren hebben een 

empirisch-wetenschappelijke, een politieke 

en communicatieve functie (Leroy, 2007). De 

eerste verwijst naar eisen inzake geldigheid 

en betrouwbaarheid. De tweede functie 

vergt dat indicatoren transparant zijn, 

keuzes verhelderen en faciliteren. De derde 

functie impliceert dat indicatoren helder 

en eenvoudig communiceerbaar zijn, en 

daarmee een basis voor oprechte deliberatie 

(Smits en Hoekstra, 2011). Het hoeft geen 

betoog dat die eisen vaak tegenstrijdig zijn. 

Het dashboard dat we hier presenteren ambi-

eert aan die eisen te voldoen door:

● te passen in en bij te dragen aan weten-

schappelijke kennis over de samenhang 
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Tabel 2. Indicatoren dashboard voor stedelijke regio’s
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tussen economische, sociale en ecologische 

voorraden en stromen, juist ook in de 

context van transitieopgaven;

● te signaleren waar politieke afwegingen 

nodig zijn bij het ingrijpen in de omvang 

van stromen (mitigerende maatre-

gelen) en/of het investeren in (kapitaal)

voorraden;

● het aantal indicatoren per domein toch zo 

beperkt mogelijk te houden en de samen-

hang tussen die indicatoren ook visueel te 

presenteren.

Het klinkt merkwaardig, maar een dash-

board dat systematisch onderscheid maakt 

tussen de omvang en de kwaliteit van econo-

mische, sociale en ecologische voorraden en 

stromen, en dat beziet in samenhang met 

allerlei transities, bestaat nog niet. Als moni-

toringinstrument heeft zo’n dashboard als 

meerwaarde dat er een integraal overzicht 

is van ‘de vooruitgang’ op al die fronten. Die 

gedachtegang leidt tot een groslijst van indi-

catoren voor relevante voorraden en stromen, 

in samenhang met de relevante transitieop-

gaven. Tabel 2 geeft voorbeelden van de indi-

catoren die daarin passen. Essentieel is ook 

dat het dashboard de samenhangen tussen 

economisch vestigingsklimaat, kwaliteit van 

leven en ecologische draagkracht indiceert 

en visualiseert. Figuur 1 is een eenvoudige 

illustratie hoe dat kan. 

Dat brengt ons bij de tweede functie van het 

dashboard: het is niet alleen een monitor, het 

is ook een kompas. Beleidsmakers worden 

uitgedaagd om per voorraad, naast ambities, 

ook een ondergrens vast te stellen, en dus te 

bepalen welke voorraden prioriteit verdienen 

bij investeringen. Het kan ook zijn dat een 

combinatie van meerdere stromen tezamen 

leidt tot achteruitgang van bepaalde voor-

raden. Het ontbreekt echter vaak nog aan 

de kennis en data om dit nu al goed te doen 

– hetgeen ons weer bij de wetenschappelijke 

waarde van het dashboard brengt.

Peter van de Laak, Pieter Leroy en 

Jan Goedman 
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Figuur 1. 
Samenhang econo-
mische/sociale voor-
uitgang en ecologi-
sche duurzaamheid
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Handvatten voor inbedden 
klimaatadaptatie in 
ruimtelijk beleid
Nederland is koploper op het gebied van klimaatadaptatie in de fysieke leefomgeving. Steeds 

vaker vinden initiatieven in het kader van klimaatadaptatie een plek binnen ruimtelijke ontwik-

kelingen. Het blijft echter lastig voor lokale en regionale planners om klimaatadaptatie een 

integraal onderdeel te maken van de fysieke leefomgeving. Idealiter wordt klimaatadaptatie als 

gebruikelijke overweging of eis meegenomen in bestaand beleid en in de praktijk. Een vijftal ‘plan-

ningscapaciteiten’ faciliteert dit vermogen. Dat zijn: wettelijke capaciteit, institutionele capaciteit, 

sociale capaciteit, resource capaciteit en leercapaciteit. Elk van deze planningscondities heeft zijn 

eigen kracht.

Inleiding
In steden wordt de urgentie om klimaat-

adaptieve maatregelen mee te nemen in 

ruimtelijke ontwikkelingen meer en meer 

gevoeld. In 2020 leeft immers naar verwach-

ting 80% van de Europeanen in steden. 

Bovendien wordt ruimtelijke ordening 

gezien als de tool waarmee klimaatadaptatie 

moet worden geïmplementeerd, wat in veel 

Europese landen is gedecentraliseerd naar 

gemeenten. Waar steden over het alge-

meen een conflict om de schaarse ruimte 

hebben, moet ruimtelijke adaptatie worden 

afgewogen in relatie tot andere ruimtelijke 

claims. Hoe klimaatadaptatie een plek 

vindt in ruimtelijke ordening is een actueel 

onderwerp van discussie op internationaal, 

nationaal en lokaal niveau. 

Lange tijd werd klimaatadaptatie benaderd 

als een losstaand beleidsveld. In de weten-

schappelijke literatuur wordt dit de ‘gerichte 

benadering’ (dedicated approach) genoemd. 

Uitgaande van deze benadering wordt een 

programma opgezet met een eigen mandaat, 

middelen en verantwoordelijkheden. De 

laatste jaren wordt er in de literatuur en 

door planners voorkeur gegeven aan main-

streaming onder het vaandel van hogere 

efficiëntie en effectiviteit2. Het mainstre-

amen van klimaatadaptatie gaat uit van het 

integreren van klimaatadaptatieve doelen in 

bestaande beleidsdomeinen en ruimtelijke 

ontwikkelingen2. Dit kan worden bewerk-

stelligd door klimaatadaptatie een plek te 

geven in ieders takenpakket. Samenwerking 

tussen en binnen organisaties is hierom 

wenselijk. Literatuur over zogeheten plan-

ningscapaciteiten biedt handvatten om te 

bestuderen hoe mainstreamen precies werkt 

in de praktijk3,4. 

Om aan klimaatadaptatie te kunnen 

doen, zijn bepaalde capaciteiten nodig. 

Klimaatadaptatie wordt binnen gebiedsont-

wikkelingen vaak geformuleerd als ambitie. 

Echter, vaak is er een gebrek van middelen, 

tijd, inhoudelijke kennis en expertise in de 

praktijk waardoor ambities en wensen vast 

komen te zitten in de planningsfase. In de 

praktijk gaat een ontwikkeling echter verder 

wanneer er geen antwoord komt op deze 

vragen en zal klimaatadaptatie dus geen 

plek vinden in de realisatiefase. 

Methodologie
Het onderzoek bestond uit een literatuur-

studie en empirisch onderzoek. Op basis 

van de literatuurstudie zijn vijf hoofdplan-

ningscapaciteiten geïdentificeerd. Een 

verdiepende analyse hielp met het in kaart 

brengen van meer gedetailleerde condities 

en het meetbaar maken of aan de condities 

is voldaan. 

Drie gebiedsontwikkelingen in verschil-

lende Europese steden zijn geëvalueerd om 

te zien welke capaciteiten in de praktijk 

aanwezig zijn en welke nog verbetering 

behoeven. Hiervoor is een uitgebreide litera-

tuur- en beleidsstudie uitgevoerd en zijn 33 

actoren uit de planningssector geïnterviewd, 
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allen stakeholders die betrokken zijn bij de 

projecten, variërend van overheden, project-

ontwikkelaars, onderzoekers en de burger-

maatschappij. Samen bepalen zij in welke 

mate klimaatadaptatie wordt meegenomen 

in een ruimtelijke ontwikkeling.

