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De strijd voor het milieu treft tegen-
woordig bijna ieder levensgebied. 
Zelfs onder het douche zijn we niet 
meer veilig voor de milieumaffia. Zo 
hield wethouder Bert Wassink on-
langs een pleidooi om het plassen on-
der de douche verplicht te stellen. Hij 
gebruikte daarbij volgens Trouw de 
volgende rekensom: ‘Als 1.000.000 
mensen een keer per dag het toilet 
overslaan en onder de douche plas-
sen, scheelt dat op jaarbasis meer 
dan twee miljard liter goed helder 
drinkwater.’

De eerste opmerking bij een derge-
lijke rekensom is dat het een vorm 
van demagogie is om gelijk met mil-
joenen en miljarden te gaan rekenen. 
Het klinkt indrukwekkend maar Bert 
kan beter zijn eigen besparing als uit-
gangspunt nemen. Bij gelijke verhou-
dingen bespaart hij per jaar 2000 liter. 
Als ik dit nareken lijkt het aan de lage 
kant. Het gaat om 400 doorspoel-
beurten minder en per spoelbeurt 
gaat er bij een oude stortbak 10 liter 
water door. Er zijn wel meer moderne 
systemen, die aan zes liter water ge-
noeg hebben. Zelf gebruik ik die na-
tuurlijk maar de rest van Nederland 
vertrouw ik voor geen cent. Voor een 
willekeurig persoon scheelt het zeker 
400 x 8 liter ofwel ruim 3000 liter per 
persoon.

Het aantal mensen dat hem gaat 
volgen, is in zijn rekensom de grote 
onbekende. Ik betwijfel bijvoorbeeld 
of ook vrouwen aan deze actie gaan 
deelnemen. Het staand plassen is 
toch echt een mannending en een 
douche waarin gehurkt kan worden is 
niet iedere vrouw gegeven. 

Voor een doorslaand succes van het 
advies van Bert is het verder jammer 
dat schoon helder drinkwater in Ne-
derland bijna gratis is. Een kuub water 
kost € 1,10, zodat al die urine door het 
doucheputje op jaarbasis per persoon 
slechts € 3,30 oplevert. Met dat soort 
bezuinigingen komen we overigens 
de crisis niet door. Om die te bestrij-
den zou het beter zijn om het drink-
water net zo duur te maken als Spa 
blauw. Het doucheplassen van Bert 
brengt dan € 6000,- euro op. 

De milieuwinst kan veel groter worden 
als de mogelijkheden van het wasbak-
pissen in het verhaal meegenomen 
worden. In mijn studententijd ge-
bruikte menig kamerbewoner de was-
bak voor de kleine boodschap, omdat 
de wc van de hospita na acht uur ge-
sloten was en bovendien drie trappen 
lager lag. Voor het doorspoelen was 
wat brak bier van de vorige avond met 
wat koffiedrab voor de schurende wer-
king voldoende. Mijn vriend Stan had 

reeds in 1979 oog voor een duurzame 
verwerking van afvalstoffen. Door 
een speciaal gemaakt opstapje voor 
de wastafel kon hij met grote kracht 
zijn urine door de afvoer spuiten, 
waardoor iedere vorm van spoelwater 
overbodig was. Op die manier wist 
hij per dag, bij zwaar bieren, wel vijf 
toiletbezoeken te ontlopen. Zijn mi-
lieuverdiensten schat ik gemiddeld op 
8000 liter per jaar. 

Een ander zwak punt in de plannen 
van Bert is dat het plassen onder de 
douche alleen in het eigen huis kan 
gebeuren. Daarbuiten blijft het spoel-
water gewoon stromen. Als ook het 
wasbakplassen meegenomen wordt, 
valt er op kantoren en scholen veel 
winst te behalen. Plaats schaamschot-
ten om de wastafels, te beginnen bij 
de mannen en jongens wc’s, en sti-
muleer het gebruik van de wasbakken. 
Bij teveel stankoverlast kan overplaat-
sing van de wasbakken naar het rook-
gedeelte buiten uitkomst bieden. 
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