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Niemand vindt het leuk om in de natuur hoopjes uitwerpselen en wapperend toiletpapier te zien. 
Het ruikt vies, het ziet er onaangenaam uit, en bevat ook nog eens een risico voor de gezondheid. 
Maar als je moet, dan moét je... En wat doe je wanneer er geen toilet in de buurt is?

When nature calls... 
Je behoefte doen onderweg        
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Ecologische impact 

Gaat het alleen om urine, dan is de ecologische impact van jouw 

toiletbezoek beperkt. Urine is weinig schadelijk voor de bodem en 

planten. Wil je jouw impact toch beperken, dan kun je jouw plasje 

verdunnen door er water over te gieten. Maar wanneer jouw ‘grote 

boodschap’ in de natuur terechtkomt, kunnen allerlei bacteriën zich 

verspreiden. Bacteriën, zoals de gardia parasiet, verspreiden zich 

via uitwerpselen en kunnen je erg ziek maken. Ook dieren kunnen 

hierdoor besmet worden en verspreiden zo de bacteriën weer verder. 

Je kunt jouw impact beperken, door jouw drol te begraven (meer 

hierover verderop). Op die manier kunnen de organismen in de bodem 

de drol verteren. De impact wordt groter wanneer verschillende 

mensen op dezelfde plaats gaan, dan krijgt de natuur het moeilijker 

om haar werk te doen. Als de boel vol uitwerpselen en toiletpapier 

ligt, is de drempel lager om je eigen afval er bovenop te dumpen. De 

mens is nu eenmaal een kuddedier… 

De eerste tip ligt dan ook erg voor de hand: probeer om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen bij hutten, 

bivaks of langsheen de route. Vaak zijn regionale of nationale 

alpenverenigingen betrokken bij de ontsluiting van een berggebied 

en voorzien zij ook toiletten.  

Hoe moet je ontlasten in de natuur?

Voel je onderweg de druk oplopen en kun je niet anders dan door 

de knieën gaan? Dan zijn er enkele manieren om jouw behoefte 

‘milieuvriendelijk’ te doen. De meest gebruikte methode is om een 

‘cathole’ te graven. Net zoals een kat graaf je eerst een kuiltje, doet 

je behoefte, en gooit het nadien weer dicht. 

Stap 1: Graaf een kuiltje van 15 tot 20 centimeter diep. Het kuiltje 

hoeft niet dieper te zijn, want juist aan de oppervlakte leven 

organismen die helpen om het afval af te breken. Je kunt de hiel van 

je schoen, een piket, steen, wandelstok of lepel hiervoor gebruiken. 

Je kunt zelfs een lichtgewicht schepje aanschaffen voor deze klus, 

zoals ‘The deuce of spades (www.thetentlab.com). 

Stap 2: Meng de uitwerpselen met wat aarde door bijvoorbeeld 

met een tak te roeren. Door de uitwerpselen in kleinere stukjes te 

verdelen, versnel je het afbraakproces. 

Stap 3: Gooi het kuiltje weer dicht met de aarde en bedek het met 

bladeren, zand, steentjes,… 

Vermijd om je uitwerpselen zomaar te verstoppen onder een steen. 

Zo kunnen de restanten namelijk niet verteren. Bovendien levert dit 

weleens onaangename verrassingen op voor de volgende! 

Hoe kies je de juiste locatie? 

Mag je zomaar overal een ‘cathole’ graven? Beter niet. Hou rekening 

met de volgende elementen: 

• Doe jouw behoefte niet nabij een waterstroom. Ga minstens 

70 (grote) stappen verder. Zo vermijd je dat bacteriën het water 

besmetten. Blijf ook weg van het wandelpad en bivakplaatsen. 

• Vermijd om twee keer op dezelfde plaats te gaan. Ben je met 

een grote groep of verblijf je langer op dezelfde plek? Verspreid de 

‘catholes’ dan over een grotere oppervlakte. 

• Kies voor een plaats met donkere, organische grond. De organismen 

in de bodem helpen om de restanten te verteren. 

• Kies voor een zonnige plaats. De warmte van de zon versnelt het 

verteringsproces. 