De drie gekozen steden, met ieder  

verschillen in hun vordering met klimaat-

adaptatie in ruimtelijke ontwikkelingen, 

zijn: 

● Frihamnen in Göteborg, Zweden, de 

meest gevorderde casus. De stad heeft 

momenteel rond de 550.000 inwoners 

en wil met 150.000 inwoners groeien tot 

2035. Voor deze sterke groei kijkt men 

vooral naar het oude havengebied rond 

de Gota-rivier dat nu ruimte biedt voor 

een hoogwaardig stedelijk gebied. In 2021 

moet de eerste fase met 3000 woningen 

en 2000 werkplekken zijn afgerond. Er 

worden veel middelen vrij gemaakt om 

het gebied klimaatadaptief te ontwik-

kelen. Dit is noodzakelijk met het oog op 

de verwachte zeespiegelstijging.

● Merwedekanaalzone in Utrecht is de 

gematigd gevorderde casus. Hier is 

weliswaar aandacht voor klimaatadap-

tatie, maar dit wordt nog niet voldoende 

uitgedragen door alle stakeholders in de 

verschillendefasen van de ontwikkeling. 

Utrecht wil van 343.000 (januari 2017) 

inwoners groeien naar 400.000 in 2027. 

De focus ligt op binnenstedelijke ontwik-

keling. Merwedekanaalzone is een oud 

industrieterrein en moet ruimte bieden 

voor 6.000-10.000 woningen. Binnen de 

ontwikkeling van Merwedekanaalzone 

zijn er vijf deelgebieden, waarvan deelge-

bied 5 geanalyseerd is.

● In Polen is veel aandacht uitgegaan naar 

het in kaart brengen van de effecten 

van klimaatverandering op steden en 

kwetsbare sectoren. Op gemeentelijk 

niveau wordt er niet voldoende doorge-

pakt om actie te ondernemen, aangezien 

men klimaatadaptatie niet als een lokale 

aangelegenheid ziet. Het 44MPA project 

in Poznan is een project waarbij een nati-

onaal consortium van overheidsorganisa-

ties en een adviesbureau is ingezet om de 

44 grootste steden (> 100.000 inwoners) 

te ondersteunen met het opstellen van 

een klimaatadaptatievisie met bijhorend 

uitvoeringsprogramma. Het doel hiervan 

is om lokaal de urgentie verder te bena-

drukken en tot actie over te gaan. 

Het Benthemplein in Rotterdam, 's werelds eerste grootschalige waterplein
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Planningscapaciteiten 
Op basis van de onderzoeksbevindingen is 

een evaluatieraamwerk samengesteld (zie 

figuur 1). Het betreft de volgende plannings-

capaciteiten: wetgevingscapaciteit, 2) insti-

tutionele capaciteit, 3) sociale capaciteit, 4) 

resource capaciteit, en 5) leercapaciteit

Ad 1. Wetgevingscapaciteit vertegenwoor-

digt juridische en beleidsprincipes die 

betrekking hebben op klimaatverandering 

in de stad. Door juridische kaders en wetten 

kan klimaatadaptatie in stedelijke gebieden 

worden veiliggesteld of worden verzekerd 

voor de toekomst. Hiermee heeft het invloed 

op het klimaatadaptatieve vermogen van 

een stad. De condities die onder wettelijke 

capaciteit worden gerekend zijn beleids-

instrumenten en redelijkheid/billijkheid 

rondom milieu. 

De casussen lieten zien dat de wettelijke 

capaciteit belangrijk wordt geacht, maar 

nog niet voldoende aanwezig is. Dergelijke 

juridische borging is echter wel noodzake-

lijk. Nederland beschikt over  meerdere juri-

dische kaders gericht op wateroverlast en 

waterveiligheid die als doel hebben veilig-

heid te garanderen. In Göteborg en Poznan 

wordt het gebrek aan nationale sturing op 

deze gemeentegrensoverschrijdende proble-

matiek ervaren als een barrière voor lokale 

actie. In het algemeen worden hitteover-

last en droogte echter niet of onvoldoende 

meegenomen. 

Ad 2. Institutionele capaciteit omvat het 

principe dat actie betreffende klimaats-

verandering sterk wordt beïnvloed door 

de institutionele setting en regelingen. 

Institutionele capaciteit gaat in op de regels, 

formaliteiten, interne gedragscode en (in)

formele procedures rondom klimaatadap-

tatie. Hieronder vallen de organisatiestruc-

tuur, verantwoordelijkheid en het geborgd 

zijn van klimaatadaptatie in beleid. 

In de praktijk stuiten veel plannings-

sectoren op complexe structuren die het 

structureel meenemen van klimaatadap-

tatie in de planning tegenwerken. Zowel in 

Göteborg als in Utrecht is een medewerker 

aangesteld om klimaatadaptatie te borgen. 

In tegenstelling tot Utrecht heeft Göteborg 

klimaatadaptatie voldoende ingebed in het 

beleid en de ontwikkeldocumenten van 

Frihamnen en dat werkt positief. Actoren 

hebben graag een referentiepunt voor het 

legitimeren van hun acties. De mate waarin 

klimaatadaptatie was ingebed in beleid en 

ontwikkeldocumenten bracht consistentie 

in het project en gaf actoren het benodigde 

mandaat om te handelen. Dat bleek nodig 

te zijn, omdat klimaatadaptatie het anders 

snel van andere ruimtelijke claims verliest. 

Daar komt bij dat het mainstreamen van 

klimaatadaptatie in een organisatie of 

binnen een planningssector het probleem 

van verantwoordelijkheid/eigenaarschap 

met zich meebrengt. Bij onduidelijkheid 

rondom verantwoordlijkheden verliezen 

Luchtfoto van de stad 

Poznan, gelegen aan de 

Warta-rivier
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actoren hun motivatie om te handelen. 

Ad 3. Sociale capaciteit benadrukt de 

sociale structuren die co-existeren met de 

institutionele setting. Het is met name van 

belang dat actoren worden betrokken bij de 

inpassing van klimaatadaptatie binnen een 

ruimtelijke ontwikkeling. Hieronder vallen 

de volgende condities: stakeholderbetrok-

kenheid, gemeenschapbetrokkenheid en 

verbondenheid met relevante netwerken.

Met betrekking tot stakeholder- en 

gemeenschapbetrokkenheid zijn er sterke 

verschillen per casus. In Frihamnen 

is gekozen voor een zeer inclusieve 

aanpak, waarbij alle verantwoordelijke 

gemeentelijke afdelingen samenwerken 

met betrokken projectontwikkelaars 

om klimaatadaptatieve oplossingen 

te ontwerpen. In Merwedekanaalzone 

daarentegen is gekozen om het vinden van 

oplossingen uit te besteden aan een expert 

landschapsbureau. In Frihamnen bleek 

dientengevolge een sterker gedragen beeld, 

meer inhoudelijke kennis bij meeste betrok-

kenen en meer optimisme over de uiteinde-

lijke implementatie van klimaatadaptatie 

aanwezig te zijn.

