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voorwoord

In 1988 bracht het RIVM het rapport Zorgen voor 
Morgen uit, waarin duidelijk werd hoe slecht het milieu 
ervoor stond en met welke vraagstukken we te maken 
zouden krijgen. Er zouden nog vele toekomstverken-
ningen volgen, op milieu- en gezondheidsgebied. De 
milieuproblemen van toen vragen vandaag de dag om 
brede multidisciplinaire oplossingen, die we onder de 
term duurzaamheid vatten. 

Duurzaamheid gaat niet alleen over vandaag, maar ook 
over de toekomst. Het gaat over kwaliteit van leven, van 
ons hier in Nederland, maar ook elders op de wereld. 
Duurzaamheid gaat over gezondheid én over milieu. 
Precies de twee pijlers waar het RIVM op steunt. 
Neem het onderwerp de duurzame stad (zie de volgende 
pagina). In dit onderwerp komen vele aspecten van het 
RIVM-werk - gezondheid, infectieziekten, milieu, 
voeding - samen. 

Veel problemen concentreren zich in de steden. Even ter 
vergelijking: begin 20e eeuw woonde 10 procent van de 
wereldbevolking in de stad, begin deze eeuw 50 procent 
en in 2050 naar verwachting 70 procent. De groei van de 
steden leidt tot toenemende consumptie, meer verbruik 
van niet-hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen, 
meer fijnstof op bepaalde plekken. 
Deze vraagstukken vragen om een andere benadering. 
Kunnen we de stad zodanig inrichten dat bewoners de 
fiets nemen in plaats van de auto, dat voedsel op de 
daken groeit en energie wordt opgewekt uit algen of  
ons eigen huishoudelijk afval? Wij geloven erin om 

de problemen aan te pakken, en vanuit onze kennis mee 
te denken over oplossingen. 

In deze speciale uitgave van rivm magazine leest u over 
duurzame oplossingen die het RIVM kan bedenken voor 
de vraagstukken van vandaag en morgen. Wij preten-
deren niet dat we overal een pasklaar antwoord op 
hebben. Of dat we alles alleen kunnen. Wel kunnen we 
onze kennis inzetten via unieke dwarsverbanden. 
Multidisciplinaire samenwerking zit immers in de V en 
de M besloten. Zelf hebben we weer talloze samen-
werkingspartners, nationaal en internationaal. 

U leest door het blad heen ook meningen en oplossingen 
voor duurzaamheidsthema’s van experts buiten het 
RIVM. Zo ontstaat een waaier aan visies op duurzaam-
heid van RIVM-experts en anderen, waarmee we elkaar 
kunnen inspireren. 

Marcel van Raaij
Directeur Milieu en Veiligheid 

Tijd voor duurzaamheid
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‘Duurzaamheid gaat over 
kwaliteit van leven, hier  
in Nederland en elders op  
de wereld.’



Duurzame 
stad houdt 
eigen broek 
op
Steden blijven groeien, met bijbehorende 
ongemakken. Bewoners moeten steeds langer reizen 
om te werken en te recreëren, en ze leggen in hun 
groeiende steden een groter beslag op hun omgeving. 
Het alternatief is de duurzame stad: bewoners nemen 
de fiets in plaats van de auto, voedsel groeit op de 
daken en energie wordt opgewekt uit algen. 

Tekst | Harry Perrée

Fotografie | Hollandse Hoogte
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De stad brengt veel gesleep met zich mee: 
bewoners reizen voor hun werk vaak per 
auto naar een andere stad, ze moeten 
worden voorzien van energie, voedsel en 
andere goederen en van elders stromen 
mensen toe om te werken in de stad. Aan de 
problemen die dat oplevert, komt voorlopig 
nog geen einde. Begin 20e eeuw woonde 10 
procent van de wereldbevolking in de stad, 
begin deze eeuw 50 procent en in 2050 naar 
verwachting 70 procent. 

Met de groei van steden ‘krijg je nóg meer 
heen en weer transport, nog meer consump-
tie, nog meer verbruik van niet-hernieuwbare 
energiebronnen en van grondstoffen in het 
algemeen; je blijft kampen met fijnstof en 
stikstofoxiden’, schetst onderzoeker milieu 
en gezondheid Erik Lebret. ‘Het is lastig 
recreatiegebieden te bereiken. Op een 
mooie dag staan er files naar het strand.’

Daar komt bij dat de versteende stad als een 
hitte-eiland werkt: in de stad is het zomaar 
vijf graden warmer dan daarbuiten. 
Bovendien heeft de stad moeite om al het 
regenwater af te voeren, door gebrek aan 
onverharde plekken waar het gebufferd 
wordt of in de grond zakt. De klimaatveran-
dering - meer hittegolven en overtollige 
neerslag - verergert die problemen. ‘Het is 
de vraag of het water in de Maas en Rijn 
voldoende snel kan worden afgevoerd’, 
aldus Lebret, die tevens deeltijdhoogleraar  
is aan het Institute for Risk Assessment 
Sciences van de Universiteit Utrecht. 

Verder kan, door het groeiend aantal 

elektrische apparaten waarmee stadsbewo-
ners zich omringen, elektromagnetische 
straling groter worden. Zolang gezondheids-
normen worden nageleefd, ziet Lebret geen 
‘reële dreiging’. ‘Maar dat de groep hyper-
sensitieven groter wordt, kunnen we niet 
uitsluiten.’

Optelsom
Het maakt bij elkaar een pittige optelsom: is 
de stad nog wel leefbaar? Lebret: ‘Ach, dat 
hangt van de kwaliteitseisen af die je stelt. 
Sloppenwijken zul je hier niet zien. Maar de 
bereikbaarheid van groen, van stilte, van 
ziekenhuizen komt bij ongebreidelde groei 
in de knel. Kijk naar de Randstad. Tot dusver 
hebben wij hier een redelijk goed georgani-
seerd systeem. Maar als er acht centimeter 
sneeuw ligt, ligt de boel plat.’

Bij het RIVM liggen rapporten klaar waar-
mee duurzame steden zich op de toekomst 
kunnen voorbereiden. ‘Veel van het 
transport gebeurt met lopen, fietsen en 
openbaar vervoer’, zo kenmerkt Lebret de 
duurzame stad. ‘Er is meer stadslandbouw 
dan de volkstuintjes nu, bijvoorbeeld op 
daken.’ Verder worden gebouwen verwarmd 
en gekoeld via opslag van warmte en koude 
in de bodem en andere hernieuwbare 
energiebronnen. ‘Alle grote kringlopen, van 
energie en grondstoffen, moet je zoveel 
mogelijk lokaal sluiten. Dat is het ideaal-
beeld van de duurzame stad als self- 
sustaining system.’ Vlees en vis kan de  
stad zelf kweken, energie wordt opgewekt 
uit algen en bewoners werken thuis. 
Om de warmte te dempen, staat de 

duurzame stad niet met lege handen. ‘Zorg 
ervoor dat er minder zonlicht en warmte 
wordt opgeslagen in stenen’, adviseert 
Lebret. ‘Dat kan bijvoorbeeld met witte 
muren en daken, of door groen op daken. 
‘Bij nieuwe wijken en renovatie van 
binnensteden moet je daar in het ontwerp 
rekening mee houden: het mengen van 
functies groen en water.’ 

Wat betreft water: bij hevige regenval is 
extra waterberging nodig. Gebeurt dat niet, 
dan kan het riool overstromen, waardoor 
uitwerpselen rechtsteeks in het oppervlakte-
water - bijvoorbeeld zwemwater - terecht 
kunnen komen, geeft gezondheidsonder-
zoeker Ana Maria de Roda Husman aan. 
Haar afdeling doet momenteel onderzoek 
naar de risico’s van stedelijk water als 
wadi’s, fonteinen en water op straat. ‘Het is 
wel duidelijk dat in wadi’s ziekteverwekkers 
kunnen zitten, maar het is onduidelijk of er 
gezondheidsrisico’s zijn. Dat hangt ook af 
van andere zaken, zoals blootstelling.’
‘Angst voor tijgermuggen en malariamug-
gen is onnodig’, meent entomoloog Marieta 
Braks. ‘De tijgermug heeft Nederland nog 
niet bereikt.’ Om dit zo te houden moeten 
we waakzaam blijven. Vooral de import van 
oude autobanden uit landen waar de mug 
zich wel heeft gevestigd, moeten we in de 
gaten houden.
De malariamug zoemt al sinds mensen-
heugenis in Nederland, maar dan wel in 
afgelegen gebieden waardoor gezondheids-
risico’s minimaal zijn. Toch geldt: hoe meer 
water, hoe meer muggen. Braks: ‘Maar dan 
gaat het vooral om overlast.’ <

Duurzaamheid volgens…
Koen de Snoo, directeur directie duurzaamheid 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

