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  LES 1    D E  N AT U U R  U I T  E V E N W I C H T

De natuur is een kringloop van voedsel. Dieren en mensen eten planten of andere dieren. Een 
voorbeeld van zo’n kringloop is een worm die plantenresten eet, de merel eet de worm, de kat 
eet de merel. En als de kat doodgaat, vergaan zijn resten. De natuur ruimt het natuurlijke afval 
zelf op. Hiervoor zorgen bacteriën, schimmels en bodemdiertjes. De mineralen die ze bij dat 
proces uitscheiden, worden weer gebruikt door planten. De voedingsstoffen worden gerecycled. 
En zo is de cyclus rond. Maar als er een plant of dier wegvalt uit de kringloop, zit een ander met 
een voedselprobleem. Zijn er juist te veel planten of dieren van een bepaalde soort, bijvoorbeeld 
doordat een plant of dier zich te snel vermenigvuldigt door een gebrek aan natuurlijke vijanden, 
dan spreken we van een plaag. Ook dan is de natuur niet meer in evenwicht.

Natuurlijke materialen zijn afbreekbaar. Bladeren en takken, maar ook afval van groenten en fruit 
vergaan. Schimmels en bacteriën verteren het natuurlijk afval tot compost dat als voeding voor 
de grond dient. Kunststoffen, zoals plastic, zijn vaak niet afbreekbaar. Wanneer die in de natuur 
terechtkomen, blijven ze daar net zo lang liggen totdat iemand ze opruimt. Veel van dit afval gaat 
zwerven of komt in zee terecht.
Door de zeestromen wordt het plastic meegenomen naar de Grote Oceaan. Daar drijft een 
enorme plastic soep die uit misschien wel meer dan 100 miljoen ton afval bestaat. Naar schatting 
is de plastic soep 34 keer zo groot als heel Nederland. Men denkt dat 80% van het afval in de 
plastic soep afkomstig is van het vasteland, 20% van schepen.
De drijvende plastic deeltjes lijken sterk op plankton, het voedsel van veel vissen. De vissen eten 
de plastic deeltjes, vogels eten de vissen en zo komt het plastic in de voedselkringloop terecht. 
Tegenwoordig zijn er verschillende organisaties die hun best doen om het plastic dat in de oceaan 
drijft op te ruimen en mensen voor te lichten over de gevaren ervan.

Een andere bedreiging voor de natuur is het broeikaseffect. De aarde is omgeven door een 
luchtlaag – de atmosfeer – die bestaat uit een mengsel van gassen. Ongeveer de helft van de 
zonnestralen die op de atmosfeer terechtkomen, worden terug de ruimte in gekaatst. De andere 
helft gaat er doorheen. Wanneer de warmte van de zon de aarde bereikt, wordt een deel van de 
warmte weer teruggekaatst. De gassen in de atmosfeer houden een deel van die terugkerende 
warmtestralen tegen en verhinderen dat ze kunnen worden afgevoerd naar de ruimte. Deze 
warmte wordt weer teruggekaatst naar de aarde. Dit terugkaatsen van warmte door de gassen 
in de atmosfeer wordt het broeikaseffect genoemd. Zonder het broeikaseffect zou de aarde een 
koude, onherbergzame en daardoor onbewoonbare planeet zijn.
Door het verbranden van fossiele brandstoffen (zoals olie, hout of gas) komen er steeds 
meer gassen – met name kooldioxide (CO2) – in de atmosfeer. Hierdoor zal er steeds meer 
warmte teruggekaatst worden naar de aarde en opgesloten komen te zitten tussen het 
aardoppervlak en de laag van gassen in de atmosfeer. Het gevolg is dat het hier warmer wordt. 
Wanneer de opwarming gedurende een lange periode aanhoudt, kan het uiteindelijk tot een 
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klimaatverandering leiden. Grote stukken land zullen woestijn worden, andere gebieden zullen 
meer regen krijgen dan nu het geval is. Een gedeelte van het ijs op de polen zal smelten, waardoor 
de zeespiegel stijgt en laaggelegen gebieden onder water komen te staan.

