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‘DIT ZAAKJE STINKT’
INFORMATIEF

Nederland produceert zo’n 60 miljard kilo vuilnis per jaar. Maar waar laat Nederland die berg?
In het nieuwe programma De vuilnisman zoekt Teun van de Keuken het uit.

Waarom moest dit programma worden
gemaakt?

“Producenten, vuilverwerkers en overheden
scheppen op over de circulaire economie en
beweren dat afval niet meer bestaat, alles
wordt hergebruikt. Ik vroeg me af, hoe zit
dat dan in elkaar? Wat gebeurt ermee?
Ik had geen idee wat ik zou aantreffen,
maar het viel vies tegen. We denken dat in
ons aangename aangeharkte landje alles
goed is geregeld. En dat we een manier
hebben gevonden om ons afval te
hergebruiken. Helaas zijn het vooral mooie
praatjes. Er wordt volop gesjoemeld. Dit
zaakje stinkt.”
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Hoe komt dat?

Voel jij je nooit een Don Quichot?

“Afval is een grondstof geworden, dus
handel. Was afvalverwerking vroeger een
taak van de gemeente, nu gaan er vooral
multinationals met aandeelhouders over. In
de afvalindustrie heb je perverse prikkels. Zo
krijgen afvalbedrijven vaak al geld zodra ze
het afval ontvangen. Dat is vragen om
moeilijkheden. Omdat ze winst willen maken,
doen ze de verwerking daarna zo goedkoop
mogelijk. Bedrijven spelen graag mooi weer:
‘We zijn goed bezig, want hiermee creëren we
een schone wereld.’ Er wordt echter maar een
deel gerecycled, ontdekten we. Ondertussen
blijft de afvalberg groeien.”

“Regelmatig. Maar de wereld heeft Don
Quichots nodig willen we iets veranderen.
Soms ben ik somber, hoor. Ik heb al veel aan
de kaak gesteld, maar het heeft weinig
opgeleverd. Anderzijds zijn er dagen dat ik
denk: als meer mensen dit zien, pakken ze het
op! Ik werk altijd tegen de klippen op, maar
opgeven is geen optie. Als we de wereld dan
toch kapotmaken, wil ik niet dat mijn twee
dochters tegen me kunnen zeggen: ‘Jij hebt
er helemaal niets aan gedaan.’”
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