Ad 4. Resource capaciteit behelst de 

capaciteit om de juiste middelen die van 

belang zijn voor het mainstreamen van 

klimaatadaptatie op de juiste plek te 

krijgen. Effectieve instituties of organisaties 

worden geassocieerd met hun vermogen 

om middelen te generen. Dit wordt beïn-

vloed door de lokale context. Als condities 

zijn financiële, menselijke en technische 

middelen opgenomen. 

 

De resultaten laten zien dat in alle casussen 

voldoende hulpbronnen aanwezig zijn 

voor de uitvoering van klimaatadaptatie. 

Dit is echter , gezien het prestige van deze 

stadsbepalende ruimtelijke ontwikkelingen 

als Frihamnen en Merwedekanaalzone, 

wel vaak wel begrensd tot de projecten. Op 

stedelijk niveau is er geen of onvoldoende 

sprake van doorlopende financiering die 

consistentie in klimaatadaptatie onderzoek 

en maatregelen brengt op de lange termijn. 

Het belang van menselijke kennis wordt 

onderstreept in alle casussen. Dit geldt 

ook voor de technische middelen. In het 

geval van Frihamen wordt er echter meer 

geëxperimenteerd, onder meer in work-

shops, en is de kennis beter verdeeld over de 

stakeholders, waar in Merwedekanaalzone 

en Poznan de technische kennis van enkele 

stakeholders komt; dit komt omdat hier 

deze kennis extern wordt aangetrokken. 

Bovendien worden maatregelen als het 

opvangen van regenwater in de Frihamen-

projecten meegekoppeld aan hittestress-

maatregelen door middel van groenblauwe 

structuren om zo het effect te vergroten. 

Ad 5. Leercapaciteit is toegevoegd aan 

het raamwerk om de kenmerken rondom 

kennismiddelen en leerprocessen mee te 

nemen. Die zijn van belang voor betrok-

kenen om ervaring op te doen en klimaat-

adaptatie beter te begrijpen. Leren maakt 

het ook mogelijk om sociaal verankerde 

ideologieën, frames, aannames, rollen en 

claims kritisch te bevragen. Dat is noodza-

kelijk aangezien klimaatadaptatie een open ►

Figuur 1. Vijf plan-

ningscapaciteiten en 

de bijhorende condities 

voor het integreren van 

klimaatadaptatie in 

beleid en de praktijk 

(‘mainstreamen’)
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houding van betrokkenen vereist tegenover 

klimaatverandering. Om dit te duiden zijn 

informatiemiddelen en gezamenlijk leren 

opgenomen als condities. 

Empirisch onderzoek wees uit dat in elke 

casus leren met betrekking tot klimaat-

adaptatie belangrijk wordt geacht en hier 

wordt ook naar gehandeld. De invulling 

verschilt echter wel sterk per casus. De 

activiteiten die geleid hebben tot een grote 

sociale capaciteit hebben vaak ook geleid 

tot een grotere leercapaciteit. Zoals eerder 

besproken wordt in Frihamnen meer tijd 

aan deze activiteiten besteed dan binnen 

Merwedekanaalzone. Het hangt af van 

de resources en het gegeven mandaat 

hoe leren vorm wordt gegeven. In het 

44MPA-project is in verband met de grootte 

(44 steden) ruimte voor drie workshops 

om de resultaten van klimaatanalyse te 

bespreken met stedelijke actoren. Data 

vergaren en uitvoeren van de analyse 

wordt uitgevoerd door nationaal consor-

tium waardoor lokale actoren niet leren op 

basis van ervaringen.

Conclusie
Uit de vergelijkende analyse kwam naar 

voren dat elke casus een ander set aan 

dominante planningscondities heeft. Waar 

in Frihamnen de focus ligt op stakeholder 

en gemeenschap betrokkenheid, ligt de 

kracht binnen Merwedekanaalzone op de 

beleidsinstrumenten van verschillende 

overheden. Het 44MPA project kent een 

strakke organisatie met daarin heldere 

rollen, gecoördineerd door een consortium 

van nationale kennisinstituten en een 

adviesbureau. Binnen de context van elke 

casus heeft elke planningsconditie zijn 

eigen kracht en is er geen voorgeschreven 

set aan planningscondities die moeten 

worden voldaan. 

Samenvattend bleek dat geen van deze 

condities beslissend is. Aan elke plannings-

capaciteit moet zijn voldaan, maar institu-

tionele capaciteit is vooral van belang voor 

het mainstreamen van klimaatadaptatie 

in ruimtelijke ontwikkeling. Dat is in lijn 

met de conclusies van een recent onder-

zoek (eind 2017) naar de barrières voor het 

mainstreamen van klimaatadaptatie in 

de praktijk. Hierin werd geconcludeerd dat 

de meest dominante barrières organisa-

tiefactoren zijn en voor een klein aandeel 

resource en kennisfactoren5. Bovendien 

is er geen vastliggende set aan condi-

ties die gegarandeerd leidt tot succesvol 

mainstreamen.

Aanbevelingen
In de praktijk missen planningssectoren 

regelmatig de capaciteit om klimaatadap-

tatie, nadat het is uitgesproken als ambitie, 

succesvol te integreren in beleid en de prak-

tijk. Om dit wel te bereiken, zijn de volgende 

vier aanbevelingen geformuleerd. 

1. Betrek stakeholders bij het interpreteren 

van klimaatdata om tot een gezamen-

lijk gedragen noodzaak en mogelijke 

oplossing te komen. Stakeholders in 

Frihamnen hebben een gedeeld begrip 

van de situatie binnen het plangebied en 

werken samen aan een gepaste oplossing. 

2. Leg klimaatadaptatie vast binnen een 

ruimtelijke ontwikkeling. Aangezien 

klimaatadaptatie geen harde eis is, kan 

het namelijk van een ruimtelijke ontwik-

keling worden uitgesloten. Vastleggen 

kan als eis in een uitvraag, paragraaf in 

een bestemmingsplan, ontwikkeldocu-

ment of als intentieverklaring tussen 

stakeholders aan het begin van de 

ontwikkeling. 

3. Politieke steun of leiderschap helpt 

binnen een organisatiestructuur met het 

alloceren van middelen en het creëren 

van een mandaat voor klimaatadaptatie. 

Dit kan het mainstreamen van klimaat-

adaptatie sterk versnellen.. 

4. Bij het mainstreamen van klimaatadap-

tatie is het van belang de verantwoorde-

lijkheden die gepaard gaan met klimaat-

adaptatieplanning helder uit te werken. 

Het aanwijzen van een groep of individu 

als klimaatadaptatie ‘aanjager’ of ‘ambas-

sadeur’ helpt om klimaatadaptatie te 

coördineren en binnen een gemeente of 

organisatie uit te rollen. 