‘Als Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
ondersteunen we Joop Atsma, portefeuillehouder 
duurzaamheid, om duurzaam denken en doen in 
de samenleving te bevorderen. We leveren daar 
ook op eigen erf een bijdrage aan, door 
productketens te sluiten - afval als grondstof -, 
duurzaam in te kopen, te werken aan de bodem- 
en waterkwaliteit en het behoud van biodiver-
siteit en ecosystemen. Dat doen we niet vanuit 
een hoogdravende visie met superambitieuze 
doelen voor 2050, maar door te proberen 
concrete stappen in de goede richting te zetten. 
Zo hebben we bijvoorbeeld pas een akkoord 
gesloten met de verpakkingsindustrie en de 
decentrale overheden over afvalinzameling en 
-verwerking, waaronder het afschaffen van 
statiegeld op kunststof petflessen. Er zijn 
inmiddels betere en goedkopere alternatieven. 
Voorheen richtten we ons vooral op het bescher-
men van het milieu: op de compartimenten water, 
lucht en bodem. Nu kijken we steeds meer naar 
ecosystemen als geheel en hun onderlinge 
samenhang. We richten ons vooral op de basale 
units van samenleven waarin je gedrag zou 
kunnen verduurzamen en gaan na hoe je de 
footprint van units als een stad, bedrijf of 
huishouden kunt verkleinen door concrete 
maatregelen op het gebied van afval, transport 
en groenvoorzieningen.

De overheid heeft niet meer het primaat op de 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering, je zit niet in 
je eentje aan de knoppen. Pas zijn bijvoorbeeld  
de doelstellingen van de Taskforce Biodiversiteit 
onderschreven door de overheid, het bedrijfs-
leven, en de ngo’s samen. Het wordt omarmd 
door het bedrijfsleven in de meest brede zin van 
het woord. Het onlangs gevallen kabinet wil het 
verlies van biodiversiteit stoppen binnen acht 
jaar. Dat is een enorm hoge ambitie, waarvoor 
samenwerking essentieel is.  
Ik zie vooral een taak voor de overheid om ervoor 
te zorgen dat de kennis over de consequenties van 
de keuzes die je maakt rondom duurzaamheid 
breed verspreid raken. Bewustwording is cruciaal.’
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Duurzaamheid volgens…
 Pim Martens, hoogleraar Mondiale Duurzame  
 Ontwikkeling* en directeur ICIS (Universiteit  
 Maastricht) 

‘Bij duurzaamheid wordt snel aan milieu en daar-
binnen aan klimaatverandering gedacht, maar de 
sociale dimensie is ook erg belangrijk. Voor mij is 
rechtvaardigheid een belangrijk element. Daarbij 
gaat het niet alleen om gelijke kansen voor mensen,  
maar ook om rechtvaardigheid naar de omgeving 
toe, naar andere diersoorten en om dierenwelzijn. 
Belangrijk is ook solidariteit, tussen hogere en 
lagere inkomens en met de derde wereld.  
 
Mijn onderzoek richt zich op mondiale duur-
zaamheid, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen 
biodiversiteit en gezondheid. Dat varieert van  
het mogelijk aanwezig zijn van medicijnen in nog 
onontdekte gebieden in het Amazonegebied,  
tot het vaker voorkomen van de ziekte van Lyme. 
Behalve het doen van onderzoek vind ik het ook 
erg belangrijk om jonge mensen op te leiden. We 
ontwikkelen binnen ICIS een aantal universitaire 
onderwijsprogramma’s waarin duurzame 
ontwikkeling centraal staat. 
 
Duurzaamheid leeft nog te weinig, ook in de 
politiek. Je zou eigenlijk een speciale minister voor 
duurzaamheid moeten hebben, want de onder-
werpen die ermee samenhangen hebben vaak een 
andere dynamiek dan de vierjarige regeringen. Ze 
spelen meer op de lange termijn en hebben 
internationale aspecten. 
 
De overheid alleen kan het sowieso niet en ook 
bedrijven kunnen niet alles. Je ziet nu dat mensen 
meer zelf gaan doen, vooral op het gebied van 
alternatieve energievoorziening. Vanuit veel 
overheden worden de subsidies minder, maar 
mensen plaatsen zelf in hun wijken zonnepanelen 
op hun huizen. Ook op het gebied van vervoer 
gaan mensen zelf, mede door de hoge benzine-
prijzen, ervoor zorgen dat er meer zuinige auto’s, 
elektrische auto’s en hybride voertuigen komen. 
Ik denk dat de rol van de overheid verandert: van 
regulerend naar meer faciliterend.’ 
 
* aan de Universiteit Maastricht, Lüneberg en Stellenbosch 
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Groter infectiegevaar door 
afname biodiversiteit

Dat de biodiversiteit afneemt, is op zich geen nieuw verschijnsel. De geschiedenis 
van de aarde kent afwisselende perioden waarin er soorten uitsterven of juist weer 
bijkomen. Maar de snelheid waarin nu de biodiversiteit terugloopt is ongekend, zo’n 
honderd- tot duizendmaal sneller dan vroeger. De Rode Lijst van bedreigde planten- 
en diersoorten spreekt boekdelen. Hoewel de uitgestorven soorten daarvan telkens 
worden verwijderd, wordt deze lijst steeds langer. Ton Breure, hoofd Laboratorium 
Ecologische Risicobeoordeling van het RIVM en hoogleraar ecologische risicobeoor-
deling aan de Radbout Universiteit Nijmegen, noemt de mens als de grote boos-
doener. ‘De wereldbevolking is de afgelopen decennia ontzettend gegroeid. De mens 
als soort heeft steeds meer ruimte nodig om zijn activiteiten te ontplooien. We zijn 
hard bezig onze eigen leefruimte te vergroten ten koste van andere soorten, 
waarmee de duurzaamheid van het ecosysteem aarde onder druk staat.’

Ziekte van Lyme
Deze voortgaande uitbreiding van het menselijk territorium heeft niet alleen 
negatieve consequenties voor andere soorten. Ook lijkt het erop dat de mens een 
koekje van eigen deeg krijgt. In zijn oratie op vrijdag 10 februari 2012 ter aanvaar-
ding van de leerstoel epidemiologie en bestrijding van infectieziekten met name in 
het veterinair-humane domein aan de faculteiten geneeskunde en diergeneeskunde 
van de Universiteit van Utrecht, wees Roel Coutinho op de sterke aanwijzingen dat 
door afname van biodiversiteit het risico van infectieziekten kan toenemen. Als 
voorbeeld noemde hij de verspreiding van Borrelia burgdorferi, de verwekker van de 
ziekte van Lyme die door teken wordt overdragen op dieren en mensen. 

Tekst | John Ekkelboom

Fotografie | iStockphoto (onder), Hollandse Hoogte

Door de explosieve groei van de wereldbevolking neemt de biodiversiteit in  
een versneld tempo af. Er zijn aanwijzingen dat die afname in biodiversiteit een 
bijdrage levert aan het opduiken van nieuwe infectieziekten bij dier en mens.

Foto: Baby buidelrat, gastheer van Borrelia burgdorferi
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leefomgeving

In Noord-Amerika is de witvoetmuis de belangrijkste gastheer van de bacterie 
Borrelia burgdorferi. Een andere belangrijke gastheer is de buidelrat. Groot verschil 
is dat een teek een bloedmaaltijd bij een witvoetmuis wel en bij een buidelrat 
vaak niet overleeft. In bosgebieden waar wordt gekapt, neemt het aantal 
buidelratten af en het aantal witvoetmuizen toe. De afname van de biodiversiteit 
leidt in dit geval tot een grotere kans voor de mens om door een geïnfecteerde 
teek te worden gebeten en daardoor de ziekte van Lyme op te lopen. Coutinho 
licht achteraf toe dat het slechts een voorbeeld is. ‘Dat afname van de bio- 
diversiteit een bijdrage levert aan het opduiken van infectieziekten, is een 
interessante hypothese, maar er zal nog heel wat onderzoek nodig zijn om  
deze hypothese goed te onderbouwen.’

Ton Breure vindt de hypothese aannemelijk. Ter ondersteuning geeft hij het 
voorbeeld van een onderzoek naar de verspreiding van het westnijlvirus in de 
Verenigde Staten. De dragers van dat virus zijn enkele specifieke zangvogels die 
zich thuis voelen in stedelijke gebieden, waar andere vogelsoorten minder goed 
gedijen. Muggen brengen het virus over op zoogdieren en mensen, soms met 
dodelijke afloop. Uit het onderzoek is gebleken dat in stedelijke gebieden, waar 
de diversiteit aan vogels relatief klein is, veel meer muggen zijn geïnfecteerd dan 
in grote bossen met veel soorten vogels. Immers, als de muggen in die bossen 
een maaltje halen, is de kans veel groter dat ze niet-geïnfecteerde vogels steken. 
Breure: ‘Dieren competeren om voedsel en ruimte. Als er soorten verdwijnen, 
dan hebben overgebleven soorten minder natuurlijke vijanden. Die kunnen zich 
vervolgens beter ontplooien. Hebben deze dieren ziekteverwekkers bij zich, dan 
wordt de kans op een uitbraak daarvan groter. In de landbouw zie je dat ook 
wanneer veel dezelfde dieren op elkaar zitten. Als er niet zoveel geiten bij elkaar 
hadden gezeten, was er nooit zo’n Q-koorts-epidemie geweest.’