• Kies voor een hoger gelegen plek waar – normaal gezien – geen 

water vloeit, opnieuw om besmetting te vermijden. 



Wat met het toiletpapier? 

Hoewel papier een natuurproduct is, duurt het lang voor toiletpapier 

volledig verdwijnt. Vermijd dus om toiletpapier achter te laten. Ook 

begraven is niet aan te raden, want dan breekt het papier slecht af. 

Je kunt overwegen om je toiletpapier te verbranden, maar in de 

praktijk is dit meestal niet zo evident. Bovendien is het ook risicovol 

in droge regio’s met een hoge kans op bosbranden. Als je ervoor kiest 

om je papier te verbranden, wees er dan zeker van dat je vuurtje 

weer helemaal gedoofd is. 

Beter neem je jouw gebruikte toiletpapier weer mee, totdat je een 

vuilnisbak tegenkomt. Je verpakt het papier in een stevige plastic 

zak (type zip-lock), eventueel verpak je dit zelfs dubbel. Wanneer je 

een vuilnisbak tegenkomt, gooi je het volledige zaakje weg. Als het 

toegestaan is om een kampvuur te maken op je bivakplek, kun je het 

verbranden. Alleen de inhoud weliswaar, niet de plastic zak. 

Een andere oplossing is om helemaal geen toiletpapier te gebruiken 

en te kiezen voor materialen die je vindt in de natuur. Denk aan grote 

bladeren, gladde stenen, een sneeuwbal,… Dit vergt enige oefening 

en experiment. Als je hiervoor kiest, bereid je toiletbezoek dan ook 

goed voor. De kans dat je geschikte materialen vindt binnen een 

armlengte van je hurkhouding is zeer klein! 

Inpakken en meenemen: ‘pack it out’ 

Soms is het niet mogelijk om je drol in de bodem te begraven: omdat 

je boven de boomgrens wandelt, omdat de bodem bevroren is, omdat 

je je in rotsachtig of besneeuwd terrein bevindt, … Bovendien duurt 

het op grote hoogte langer voordat je uitwerpselen verteerd zijn. Dan 

zit er niets anders op dan je drol in te pakken en mee te nemen naar 

het dal of de eerstvolgende hut. Ja hoor, je leest het goed, inpakken 

en meenemen! 

Deze gewoonte is in Europa nog lang niet ingeburgerd, maar in de 

V.S. doen ze het al sinds de jaren 70. Deze praktijk – ‘pack it out’ – 

ontstond naar verluidt bij kanoërs in de Grand Canyon. De smalle 

strandjes langsheen de rivier geraakten vervuild met menselijke 

uitwerpselen. De enige manier om dit te voorkomen, was door het 

afval weer mee te nemen. In sommige nationale parken in de V.S. is 

het intussen verplicht om je uitwerpselen te verzamelen. Het is niet 

uitgesloten dat dit in de toekomst ook in Europa een meer aanvaarde 

praktijk wordt. Steeds meer mensen trekken de kwetsbare alpiene 

omgeving in. Misschien wordt deze praktijk wel de enige manier om 

de bergomgeving op de lange termijn te beschermen… 

Er zijn intussen verschillende producten op de markt die je toelaten 

om je uitwerpselen weer mee te nemen. Merken zoals Cleanwaste, 

Restop en Biffy Bag voorzien een opvangzak om je behoefte in te 

doen. Deze zak kun je nadien hermetisch sluiten en meedragen tot 

je de zak kan weggooien. Helaas zijn deze producten moeilijk te 

verkrijgen in Europa. 

DIY opvangsystemen 

Het is ook mogelijk om een herbruikbaar opvangsysteem in elkaar 

te knutselen, zodat je jouw uitwerpselen weer mee kunt nemen. Een 

veel gebruikte methode in de V.S. is de zogeheten ‘poop tube’: een 

pvc-buis met schroefdop. Het is niet de bedoeling om je behoefte 

rechtstreeks in de buis te doen. Je doet je gevoeg op gewaxt papier 

of een koffiefilter en schuift dit in de buis. Eventueel kun je er wat 

kattenbakvulling in strooien om vocht en geurtjes te absorberen. 