Maarten Grotholt 
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Pathogenen in dierlijke 
mest: riskant?
Door aanscherping van mestgebruiksnormen worden transport en verwerking van dierlijke 

mest in Nederland steeds noodzakelijker. Dat leidt tot een afname van de milieubelasting door 

mineralen in de mest, maar wat betekent het voor de veiligheid? Bij de Q-koortsepidemie kon een 

verband worden gezien met het uitrijden van mest van besmette bedrijven. Bestaat dit risico nog 

steeds en hoe zit het eigenlijk met andere ziekteverwekkers? Uit een verkennende brainstorm met 

deskundigen blijkt dat we momenteel niet geconfronteerd worden met grote risico’s. Wel zijn er 

punten naar voren gekomen die de aandacht verdienen om deze risico’s beperkt te houden. ►

Ir. J. van Os (jaap.vanos@wur.nl) en Dr. ir. 
J. Lahr zijn verbonden aan Wageningen 
Environmental Research, Prof.Dr. D.J. Mevius, 
DVM, PhD aan Wageningen Bioveterinary 
Ing. P. Hoeksma aan Wageningen Livestock 
Research, aan Wageningen Bioveterinary 
Research,  Dr. L.S. van Overbeek aan 
Wageningen Plant Research, en Dr. ir. Erik 
van Engelen aan de Gezondheidsdienst voor 
Dieren.
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Inleiding
In de afgelopen decennia is het mestpro-

bleem in Nederland van een lokaal, een 

landelijk probleem geworden. Waar in het 

verleden grote hoeveelheden mest werden 

uitgereden op maisakkers in de buurt van 

intensieve veehouderijen, is tegenwoordig 

het uitrijden van dierlijke mest niet meer 

beperkt tot de veehouderijgebieden, maar 

vindt het ook plaats in de akkerbouw. 

Binnen Nederland is een nieuwe bedrijfstak 

ontstaan, die gericht is op handel, transport 

en verwerking van dierlijke mest. Voor de 

landbouw is dierlijke mest nog steeds een 

waardevolle grondstof. Door de overschotsi-

tuatie is het voor veel veehouders een grote 

kostenpost geworden, en voor veel akker-

bouwers een aanvullende inkomstenbron.

Momenteel zijn de gebruiksnormen zover 

aangescherpt dat herverdeling van dierlijke 

mest binnen Nederland niet meer volstaat 

om alle mest verantwoord af te zetten. Ook 

op landelijk niveau is sprake van een mest-

overschot, waardoor mestverwerking (inclu-

sief export) nodig is. Een belangrijk deel 

van de export vindt plaats na processen als 

mestscheiding en hygiënisatie. Daarnaast 

worden diverse verwerkingsprocessen 

toegepast, zoals de productie van droge 

mestkorrels uit drijfmest en de verbranding 

van pluimveemest. In grote lijnen wordt 

momenteel ca. twee derde van de lande-

lijke mestproductie uitgereden op gronden 

van het eigen bedrijf, wordt ongeveer 25% 

getransporteerd naar andere bedrijven in 

Nederland en wordt een kleine 10% (op basis 

van massa) van de mest verwerkt en/of 

geëxporteerd. Dat betekent dat een substan-

tieel deel van de dierlijk mest zonder hygi-

enisatiestap wordt uitgereden op percelen, 

waar ook groenten worden verbouwd die 

vers geconsumeerd worden. 

Als we letten op bekende calamiteiten, 

lijken deze ontwikkelingen in de mestwe-

reld in eerste instantie niet te leiden tot 

grotere risico’s voor mens, veehouderij of 

natuur. De EHEC-epidemie van 2011 was 

bijvoorbeeld niet te herleiden naar dierlijke 

mest, maar naar geïnfecteerd fenegriekzaad 

uit Egypte1. Dat wil echter niet zeggen dat 

er geen potentiële risico’s zijn van dierlijke 

mest in relatie tot de consumptie van verse 

groenten. 

De Q-koortsepidemie, die van 2007 – 2010 

in ons land woedde, was gerelateerd aan 

locaties van besmette melkgeitenbedrijven, 

waar als gevolg van vroeggeboorten 

massaal Q-koortsbacteriën in de mest 

terecht kwamen. Later is echter ook een 

verband gezien met percelen waarop mest 

van besmette geitenbedrijven is uitge-

reden2. Tenslotte zijn er regelmatig publi-

caties verschenen over (dreigende) besmet-

tingen door zoönosen: ziekten die van 

dieren op mensen kunnen overgaan, zoals 

bijvoorbeeld vogelgriep3 en Hepatitis E4. 

Aanpak risicobepaling
In dit artikel willen we proberen om een 

eerste stap te zetten in de risicobepaling van 

pathogenen in dierlijke mest. Door de toene-

mende mate van verspreiding van dierlijke 

mest binnen en buiten onze landsgrenzen 

wordt dit een belangrijker thema. Omdat 

het gaat om een globale, eerste stap, hebben 

we gebruik gemaakt van een risicomodel op 

hoofdlijnen, geformuleerd als: 

Risico = kans * impact 

Dit betekent dat een bepaalde gebeurtenis 

als groot risico wordt gekwalificeerd als 

sprake is van een grote impact in combi-

natie met een grote kans op deze gebeur-

tenis. Met ‘kans’ wordt de kans op versprei-

ding via mest en blootstelling van de mens 

aan de ziekteverwekker bedoeld en de kans 

om in geval van blootstelling ook ziek te 

worden. Met ‘impact’ geven we aan hoe ziek 

de ontvanger er van wordt en voor welk deel 

van de populatie dat geldt. Voor de verschil-

lende pathogenen in dierlijke mest hebben 

we zowel de kans als de impact semi-kwan-

titatief gewaardeerd op een schaal van 1 – 5, 

waarbij 1 staat voor laag en 5 voor hoog. Bij 

kans gaat het om de kans op een event, bij 

impact om de reikwijdte van dat event.

Bij het bepalen van de kans spelen verschil-

lende factoren een rol: in welke mest-

stromen komt het pathogeen voor, hoe groot 

is deze meststroom, hoe groot is de kans 

op contact en hoe groot is de kans om na 

contact ook ziek te worden? Bij de inschat-

ting van de impact gaat het enerzijds om 

de omvang, het deel van de populatie dat 

ziek wordt, en anderzijds om de ernst van 

de ziekte: duur en intensiteit. Nadat de 

verschillende factoren apart zijn gescoord, is 

vervolgens de gemiddelde score bepaald. 

Voor ‘kans’ betekent een score van 1 een lage 

verspreidings-, en blootstellingskans en een 

score van 5 juist een hoge. Bij ‘Impact’ houdt 

een score van 1 in dat de ziekte een mild 

verloop heeft en de populatie (mensen of 

dieren) niet of nauwelijks aangetast wordt.  

Bij een score van 5 heeft de ziekte een ernstig 

verloop bij een groter deel van de populatie. 

Door de vermenigvuldiging van beide deel-

scores ontstaan eindscores van 1 – 25.

Uitgangspunt is een long-list van patho-

genen, die is opgesteld ter voorbereiding 

van een workshop met deskundigen van 

Wageningen UR, de GD, het RIVM en enkele 

ministeries, provincies en waterschappen. 

Daarin kwamen als eerste virussen aan 

de orde, vervolgens bacteriën en ten slotte 

andere ziekteverwekkers. Doel van de work-

shop was om te komen tot een globale risico-

inschatting van pathogenen in dierlijke 

mest, om op basis daarvan een shortlist te 

maken van de pathogenen met de grootste 

risico’s. Meestal stonden vooral de gevolgen 

voor de mens centraal, maar waar mogelijk 

zijn ook risico’s voor vee en natuur geschat. 

De kennis over effect van dierziekten op de 

ecologie (wilde dieren) is echter nog beperkt.

Resultaten
In tabel 1 is de long-list van pathogenen 

weergegeven, die ten behoeve van de work-

shop is opgesteld.

In de schema’s is voor de risicobepaling van 
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de 5 ziekten met de hoogste risico score een 

nadere onderbouwing weergegeven. 