Vroege surveillance
Het wegvallen van soorten kan volgens Breure nog op een andere wijze riskant zijn. 
Uitheemse soorten die ons land binnendringen, kunnen de ontstane niche opvullen 
en zich zonder natuurlijke vijanden verder ontwikkelen. Als ze gastheer zijn van 
ziekteverwekkers, kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Coutinho, 
die tevens directeur is van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, pleit 
voor vroege surveillance wereldwijd om onverwachte infectieziekten tijdig op  
te sporen. ‘Belangrijk daarbij is dat mensen- en dierenartsen en milieukundigen 
meer met elkaar samenwerken. Binnen ons onderwijs - en dat gebeurt elders 
gelukkig ook - proberen we die professionals dichter bij elkaar te brengen.’ <



Biobrandstoffen komen 
eraan. In 2013 beweegt het 
vervoer in Nederland voor  
vijf procent op hernieuwbare 
brandstof, in 2020 voor tien 
procent. Biodiesel en bio-
ethanol zullen domineren. 
Doel is het gebruik van 
fossiele brandstoffen en de 
CO2-uitstoot te verminderen.  
Maar let er wel even op, 
waarschuwt het RIVM, dat  
we niet de voedselproductie 
verdringen en het milieu  
aantasten.

Brandstof  
of voedsel  

verbouwen?

Nederland tankt in toenemende mate 
ethanol, palmolie of koolzaadolie. De  
grondstoffen daarvoor - zoals oliepalm, 
rietsuiker of koolzaad - worden op plantages 
verbouwd. Onderzoeker Jaap Struijs 
waarschuwt voor concurrentie met voedsel. 
‘Voor voedsel hebben we vruchtbare grond 
nodig en nutriënten en water. Als je die 
gebruikt voor biobrandstoffen, krijg je een 
probleem. Er ís niet zoveel landbouwgrond 
meer op deze aarde. Ook kunstmest en 
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water zijn schaars en kunnen opgesoupeerd 
worden door de verbouw van biobrandstof.’

Niet alleen de concurrentie met voedsel 
heeft haken en ogen. Het platbranden van 
regenwoud - per vierkante kilometer de 
grootste koolstofopslag - om plaats te 
maken voor plantages van energiegewassen, 
veroorzaakt een enorme CO2-uitstoot. Het 
duurt decennia voordat plantages dat 
gecompenseerd hebben. Bovendien 
veroorzaakt het luchtverontreiniging, vult 
gezondheidsonderzoeker Miriam Gerlofs-
Nijland aan, ‘een mengsel van koolwater-
stoffen, fijnstof en roet.’ Indonesië zat in de 
rook vanwege het platbranden van tropisch 
regenwoud voor palmolieplantages. ‘Dat 
kan klachten zoals longontsteking veroorza-
ken. En als er heel kleine deeltjes vrijkomen, 
kunnen die in de bloedbaan belanden.’ Daar 
lijken ze een rol te spelen bij hart- en 
vaatziekten. Het zijn nadelen die gepaard 
gaan met de eerste generatie biobrandstof. 

Groen gas
Bij de tweede generatie biobrandstof is het 
eetbare deel van het gewas beschikbaar als 
voedsel en dient alleen het afval als 
brandstof. ‘Daar wordt veel onderzoek naar 
gedaan. Het is veelbelovend, maar zal niet 
op korte termijn de eerste generatie 
overnemen’, meent Gerlofs-Nijland. ‘Maar 
het gaat wel heel hard’, vult Struijs aan. ‘Kijk 
naar de covergistingsinstallaties.’ Die 
vergisten mest samen met agrarische 
afvalstromen zoals aardappelschillen en 
maïsstengels, en verminderen zo ook nog 
eens het mestoverschot. Voor de biobrand-

stof (methaan) die het oplevert, is geen 
oppervlakte nodig. ‘Al die afvalstoffen zijn er 
toch. Daar komt hoe dan ook ooit CO2 uit 
voort. Maar als je op weg daarheen methaan 
opwekt, heb je groen gas. Daarmee vermijd 
je gebruik van fossiel brandstof.’

De derde generatie biobrandstoffen dient 
zich ook al aan. ‘CO2 in combinatie met 
zonlicht laat algen groeien’, legt Struijs uit. 
‘Als het lukt, dan kun je de algen drogen en 
er olie uithalen. Maar er zijn nog veel 
problemen met de algenteelt.’ Aantrekkelijk 
is vooral dat de hoeveelheid biobrandstof 
per hectare groter is dan bij andere gewas-
sen. ‘Áls het lukt’, herhaalt Struijs.

Het uiteindelijke doel is niet alleen 
biobrandstof, maar een bio-economie 
(bio-based economy). Daarin maken we 
kleding, medicijnen, verpakkingen en tal  
van andere producten niet meer met 
petro-chemische grondstoffen, maar met 
plantaardige grondstoffen (zoals bamboe, 
kruiden, dierlijk vet en hout/cellulose).  
Het Stoffen Expertise Centrum van het  
RIVM verkent momenteel welke mogelijk-
heden er zijn.

Elektrische auto
Gerlofs-Nijland kijkt vooral naar de achter-
kant van biobrandstof: de gezondheids-
effecten bij verbranding. ‘Bij testen met 
honderd procent biodiesel zie je een afname 
van de emissie van fijnstof, CO en CO2.’ De 
onderzoeken verschillen methodologisch 
echter zo sterk, dat ze niet duidelijk maken 
welk energiegewas de gunstigste resultaten 

oplevert. Daar komt bij dat ondanks deze 
afname biodiesel in sommige onderzoeken 
meer gezondheidsschade oplevert. Die komt 
wellicht van pak’s (polycyclische aromati-
sche koolwaterstoffen), die bij standaard-
testen buiten beeld blijven. Keiharde 
bewijzen ontbreken nog. ‘Er zitten zoveel 
gaten in het kennisgebied van humane 
blootstelling en effecten dat we niet kunnen 
zeggen welke richting goed is voor de 
toekomst.’
De concurrentie die biobrandstoffen met 
voedsel teweegbrengen en de mogelijke 
gezondheidseffecten doen Jaap Struijs 
verzuchten: ‘Is dat niet één groot pleidooi 
voor de elektrische auto? Dat levert écht 
gezondheidswinst op.’ Zeker als die 
elektrische auto draait op duurzame stroom. 
‘De makke van alle groene planten is dat ze 
op zeer inefficiënte wijze zonlicht omzetten 
in een energiedrager. Planten zijn niet 
geëvolueerd om er brandstof van te maken, 
maar om zich voort te planten. Zonnecellen 
kunnen zeker tien keer zo efficiënt zon in 
energie omzetten dan planten. Daarom 
leveren die veel minder concurrentie op met 
voedsel. Alleen is de opstartprijs van 
zonne-energie nog erg hoog. Was ik tien jaar 
jonger, dan zou ik nu investeren.’ <

www.rivm.nl > onderwerpen >  
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Duurzaamheid volgens…
Marjan Minnesma, directeur van  
duurzaamheidsplatform Urgenda 

‘Eind 2010 hebben we vanuit Urgenda de actie 
‘Wij willen zon’ opgezet om gezamenlijk 50.000 
zonnepanelen in te kopen, waardoor de prijs met 
een derde omlaag kon. Dat ik werd gekozen tot 
nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw in 2011, 
had hiermee te maken, want een belangrijk 
criterium was deze keer daadkracht. 
 
We hebben ook de eerste elektrische auto naar 
Nederland gehaald en daarmee Amsterdam en 
Zaanstad verleid om elektrisch te gaan rijden en 
oplaadpunten neer te zetten. Nu zijn we bezig 
met een voedselmanifest. Ook willen we in 2020 
de helft van de Wadden energieneutraal maken. 
Zo proberen we overal in Nederland met goede 
voorbeelden te komen, zodat anderen dit nadoen. 
Het probleem is dat er vaak allemaal losse 
projectjes zijn. Het is cruciaal om ze vervolgens  
op te schalen. 
 
We hebben met een groep koplopers in de 
samenleving een visie gemaakt op een duurzaam 
Nederland in 2050. We werken met een platform 
van wetenschappers en mensen uit de media en 
het bedrijfsleven. Het gaat om mensen met macht 
en invloed, maar ook om jonge mensen met frisse 
ideeën. Ze doen soms ook mee aan projecten en 
zijn ons klankbord. 
 
