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Olympisch surfer Dorian van Rijsselberghe

‘Goede waterkwaliteit belangrijk 
voor iedereen’

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe kwam vorig jaar in het nieuws, 

toen hij ageerde tegen de slechte kwaliteit van het olympische surf- 

en zeilwater bij Rio de Janeiro. Van Rijsselberghe is ambassadeur 

van de Nederlandse Plastic Soup Foundation en zet zich al langer in 

voor dit probleem.

Dorian van Rijsselberghe werd in 2011 

wereldkampioen windsurfen en in 2012 

in Londen Olympisch kampioen in de RS:X-

klasse. Enige jaren geleden was er sprake van 

dat het planksurfen op Olympisch niveau zou 

worden vervangen door het kitesurfen. Maar 

deze beslissing is inmiddels teruggedraaid, 

zodat Van Rijsselberghe zijn Olympische titel 

in 2016 toch kan verdedigen in Brazilië. 

U luidde de noodklok over de waterkwa-

liteit in Guanabara Bay bij Rio de Janeiro, 

de olympische haven voor de Spelen deze 

zomer. Wat zag u daar?

Van Rijsselberghe: ‘Een ontzettend vieze 

baai, vol met plastic en andere troep. Echt 

van alles dreef er rond: plastic tassen, pet-

flessen, etensresten, dode dieren en zelfs 

koelkasten. Als zeiler merk je dat die rot-

zooi aan je plank blijft hangen, maar het is 

natuurlijk dramatischer voor de mensen en 

dieren die rondom de baai leven. Daarom 

moet de waterkwaliteit daar echt worden 

aangepakt.’

Heeft uw signaal tot acties geleid? 

Van Rijsselberghe: ‘Ik heb mijn mond open-

getrokken en hoop dat ik veel mensen aan 
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het denken heb gezet. De waterkwaliteit 

daar is slecht en ik hoop dat mensen luis-

teren en het belangrijk genoeg vinden om 

dat te veranderen.’ 

Wat vindt u dat er moet gebeuren in de 

Guanabara Bay, maar ook wereldwijd?

Van Rijsselberghe: ‘We moeten met z’n al-

len denken om het milieu. Gooi geen troep 

en plastic zomaar weg en recycle! Samen 

met de Plastic Soup Foundation zet ik mij 

in voor een schone Baai van Guanabara. Zo 

zouden de open riolen, die daar uitmonden 

in de baai, aangepakt moeten worden. 

Denk aan de natuur en aan hoe je deze 

doorgeeft!’

Open riolen
De belofte om de zwaar vervuilde 

Guanabara Bay schoon te maken was 

aanvankelijk onderdeel van het voorstel 

dat Rio de Janeiro deed om de Olympische 

Spelen in 2016 te mogen organiseren. Dit 

blijkt echter een bijzonder moeilijke op-

gave. Slechts 34% van het afvalwater wordt 

in deze stad met zo’n 7 miljoen inwoners 

door waterzuiveringsinstallaties gereinigd. 

De rest stroomt zo de zee in. Rondom 

de baai liggen in totaal vijftien steden 

die gezamenlijk 18.000 liter afvalwater  

per seconde produceren. Ook monden er 

55 rivieren uit in de baai, met alle vervui-

ling uit het achterland van dien. 

Zo’n 70% van het rioolwater komt onbe-

handeld de zee in. Ook andere olympische 

zeilers en surfers hebben zich beklaagd 

over de grote hoeveelheden troep die in 

zee drijft. Van Rijsselberghe: ‘Het gaat mij 

niet alleen om het schoonmaken van het 

wedstrijdwater voor de Olympische Spelen, 

maar om het structureel aanpakken van 

het lokale milieuprobleem.’

Wat betekent water in het algemeen voor u?

Van Rijsselberghe: ‘Water is natuurlijk heel 

erg belangrijk voor mij. Ik ben opgegroeid 

op Texel, een eiland met veel natuur en om-

ringd met water. Ik leef van de elementen 

wind, water en zee. Als windsurfer ben ik 

bijna dagelijks op het water te vinden.’

Waarom is een goede waterkwaliteit belangrijk 

voor de watersport?

Van Rijsselberghe: ‘Waterkwaliteit is niet 

alleen belangrijk voor watersporters, maar 

voor iedereen. Watersporters bekommeren 

zich eerder om de kwaliteit van water en 

de aarde; ik denk omdat we er allemaal zo 

graag gebruik van maken. Als watersporter 

word je geconfronteerd met de vervuiling 

van het water en daardoor besef je je snel-

ler dat waterkwaliteit belangrijk is.’

‘Het besef dat je bewust moet omgaan met 

de natuur, is mij met de paplepel ingego-

ten; ik ben opgegroeid op een biologisch-

dynamische boerderij. Afgelopen jaar ben 

ik zelf vader geworden en ik besef me 

– mede daardoor – steeds meer dat we onze 

omgeving moeten redden en in goede staat 

doorgeven aan onze kinderen. Alles wat 

wij nu doen, heeft effect op de natuur.’

Welke gevolgen heeft een slechte waterkwaliteit 

voor watersporters?

Van Rijsselberghe: ‘Het vervuilde water 

kan watersporters behoorlijk ziek maken. 

Zeker wanneer je ermee in contact komt 

als je bijvoorbeeld open wondjes hebt. 

Daarnaast beïnvloedt de waterkwaliteit de 

wedstrijden. Je kunt tegen vuil aanvaren 

of er blijft troep aan je surfplank hangen, 

waardoor je wordt afgeremd. Dit gaat zelfs 

zo ver dat ik tijdens een wedstrijd weleens 

achteruit moet varen om de troep van mijn 

zwaard af te krijgen.’ 

Heeft u zelf wel eens te maken gehad met nadelige 

gevolgen voor uw gezondheid vanwege een slechte 

waterkwaliteit? 

Van Rijsselberghe: ‘Met mijn gezondheid 

gaat het goed en ik heb nog nooit echt ge-

zondheidsklachten gehad vanwege slechte 

waterkwaliteit. Maar ik zorg er wel voor 

dat ik niet van mijn board val als het water 

niet schoon is!’

Vindt u dat watersporters in Nederland zich vol-

doende bewust zijn van de waterkwaliteit en het 

belang daarvan?

Van Rijsselberghe: ‘Nederland gaat in ver-

gelijking met andere landen al veel bewus-

ter om met de natuur en de kwaliteit van 

het water. We gooiden in Nederland vroe-

ger veel meer weg, dit wordt steeds beter. 

Maar, het is nog steeds niet optimaal. We 

moeten bijvoorbeeld veel minder plastic 

gebruiken en meer recyclen.’

 

‘alles wat wij nu 

Doen, heeft effect 

op De natuur’


