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Kamille FOTO KOOs DIJKsTeRHUIs

H oewel er in de bete-
re tuinen nog bloe-
men staan, met
stok- en andere ro-
zen als talrijkste

vertegenwoordigers, verliest de
natuur zienderogen aan kleur. En
het klimaat mag veranderen, no-
vember is nog altijd de maand
waarin bomen hun herfstkleuren,
bloemen hun fleur en grassen hun
groen ruilen voor kaal, grauw en
dor. Maar er zijn altijd dappere
doorzetters, die tussen het grauw
de hoop hooghouden. Kamille bij-
voorbeeld. Het is een plant van
omgewoelde grond en staat nog
steeds te bloeien in weg- en spoor-
bermen.
Ooit, in mijn vegetarische perio-

de, plukte en droogde ik kamille.
Het moest op een koele, donkere,
droge plek een hele tijd op z’n
kop hangen. Daarna zette ik er ka-
millethee van. Die thee rook wee-
ïg en was nauwelijks te zuipen,
maar je moest wat overhebben

voor je vegetarische imago. Daar-
bij stonden kamilledampen be-
kend om hun heilzame uitwer-
king op de slijmvliezen. De Neder-
landse vertaling luidt dat je ver-
stopte neus ervan openging. Dan
moest je een uur met een hand-
doek over je kop boven de kokend
hete prut hangen, een middel dat
ik erger vond dan de kwaal.
Nu laat ik kamille lekker bloeien

in de berm. Er zijn verschillende
soorten kamille, die op elkaar lij-
ken. Alle kamilles hebben gele
bloemhoofdjes, meestal omzoomd
met een krans van witte lintbloe-
men. Alleen de gele kamille heeft
gele lintbloempjes. En bij de
schijfkamille ontbreekt die witte
kraag. De reukloze kamille mist
de bedwelmde geur en de stinken-
de kamille heeft daar juist veel
van. Maar die is zeldzaam. Dan is
er nog een valse en een echte ka-
mille. De laatste deed ik ooit in
mijn thee en bloeit nu in de berm.
koos DiJksterHuis
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Zonnetjes
in de berm

‘Heteerste ritjegaatduurzaam
opdefiets,het tweedeperauto’
Wie afval scheidt, kan langer
douchen. Het klinkt als een rare re-
denering, maar uit onderzoek van
communicatiewetenschapper Marijn
Meijers (30) blijkt dat niet-duurzame
keuzes vaak worden goedgepraat
met eerder verantwoord gedrag. Ze
promoveert hier morgen op.
De resultaten kwamen Meijers niet

helemaal vreemd voor. “Ook ik eet
na het sporten weleens iets onge-
zonds. Ik heb het er immers al afge-
traind. Zo gaat dat ook bij duurzame
kwesties: je hebt vandaag al een keer
de fiets gepakt, dus mag het tweede
ritje met de auto. Mensen proberen
hun milieuonvriendelijke gedrag te-
genover zichzelf te rechtvaardigen.”
Zo ook de proefpersonen uit haar

studie. Bij het glazen huis van Seri-
ous Request werd gevraagd of men-
sen duurzamer zouden willen leven.
Degenen die niet doneerden zagen
daar wel wat in, maar donateurs am-
bieerden dat veel minder. “Mensen
denken: ik heb wel even genoeg
goed gedaan, nu mag ik voor mezelf
kiezen.”
De meeste mensen weten wel dat

groene kwesties belangrijk zijn. Mei-

jers: “Daarom zien we ze als ‘goed’.
Anderen vinden jou ook een beter
mens als je duurzame keuzes
maakt.”
Toch is groen gedrag niet vanzelf-

sprekend. Meijers wijt dat aan de na-
delen. “Duurzaam doen is vaak duur-
der en kost meer moeite: afval schei-
den is een hoop gedoe in vergelij-
king met een zak aan de weg zetten.
Mensen hebben idee dat ze iets uit-
zonderlijks doen.”
Dat geldt niet voor iedereen. Er is

een groep mensen die duurzaam
leeft vanuit het besef dat een schoon
milieu van belang is. Meijers: “Die
zullen ook minder snel compen-
seren, want voor hen is duurzaam-
heid vanzelfsprekend. Maar dat is
niet de grootste groep, anders zou er
bijvoorbeeld wel meer biologisch
vlees bij de supermarkt te krijgen
zijn.”
Loeka oostra

