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hun levensstijl ziekten kon genezen vond ik
verbijsterend. Het kwam zeer ongeloofwaardig
over, maar tegelijkertijd ook intrigerend. We-
tenschappers laten weten dat planten eten ons
helpt bij de bestrijding van welvaartsziekten
als hartaandoeningen en kanker. Hoe verder ik
zocht, des te meer van dit soort verhalen ik
vond. Ik heb me er weken lang aan geërgerd,
maar onderhuids was ik ook uitzinnig. Als ze
gelijk hebben waarom weten we dat dan niet.
Als ze ongelijk hebbenmoeten deze charlatans
onmiddellijk worden opgepakt.”

Opgeblazen gevoel
Ytsma besluit de proef op de som te nemen en
het plantenmenu op zijn eigen lijf te testen.
“Wat er gebeurde is zo opvallend en dat in kor-
te tijd.” In zijn boek waarschuwt hij de lezer al
voor overenthousiast proza waarvan hij zelf
ooit kromme tenen kreeg. Al pratende is die-
zelfde euforie waar te nemen. “Ik viel weer af,
maar het opgeblazen gevoel verdween ook.
Mijn huid werd schoner, ik rook weer lekker
zei mijn vrouw en de dokter constateerde geen
hoge bloeddruk meer. Mijn geest klaarde op,
alsof de gordijnen werden opengeschoven,
mijn zintuigen nemen veel meer waar. Ik loop
inmiddels marathons en ultramarathons.”
(Soms meer dan honderd kilometer, red.)
Zijn vrouw en ouders worden overtuigd. Zijn

vader geneest van de longziekte sarcoïdose.
Voor Ytsma is het kwartje gevallen. “Als je plan-
ten eet omzeil je gezondheidsproblemen. Bo-

vendien is het veel beter voor de planeet. Ons
huidige menu lijkt normaal, alsof we het al
eeuwen zo doen. In werkelijkheid is het een
uitzondering in de historie, vooral de grote
hoeveelheid dierlijke producten erin.”
In februari 2012 zet hij zijn hele verhaal op

YouTube. “Dat is toch weer de dominee in mij.”
Het klinkt ook allemaal religieus. “Dat hoor ik
wel vaker, maar ik ben meer dan alleen die
planteneter. Mijn beste vrienden zijn het niet.
Ik kan rustig met hen gaan eten, ook als zij een
biefstuk nemen. Ik kijk inmiddels wel anders
aan tegen die biefstuk. Ik zie geen vlees meer,
maar een dooie koe.”
De revolutie van de egoïsten noemt Ytsma

zijn streven om een miljoen mensen aan het
planten eten te krijgen. “Je zorgt voor je eigen
lijf en dat is tevens goed voor de samenleving
als geheel.” Het is wel een zeer radicale stap.
“Het koesteren van je eigen lichaam. Dat is
toch geen offer. In een paar weken merk je al
resultaat.” Hij geeft toe dat een miljoen men-
sen wel erg ambitieus is. “Je moet hoog inzet-
ten, ik wil wel het verschil maken.” In nog
geen jaar tijd heeft Ytsma 7500 deelnemers die
aan zijn gratis cursus van zeven dagen mee-
doen. “Ik probeer ze enthousiast te maken en
te houden met simpele boodschappen. Ze krij-
gen ook elke dag een recept mee. Op Youtube
hebben zich al 400.000 kijkers gemeld.”
Ytsma’s belangrijkste tip is: koop een blender.

“Daar kun je de lekkerste groene smoothies
mee maken.”

Boele Ytsma’s boek ’Ik ben een planteneter. Net als jij’ wordt
vandaag gepresenteerd. Het boek is uitgegeven door Uit-
geverij Lucht en kost 15 euro. Ytsma (1968) biedt over de
plantaardige leefstijl ook online-cursussen aan van 28 da-
gen, 100 dagen en van een half jaar. www.deplanteneter.nl

Boele Ytsma ergerde zich vroeger zelf aan overenthousiast proza. FOTO JOs PETERs
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Aardappelgolfballen
diewegrotten
indebosjes

E en uithaal, een zwiep en..
plons. In de sloot. Of in
de bosjes. Het lot van een
golfbal is onzeker. Jaar-
lijks belanden er in de VS

alleen al een slordige 300 miljoen
op plaatsen waar ze met geen mo-
gelijkheid meer vandaan kunnen
worden geslagen, berekende The
New York Times in 2010. En zoals
met alles van plastic duurt het eeu-
wen voor de sporen van zo’n mis-
slag zijn uitgewist. Dat kan korter,
vond Robert de Waal van Biogolf. In
samenwerking met de Wageningen
Universiteit ontwikkelde hij een
golfbal op basis van aardappelzet-
meel. Hard genoeg om flink tegen-
aan te slaan, zacht genoeg om in
acht jaar te verdwijnen.
Hoe de bal precies wordt gemaakt,