De komende jaren moet de energiewereld 
omslaan van volledig fossiel naar volledig 
duurzaam. En de gebouwde omgeving moet op 
z’n kop: woningen moeten energieneutraal zijn. 
Verder moeten we toe naar een mobiliteits- 
systeem dat opereert op basis van duurzame 
brandstoffen en dat veel minder uitgaat van 
eigendom en meer van gedeeld gebruik. 
 
De overheid zal nooit een voorloper zijn op het 
gebied van duurzaamheid. Ik verwacht meer van 
het bedrijfsleven, niet alleen van grote bedrijven 
waarvan de topmannen het voortouw nemen, 
zoals bij Unilever, DSM en Albert Heijn, maar ook 
in het mkb. Het is ook goed voor de business, 
want alles wordt schaarser en duurder.’
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Niet alleen de gevel en het dak van het 
nieuw te bouwen RIVM-gebouw moeten 
groen zijn, zegt projectmanager Sven van 
Riet van het projectbureau Nieuwe Huisves-
ting. ‘Ook wat boven de plafonds en achter 
de muren zit, moet duurzaam zijn.’ Van Riet 
geeft daarmee aan dat de nieuwbouw – die 
naar verwachting in 2018 klaar is – van top 
tot teen wordt bedacht en ontwikkeld met 
als uitgangspunt: duurzaamheid. 
Dat geldt voor het materiaalgebruik, het 
energieverbruik, de afvalscheiding, de 
verwarming en koeling, de bouw en de 
bouwers. Bouwmaterialen moeten onder-
houdsarm en herbruikbaar zijn. Het 
energieverbruik moet zo laag en zo klimaat-
neutraal mogelijk zijn. Via bijvoorbeeld 
warmte- en koudeopslag in de grond moet 
het nieuwe gebouw volledig kunnen 
voorzien in zijn eigen verwarming en 
koeling. Tien tot dertig procent van de 
benodigde elektriciteit wordt zelf opgewekt, 
bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen 
of kleine windmolens. In samenwerking met 
de partners in het USP wordt onderzocht 
hoe op termijn de benodigde energie voor 
100 procent duurzaam en zelf kan worden 
opgewekt. 
Bestemming
Afval wordt gescheiden ingezameld en waar 
mogelijk hergebruikt. Het nieuwe gebouw 
moet flexibel en multi-inzetbaar zijn, en zo 
worden gebouwd dat het in de toekomst 
eventueel zonder al te ingrijpende aanpas-
singen kan worden gebruikt voor een andere 

bestemming. Ook aan de uiteindelijke 
bouwers worden eisen gesteld; zo is een 
certificaat Bewuste Bouwer(s) verplicht en 
wordt er bij de keuze van de bouwers op 
gelet of deze maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

De ambitie is om voor het nieuwe gebouw 
het BREEAM-NL keurmerk te krijgen. 

BREEAM staat voor Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method, een door de Britse tegenhanger van 
TNO ontwikkelde standaard om duurzaam-
heid te meten. Het RIVM mikt op vier van de 
vijf sterren. ‘Dit keurmerk betekent dat 
duurzaamheid door een onafhankelijke 
organisatie wordt gemeten. Elke drie jaar 
wordt gemeten of zaken zoals gebouw-

beheer, materialen, water- en energiever-
bruik nog duurzaam zijn. Die herkeuring is 
een permanent proces.’

Consortia
Op dit moment zitten VWS/RIVM en de 
Rijksgebouwendienst volop in de Europese 
aanbestedingsprocedure. Van de consortia 
(een aannemer met een team van financiers 
en dienstverleners) die zich aanmelden 
blijven er volgens Van Riet uiteindelijk drie 
en tot slot één over. Deze exploiteert het 
gebouw vervolgens 25 jaar. ‘Dat biedt 
garantie voor een hoogwaardige productie 
waarmee de bouwer de toekomstige 
onderhoudskosten zo laag mogelijk kan 
houden.’

Vooral de vraag hoe de energievretende 
laboratoria duurzamer kunnen, zorgt 
volgens Van Riet voor hoofdbrekens. ‘Samen 
met BREEAM werken we aan de ontwikke-
ling van een label voor duurzame laborato-
ria. Zo’n label is uniek in Nederland.’
In en rond het gebouw moet veel groen 
(zichtbaar) zijn; het moet een gezonde 
werkomgeving worden, die ‘inspirerend’ en 
‘open’ is. ‘Een zekere beveiliging is nodig, 
maar het moet geen burcht worden. We 
willen de centrale functies, zoals restaurant, 
grand café en auditorium, bundelen. Hoe 
dieper je het gebouw in trekt, hoe strenger 
de beveiliging. Dat maakt het open aan de 
buitenkant en beveiligd in de kern.’ < 

Meetbare duurzaamheid

Het nieuwe gebouw voor het RIVM op het Utrecht Science Park (USP)  

in de Uithof wordt volgens plan een toonbeeld van duurzaamheid waarin 

het bovendien prettig en gezond werken moet zijn. De ambitie is om  

het BREEAM-NL duurzaamheids-keurmerk te krijgen. ‘We gaan voor  

vier sterren.’



De vraagstukken op duurzaamheidsgebied 
vergen veel kennis en innovatie. Wanneer de 
inhoudelijke kennis van het RIVM gekoppeld 
wordt aan de kennis uit het bedrijfsleven 
over productontwikkeling en de markt, kan 
dat bijdragen aan duurzame oplossingen. 
Hiervoor is publiek-private samenwerking 
(PPS) nodig. Binnenkort wordt een onafhan-
kelijke PPS-stichting in het leven geroepen 
om het RIVM en geschikte bedrijven bij 
elkaar te brengen.

‘We hebben een goudmijn aan kennis in  
huis, die nog veel beter aangeboord kan 
worden’,  zegt André van der Zande, 
Directeur-Generaal van het RIVM. ‘Zo 
kunnen we onze brede kennis over gezond-
heid en milieu inzetten om de doelstellingen 
op gebied van duurzaamheid te helpen 
realiseren. De tijd is rijp om nieuwe bronnen 
van inspiratie te bedenken.’ 

Steeds vaker worden in Nederland, maar  
ook in Europees verband, publiek-private 
samenwerkingsverbanden aangegaan. 
Daarbij werkt de overheid - vaak in consortia -  
samen met het bedrijfsleven. Aan die  
samenwerking liggen goede afspraken ten 
grondslag, die ervoor zorgen dat de overheid 
haar onafhankelijke positie behoudt. 
Om de kennis van het RIVM breder beschik-
baar te maken is het instituut bezig met de 
oprichting van een stichting. Die stichting 
organiseert - onafhankelijk van de rijks-
overheid - publiek-private samenwerking, 
waarbij het RIVM de publieke partner is.  

De PPS-stichting stelt criteria op voor samen-
werking, waaraan elke aanvraag voor 
samenwerking wordt getoetst. De stichting 
neemt de maatschappelijke doelen van het 
RIVM als uitgangspunt. Ook worden strikte 
afspraken gemaakt om de onafhankelijkheid 
van het RIVM te waarborgen. 
De verwachting is dat de onafhankelijke 
PPS-stichting in het najaar van start gaat.
‘Beide partijen doen straks waar ze het beste 
in zijn,’ zegt Van der Zande. ‘Zo kunnen we 
onze krachten bundelen.’ <

Goudmijn aan kennis voor publiek- 
private samenwerking
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Website wijst de weg bij 
meten duurzaamheid
Een snelle vergelijking tussen verschillende 
manieren om duurzaamheid te beoordelen 
biedt de website metenvanduurzaamheid.nl.  
De site is onlangs gelanceerd door het LEI, 
onderdeel van Wageningen UR, en het RIVM. 
Opdrachtgever was het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. De website brengt 
de 25 belangrijkste initiatieven om duur-
zaamheid te meten bij elkaar. Bedrijfsleven, 
overheid en maatschappelijke organisaties 
kunnen er gebruik van maken. 
Er zijn veel gereedschappen en concepten in 
omloop om duurzaamheid in kaart te 
brengen. Tussen die gereedschappen en 
concepten bestaan grote verschillen. Zo 
lopen de doelstellingen en doelgroepen 
uiteen, maar ook de aspecten van duurzaam-
heid die worden beoordeeld en de manier 
waarop dat gebeurt. De website maakt het 
mogelijk om op basis van duurzaamheids-
thema, -instrument, doelstelling (monitoren, 
oordelen, richting geven) en analyseniveau 
een weg te vinden in het woud van veel-
gebruikte duurzaamheidsinitiatieven.
www.metenvanduurzaamheid.nl 