  LES 2    D U U R Z A A M  L E V E N

Glazen fl essen kunnen gemakkelijk weer opnieuw gebruikt worden. Je hoeft ze alleen maar te 
wassen. Daar is minder energie voor nodig dan voor het maken van nieuw glas. Dankzij het 
hergebruik ben je zuinig met grondstoffen en raakt de aarde minder snel uitgeput. Het lijkt dus 
logisch om glas via statiegeld in te zamelen. Maar veel mensen vinden het lastig om de lege 
fl essen terug naar de winkel te brengen en winkeliers hebben veel magazijnruimte nodig om 
de lege fl essen te bewaren. Daarom is er ook veel wegwerpglas. Maar ook dat kan worden 
hergebruikt. Wegwerpglas wordt ingezameld in glascontainers. De glasscherven worden gebruikt 
om nieuwe fl essen te maken. Het kost veel energie, maar het scheelt grondstof. De meeste 
frisdrankfl essen zijn tegenwoordig van kunststof. Je betaalt er statiegeld voor en krijgt dat terug bij 
het inleveren. Ook deze kunststof fl essen worden hergebruikt.
Behalve fl essen kun je ook meubels, gebruiksvoorwerpen of kleding hergebruiken. Van een bloes 
die niet meer in de mode is, kun je bijvoorbeeld een ander kledingstuk maken. Of je kunt hem 
naar een kringloopwinkel brengen die hem als tweedehandskleding verkoopt, of er een poetsdoek 
of kussensloop van maken. Het recyclen en/of hergebruiken van kleding, voorwerpen, fl essen 
en andere verpakkingen betekent dat je duurzaam met goederen omgaat. Duurzame producten 
zijn vaak herkenbaar aan een keurmerk, zoals het EKO-keurmerk. Alleen bij producten die aan 
de eisen van het keurmerk voldoen, mag het logo op het etiket staan. De normen zijn gebaseerd 
op het behoud van milieu, natuur en landschap en op het welzijn van dieren (diervriendelijkheid). 
Deze normen gelden in de hele Europese Unie.

Er bestaan ook andere keurmerken, zoals het keurmerk van de organisatie Max Havelaar. Dit is 
een keurmerk dat garandeert dat het product dat je koopt verkregen is door eerlijke handel. In 
de jaren 80 vertelden de koffi eboeren in Mexico dat ze liever handel wilden dan hulp van een 
ontwikkelingsorganisatie. Met een eerlijke prijs voor hun koffi ebonen, kunnen de arme boeren zelf 
hun leven verbeteren. Bijvoorbeeld door een school op te zetten, een vrachtwagen te kopen of 
wegen op te knappen. Daarom werd op 15 november 1988 het eerste pakje koffi e met het Max 
Havelaar-keurmerk gepresenteerd. Inmiddels zijn er ook talloze andere producten, zoals cacao, 
honing en vruchtensappen, die via eerlijke handel bij ons in de winkels komen en ook die dragen 
het Max Havelaar- of Fair Trade-keurmerk.

Weer andere keurmerken garanderen ons dat de spullen gemaakt zijn in veilige fabrieken en 
onder goede werkomstandigheden. Organisaties als Solidaridad en Fair Wear Foundation zien 
toe op de arbeidsomstandigheden van werknemers in kledingfabrieken. In veel kledingfabrieken 
krijgen mensen, en vaak ook kinderen, slecht betaald, terwijl onze kleding niet veel duurder zou 
worden wanneer ze wel een beter loon krijgen. Fair Wear heeft een gedragscode opgesteld voor 
de kledingindustrie. Bedrijven die de code ondertekenen, verplichten zich om in de fabrieken 
waarmee ze samenwerken de arbeidsomstandigheden te inspecteren. Op internet kun je zien 
welke bedrijven de code ondertekend hebben en welke kleding dus ‘eerlijk’ geproduceerd is.
Werknemers in Nederlandse fabrieken worden, in tegenstelling tot veel werknemers in armere 
landen, beschermd door de Arbeidsomstandighedenwet waarin geregeld is wie (minimumleeftijd) 
wanneer (arbeidstijden) en voor hoeveel geld (minimumloon) mag werken.
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Ons milieu en de natuur worden beschermd door milieuwetten. De eerste milieuwetten in 
Nederland werden begin 1900 al ingevoerd. In de milieuwetten staan bijvoorbeeld regels die 
betrekking hebben op luchtverontreiniging, kernenergie en bodembescherming, maar ook op 
fl ora- en faunabeheer en op ruimtelijke ordening.
Ook het gebruik van het energielabel is vastgelegd in een wet. Om consumenten te stimuleren 
producten te kopen die beter voor het milieu zijn, heeft men besloten dat auto’s, elektrische 
apparaten, lampen en zelfs gebouwen voorzien moeten zijn van een energielabel. Het laat door 
middel van kleuren zien hoe zuinig, milieuvriendelijk of energiebesparend het product is dat je wilt 
kopen ten opzichte van vergelijkbare producten. Op die manier kunnen consumenten een goede 
afweging maken en zijn milieuvriendelijke producten eenvoudiger te herkennen.

  LES 3    D U U R Z A M E  W E R E L D

Ons voedsel wordt steeds meer op duurzame wijze geproduceerd. Biologisch voedsel is voedsel 
dat geproduceerd wordt volgens de strenge eisen van de biologische landbouwmethode. Daarbij 
worden geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook bevatten biologische 
producten geen chemische geur-, kleur- en smaakstoffen. Biologische teelt is milieu- en 
diervriendelijk. Gewassen en dieren groeien in een natuurlijk tempo en dieren hebben de ruimte. 
Tijdens het hele productieproces wordt erop toegezien dat het verbouwen en verwerken van de 
biologische producten op de goede manier verloopt. Doordat de biologische landbouw en veeteelt 
arbeidsintensiever zijn, zijn biologische producten vaak iets duurder dan producten die niet 
duurzaam verbouwd zijn.