Verschillende typen Escherichia coli, 

waaronder STEC/EHEC 10 11

E. coli is een bekende onschuldige darmbe-

woner. Er bestaan echter bepaalde typen 

E. coli die ziekte kunnen veroorzaken bij de 

mens. Die worden op grond van ziektever-

schijnselen die ze veroorzaken en virulen-

tiefactoren die ze bevatten ingedeeld in 

tenminste zes verschillende groepen. Shiga 

toxine-producerende E. coli (STEC) kunnen 

ernstige ziekte geven. Binnen de STEC groep 

bevinden zich EHEC. In de westerse wereld 

spelen met name E. coli’s die behoren tot de 

groep van de enterohemorragische 

E. coli (EHEC) een belangrijke rol. Meestal 

blijven de ziekteverschijnselen beperkt tot 

waterige diarree, maar in enkele gevallen 

(vooral bij risicogroepen) gaat het na een 

paar dagen over in bloederige diarree en 

kunnen complicaties optreden zoals ernstig 

nierfalen. STEC is een kwalificatie vanuit de 

ecologische microbiologie, EHEC vanuit de 

klinische.

Tabel 1  Long list pathogenen 
dierlijke mest 
 
Virussen

Influenza (griep) Mens Dierhouderij
Hepatitis E (leverontsteking)

Bacteriën
Salmonella enterica
Campylobacter jejuni
Escherichia coli – algemeen
STEC / EHEC – specifiek
Yersinia enterocolitica
Mycobacterium bovis
Streptococcus suis
Coxiella burnetii (Q-koorts)
Clostridium botulinum (botulisme)
Leptospira spp.
Listeria monocytogenes (meningitis)
Bacillus cereus 1)
Antibiotica Resistentie (AMR)

Parasieten/Protozoen 
Cryptosporidium parvum
Giardia lamblia

Antibioticaresistentie5,6  

Dit is uiteraard geen ziekteverwekker, maar een eigenschap die bacteriën kunnen 
verkrijgen en overdragen naar andere bacteriën waardoor bestrijding van infectie-

ziekten met antibiotica moeilijker of onmogelijk wordt.  

Kans    4 Omvang meststroom: AMR kan in alle meststromen voorkomen, rundvee 
mest wat minder, maar bij vleeskalvermest wel; deze stroom komt na de 
kalvergiervoorzuivering echter bij RWZI’s terecht. Score 5

  Kans op voorkomen AMR-bacterie, bv. ESBL, score 5; MRSA score 1.
  Kans op  contact: kan via vlees, mest, water, score 5 (MRSA alleen via direct 

contact)
  Kans op ziekte: klein, score 1.
Impact  3 Deel van de populatie ziek: in ziekenhuizen is de prevalentie 5-10 % van 

de bloedkweken; gemiddeld in bevolking – 4,5 % dragerschap. Momenteel 
wordt de attributie vanuit vee laag ingeschat en die van mest uit de omge-
ving ook. Score 3. 

  Gevolgen van de ziekte: UTI(urineweg infecties), sepsis, dragerschap. Score 
1 – 5

Totaal   16 Kans 4 * impact 3

Salmonella7 
Kans  4    Omvang meststroom: komt vooral voor in mest van varkens en rundvee (bij 

kip wordt veel aan Salmonella bestrijding gedaan), score 4.
  Kans op pathogeen: de bacterie overleeft in zowel vaste als vloeibare mest, 

score 4.
  Kans op contact: gebeurt vooral via besmet eten, via mest kan het op vlees 

terechtkomen, en bv. ook op groenten, score 4.
  Kans op ziekte: niet iedereen wordt er ziek van, maar de kans is relatief groot 

voor mensen met een niet of niet goed functionerend immuunsysteem, 
score 3.

Impact 3,5  Deel van de populatie ziek: in NL gaat het om 37.000 ziektegevallen per jaar
  Gevolgen van de ziekte: 1.100 ziekenhuisopnames, waarvan 35 met dode-

lijke afloop, score 3-4.
Totaal 14 Kans 4 * impact 3,5 = 14

Influenza - griep8 

Kans   

Mens 1,5 Omvang meststroom: waarschijnlijk via mest van wilde vogels komt 
Dier 2   het vaak bij kippen met uitloop terecht, die er massaal aan dood kunnen 

gaan; griep kan ook bij varkens en andere diersoorten leiden tot ziekte, en 
natuurlijk ook bij mensen. Scores: mens 3, dier 3.

  Kans op pathogeen: seizoensgebonden, positieve bedrijven worden 
geruimd, maar niet alle laagpathogene infecties worden geïdentificeerd; 
deze zijn echter niet direct een risico voor de mens. Scores: mens 1, dier 1.

  Kans op contact: alleen voor erfbetreders. Scores: mens 1, dier 1.
  Kans op ziekte: afhankelijk van type H + N. Scores: mens 1, dier 3.

Impact Deel van de populatie ziek: diergeassocieerde influenza bij mensen 
Mens 3 komt zeer beperkt voor. Scores: mens 1, dier 5
Dier 5 Gevolgen van de ziekte: door griep tijdelijk ziek, soms complicaties. Scores 

mens 5, dier 5

Totaal    Mens: kans 1,5 * impact 3 = 4,5
4,5/10 Dier: kans 2,0 * impact 5 = 10
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Top 5 risico’s 
De top 5 van meest riskante pathogenen 

bestaat uit: 

- antibioticumresistentiedeterminanten 

dragende bacteriën, 

- vervolgens uit twee specifieke bacteries-

oorten (Salmonella en E. coli)

- en twee virussen (Influenza en Hepatitis E). 

Dit betekent ook dat voor veel pathogenen de 

risico’s via de meststroom laag zijn. De meest 

opvallende daarvan is wellicht Q-koorts, 

dat in de periode 2007 – 2010 toch voor een 

grote epidemie heeft gezorgd: meer dan 4000 

mensen zijn ziek geworden, soms chronisch 

en tientallen mensen zijn er aan overleden. 

De huidige lage risico-inschatting is geba-

seerd op de vele maatregelen die sindsdien ter 

voorkoming van Q-koorts zijn ingezet: dieren 

die de ziekte hebben worden afgevoerd, alle 

melkgeiten worden gevaccineerd vooraf-

gaand aan het lammeren, er vinden maande-

lijkse controles plaats van tankmelk, in geval 

van grootschalige vroeggeboorten is er een 

meldingsplicht en besmette geitenmest moet 

minimaal 3 maanden worden opgeslagen. 

De gevolgen van een uitbraak kunnen groot 

zijn (score 5), maar de kans hierop wordt door 

deze maatregelen thans als gering ingeschat 

(score 1, totaalscore = 5). Voor de andere 

pathogenen geldt dat de impact gering is, 

waardoor sprake is van een laag risico (zie 

tabel 1). De risico -beoordeling zegt op zich 

niet direct iets over de ernst van de infecties. 

Daar is bij iedere pathogeen in de beschrijving 

op ingegaan.

