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Tomaten groeien    niet in de winter

Bewust en duurzaam leven, wie  
wil het niet? Maar we  willen ook 
comfortabel en betaalbaar leven.  
Dat schuurt nog wel eens.
Een kijkje in de keuken bij  lezers met 
duurzame ambities. “Ik wil in mijn 
leven zo min mogelijk sporen 
achterlaten.”

Tekst & foto’s Rinske Bijl

Thuis bij Emma, Andreas  
en Alexander
Twee jaar geleden verlieten Emma 
(29) en Andreas (33) de stad. Met baby 
Alexander (2) op komst kozen ze voor 
een nieuw bestaan: op een landgoed 
in de Betuwe. Ze wonen er samen met 
zeventien andere huishoudens, van 
jong tot oud. Inmiddels verwachten ze 
hun tweede kind.
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Tomaten groeien    niet in de winter
Jong geleerd Andreas en 
Emma geven veel geld uit aan 
goed en duurzaam eten. Ze 
hopen Alexander de liefde voor 
goed eten ook mee te geven. Dus 
laat Andreas hem nu al zoveel 
mogelijk meehelpen. “Ik benoem 
alles, zodat hij in ieder geval het 
verschil tussen een courgette en 
een aubergine weet.”

H et oogt als een duurzame idylle. 
Het Betuwse landgoed van acht 

hectare wordt door de bewoners zo dier 
en milieuvriendelijk mogelijk beheerd. 
De koeien, varkens, geiten en kippen  
krijgen de ruimte; voor de fruitbomen, 
bessenstruiken en moestuinen worden 
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat  
gebeurt zonder discussie. Anders ging het 
met de aanschaf van een nieuw collectief 
verwarmingssysteem. Na lang wikken  
en wegen kozen de bewoners voor elek
trische warmtepompen. “Verwarmen  
met elektriciteit is niet volmaakt”, vindt 
Andreas, “want je moet wel kijken waar  
de stroom vandaan komt. We kunnen  
ons systeem later  uitbreiden met zonne
panelen en wind molens om helemaal 
energieneutraal te zijn.”

Alexander
Gaat een dag per 
week naar de 
kinderopvang van 
de Vrije School.

Andreas
Richtte na 
zijn studie 
Bedrijfskunde 
met vrienden 
het bedrijf Ghee 
Easy op. 
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Vlees ‘Goed’ 
vlees van eigen 
land, het klinkt 
mooi. Andreas: 
“Maar daardoor 
eten we wel steeds 
meer vlees. Zo 
duurzaam is dat 
dan weer niet.”

Plastic in de afvalbak
Andreas en Emma eten zoveel mogelijk 
biologisch, vooral zuivel, vlees en seizoens
gebonden groente. “Dankzij de moestuin 
snappen we dat tomaten niet in de winter 
groeien”, zegt Andreas. Emma: “Soms sta  
ik in de supermarkt met een mango in  
mijn hand en kies dan toch weer voor een 
Hollandse appel.”
 Niet alles is verantwoord. Emma is  
behoorlijk verslaafd aan hazelnotenpasta, 
maar de lekkere biologische variant is  
amper te krijgen. Dan maar nietbiologisch 
dus. “We kopen de Nutella per tray”, meldt 
Emma. Behalve praktische zijn er ook  
financiële grenzen. Voor de geboorte van 
Alexander hebben ze katoenen luiers  
overwogen, maar die werden als ‘te duur’ 
afgewezen. Gemakzucht, ze ontkennen het 
niet, speelde ook een rol. Andreas: “Al dat 
gesop met die luiers schrok ons ook wel af.” 
En hoewel ze het afval in principe scheiden, 
verdwijnt er ook wel eens een plastic ver
pakking in de gewone vuilnisbak. Emma: 
“Van de worstjes bijvoorbeeld. Plastic wordt 
niet zo vaak opgehaald en als je het dan niet 
eerst schoonmaakt, gaat het zo stinken.” 
 En zo is er genoeg wat beter zou kunnen, 
vinden ze allebei. Emma: ”Ik voel me elke 
dag wel ergens schuldig over.”

Minder gore lucht
Ondanks zijn liefde voor autorijden –  
“Mijn droom is een witte Porsche met rode 
velgen” – gaat Andreas met de elektrische 
fiets naar zijn werk, 30 kilometer verderop. 
“Dat scheelt een hele hoop gore lucht.” 
 Andreas is medeoprichter en eigenaar 
van een bedrijf dat biologische cider, ghee 
(geklaarde boter) en een koffievervanger 
maakt. Rijk wordtie er niet van. “Er zijn 
elke week wel afnemers die vragen of we  
de ghee ook nietbiologisch willen produ
ceren. Dat smaakt hetzelfde, is de helft 
goedkoper en verkoopt daarom veel beter. 
Maar dat doen we niet. Dan zien die koeien 
nooit daglicht.” 
 Emma werkt bij de gemeente Tiel, waar 
voor elk kopje koffie een nieuw plastic  
bekertje wordt gepakt. “Het duurde even 
voordat ik durfde te zeggen dat ik mijn  
bekertje liever nog een keer gebruik.” 