Ook de visserij wordt steeds duurzamer. Als ze dat niet doet, komt er steeds minder vis in de zee 
en zullen de vissers ook steeds minder of steeds kleinere vissen vangen. Vissers vangen vaak ook 
andere vissoorten dan de bedoeling is, of ze vangen vissen die te klein zijn. Dit heet bijvangst. 
Deze ongewenste vissen worden terug in zee gegooid. Ieder jaar wordt bijna 35% van alle 
gevangen vis (27 miljoen ton) weer teruggegooid. 90% van deze vissen overleeft dat niet en gaat 
alsnog dood. Sinds 2014 zijn de regels aangescherpt en mag van alle ongewenste of ondermaatse 
vis die in Europese wateren gevangen wordt nog maar 5% terug in zee worden gegooid. Eerder 
mochten de vissers ca. 25% van de gevangen vis teruggooien. Zo wordt de visserij, net als de 
landbouw, langzaamaan duurzamer.

En de productie van energie wordt steeds duurzamer. Elektriciteit wordt duurzaam geproduceerd 
wanneer het van een bron komt die niet opraakt – zon, water, wind – en niet verontreinigd is. 
Toekomstige generaties zijn daardoor ook verzekerd van voldoende energie.
De zon levert heel veel energie waar wij nog relatief weinig mee doen. Met behulp van 
zonnecollectors kun je water verwarmen. Het is een zwarte plaat waarin kanaaltjes lopen en waar 
water doorheen stroomt. De achterkant is geïsoleerd; aan de voorkant zit glas. De zonnecollector 
verwarmt het water in een opslagvat: de boiler. Het water wordt meestal nog naverwarmd in een 
normale verwarmingsketel.
Met zonne-energie kun je ook elektriciteit opwekken. Daarvoor kun je zonnecellen gebruiken. 
Een zonnecel zet het licht van de zon rechtstreeks om in elektriciteit. Een groot aantal zonnecellen 
aan elkaar geschakeld wordt een zonnepaneel genoemd. De elektriciteit wordt direct gebruikt of 
geleverd aan het net (waardoor anderen het direct gebruiken). Als er veel energie uit de panelen 
komt, hoeft de elektriciteitscentrale minder hard te draaien. Maar op dagen dat de zon niet 
schijnt, zal de elektriciteitscentrale toch moeten bijspringen. En de energie uit zonnepanelen is 
(nog) altijd duurder dan energie uit fossiele brandstoffen (zoals benzine, hout of gas).
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Wanneer fossiele brandstoffen verbrand worden, komt er niet alleen energie vrij maar ook 
schadelijke gassen. Een auto verbrandt benzine om te kunnen rijden en stoot via de uitlaat de 
gassen die overblijven uit. Om te voorkomen dat al die gassen in de atmosfeer terechtkomen, 
hebben auto’s tegenwoordig een katalysator. De uitlaatgassen worden door de kanaaltjes in de 
katalysator geperst, waardoor de gassen via een chemisch proces ‘gereinigd’ worden en er dus 
minder schadelijke stoffen in de atmosfeer terechtkomen.
Er worden ook (experimentele) auto’s gemaakt die op zonnepanelen rijden. Al jaren doen 
studenten van de TU Delft mee met de jaarlijkse solar race in Australië. Het doel van de race is 
om te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energie. Elke keer proberen de 
studenten hun auto (met de naam Nuna) nog sneller te maken. De motorkap of het dak van de 
auto is helemaal bedekt met zonnepanelen die energie leveren voor de motor. Het Nederlandse 
team heeft inmiddels al verscheidene races gewonnen.

Zon, wind en water zijn duurzame energiebronnen. Ook biobrandstof is een duurzame 
energiebron. Om biobrandstof te verkrijgen, worden er gewassen verbouwd met als doel er 
energie uit te halen. Een voorbeeld is het persen van biodiesel uit koolzaad. Dit kan gebruikt 
worden als brandstof voor auto’s, waardoor die bovendien minder of geen schadelijke stoffen 
uitstoten.
Ook biogas is een vorm van bio-energie. Daarbij worden afvalstoffen gebruikt zoals huisvuil 
en rioolslib. Door deze te laten gisten, ontstaat methaangas. Als dit wordt verbrandt, levert het 
energie. Wat overblijft kan gebruikt worden als compost. Het huisvuil wordt dus in feite gerecycled 
en als biogas hergebruikt.
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