Veel bacteriën die in de mest van dieren 

voorkomen zijn resistent tegen een aantal 

antibiotica. Ook kan de mest van vleeskalveren 

(kalvergier) en varkens lage concentraties 

antibioticaresiduen bevatten. De kans om 

ziek te worden na contact met dergelijke mest 

is heel klein, omdat de betreffende bacteriën 

meestal niet pathogeen zijn: de normale 

afweermechanismen houden ze tegen. Daar 

staat echter tegenover dat een ziekte door 

resistente bacteriën moeilijk te behandelen 

is als de resistentie overgedragen wordt op 

een pathogene bacterie. Om die reden is er in 

de veehouderij sinds 2011 een sterke controle 

op het gebruik van antibiotica. Toch blijft een 

minimale hoeveelheid antibiotica nodig om 

dierziekten tegen te gaan, wat in combinatie 

met de toenemende verspreiding van mest, 

kan bijdragen aan het vóórkomen en de 

verspreiding van AMR.

Wat betreft de risicovolle virussen zijn vooral 

Influenza en Hepatitis E van belang. Bij 

Hepatitis E – ontsteking van de lever door het hepatitis E-virus9

Kans  2,5  Omvang meststroom: 5 % van de vleesvarkens is besmet, score 2-3.
  Kans op pathogeen: het virus blijft ook in het milieu lang infectieus, score 3.
  Kans op contact: vooral een beroepsmatig risico, het virus komt daarnaast 

via rauw vlees bij de consument, score 3, en veel minder via mest of water, 
score 1. 

  Kans op ziekte: lijkt daardoor klein, score 1.
Impact 4  Deel van de populatie ziek: 1 – 5 per 100.000 personen per jaar.
  Gevolgen van de ziekte: 1-4 weken ziek, score 4. 
Totaal   10 Kans 2,5 * impact 4 = 10

  Infectie met E. coli kan verlopen via besmet voedsel of water, contact 
met dieren/dierlijke mest, of via de omgeving, waaronder ook via open  
zwemwater; het gaat daarbij vooral om mest van herkauwers, zoals 
rundvee, schapen en geiten. Besmetting van vlees vindt plaats tijdens 
het slachtproces, tijdens het onthuiden en/of vissertje (verwijderen van 
de ingewanden uit buikholte). Besmetting van melk kan plaatsvinden 
tijdens de melkwinning op de boerderij. Plantaardige producten kunnen 
worden besmet als gevolg van irrigatie met besmet water of bemesting 
met besmette mest. 

  Als besmet voedsel onvoldoende verhit wordt of rauw wordt geconsu-
meerd (groenten), ontstaat kans op infectie van mensen. Ook bij dieren 
kan een infectie met E. coli optreden. De kans op infectie met gewone 

  E. coli is behoorlijk groot (5), de kans dat het gaat om een STEC / EHEC type 
is een stuk kleiner (2). 

  
  Bij gewone E. coli is sprake van een mild ziekteverloop, meestal met 

enkele dagen diarree; sommige mensen hebben een grotere ziektelast.
  Een besmetting met EHEC kan een grote omvang aannemen; in de zomer 

van 2011 bijv. zijn velen ziek geworden, waarvan een deel met ernstige 
nierschade; tientallen mensen zijn overleden aan deze EHEC (E. coli 
O104:H4). In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 2800 ziektegevallen door 
STEC. Dieren in de veehouderij of de natuur kunnen ook ziek worden van 
E. coli, maar meestal betreffen het niet de humane STEC typen. 

Totaal  10 E. coli algemeen: kans 5 * impact 1 = 5
  Specifiek STEC / EHEC: kans 2 * impact 5 = 10

Kans   

E. coli    5

EHEC/STEC
        2  

Impact  

E. coli    1

EHEC/STEC
        5 

E. coli
We kunnen voor E. coli het beste onderscheid maken in twee verschillende risicoklassen: 
E. coli (algemeen) en E. coli als STEC/EHEC (specifiek). De laatste groep is verreweg het 
meest risicovol voor de mens. Om E. coli nader de typeren wordt vaak de terminologie van 
O- en H-typen gebruikt, bijvoorbeeld O157:H7 of O104:H4. Dit is een serologische typeaan-
duiding van een stam die de buitenkant van de bacteriecel benoemt, maar in principe niets 
zegt over virulentie bij de mens. Wel is het zo dat bepaalde O-typen vaak gecorreleerd zijn 
met Shiga-toxine productie, zoals E. coli O157:H7. Gemakshalve wordt deze bacterie soms 
de EHEC bacterie genoemd. Dat is dus niet juist. Een voorbeeld is E. coli O104:H4, die een 
uitbraak veroorzaakte van lichte diarree in het begin van 2000, zonder dat deze stam Shiga-
toxine genen bevatte. De stam van de beruchte uitbraak in 2011 in Hamburg, ook E. coli 
O104:H4, bevatte echter wel Shiga-toxinegenen. In principe zouden Shiga-toxinegenen in 
alle E. coli stammen voor kunnen komen; ze worden overgedragen via bacteriofagen. 
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Influenza is met name de besmetting van 

pluimvee via uitwerpselen van wilde vogels 

een probleem. Daarom wordt bij een dreigende 

Influenza-uitbraak een ophokplicht voor 

pluimvee ingesteld (die regelmatig van kracht 

wordt) en worden bedrijven die ondanks 

alle maatregelen besmet raken, geruimd. 

Om verspreiding te voorkomen, wordt na 

het vinden van uitbraken op bedrijven  een 

vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, 

eieren en pluimveemest/strooisel. De laatste 

grote vogelgriepepidemie in Nederland dateert 

van 2003 toen tientallen miljoenen stuks 

pluimvee geruimd zijn. De laatste jaren zijn 

er telkens kleine uitbraken geweest, waarbij 

verspreiding tussen bedrijven voorkomen is. 

Waarschijnlijk kan deze ziekte ook verspreid 

worden via de mest van bedrijven met 

vogelgriep, maar dat wordt voorkomen door 

sanitaire maatregelen op de bedrijven en 

het vervoersverbod. Bij de verspreiding van 

Hepatitis E lijkt mest een veel kleinere rol te 

spelen; de kans op besmetting via contact met 

rauw varkensvlees lijkt groter dan via mest 

of water. Wel neemt het aantal vastgestelde 

infecties de laatste jaren toe; het is nog niet 

duidelijk waardoor dit komt. 

Van de bacteriën lijkt Salmonella enterica 

het meest riskant te zijn. Deze bacterie komt 

veel voor in mest van varkens, rundvee 

en pluimvee; de bacterie kan daarin goed 

overleven. Besmetting gebeurt vaak via 

fecale contaminatie van voedsel – dit kan 

zowel om vlees als groenten gaan. Voldoende 

verhitting van voedsel is belangrijk om 

infectie te voorkomen. Als men geïnfecteerd 

wordt, is de ernst van de verschijnselen sterk 

afhankelijk van de verdere gezondheidstoe-

stand van de patiënt. Jaarlijks gaat het om 

37.000 gerapporteerde ziektegevallen, 1100 

ziekenhuisopnames, waarvan 35 met dode-

lijke afloop. Handen wassen na werken met 

mest, goede keuken hygiëne en verhitting 

van voedsel zijn belangrijk om een grotere 

impact te voorkomen. 

Bij E. coli zijn vooral de pathogene varianten 

STEC/EHEC van belang. Een infectie met 

E. coli zonder specifieke virulentiefactoren 

is veelal symptoomloos of heeft een mild 

en kort verloop. E. coli bacteriën die Shiga-

toxinen produceren kunnen enterohemor-

ragische enteritis veroorzaken, wat kan 

leiden tot zeer ernstige ziektegevallen. 