is geheim, zegt De Waal. Er zitten
in ieder geval geen giftige stoffen
in. “Een gewone golfbal bestaat uit
een rubberen mengsel met plastic
eromheen. Als hij in het milieu te-
rechtkomt, komen er na verloop
van tijd zware metalen vrij. Dat is
een groot probleem waar het Deen-
se parlement een paar jaar geleden
vragen over heeft gesteld.” De bio-
golfbal is gemaakt van plastic op
basis van aardappelzetmeel, een
restproduct dat wordt geleverd
door aardappelgigant Lamb Wes-
ton. De overige materialen zijn ook
op natuurlijke basis, claimt De
Waal.
Dat het acht jaar duurt voordat de

biogolfbal afbreekt, is een conserva-
tieve schatting, vervolgt hij. “In Wa-
geningen hebben ze de afbreek-
baarheid berekend met wiskundige
modellen. De omstandigheden
waarin dat gebeurt, kunnen enorm
verschillen. In de struiken zijn de
temperatuur en vochtigheid heel
anders dan in de sloot. Gemiddeld
duurt het twee tot acht jaar voordat
het balletje is afgebroken. De testin-
stallatie om de afbraakduur in prak-
tijk te toetsen, is nog in de maak.”
Aardappelzetmeel is dan wel na-

tuurlijk, maar moet het niet nog
heel veel chemische – en niet zo
duurzame – bewerkingen onder-
gaan voordat je er een golfclub te-
genaan kunt meppen? Volgens Har-
ry Bitter, hoogleraar Biobased Com-
modity Chemicals, en Piet Buwalda,
beiden verbonden aan de Wagenin-
gen Universiteit en niet betrokken
bij de ontwikkeling van de biogolf-
bal, valt dat wel mee. “De weekma-
kers die aan het zetmeelplastic wor-
den toegevoegd, kunnen ook af-
komstig zijn van natuurlijke pro-
ducten. Zelfs als het groene gedeel-
te slechts de helft is, is het al twee
keer duurzamer in vergelijking met
gangbare stoffen op basis van aard-
olie. Je moet ergens beginnen.”
Bitter bevestigt dat het mogelijk is

om de golfbal helemaal van natuur-

lijk materiaal te maken. Dieren die
aan een verrottende golfbal zouden
gaan knagen, krijgen dan geen gifti-
ge stoffen binnen. “Als je volledig
‘eetbare’ additieven gebruikt, kun-
nen die gewoon in het maagdarm-
stelsel worden afgebroken. Dezelf-
de technologie wordt gebruikt bij
het maken van kauwbotten voor
honden. Als Bello is vergeten waar
zijn bot ligt, is binnen een paar jaar
ieder spoor weg. Andersom gaat
Bello zeker niet dood als hij de golf-
bal opkauwt. Sterker, de gemiddel-
de afbraaktijd van de golfbal daalt
dan alleen maar.”
Gadi Rothenberg, hoogleraar He-

terogene Katalyse en Duurzame
Chemie aan de Universiteit van Am-
sterdam en mede-uitvinder van een
ander bioplastic, denkt dat de claim
over de afbraakduur van de biogolf-
bal wel klopt. “Het hangt uiteraard
af van de omstandigheden waarin
de bal moet afbreken, en van de sa-
menstelling van het plastic. Acht
jaar zal wel genoeg zijn.” Wel
plaatst hij vraagtekens bij het nut
van de biogolfbal. “Natuurlijk ra-
ken er een boel van die dingen
kwijt, maar een nieuw soort plastic
ontwikkelen voor een golfbal is wel
een erg klein toepassingsgebied. In
vergelijking met wereldproblemen
veroorzaakt door kunststofvervui-
ling is het nogal esoterisch.”
Behalve dat een golfbal een niche-

product is, is het de vraag of de af-
breekbare variant een verschil
maakt op de totale milieubelasting

van de golfsport. De Waal vindt van
wel: “De golfsport maakt juist nu
enorme stappen op het gebied van
duurzaamheid, bijvoorbeeld met de
certificaten van de Golf Environ-
ment Organisation. Wereldwijd
worden jaarlijks anderhalf tot twee
miljard golfballen verkocht. Ik ga
het milieu niet redden met een
golfbal, maar het is tenminste iets.”
Bitter vindt niet dat je de hele

golfsport over één kam kunt sche-
ren. “Een golfbaan in de Mohave-
woestijn of in Nederland maakt wat
betreft waterverbruik een enorm
verschil. Daarbij is landverbruik
voor elke sport een punt van aan-
dacht, niet alleen voor golf. In Ne-
derland worden steeds meer banen
tussen snijdende snelwegen aange-
legd. Dat draagt weer bij aan na-
tuurbeheer.”

De ballen zijn te koop op biogolf.com.
Een setje van drie kost 7,20 euro.

groendoen Robin van Wechem

Hard genoeg om tegenaan te slaan, zacht genoeg om in acht jaar te verdwijnen.

kritische blik op producten en diensten

‘Ik ga hetmilieu er
nietmee redden,
maar het is
tenminste iets’


