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Hoofdstuk 1 Afval produceren hoort bij het leven 
 
Door te eten krijgt een organisme grondstoffen en energie . Maar na een poosje krijgt 
een organisme honger en gaat het opnieuw eten. Dat het opnieuw moet eten betekent 
dat energie en grondstoffen op een of andere manier verbruikt zijn, namelijk om het 
organisme in leven te houden. Het bijproduct is afval dat uit het organisme wordt 
verwijderd. 
In grote lijnen geeft dit weer wat er voortdurend gebeurt in alle organismen, grote en 
kleine, eenvoudige en complexe. In planten, dieren, bacteriën en schimmels. Het 
leven is een nooit eindigende stroom van energie en grondstoffen, een stroom die een 
systeem binnenkomt als energierijk voedseL zijn werk doet en het organisme weer 
verlaat als energiearm afval. En die stroom heeft al bijna vier miljard jaar 
ononderbroken gevloeid. Voordat organismen sterven en de fakkel overgeven aan hun 
nakomelingen, nemen ze voedsel op en zetten dat om in afval, dat uitgescheiden 
wordt. Dat gaat zo generatie na generatie door. Hun afval en uiteindelijk hun lichaam 
wordt voedsel voor weer andere organismen.  
Dat voedsel kan bestaan uit water of mineralen uit de bodem, uit planten of dieren, of 
uit gassen in de lucht. Diezelfde eeuwige kringlopen gelden voor het afval: de 
waterdamp die we uitademen, de mineralen die terugkeren in de bodem, de zuurstof 
die planten afgeven aan water of lucht – maar ook de dode olifant die ligt te ontbinden 
en in de loop van maanden alle bestanddelen die hij in de loop der jaren heeft 
gevormd en gebruikt teruggeeft aan de aarde en de lucht. Behalve natuurlijk zijn 
energie die hij gedurende ziin hele leven is kwijtgeraakt, eerst aan het milieu, en 
vandaar uiteindelijk aan de ruimte- waaruit die energie ons oorspronkelijk bereikte in 
de vorm van zonne-energie. 
Hoe	  dan	  ook	  is het resultaat een nooit aflatende stroom van energie en grondstoffen 
die door verschillende soorten organismen stroomt: van voedsel naar plant naar dier 
naar afval. Grof gezegd is een organisme een in strenge banen geleide stroom van 
energie en grondstoffen, eindigend als afval. Of nog korter gezegd: een mechanisme 
dat grondstoffen omzet in afval. Energie en grondstoffen vormen samen dit 
mechanisme dat ze beide gedurende enige tijd omzet en vastlegt. Dat uiterst complexe 
mechanisme noemen we een organisme. Een groot aantal organismen die elkaars 
afval als grondstof- voedsel- gebruiken, vormen samen een mechanisme dat zorgt 
voor de kringloop van minerale hulpbronnen. Deze kringlopen worden in stand 
gehouden door energie die op dit moment afkomstig is van de zon. 
 
Bij nadere beschouwing is het allemaal iets gecompliceerder: het voedsel wordt eerst 
opgeslagen in het organisme en gebruikt om energie te leveren voor de verschillende 
levensfuncties. Organismen slaan niet alleen energie en grondstoffen op, maar groeien 
ook en worden daardoor steeds groter. Energie en grondstoffen zijn duidelijk nodig 
om een organisme te laten groeien (daarom moet een organisme eten). Maar energie 
en grondstoffen zijn ook nodig om het organisme in stand te houden. Ook organismen 
slijten en vergaan, net als de meeste andere zaken; er gaat onvermijdelijk geregeld iets 
mis bij de uiterst ingewikkelde processen die zich in het organisme afspelen, zodat de 
onderdelen voortdurend gerepareerd moeten worden om hun oorspronkelijke functie 
te kunnen blijven vervullen. De energie en de grondstoffen voor deze 
reparaties zijn afkomstig uit het voedsel van het organisme. Meestal is dit onderhoud 
echter onvoldoende om alle functies naar behoren te herstellen, zodat het organisme 
uiteindelijk sterft. 