In Nederland gaat het jaarlijks om 2800 

mensen, soms met dodelijke afloop. Ook voor 

deze bacterie geldt dat hygiëne na werken 

met mest, keukenhygiëne en voldoende 

verhitting van voedsel belangrijk zijn om 

een grotere impact te voorkomen.

Bij veel ziekten is sprake van attributie via 

De Q-koortsepidemie, die van 

2007 – 2010 in ons land woedde, 

was gerelateerd aan locaties van 

besmette melkgeitenbedrijven



52 Tijdschrift Milieu, juni 2018

Referenties

1. Robert Koch Institute. Report: Final presentation and evaluation of epidemiological 
findings in the EHEC O104:H4 outbreak, Germany 2011. Berlin 2011.

2. Hermans T, Jeurissen L, Hackert V, Hoebe C (2014) Land-Applied Goat Manure as a 
Source of Human Q-Fever in the Netherlands, 2006–2010. PLoS ONE 9(5): e96607. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096607 

3. Wageningen University and Research, www.wur.nl/nl/artikel/Vogelgriep-in-Neder-
land.htm 

4. Wageningen University and Research, www.wur.nl/nl/show/Hepatitis-E.htm 
5. RIVM, www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie/Antibioticaresistentie/

Antibioticaresistentie_in_dieren_voedsel_en_milieu 
6. OneHealthForFood, www.1health4food.nl/esblat 
7. RIVM, tinyurl.com/yccadjan
8. RIVM, lci.rivm.nl/richtlijnen/influenza 
9. RIVM, www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_E 
10.RIVM, website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/E_coli_Escherichia_coli 
11. Voedingscentrum, www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/ehec.aspx 

verschillende routes: de fecale ziektekiemen 

kunnen deels direct worden verspreid via 

dierlijke mest, en deels indirect via andere 

routes, zoals bijvoorbeeld. lucht, water 

of voedsel. De benodigde informatie om 

de omvang van de attributie van dier-

lijke mest te bepalen lijkt op dit moment 

onvoldoende aanwezig. Dit betekent niet 

dat we de rol van mest en de toenemende 

verspreiding ervan kunnen negeren. Er zijn 

aanwijzingen dat het om een substantiële 

bijdrage gaat. 

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat 

het risico op verspreiding van ziekten 

door verspreiding van dierlijke mest niet 

groot is. Het blijft evenwel een belangrijk 

aandachtspunt. Over de effecten op de 

natuur is nog niet veel bekend. Mest kan 

ziekteverwekkende Salmonella bacteriën 

of toxine producerende E. coli’s (STEC/

EHEC) bevatten. Contact met mest en 

contact tussen voedsel en mest moet 

zoveel mogelijk worden voorkomen. Als 

dierlijke mest wordt toegepast voor planten, 

is het van belang dat eetbare delen niet 

in contact komen met mest of voldoende 

worden verhit. Als infectieziekten zich 

ontwikkelen zonder dat ze herkend worden, 

kunnen ze zich door transport van mest en 

dieren relatief snel ontwikkelen tot een 

epidemie. Hiervoor heeft Nederland een 

monitoringssysteem.

Jaap van Os, Paul Hoeksma, Dik Mevius, 

Leo van Overbeek, Erik van Engelen en 

Joost Lahr
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RecyBEM B.V., Loire 150, 
2491 AK Den Haag, 
Postbus 418, 
2260 AK Leidschendam.
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e-mail bem@recybem.nl
website www.recybem.nl
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Nog nooit hebben RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven  
in één jaar zoveel autobanden ingezameld, ruim 8,7 miljoen in 2017. 
Ruim zestig procent van deze banden is gerecycled en meer dan een 
derde heeft een nieuw leven gekregen als band. Nog geen vijf procent 
van de ingezamelde banden is verbrand. Daarmee haalt Nederland  
de beste recyclingpercentages in Europa. De inzameling van deze 
gebruikte autobanden heeft geleid tot enorme ecologische besparingen.  
We hebben ruim 24 miljoen kilo rubber en bijna 6 miljoen kilo staal 
bespaard en we hebben de uitstoot van 65 miljoen kilo CO2 vermeden.

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Sinds 1 april 2004 organiseren  
we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere  
autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt wordt gebracht, zamelen we een 
gebruikte band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we 
dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de 
natuur en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 
RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit.

8,7 MILJOEN
INGEZAMELDE
BANDEN

5% NOG GEEN 5% VAN DE 
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tot hoogste CO  -besparing ooit2
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Rachel Carson prijs 2018!
Met de uitreiking van de jaarlijkse Rachel Carson prijs wil de VVM 

grotere bekendheid geven aan het afstudeerwerk van studenten 

op gebied van milieu en duurzaamheid. De wedstrijd staat open 

voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen 

die zijn afgestudeerd op een onderwerp  met een directe relatie 

tot milieu of duurzame ontwikkeling. De juryleden zijn afkomstig 

uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs. 

Meedoen kan tot 22 juli. Voor meer informatie en aanmeldformu-

lieren: www.milieuscriptieprijs.nl 

Relevant 1018 over 
energietransitie en veiligheid 
Relevant 2018, hét congres voor iedereen die van doen heeft met  

Externe Veiligheid, vindt plaats op 

dinsdag 20 november in Casa te 

Amsterdam. Dit jaar staat het 

jaarlijkse congres in het teken 

van de energietransitie. Ook 

zal er aandacht zijn voor de 

Roadmap Duurzame Veiligheid. 

Op het congres wisselen plenaire 

programma’s en interactieve deelses-

sies elkaar af. 

De energietransitie heeft grote impact op de inrichting van ons 

land. Wat is de landschappelijke impact van het grootschalig 

opwekken van duurzame energie? Welke gevolgen heeft het groot-

schalig opwekken van duurzame energie voor Externe Veiligheid? 

En tot slot: wat kan de Omgevingswet betekenen in deze transitie?

De Roadmap Duurzame Veiligheid wordt eveneens onder de loep 

genomen. Op het jaarcongres laten we vertegenwoordigers van de 

overheid, industrie en wetenschap aan het woord over de ambities 

voor duurzame veiligheid.  We starten met een plenair programma 

onder leiding van Esther van der Voort. Vervolgens kunt u kiezen 

uit een rijk menu aan infosessies en workshops. Door deze opzet 

is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en 

samenwerkingspartners te ontmoeten. 

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veilig-

heid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Jaarlijks bezoeken 

zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, 

veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor 

verdieping en ontmoeting. 

Verdere ontwikkeling VVM
Elders in dit nummer heeft u kunnen lezen dat we nadenken over 

de toekomst van de VVM. Er zijn verschillende gesprekken geweest 

met mensen die op uiteenlopende manier bij de VVM betrokken 

zijn. Een resultaat is dat we mogelijk een aantal nieuwe activi-

teiten ontplooien en huidige activiteiten verder ontwikkelen. 

Wil je meedenken over de toekomst van de VVM? Bijvoorbeeld 

over:

-  Het opzetten van regionale dagen;

-  Activiteiten gericht op praktische vaardigheden;

-  Het oprichten van een ZZP-netwerk;

-  Digitalisering binnen de VVM.