Leefomgeving in kaart

De Atlas Leefomgeving is een website voor  
burgers en professionals met informatie over 
de leefwereld in relatie tot gezondheid. Door 
het invullen van een postcode of adres, 
krijgen gebruikers informatie over milieu en

gezondheid, zoals over de luchtkwaliteit in 
hun straat, groenvoorzieningen in de 
omgeving en geluid van spoor- en weg-
verkeer. Dit wordt weergegeven in kaarten 
met bijbehorende tekst en uitleg.  
De informatie in de Atlas is afkomstig van 
gemeenten, milieudiensten, provincies en 
landelijke organisaties.
www.atlasleefomgeving.nl 

Stedelijke bodem buffer
voor hitte en droogte
De klimaatverandering zal naar verwachting 
de komende decennia in Nederlandse 
steden meer perioden van hitte en droogte 
veroorzaken. Ook zullen intensievere 
regenbuien optreden die in het stedelijk 
gebied wateroverlast met zich meebrengen. 
De bijdrage van de bodem om steden 
klimaatbestendiger te maken, is in beleid 
echter vaak nog onderbelicht. De aanwezig-
heid van onbedekte bodem vergroot het 
waterbergend vermogen van het gebied en 
kan daarmee wateroverlast tegengaan. 
Daarnaast kan de aanleg van groen, 
openbaar of privé-eigendom, zorgen voor 
verkoeling tijdens hitteperioden. Ook buiten 
hitteperioden draagt groen eraan bij dat 
omwonenden positiever over hun gezond-
heid oordelen. 
Bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige  
en gezonde stad.
RIVM-rapport 607050011
www.rivm.nl > Bibliotheek

kort nieuws
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Al twintig jaar is de hoeveelheid drinkwater die Nederland verbruikt, 

nagenoeg gelijk gebleven. En dus rekenen overheden en drinkwaterbedrijven  

er op dat de drinkwaterconsumptie nog voorlopig constant blijft.  

Wees voorbereid op een daling, maar ook op een stijging, waarschuwt het RIVM  

in de Toekomstverkenning Drinkwatervoorziening in Nederland. 

voortdurend

Nederland is een waterland. Met talloze sloten, rivieren, 
beekjes, meertjes en vaarten is het water nooit ver weg. 
Misschien daarom wel lijkt water uit de kraan zo 
vanzelfsprekend. Oppervlaktewater is altijd voorradig, 
net als grondwater: sla een pomp in de grond, filter het 
water en klaar is kees. ‘Dat is het beeld wat er is, ja’, 
beaamt teamleider drinkwater Ans Versteegh. ‘Maar zo 
simpel is het niet. Een aantal jaren geleden zijn er veel 
discussies geweest in het kader van het verdrogings-
beleid, over een goede verdeling tussen met name de 
driehoek landbouw, natuur en drinkwaterwinning. Dat 
leidde ertoe dat sommige grondwaterwinningen 
moesten sluiten.’
Ook klimaatverandering heeft invloed op de drinkwater-
winning. ‘We hebben in Nederland een aantal grote 
rivieren waarmee drinkwater geproduceerd wordt. Als 
het in de zomer heel droog is, is de afvoer van de Maas 
heel laag’, legt Versteegh uit. ‘Dan is er minder water en 
worden de concentraties van stoffen die industrie en 
rioolwaterzuiveringsinstallaties lozen, hoger. Droogte 
komt, met name in de zomer, steeds vaker voor en duurt 
langer. Als je de scenario’s van het KNMI volgt, wordt 
dat in de toekomst alleen maar vaker. Als je daar 
oplossingen voor wilt verzinnen, moet je daar ruim op 

tijd mee beginnen.’
Niet zo vreemd dus dat het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, dat volgend jaar de eerste Drinkwaternota wil 
uitbrengen, aanklopte bij het RIVM. ‘Waar moet het 
beleid op dit moment op voorbereid zijn om ook in de 
toekomst voor voldoende veilig drinkwater te zorgen?’, 
zo formuleert Ana Maria de Roda Husman de vraag van 
het ministerie. ‘Afhankelijk van hoe de drinkwatervraag 
zich ontwikkelt - dat loopt uiteen afhankelijk van het 
scenario waarvoor je kiest - kan het zijn dat we water 
tekortkomen, maar het kan ook zijn dat we wel 
voldoende hebben.’

Goede keuzes
Voor de toekomstverkenning bracht het RIVM een brede 
waaier van disciplines bij elkaar, benadrukken de twee 
wetenschappers. Experts op het terrein van gevaarlijke 
stoffen, infectieziekten, ecologie kwamen samen met 
experts in toekomstverkenningen. Versteegh: ‘De 
informatie is van meerdere kanten aangevlogen. En ook 
belangrijk is dat het vorige beleidsplan, uit 1995, nog eens 
tegen het licht is gehouden. Wat is daar nu uitgekomen? 
Dat plan heeft er toen toe geleid dat de wet is vernieuwd 
en dat heel duidelijk is vastgelegd dat drinkwater een 

overheidsbelang is en blijft. Juist in die periode speelde 
dat het drinkwater wel geprivatiseerd kon worden.’  
Ze wil maar zeggen: er zijn altijd keuzes te maken. 
En voor goede keuzes heb je goede informatie nodig. 
Met vier klimaatscenario’s en vier scenario’s over sociale 
en economische ontwikkelingen in de hand, werd de 
toekomstverkenning geschreven. ‘Wat we voorzien is 
dat regen in de zomer extremer zal zijn’, illustreert De 
Roda Husman de opbrengst van de studie. ‘Dat 
betekent dat er meer afvalwaterberging nodig is, omdat 
anders een deel ongezuiverd geloosd wordt. Dat geeft 
een belasting van allerlei bedreigende stoffen en 
ziekteverwekkers - het norovirus en de parasiet 
cryptosporidium veroorzaken maag- en darmklachten 
- op het oppervlaktewater. Als je dat water wilt gebrui-
ken om drinkwater van te maken, dan stelt dat meer 
eisen aan de zuivering.’ Juist nu de Kaderrichtlijn Water 
eist dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen moet  
verbeteren, zodat minder zuivering nodig is.

Enigszins bezorgd constateert het RIVM in de toekomst-
verkenning dat overheden zich niet meer hard maken om 
gebieden te reserveren voor toekomstige drinkwater-
winning. ‘Deze strategie houdt geen rekening met de 
mogelijkheid dat de beschikbaarheid van oppervlakte-
water onder druk kan komen te staan en de watervraag 
kan toenemen’ (pagina 66). Rekening houden met alle 
mogelijke ontwikkelingen in de drinkwatervraag is lastig; 
het voorspelde waterverbruik in 2040 schommelt tussen 
de 1 en 1,5 miljard kubieke meter water per jaar.  
Versteegh: ‘Je moet dus niet achteroverleunen en 
wachten, maar regelmatig de situatie tegen het licht 
houden en daarop voorsorteren.’ <
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Duurzaamheid volgens… 
Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde 
Universiteit Utrecht, ex-RIVM directeur Milieu en 
oud-directeur Planbureau voor de Leefomgeving

‘Voor mij is duurzaamheid de continuering van 
een als menswaardig gezien maatschappelijk 
bestel. Maar als je iets wilt continueren, moet je 
eerst weten om welke waarden het je gaat. We 
moeten onze gedeelde maatschappelijke doelstel-
lingen vaststellen. Dan kun je veel beter 
beoordelen wat daar wel en niet aan bijdraagt. 
 
In mijn boek Een vorm van beschaving uit 2010 laat ik 
zien dat onze maatschappelijke waarde-oriëntaties 
erg labiel zijn en iedere keer tot hun eigen karika- 
tuur degenereren. Zoals je in de Middeleeuwen een 
uitvergroting van het religieuze zag, zo is er in 
onze tijd een uitvergroting van het materiële. 
 
Ik zie een oplossing vooral in een aanpassing van 
de politiek, namelijk ophouden met meerderheids-
coalities. Nu hebben we steeds vier jaar liberaal 
beleid en vervolgens weer vier jaar socialistisch. 
Maar een bootje dat schommelt maakt weinig 
voortgang. Alle politieke partijen moeten samen 
één kabinet vormen, zij maken het beleid en leggen 
dat voor aan de Tweede Kamer. Alle Nederlanders 
zijn dan naar rato vertegenwoordigd. 
 
Verder moet het financiële systeem worden 
aangepakt, maar onder economen zie je geen 
spoor van overeenstemming over wat er aan de 
hand is. Hun plannen voor meer toezicht zijn 
marginaal gefröbel. Als de onderliggende 
structuur niet deugt, kun je toezicht houden tot je 
een ons weegt, maar komt er alleen meer chaos. 
Een denktank van twaalf van de meest vooraan-
staande economen, het Sustainable Finance Lab, 
met ondermeer Herman Wijffels, wil er nu voor 
zorgen dat we niet langer gedomineerd worden 
door het financiële systeem. 
 