Ook voor hun voortplanting hebben organismen grondstoffen en energie nodig.  
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Ouders brengen nieuwe, jonge organismen voort: hun nageslacht. 
Deze nakomelingen nemen uiteindelijk de plaats in van hun ouders als deze 
versleten zijn en sterven. Ten slotte zijn sommige soorten organismen, meestal 
dieren (nooit planten en schimmels), bewegelijk. Dat betekent dat ze zich met 
behulp van een deel van de energie uit hun voedsel van de ene plek naar de 
andere kunnen begeven om voedsel of een voortplantingspartner te zoeken. 
De energie en grondstoffen die organismen op al deze verschillende manieren 
hebben verbruikt, moeten worden vervangen. Daarom worden dieren 
hongerig en gaan ze op zoek naar voedsel. Ook planten krijgen honger, maar 
zij gebruiken hun voedsel voornamelijk voor opslag, onderhoud en groei, en 
op een bepaald punt in hun levenscyclus ook voor de voortplanting: voor de 
productie van bloemen en zaden. Planten krijgen ook dorst: ze verliezen water 
door verdamping via hun bladeren, en gebruiken ook een deel ervan om hun weefsels 
op te bouwen. Met hun wortels halen ze het benodigde water uit de bodem. Het 
verschil tussen planten en dieren is dat we bij planten gewoonlijk niet praten over 
honger of dorst, eten of drinken; dat doen we alleen als we het over dieren hebben. 
Maar eigenlijk doen planten en dieren precies hetzelfde. 
Hoewel energie en grondstoffen enige tijd deel uitmaken van organismen om al die 
functies te vervullen, veranderen de organismen na hun dood zelf in afval, waarmee 
andere organismen zoals bacteriën of schimmels zich voeden. De dode olifant die ik 
eerder noemde, dient eerst als voedsel voor gieren en hyena’s, waarna het weinige dat 
nog over is gebleven verteerd wordt door bacteriën en schimmels. Uiteindelijk komt 
het afval van al deze organismen vrij in het milieu, waar het opnieuw als voedsel 
dient voor planten; dit is een eindeloze cyclus van grondstoffengebruik en 
afvalproductie, voor te stellen al seen slang die in ziin eigen staart bijt. Maar als de 
slang niet in zijn staart zou bijten en in plaats daarvan een min of meer rechte lijn zou 
vormen, was het systeem eindig: het afval zou ongebruikt blijven liggen en nooit 
meer voedsel worden. Die rechte lijn verbeeldt het proces van uitputting van 
hulpbronnen en de gelijktijdige ophoping van afval, dat het milieu vervuilt. Maar de 
twee processen van uitputting van hulpbronnen en afvalproductie zijn onderling 
verbonden en volgen uit elkaar; het ene is ondenkbaar zonder het andere. Zij zijn als 
yin en yang. Grondstoffen komen het verwerkingssyteem	  binnen	  en	  verlaten	  het	  
als afval, dat in voedsel verandert. Zonder recycling raken de grondstoffen uitgeput en 
hoopt het afval zich op. Voor het energiegebruik van planten geldt een ander patroon. 
Zij betrekken hun energie rechtstreeks uit zonlicht. Met behulp van die energie 
kunnen planten complexe chemische verbindingen vormen uit gassen in de lucht en 
mineralen en water in de bodem. Planten gebruiken deze chemische verbindingen 
voor de opbouw van hun cellen. Hun voedsel bestaat dus uit zonne-energie plus 
chemische verbindingen en water uit lucht en bodem. Al onze energie is uiteindelijk 
afkomstig van de zon en keert terug naar de ruimte. Die energie houdt de grote 
kringlopen van het leven gaande, hoewel het geheel een niet-cyclisch, lineair proces 
van energiedegradatie is. Doordat wij onze hulpbronnen uitputten en ons afval 
ongebruikt laten is onze manier van leven een niet-cyclisch, lineair, eindig proces, 
niet alleen uit het oogpunt van energie, maar ook wat betreft grondstoffen. 
	  