B ijna niemand staat er ooit bij
stil, maar tomatenzaad blijkt
een stuk duurder dan goud.
Een kilo tomatenzaad kost
50.000 euro, een kilo goud doet
vandaag de dag 31.000 euro.
Dat bedrag kan vele malen ver-

meerderd worden door de tomatenzaadjes in
de grond te stoppen. Met die kilo zaad kan een
kweker bijna 8 hectare tomaten telen. Per hec-
tare levert het 600.000 kilo tomaten op met
een verkoopwaarde van 450.000 euro. Die kilo
zaad brengt uiteindelijk 3,5 miljoen euro op
aan de poort. De winkelwaarde is nog eens een
factor drie hoger, 10 miljoen euro. Dat is twee-
honderd maal de aanvankelijke investering.
Daar gaan nog kosten vanaf, maar toch.
De nieuwe ‘Bosatlas van het voedsel’ staat vol

met dit soort weetjes, gelardeerd met fraaie
grafieken en kaarten. Waar komt tegenwoor-
dig ons eten vandaan? Nederland produceert
zelf erg veel voedsel, maar bijvoorbeeld de in-
grediënten voor een gemengde salade komen
lang niet allemaal meer uit eigen land. Een in-
formatieve kaart daarover biedt lang kijkgenot.
Andere grafieken en kaarten tonen bijvoor-
beeld dat Nederlanders op te grote voet eten.
Ze hebben anderhalf maal de oppervlakte van
Nederland nodig om de huidige voedselcon-
sumptie mogelijk te maken.
Wat er wordt gegeten van dat anderhalve va-

derland is deels wel ongezond: te vet, te zoet,
te zout en het bevat te weinig vezels. De helft
van de Nederlanders heeft daarom overge-
wicht. Een kaart laat zien waar dat het meest
voorkomt. In studentensteden als Utrecht en
Leiden blijkt het percentage beduidend lager.
Gezonder eten betekent vaak ook dat voedsel

duurzamer is geteeld: op minder grond, met
minder water. Het huidige voedingspatroon
vergt dagelijks gemiddeld 3,7 vierkante meter
per persoon. Wie eet volgens de ‘Richtlijnen
goede voeding’ van de Gezondheidsraad heeft
voor zijn dagelijkse maaltijden nog maar 2,9
vierkante meter nodig. Dat is al aardig minder.
Toch eet de gemiddelde Nederlander gemid-

deld niet duurzaam genoeg. Een niet milieube-
wuste consument gebruikt jaarlijks 3,2 hectare
land, een wel milieubewuste eter – weinig

vlees, geen vis, doet boodschappen op de fiets,
verspilt zo weinig mogelijk – heeft genoeg aan
1,3 hectare. Dat is toch nog meer dan de 0,9
hectare die er beschikbaar is voor elke wereld-
bewoner. Dit cijfer zegt dus iets over de onge-
lijkheid in de wereld.

Lust voor het oog
Achter elkaar gezet als tekst zouden dit soort
cijfers de lezer op den duur doen duizelen. De
kaarten en grafieken maken het absorberen
van al die data een stuk simpeler. Ze vormen
de overgrote meerderheid van de atlas en die
keuze maakt het geheel ook meteen een lust
voor het oog. “Slechts 20 procent van de atlas
bestaat uit tekst. Dat is ook de bedoeling”, zegt
samensteller Henk Leenaers van Utrechtse
communicatiebureau Lijn43. “De kaarten en
grafieken zijn zo gemaakt dat je ze onmiddel-
lijk kunt begrijpen. Je hoeft dus niet eerst de
voorafgaande pagina’s te hebben gelezen. Je
gaat lekker grasduinen. Zo kijken mensen ook
in een atlas.”
In negen hoofdstukken wordt de lezer een

overvloed aan informatie aangereikt over voed-
sel. Van productie tot consumptie, van handel
tot gezondheid. Ook klimaatverandering en
verduurzaming krijgen ruim aandacht. Tussen
de hoofdstukken door zijn zogenoemde inter-
mezzo’s geplaatst. In die intermezzo’s wordt
het wel en wee van losse producten toegelicht