Denktanks als het Planbureau voor de Leef- 
omgeving zouden de wisselwerking tussen het 
financiële systeem en milieu moeten analyseren. 
Dat mis ik. Laat zien welke bedreigingen er 
inzitten als de financiële wereld speculeert met 
schaars voedsel van de derde wereld.’
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Droge zomers 
gevaar voor  
drinkwatervoorziening



Het Centrum voor Voeding en Gezondheid onderzoekt 
de relatie tussen voeding en gezondheid en wil samen 
met milieuexperts ook de milieubelasting in kaart 
brengen. De consumptie van vlees en zuivel doet  
een grote aanslag op het landgebruik en het milieu.  
Is - gedeeltelijke - vervanging door plantaardige 
producten de oplossing? ‘Zoeken naar een optimum 
tussen goede voeding, gezondheid en milieu is 
balanceren.’

Tekst | Patricia van der Zalm

Fotografie | iStockphoto (l), Hollandse Hoogte

De aandacht voor voedselconsumptie in relatie tot 
duurzaamheid groeit. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
de consumptie van vlees en zuivelproducten zeer 
belastend is voor het milieu. De Gezondheidsraad 
noemde het vorig jaar in haar rapport Richtlijnen goede 
voeding ecologisch belicht bijvoorbeeld belangrijk voor de 
ecologie om minder dierlijke producten te eten. 

Van hamburger naar  
peulvrucht

Duurzaamheid volgens…
 Vera Dalm, directeur van voorlichtings- 
 organisatie Milieu Centraal

‘Milieu Centraal helpt mensen met het maken  
van duurzame keuzes, zodat ze rekening kunnen 
houden met het feit dat de aarde een beperkte 
draagkracht heeft. We geven praktische 
informatie en tips en tools over alles wat je zelf 
kunt doen op het gebied van milieu, energie, 
voeding, mobiliteit en afval en laten bijvoorbeeld 
zien waar al die keurmerken voor staan. 
 
Onze website wordt het meest geraadpleegd op 
het gebied van energiebesparing. De meeste 
energiebesparende maatregelen zijn niet ingewik-
keld en verdienen zich binnen een paar jaar terug. 
Zeker zonnepanelen vinden mensen ook gewoon 
leuk. Toen wij zelf vorig jaar zonnepanelen op ons 
dak zetten, rende mijn vriend in het begin iedere 
dag naar boven om te kijken wat we hadden 
opgewekt. Als op zaterdag de zon schijnt, zet ik 
nu de wasmachine aan.  
 
Ook milieuvriendelijk eten leeft onder consu-
menten. De belangrijkste boodschap blijft: eet 
minder vlees. Zelf eet ik geen vlees, maar ik heb 
dit jaar al een keer gevlogen en ik ga nog een keer 
vliegen. Ik heb familie in Brazilië wonen en wil  
ze toch af en toe opzoeken.  
 
Het meest urgent is het verduurzamen van 
mobiliteit. Verder is het belangrijk om als 
consument in huis energie te besparen, door 
zuinige apparaten te kopen en je huis goed te 
isoleren. Spouwmuurisolatie is eenvoudig en 
biedt veel resultaat. Bijna alle mensen schatten  
de kosten te hoog in en denken dat het veel  
troep geeft met mannen in huis. Maar voor een 
gemiddeld rijtjeshuis kost het tussen de 700 en 
900 euro en het gebeurt van buitenaf. In onze 
voorlichtingsactiviteiten benadrukken we dat  
veel milieu- en energiezaken eenvoudiger zijn 
dan je denkt.’
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Daarnaast blijkt uit de studie The protein puzzle 
(2011) van het Planbureau voor de Leefom-
geving dat er minder landbouwgrond nodig is 
als er minder vlees en zuivel worden geconsu-
meerd. Ook de uitstoot van broeikasgassen 
neemt dan af.
Het Centrum voor Voeding en Gezondheid van 
het RIVM wil ook het aspect duurzaamheid 
meenemen in zijn studies. Dit centrum doet 
beleidsondersteunend onderzoek voor de 
verschillende ministeries. ‘Wij kijken op diverse 
niveaus naar de relatie tussen voeding en 
gezondheid’, zegt voedingswetenschapper 
Liesbeth Temme. ‘Wat zit er in voedings- 
middelen, wat eten wij en hoeveel? En voldoet 
de inname van voedingsstoffen aan de richt- 
lijnen? In grote langlopende cohortstudies 
onderzoeken we daarnaast de relatie tussen 
onze voeding en de menselijke gezondheid. 
Maar we moeten ook zorgen voor de gezond-
heid van de planeet, de dieren en het milieu. 
Over die interacties moeten we kennis opdoen.’ 

Win-winsituatie
Neem vlees en zuivel, waarvan de productie 
weliswaar erg milieubelastend is maar die, 
naast veel verzadigde vetten, ook veel goede 
ingrediënten bevatten: ijzer, calcium, eiwitten, 
vitaminen B1 en B12. Op verzoek van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie start Temme met collega’s nu met 
het opzetten van databases waarin zowel 
informatie over genoemde voedingsstoffen 
(wat zit er in ons eten) en voedselconsumptie 
als informatie over milieubelasting worden 
opgenomen. ‘Met deze gegevens kan bijvoor-
beeld worden bestudeerd in hoeverre vlees en 
zuivel kunnen worden vervangen door 

plantaardige producten. En wat daarvan de 
effecten zijn op gezondheid en milieu.’
Het Centrum zoekt daarvoor samenwerking 
met milieuexperts van het RIVM en daarbuiten. 
‘Door een koppeling te maken tussen de 
verschillende disciplines kun je conclusies 
trekken, ook al zitten er allerlei mitsen en 

maren aan: dit eet de gemiddelde Nederlander, 
het bevat deze ingrediënten en dat heeft deze 
gevolgen voor gezondheid en milieu. Als je 
daarmee de link kunt leggen tussen gezond 
eten en duurzaamheid is dat misschien een 
extra argument om gezonder te gaan eten.’
Consumptie van minder vlees en zuivel leidt 

waarschijnlijk tot een win-winsituatie, zegt 
Temme. ‘Het is beter voor het milieu en voor de 
gezondheid. Weinig vlees eten betekent over 
het algemeen een lagere energie-inname en 
minder verzadigde vetten. Een voeding met 
veel dierlijke producten wordt in veel - niet 
allemaal eenduidige - studies in verband 
gebracht met overgewicht, diabetes en hart-  
en vaatziekten. Wij zouden de relatie tussen  
de milieubelasting van voeding en de kans 
op chronische ziekten graag nader willen 
bestuderen.’

Pindakaas
Kunnen plantaardige producten de gezonde 
stoffen in vlees en zuivel vervangen? ‘Daar 
doen we nu modelleringsstudies naar: wat eten 
mensen, welke stoffen zitten daarin? En wat 
zijn de gevolgen voor de gezondheid van mens 
en milieu als grotendeels dierlijke voeding 
(gedeeltelijk) wordt vervangen door plant-
aardige voeding: peulvruchten, pindakaas, 
chocopasta of hagelslag, sojaproducten. Een 
variëteit aan plantaardige vervangers kan de 
behoefte aan bijvoorbeeld ijzer wel compense-
ren. Maar er moet ook meer lekker en gezond 
plantaardig broodbeleg worden ontwikkeld.’ 
Meer vis eten, zoals de richtlijn goede voeding 
voorschrijft, kan volgens Temme op gespannen 
voet staan met de ecologische belasting: het 
risico op overbevissing. ‘Ook daar is verder 
onderzoek nodig. Kun je bijvoorbeeld voldoende 
visvetzuren binnen krijgen via kweekvissen? 
Zoeken naar een optimum tussen goede 
voeding, gezondheid en milieu is balanceren. 
En vervolgens moet je het nog vertalen voor 
de consument.’ <
www.rivm.nl > onderwerpen > duurzaamheid
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Tekst | Marianne Heselmans

Fotografie | Hollandse Hoogte

Met onder andere loopbussen, kooldioxidemeters en  
goed werkende ventilatoren zijn scholen gezonder en duur-
zamer te maken, denken Mariken Leurs en Ellen Koudijs. 
‘Uitwisseling van ervaringen kan hierbij helpen.’

Loopbus naar  
school gezond en  
milieuvriendelijk
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Duurzaamheid volgens… 
Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de 
Leefomgeving

‘Duurzaamheid gaat over de houdbaarheid van  
je maatschappelijke systeem. Het is meer dan 
ecologie. Het gaat over het maken van keuzes die 
niet ten koste gaan van mensen elders of later. Als 
Planbureau voor de Leefomgeving leggen we een 
accent bij het vergroenen van de economie. Dat 
vraagt om een systeemverandering waarbinnen 
veel zaken in elkaar grijpen, zoals het belang van 
isolatie in de gebouwde omgeving en duurzame 
mobiliteit. 