Bijen In de 
bijentuin staan 
lavendel, tijm en 
andere bloemen 
waar bijen gek 
op zijn.

Water Het 
landgoed is niet 
aangesloten op 
het riool. Afval-
water wordt 
gezuiverd door 
het riet. 
Daarna is het 
schoon genoeg 
om de rivier in 
te gaan.
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We kopen Nutella 
per tray
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Iets positiefs achterlaten
Al met al vinden Andreas en Emma niet dat 
ze het bovengemiddeld goed doen. “We  
zitten ergens in de middenmoot.” Behalve 
wat betreft eten, daarop scoren ze wel hoog, 
zeggen ze zelf. Andreas: “Maar dat is ook  
beroepsdeformatie, ik weet aardig wat over 
 de voedingsindustrie.” Ze hopen dat hun 
inspanningen iets bijdragen aan een beter 
milieu of een beter leven voor andere men
sen. “Ik wil in mijn leven zo min mogelijk 
sporen achterlaten”, zegt Andreas. “Maar  
je weet dat je hoe dan ook een spoor trekt. 
Het mooiste is natuurlijk als je niet alleen 
de negatieve gevolgen beperkt, maar ook 
nog iets positiefs achterlaat voor de vol
gende generaties. Daarvoor moeten we  
wel over onze eigen schaduw heenstappen 
en minder individualistisch zijn.” 

Badkamerlicht aan
Binnen de woonvereniging voelen ze die 
sociale controle wel. De energierekening 
wordt gedeeld, en vooral Andreas is zich 
ervan bewust als het licht in de keuken nog 
brandt. “Dan denk ik: zouden de buren wel 
weten dat het een ledlampje is en geen  
halogeen?!” Sowieso kan hij er slecht tegen 
als ergens onnodig licht brandt. Iets waar 
zijn vader vroeger altijd al op hamerde. 
“Jij laat trouwens altijd het badkamerlicht 
branden”, zegt hij tegen Emma. “Iedere 
keer als ik thuiskom, moet ik dat uitdoen.” 
 Voor de vakanties hebben ze recent een 
camper aangeschaft. Emma: “Daardoor 
gaan we niet meer met het vliegtuig op  
vakantie. Nu kunnen we ook een weekje 
naar Texel.” Maar dat kon met de trein ook 
al, vindt Andreas. “Alleen doen we dat niet”, 
werpt Emma tegen. Andreas: “Ja, het moet 
toch wel een beetje comfortabel zijn.” 

Schildpadden redden
Jaren geleden was Emma een aantal maan
den in Costa Rica, waar ze ook schildpadden 
 ging redden. “Pure waanzin eigenlijk. Ik zou 
nu nooit meer aan de andere kant van de  
wereld vrijwilligerswerk doen dat mensen 
daar ook prima zelf kunnen.” Niet dat ze 
dacht dat ze er de wereld mee ging redden. 
“Ik wilde gewoon een tijdje weg, en dan wel 
iets nuttigs doen.”
 Nog een ‘jeugdzonde’ van Emma: “Ik heb 
me ooit, op mijn zestiende of zo, verbonden 
aan Amnesty en dat nooit meer opgezegd.” 
“Heel gauw stopzetten”, vindt Andreas. “Je 
kunt beter iets doen aan de oorzaken van  
de mondiale ongelijkheid dan de gevolgen  
bestrijden.” Emma: “Bij die grote organisa
ties gaan soms megasalarissen naar de  
directeur. Ik geef liever aan een kleinschalig 
project, via crowdfunding bijvoorbeeld.”

Vuur In de 
winter brandt 
de houtkachel 
vaak, er is hout 
genoeg van 
eigen land. 

Trui Met zijn lengte – ruim twee 
meter – is het voor Andreas 
lastig passende kleding te vinden. 
“Als ik een trui zie die past, dan 
koop ik ’m. Dan let ik niet op 
sociale- en milieuaspecten.” Daar 
staat tegenover dat hij weinig 
kleren heeft en er lang mee doet. 
“Ik loop nog steeds in dezelfde 
T-shirts als toen ik dertien was.”

Fiets Emma: 
“Ik doe zoveel 
mogelijk op de 
fiets. Maar met 
slecht weer pak 
ik ook wel de 
auto, vooral nu 
ik zwanger ben.”