De ‘Bosatlas van het voedsel’ staat vol wetens-
waardigheden. Met weinig tekst, maar veel kaarten
en grafieken wordt de informatie behapbaar.
TeKsT Kees de Vré

Atlas vol
smakelijke
weetjes
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‘Dekaartenen
grafiekenzijndirect
tebegrijpen. Jehoeft
dusniet eerst alle
pagina’s tekst te
hebbengelezen.’

De ‘Bosatlas van het voedsel’ is vanaf
zaterdag te koop in de boekwinkel. Het
boek is uitgegeven door Noordhoff
Uitgevers, telt 116 pagina’s en kost
29,95 euro. Kijk voor meer informatie
op: www.bosatlasvanhetvoedsel.nl

Marijn Meijers:
‘Mensen
proberen hun
gedrag te
rechtvaardigen’
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zoals de aardappel, brood, koffie en suiker.
Zelfs stadslandbouw krijgt een plekje, hoewel
dat tamelijk willekeurig is ingedeeld bij het
kopje ’Bevordering gezond eten’.
“Er is veel geschoven met het onderwerp

stadslandbouw, maar het was wel een grote
wens om dit onderwerp mee te nemen. Uitein-
delijk is het dit geworden”, zo verklaart Leen-
aers: “een onderdeel van voorlichting over ge-
zonde voeding”. Hij stelt dat hij en zijn team
vooral pragmatisch te werk te zijn gegaan. “Er
is een longlist met onderwerpen per hoofdstuk
gemaakt. Daarbij hebben we bestaande infor-
matie uit onomstreden bronnen gezocht. Denk
aan CBS, RIVM, PBL, Voedingscentrum, en de
Wageningen Universiteit. We hebben zelf geen
nieuw onderzoek gedaan. Zo is er ook een we-
reldkaart over de wereldhandel in zuivel in de
atlas gekomen. Er waren veel en makkelijk te
verkrijgen data over dat onderwerp voorhan-
den. Gegevens over handelsstromen van vlees,
groente en fruit waren lastiger te vinden.”
Naar volledigheid is niet gestreefd. “We heb-

ben er wel veel in gezet, maar het is geen na-
slagwerk. Eerder een educatief werk dat de es-
sentie van onze voedselvoorziening behandelt.
De esthetiek van de kaarten en grafieken is
daarbij een belangrijk gegeven.” Concurrentie
van internet is volgens Leenaers niet aan de or-
de. “We merken dat dit soort atlassen voldoen
aan de behoefte aan duiding. Internet bevat te
veel en is te ongericht. Mensen willen patronen
zien. Dit soort atlassen past daar goed bij.”

Afbeelding uit de ‘Bosatlas van het voedsel’. Nederland produceert veel voedsel, maar de ingrediënten voor veel salades komen veelal uit het buitenland.
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Onsmoderne, westerse menumet
veel zuivel en vlees en minder
groenten en peulvruchten heeft
de uitstoot van broeikasgassen
sterk verhoogd. In de grafiek hier-
naast is dat goed te zien. Vlees en
vis zijn goed voor bijna 32 procent
van de CO2-uitstoot door ons da-
gelijks eten. Samenmet zuivel en
eieren loopt dat op naar de helft.
Duurzame inspanningen zijn er op
gericht om dat terug te dringen.
Verwacht wordt echter dat we-
reldwijd de vraag naar dierlijke ei-
witten in 2030 zal zijn toegeno-
menmet 60 procent, met name
door de grote vraag naar deze
producten in Oost-Azië.