Het ergste wat we in deze crisis kunnen doen, is  
de economie weer aan de gang krijgen op de oude 
manier. Vanwege de hulpbronnen- en milieu- 
problematiek is het noodzakelijk dat we de definitie 
van groei heroverwegen. We moeten ook wezenlijk 
anders omgaan met de woning- en vastgoedmarkt. 
We hebben bijvoorbeeld veel te veel commercieel 
vastgoed, waarvan het niet zeker is of dat ooit nog 
zal worden gebruikt. Er moet worden nagedacht 
over andere bestemmingen en over een andere 
waardering van vastgoed. Ik zie daarin een rol voor 
het Planbureau voor de Leefomgeving. Onze taak is 
vooral: samenhangen zichtbaar maken, zaken 
doorrekenen en op basis daarvan waar mogelijk 
visies ontwikkelen. Daarnaast moeten we duidelijk 
maken welke rol verschillende actoren, zoals 
bedrijven, de Nederlandse overheid en de Europese 
Unie, daarin hebben. 
 
Binnenkort is er een conferentie Rio+20, waar de 
politiek duidelijk zal moeten maken of ze die 
duurzame toekomst daadwerkelijk wil. Overheden 
alleen kunnen dit niet voor elkaar krijgen. Ook 
ngo’s en bedrijven moeten de randvoorwaarden 
vinden waaronder zij daaraan willen meewerken. 
 
Pas ben ik bijvoorbeeld bij Tata Steel, een grote 
CO2-producent, geweest om te zien op welke 
manier zij anders zouden kunnen produceren. Dat 
type werk hebben wij voorheen nog weinig gedaan, 
maar juist daar is verbetering mogelijk. We moeten 
hun beweegredenen begrijpen, om de overheid 
goed te kunnen adviseren.’

Wandelen is gezond en het is milieuvriende-
lijker dan de auto pakken. Van water drinken 
word je niet dik en het is duurzamer dan een 
flesje cola opentrekken. Een moestuin zorgt 
voor verse groenten en voor groen in de 
stad. Zo zijn er legio voorbeelden waar 
gezondheid en duurzaamheid samen- 
hangen. Op de belangrijke Planet under 
Pressure conferentie in maart in Londen, 
legden de honderden aanwezige weten-
schappers, journalisten en beleidsmakers 
een duidelijk verband: goed functionerende 
‘ecosysteemdiensten’ - zoals watervoor-
ziening, klimaatregulatie, educatie en 
aantrekkelijke omgeving - zijn voorwaarde 
voor onze gezondheid. Deze diensten 
voldoen immers aan basisbehoeftes als 
voldoende voedsel, verminderde kans op 
infecties, groen in de stad, en gevoel van 
welzijn en spiritualiteit. 
Maar een duurzame en gezonde samenle-
ving vraagt om langdurige verandering van 
leefstijl, thuis, op scholen, in kantoren, in 
steden. Hoe is dit te bevorderen? Mariken 
Leurs, verantwoordelijk voor het RIVM 
Centrum Gezond Leven (CGL), stimuleert 
onder andere gezonder gedrag op scholen. 
Gedragsveranderingen bewerkstelligen 
verloopt vaak niet volgens plan, is haar 
ervaring. ‘Wij gezondheidsbevorderaars zijn 
planmatig opgeleid’, licht ze toe. ‘Maar 
scholen hebben niet altijd zin in een 
uitgebreide probleemanalyse met samen-
hangend plan van aanpak. Je moet dan 
pragmatisch te werk gaan. Wanneer 
bijvoorbeeld net een leerling in coma is 
geraakt door de drank en de hele school 
praat hierover, heb je meer kans dat 

preventieve alcoholprojecten aanslaan. Ook 
een bevlogen schoolleider of schoolarts kan 
het verschil maken. Per school zoeken we de 
juiste ingangen.’ 

Ervaringen uitwisselen
Daarnaast is veel te leren van ervaringen 
elders. Zo hebben al een paar jaar verschil-
lende scholen en kinderopvangcentra in 
Engeland, Canada en Nieuw Zeeland een 
zogeheten loopbus (www.walkingbus.com). 
Een ouder pikt bij bepaalde ‘haltes’ onderweg 
tot soms wel 25 kinderen op om lopend naar 
school te gaan. Goed voor de gezondheid, de 
portemonnee, de verkeersveiligheid en het 
milieu. Sinds dit jaar hebben nu ook scholen 
in Den Haag en Bilthoven zo’n loopbus. 
Op www.Loketgezondleven.nl staat een vrij 
toegankelijke database met enkele tientallen 
van zulke projecten voor leefstijlverandering, 
deels geclusterd rond programma’s als 
Gezonde School en Gezonde Wijk. Sommige 
interventies hebben ook al een onafhankelijk 
kwaliteitsoordeel gekregen (de loopbus nog 
niet). Er zijn stappenplannen en het CGL orga-
niseert uitwisselingen voor (lokale) professio-
nals. ‘Voor programma’s die duurzaamheid 
stimuleren zou je zo’n zelfde uitwisseling van 
ervaringen kunnen opzetten’, denkt Mariken 
Leurs. 

Nieuwe technieken
Nieuwe technieken kunnen ook helpen, 
weet Ellen Koudijs van het Centrum voor 
Milieu, Gezondheid en Omgevingskwaliteit. 
Zo is de aanschaf van een kooldioxidemeter 
voor scholen relatief goedkoop (ongeveer 
200 euro). Deze (stoplicht)meter licht op 

wanneer de binnenlucht te veel kooldioxide 
bevat – een aanwijzing dat hij ook te veel 
ongezonde stof, virussen en bacteriën bevat 
omdat te lang niet is geventileerd. Als in de 
klas zo’n meter hangt, zullen scholen eerder 
geneigd zijn te investeren in ventilatie- 
systemen en in het goed gebruik ervan - wat 
weer energie kan besparen. Zeker als er ook 
nog een lesprogramma over gezondheid en 
energiebesparing aan kan worden gekop-
peld. Koudijs: ‘Nu hebben veel scholen geen 
ventilatiesystemen. Anderen hebben ze niet 
onderhouden of ze zijn uitgezet vanwege het 
lawaai.’ Voor dat laatste zijn dan weer 
dempers te koop, weet Koudijs. 

Samenwerking met Duurzamescholen.nl
In Nederland is een loket Duurzamescholen.nl, 
opgezet door bouwbedrijven, consultants, 
TNO en de Hogeschool Utrecht. Hier liggen 
kansen voor samenwerking met het 
programma Gezonde School, meent Leurs, 
want dit loket is nog vooral gericht op het 
duurzaam bouwen en inrichten, niet op 
gedragsverandering. Ook Ellen Koudijs denkt 
meer samen te gaan werken met organisa-
ties die duurzaam bouwen stimuleren. Wat 
vaak gebeurt, merkte ze in een literatuur-
studie naar buitenlandse scholen, is dat 
nieuwe scholen wel vaak duurzaam en 
gezond worden gebouwd en ingericht, maar 
vervolgens niets doen aan gedragsverande-
ringen als de school er eenmaal staat. 
‘Terwijl je dan juist door moet gaan.’ <
 
www.loketgezondleven.nl
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De intensieve veehouderij in Nederland is van invloed op de luchtkwaliteit. Die invloed 
heeft onder meer gevolgen voor kwetsbare natuurgebieden en kan risico’s voor 
omwonenden met zich meebrengen. Metingen en multidisciplinair onderzoek zijn 
nodig om te weten welke maatregelen op welke bedrijven nodig zijn.

Tekst | Angela Rijnen

Fotografie |  Hollandse Hoogte

De intensieve veehouderij in Nederland, 
waar miljoenen varkens en kippen voor de 
slacht worden gehouden, is sinds de jaren 
negentig  efficiënter en duurzamer gewor-
den. Maar nog niet voldoende. Zo is de 
uitstoot van ammoniak naar de lucht nog 
altijd hoog. Gegevens van het Meetnet 
Ammoniak in Natuurgebieden (MAN), laten 
zien dat de ammoniakconcentraties in 
sommige Nederlandse natuurgebieden even 
hoog zijn als midden in een agrarisch gebied. 
Volgens Addo van Pul van het Centrum voor 
Milieumonitoring gaat het meestal om 

kleine gebieden die dicht bij een kippen- of 
varkenshouderij liggen. Neerslaand 
ammoniak doet vegetatie in natuurgebieden 
verdwijnen. Er komen minder gevoelige 
soorten (bijvoorbeeld grassen en brandne-
tels) voor in de plaats, wat de biodiversiteit 
vermindert.