De meer complexe modellen hebben een overdrukventiel om 

methaangas te laten ontsnappen. Anders kan de boel bij warm weer 

weleens ontploffen… 

Een andere, minder volumineuze methode, is het gebruik van een 

waterdichte tas of ‘drybag’. Je doet je behoefte in een zakje, dat 

je in de drybag bewaart totdat je de inhoud kan weggooien. Ook 

hier kun je wat kattenbakvulling toevoegen om vocht en geurtjes te 

absorberen. Eenmaal terug in de bewoonde wereld was je de buis of 

drybag weer uit. 

Meer informatie over beide systemen en een uitgebreid stappenplan 

vind je op wikihow.com: ‘how to make a poop tube’. Ook het 

centrum ‘Leave No Trace: Center for Outdoor Ethics’ maakte een 

instructievideo. Meer informatie vind je op lnt.org/poop-tube-101. 
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Hygiëne onderweg 

Ook wanneer je onderweg bent in de bergen is hygiëne belangrijk om 

besmetting te voorkomen. Nadat je jouw behoefte hebt gedaan, wil je 

zeker zijn dat je handen schoon zijn. Een kleine verpakking met ‘hand 

sanitizer’ kan een goede oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is 

om de hulp van een medereiziger te vragen. Hij/zij kan een fles water 

en biologische zeep klaar houden om je handen te wassen. 

Plassen voor dames 

Voor heren is plassen in de natuur vrij eenvoudig, maar dames moeten 

onvermijdelijk door de knieën. Als je problemen hebt met hurken, kun 

je gebruik maken van een plaskoker of plastuit om staand te plassen. 

Er zijn zowel herbruikbare modellen, als modellen voor eenmalig 

gebruik op de markt. 

In tegenstelling tot heren, maken dames ook bij een plaspauze gebruik 

van toiletpapier. Om je verbruik te beperken, kun je overschakelen 

op een ‘pee rag’ of plasdoek. In de V.S. is deze oplossing meer 

ingeburgerd dan in Europa. Een ‘pee rag’ is een stukje stof dat je (her-)

gebruikt om na het plassen droop te deppen. Nadien knoop je de doek 

aan je rugzak om te drogen. Je kunt kiezen om hiervoor een oude 

zakdoek of bandana te gebruiken, maar er zijn ook antibacteriële ‘pee 

rags’ op de markt zoals de Kula Cloth®. 

Urine is doorgaans niet gevaarlijk voor de gezondheid. Je hoeft je dus 

geen zorgen te maken om de ‘pee rag’ meerdere keren te gebruiken. 

Het is wel aangeraden om de plasdoek geregeld uit te spoelen om 

vieze geurtjes tegen te gaan. Je gebruikt de plasdoek dan ook alleen 

voor urine! Van zodra je weer thuis bent, kan het stukje stof in de 

wasmachine. 

Meer weten 

Het zal allicht enige tijd duren voor we de ‘poop-tube’ en de ‘pee rag’ 

ook in Europa te zien krijgen. Maar nu steeds meer mensen de bergen 

in trekken, moeten we op zoek naar manieren om onze impact te 

beperken en de bergomgeving leefbaar te houden. 

Wil je meer weten over milieuvriendelijk ontlasten? 

De Amerikaanse Kathleen Meyer schreef in 1989 de klassieker “How 

to shit in the woods”: meer dan honderd pagina’s met bloedserieuze 

informatie over dit thema. 

Neem zeker ook een kijkje op de website ‘leave no trave’ (lnt.org) en 

klik door naar principe 3.

 

Tips

• Maak zoveel mogelijk gebruik van sanitaire voorzieningen 

• Doe je behoefte in een ‘cathole’ en neem het wc-papier mee 

• Kun je jouw behoefte niet begraven, neem het hele zaakje dan 

terug mee naar het dal 

• Laat geen wc-papier achter of gebruik het gewoon niet: kies voor 

wat de natuur biedt of een plasdoek 

• Doe je behoefte niet in de buurt van water, ga minstens 70 

stappen verder 

• Bereid je toiletbezoek voor: kies de juiste plek, voorzie de nodige 

materialen en denk na over het gebruik van toiletpapier 
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