Neem dan contact op met 

Rachel Heijne: r.heijne@vvm.info / 030 – 23 22 989

Platform verontreiniging door 
medicijnresten
Humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën 

komen via riool en mest in een milieukringloop terecht. Aangezien 

het medicijngebruik toeneemt komt de kwaliteit van grond- en 

oppervlaktewater, drink-, vis- en zwemwater, bodem, (export/

import)gewassen en lucht daarmee in toenemende mate onder 

druk te staan. Een pakket van maatregelen in de gehele medicijn-

keten dient deze verontreiniging tegen te gaan, bij voorkeur door 

middel vaneen brongerichte aanpak. 

Een nationaal kennisplatform, dat meerdere sectoren en disci-

plines verenigd, kan R&D stroomlijnen en stimuleren. Doel van dit 

platform, een initiatief van de VVM, 

is te verkennen welke effectieve 

brongerichte maatregelen er moge-

lijk zijn en hiervoor een communi-

catiestrategie ontwikkelen om de 

uitrol van effectieve maatregelen te 

bevorderen. Via pilots kan bijvoor-

beeld de effectiviteit, haalbaarheid 

en betaalbaarheid van handelings-

opties vastgesteld worden.
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Het platform is bedoeld voor VVM-leden die werken bij (koepels 

van) kennisinstellingen, bedrijven, overheden en particuliere orga-

nisaties uit de sectoren humane en veterinaire zorg, landbouw, 

milieu en veiligheid. Binnen het platform kunnen onze leden 

partners vinden voor gezamenlijke formulering en aanbieding 

van projectvoorstellen. Indien u geen lid bent van de VVM en wel 

wilt deelnemen, neem dan gerust contact op, dan verkennen we de 

mogelijkheden. 

Indien u belangstelling heeft in het platform, meldt u dan aan snel 

bij mij aan (r.heijne@vvm.info / 030 – 23 22 989). . De eerste bijeen-

komst vindt plaats in september. Aanmelden kan via: R. Heijne, 

directeur VVM, 

Dag van de 
Omgevingswet
Zet vast in uw agenda! Op 4 oktober 

organiseert de VVM weer de 

Dag van de Omgevingswet. De 

dag vindt plaats bij de Provincie 

Utrecht. Inschrijven kan al. Hou 

voor meer informatie de website van 

de VVM in de gaten. 

Volop vacatures op VVM-website 
Verschillende organisaties plaatsen hun vacatures op de website 

van VVM. Daarom vindt u op de homepage van de VVM een uitge-

breid vacatureoverzicht. Bezoek dus regelmatig de onze site om de 

nieuwste vacatures te bekijken! 

Wist u dat…
VVM een nieuwe dienst voor de leden heeft? In het systeem ‘leden 

zoeken leden’ kun je nu gericht op zoek naar een mentor. Log in, en 

ga op ontdekking!

Rachel Heijne,

directeur VVM
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Het is weer de tijd van het jaar om buiten te gaan sporten. In veel plaatsen gebeurt dat op kunstgras. Over sporten op 

kunstgras is de laatste tijd veel te doen geweest. Dan ging het vaak over de rubberkorrels gemaakt van autobanden, die als 

dempingsmateriaal worden gebruikt. Je kunt rustig stellen dat er in veel gevallen sprake is geweest van ‘Fake News’ over dit 

onderwerp. Daarom de feiten nog eens op een rij. 

SBR-granulaat is veilig

“ �Zeventig procent van de gemeenten blijft 
kiezen voor het beste infill, namelijk SBR. 
Dat doet u dan toch ook?! ”

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.

Telefoon (070) 444 06 32 | fax (070) 444 06 61 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl
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Veilig�om�op�te�sporten
Meer dan honderd onderzoeken, zowel 

nationaal als internationaal, concluderen dat 
het veilig en verantwoord is om te sporten op 

kunstgrasvelden met rubbergranulaat. 
Volgens het RIVM is er geen onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van andere 

infillmaterialen, noch voor wat betreft de 
gezondheidsrisico’s, noch voor wat betreft de 

milieurisico’s. 

Materiaal�opnieuw�bruikbaar
SBR is als enige materiaal na tien jaar 
opnieuw bruikbaar als het al als infill 

gediend heeft. 

Gegarandeerde�kwaliteit�
Door een stringent controle- en 

monitoringsysteem voor gecertificeerde 
producenten is de kwaliteit van 

SBR-granulaat gegarandeerd. Band&Milieu 
heeft de norm opgesteld dat de gehaltes 
PAKs in het granulaat in lijn moeten zijn 

met de bevindingen van het RIVM. 

Lage�uitstoot�van�CO2
Een schonere wereld? SBR zorgt voor veel  

minder CO2-uitstoot dan EPDM.

Laagste�aanleg-�en�beheerkosten
De aanleg van een kunstgrasveld met 

SBR-infill is gemiddeld een ton goedkoper 
dan een kunstgrasveld met TPE. Door de 
keuze voor een veld met SBR kan publiek 

geld uitgegeven worden aan andere 
voorzieningen in een gemeente zoals een 

speeltuin of de zorg voor kinderen.

Sporttechnisch�superieur
Vriend en vijand zijn het erover eens: 

rubbergranulaat van voertuigbanden is 
sporttechnisch het beste infillmateriaal. De 

sporttechnische eigenschappen van 
alternatieve infillmaterialen zoals kurk, TPE 

en EPDM halen het niet bij SBR. 

Besparing�van�schaarse�grondstoffen
Voor de productie van korrels van synthetische 

rubbers, zoals TPE en EPDM, moet nieuwe 
olie worden gewonnen en vindt uitstoot van 

CO2-houdende gassen plaats. Voor 
rubbergranulaat geldt het tegenovergestelde. 

Het wordt gemaakt van gebruikte banden en is 
zelfs na 15 jaar gebruik in kunstgras nog 

geschikt voor een ander type hergebruik of 
verwerking.

Eenduidige�adviesregels�voor�
aanleg�en�onderhoud

Nederlandse kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat worden gebouwd volgens 
een zorgplicht waarmee is vastgesteld dat 

milieurisico’s worden vermeden en er 
wordt voldaan aan de zogeheten zorgplicht 

volgens de Wet Milieubeheer. 

Blijft�presteren�onder�alle��
weersomstandigheden

Een zware hoosbui? Kurkinfill kan gaan 
drijven, maar SBR blijft waar het is 

ingestrooid. SBR blijft liggen in een storm, 
SBR blijft veerkrachtig bij vorst en SBR is 

zeer UV-bestendig.

Een�nieuw�kunstgrasveld�met�SBR�is�een�besparing�van�CO2�gelijk�aan�de�emissie�van�1,5�miljoen�
autokilometers�(37�keer�de�aardbol�rond)�of�de�aanplant�van�1.500�nieuwe�bomen

Meer�dan�€�100.000�vrij�voor�voorzieningen�in�de��
gemeente�én�een�nieuw�kunstgrasveld�met�SBR

Alle positieve onderzoeksresultaten zijn voldoende reden om te kiezen voor het duurzame en veilige 

rubbergranulaat van autobanden als instrooimateriaal voor kunstgrasvoetbalvelden. Zeventig procent van de 

gemeenten blijft kiezen voor het SBR van voertuigbanden. Het recyclen van gebruikte autobanden tot 

rubbergranulaat voor gebruik op onder andere sportvelden is een belangrijk onderdeel in de circulaire keten dat 

ervoor zorgt dat van gebruikte autobanden nieuw materiaal met een nieuwe bestemming wordt gemaakt en het 

voorkomt dat nieuwe grondstoffen ontgonnen moeten worden.
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