Langzamerhand is ook duidelijk geworden 
dat micro-organismen (of bestanddelen 
daarvan) afkomstig van veehouderijen via 
de lucht de gezondheid van omwonenden 
kunnen beïnvloeden. In 2011 zijn gegevens 

Metingen lucht en  
gezondheid bij  
intensieve veehouderij

Duurzaamheid volgens… 
 Manon Zwart, coördinator/stimulator 
 Duurzaamheidsprojecten RIVM

‘Duurzaamheid? Dat is toch iets voor milieumensen met 
geitenwollen sokken? kreeg ik te horen toen ik kort 
geleden een presentatie hield. Het gaat veel 
verder dan dat. Duurzaamheid gaat over de 
verbinding tussen milieu én gezondheid, het  
gaat over alle facetten in onze toekomstige 
leefomgeving. Onderwerpen waar het RIVM al 
jaren aan werkt. 
 
Als ik mijn verhaal over duurzaamheid vertel 
denken  mensen al snel aan doemscenario’s over 
oorlogen om laatste restjes olie, hittegolven, 
watergebrek of juist een zondvloed. Ik hoor dan: 
‘Hoe vind je voor zulke problemen nou een 
oplossing?’ Het mooie van duurzaamheid vind ik 
nu juist dat er een positief verhaal in zit. Ik krijg er 
energie van om te bedenken hoe de toekomst er 
voor iedereen beter uit kan zien. De kunst is dat 
verhaal dichtbij te brengen, zodat mensen zien dat 
ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren. 
 
Het RIVM doet enorm veel op het gebied van 
duurzaamheid. De projecten variëren van Warmte 
Koude Opslag - onderzocht op onze eigen WKO -, 
het bepalen van de milieudruk van ons voedings-
patroon in relatie met onze gezondheid, preventie 
van ziekte van Lyme door samenwerking met 
natuurbeheerders tot aan advies aan gemeenten 
voor duurzame inrichting van wijken. 
 
Al deze projecten en adviezen samen maken de 
lange weg naar een duurzame samenleving steeds 
korter. Zolang we in beweging blijven ben ik 
optimistisch over de toekomst. Ik ben er trots op 
dat ik bij een instituut werk dat bijdraagt aan 
oplossingen.  
 
We staan er niet alleen voor. Dat werd me ook 
weer duidelijk tijdens mijn bezoek aan Planet 
under Pressure 2012 in Londen. Wereldwijd 
werken onderzoekers aan oplossingen. Door 
kennis te delen komen we steeds dichterbij een 
duurzame mondiale samenleving. Wij moeten nu 
nuchter aan het werk gaan en zorgen dat een 
duurzame toekomst geen droom blijkt te zijn.’
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geanalyseerd van een multidisciplinair 
onderzoek in het Noord-Brabantse en 
Noord-Limburgse Q-koortsgebied, waar 
naast geitenbedrijven ook veel pluimvee- en 
varkenshouderijen dicht op elkaar staan. In 
de buurt van die bedrijven werden verhoog-
de concentraties fijnstof gemeten. De 
samenstelling daarvan is anders dan die van 
fijnstof dat rondom snelwegen wordt 
gemeten. Zo bevatte het endotoxinen 
(celwanddeeltjes van bacteriën) en soms 
sporen van de Q-koortsbacterie of verhoog-
de concentraties DNA van de MRSA-bacte-
rie. Analyse van diagnoses die huisartsen in 
het onderzoeksgebied stelden, wees uit dat 
onder hun 120.000 patiënten vaker dan 
elders longontsteking voorkwam. Dat bleek 
vooral duidelijk bij omwonenden van 
geiten- pluimveehouderijen. Hadden zij 
astma of COPD, dan hadden zij vaker dan 
dergelijke patiënten van controlepraktijken 
luchtweginfecties en benauwdheidsaanval-
len. Het onderzoek werd verricht door het 
Institute for Risk Assessment Science (IRAS) 
van de Universiteit Utrecht, het Nederlands 
instituut voor onderzoek van de gezond-
heidszorg (NIVEL) en het RIVM. 

Infectierisico’s
Of en in hoeverre er sprake is van oorzaak en 
gevolg, moet nog blijken. ‘Zo weten we 
bijvoorbeeld niet in welke concentratie 
endotoxinen in de lucht bij mensen tot 
luchtwegklachten kan leiden’, zegt Kitty 
Maassen van het RIVM Laboratorium voor 
Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie. 
‘Evenmin weten we of de micro-organismen 
in het fijnstof nog levend zijn en bij inade-

ming een infectie kunnen verzoorzaken.  
In welke mate dragers uiteindelijk ook 
ziekteverschijnselen krijgen is nog onbe-
kend, evenals welke micro-organismen 
longontstekingen veroorzaken bij  
omwonenden van pluimveehouderijen.’ 

De partners van de studie bereiden nu een 
onderzoeksprogramma voor dat ophelde-
ring daarover moet verschaffen. Program-
maleider Kitty Maassen: ‘We richten ons op 
de blootstelling aan fijnstof en micro-orga-
nismen die in de lucht worden gemeten. 

Zo worden er meer meetlocaties in en rond 
bedrijven ingericht. We focussen daarbij op 
varkens- en pluimveehouderijen, waarvan 
we de metingen relateren aan bedrijfsken-
merken. Dat is relevant voor de veehouders 
om gerichter maatregelen te kunnen nemen 
om emissie van fijnstof en micro-organis-
men te beperken. Mogelijk geeft het ook 
inzichten waarmee nieuwe interventies 
ontwikkeld kunnen worden. Bovendien kan 
de informatie gebruikt worden door lokale 
en provinciale overheden om maatregelen 
op maat te kunnen treffen.’
In de stallen zal het RIVM binnenkort 
fijnstofmetingen doen. ‘Wij gaan de 
toxiciteit van fijnstof uit intensieve veehou-
derij, waar we weinig van weten, vergelijken 
met die van andere bronnen, zoals het 
verkeer’, aldus Flemming Cassee van het 
Centrum voor Milieu, Gezondheid en 
Omgevingskwaliteit . 
Het RIVM heeft daarnaast onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van oplossingen 
als luchtwassers, het omgeven van veeschu-
ren door dichte beplanting en afstandsnor-
men voor nieuwe bedrijven. <
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Duurzaamheid volgens… 

Hart voor duurzaamheid

‘Duurzaamheid is voor mij: de roep om samenhang. Hoe houdbaar of toekomstbestendig zijn 
je plannen? Het RIVM kan bij uitstek bijdragen aan duurzaamheid door alle mogelijke dwars-
verbanden. De combinatie voeding, gezondheid en milieu is uniek.
Ik wil weten hoe de wereld werkt. Alléén weet je maar weinig, daarom vind ik het prettig om 
samen te werken. Ik luister graag naar de ideeën van anderen. Omgaan met tegengestelde 
visies vind ik mooi. Ik zie mensen met een andere visie niet als concurrenten, maar probeer te 
vinden waar de overeenkomst zit. Vaak gaat het om een verschillende kijkrichting op dezelfde 
werkelijkheid. Tenzij het om wetenschappelijke feiten gaat die iemand ontkent, dan is het 
natuurlijk een ander verhaal.

Ik ben altijd op zoek naar dwarsverbanden in thema’s en breng mensen graag bij elkaar. Mijn 
werk voor de Task Force on Integrated Assessment Modelling van de VN is daar een goed 
voorbeeld van. Ik breng over wat de verschillende deelnemers van een bepaald thema vinden, 
vanuit een onafhankelijke positie. Heel mooi ook om dan te bemiddelen tussen de verschil-
lende partijen.

Duurzaamheid is een positief thema, je kunt er niet tegen zijn. Duurzaamheid past goed bij 
Nederland, omdat het van consensus uitgaat. De politiek is momenteel geheel gericht op 
economische risico’s, maar daar past duurzaamheid prima bij. Een toekomstbestendige 
economische visie kan niet zonder een visie op maatschappij en milieu. 
Urgent voor de komende tijd is de beheersing van de klimaatverandering in combinatie met  
de beperking van gezondheidsschade door fijnstof. Verder komt er veel aandacht voor de 
bio-economie. Biobrandstoffen verbranden okee, maar hoe zit het met het grondbeslag van de 
landbouw? Let op de effecten daarvan. En een grote uitdaging is de gedragsverandering op 
gebied van milieu en voeding. Oplossingen voor milieu en gezondheid leveren vaak een 
win-winsituatie op, dat is een prachtig gegeven om uit te werken op een duurzame manier.’ <

In 1983 begon Rob Maas als eerste econoom op het RIVM. Hij was betrokken bij het rapport 
Zorgen voor Morgen en werkte onder meer als hoofd van het Bureau Milieu Toekomst 
Verkenningen. Tegenwoordig leidt hij de afdeling Lucht en Emissies bij het Centrum voor 
Milieumonitoring. Ook bekleedt hij diverse internationale functies. Zo is hij voorzitter van 
de Task Force on Integrated Assessment Modelling van de Verenigde Naties. 

 Tekst | Mirjam Kroeze 

Fotografie | Tjitske Sluis


