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A
ls het aan Jacqueline 
van Noordenne ligt, 
wel. De Woerdense 
ergert zich aan het 
consumptiegedrag 

van de meeste mensen. ,,We hebben 
allemaal zóveel spullen op zolder 
waar we niets mee doen. Zonde!”

Om dat een beetje tegen te gaan, 
richtte Van Noordenne vorig jaar 
in de Duurzaamheidswinkel in 
Woerden een ruilkast in. ,,En die 
heeft iedere twee maanden een 
ander thema. Zo hebben we vorig 
jaar een tijdje kook- en bakspullen 
geruild. En daarna stonden er 
weer bordspellen in de kast.”

Sinds januari zijn de klusspullen 
aan de beurt. ,,Gereedschap ruilen 
gek? Helemaal niet”, vindt Van 
Noordenne. ,,Denk aan bijvoor-
beeld boormachines. Dat zijn dure 
apparaten, die je eigenlijk maar 
zelden gebruikt. Een gaatje boren 
duurt zo’n vijftien seconden. De 
gemiddelde mens gebruikt een 
boormachine daardoor maar zo’n 
twintig minuten in z’n leven. Dat 
kan je dan dus prima ruilen.”

Van Noordenne loopt naar de 
kast waar al flink veel mensen hun 
oude klusspullen hebben achter-
gelaten. Ze pakt een paar verfbeu-
gels op. ,,Dit is toch fantastisch? Je 
saust een keer een muurtje en ge-
bruikt het daarna nooit meer. Nu 
ligt het hier en kan iemand het 

gratis meenemen”, klinkt Van 
Noordenne enthousiast. ,,Nu hoop 
ik dat er binnenkort ook nog wat 
restjes verf komen te staan. Dat 
zou helemaal mooi zijn.”

Veel spullen zijn volgens Van 
Noordenne geschikt om te ruilen. 
,,We hebben een tijdje puzzels en 
stekjes gehad. Die liepen zó goed 
dat daar nu permanent een kast 
voor is ingeruimd”, laat ze weten. 
,,Maar niet alles loopt hoor. Een 
tijd terug hadden we kantoorarti-
kelen. Er lagen schriften en multo-
mappen, maar daar was geen 
animo voor.”

Ruilknaller
Wat aankomend jaar een echte 
ruilknaller wordt? ,,Ik weet het 
niet. We hebben hierna naaispul-
len op de planning staan. En verder 
in het jaar komen nog feestartike-
len, buitenspeelgoed, dierenspul-
letjes en kerstdecoraties. Ik ben ei-
genlijk over alles heel enthousiast.”

De trend om dingen te ruilen via 
een kast begon eigenlijk met de op-
komst van de minibieb. Die werd 

vooral populair tijdens corona. In 
februari 2020 kende Nederland 1500 
geregistreerde minibiebs bij mini-
bibliotheek.nl. Nu, drie jaar later, is 
het aantal minibiebs in Nederland 
met 4594 stuks verdrievoudigd.

Het succes van minibiebs en an-
dere ruilkastjes heeft volgens futu-
rist en trendwatcher Adjiedj Bakas 
niet zoveel te maken met dat we be-
wuster met onze spullen om willen 
gaan. ,,Als je naar een ruilkast gaat, 
kom je vaak met andere mensen 
aan de praat. Mensen helpen elkaar 
en eenzaamheid wordt op die ma-
nier doorbroken. We hadden tij-
dens corona allemaal behoefte aan 
contact met anderen. Dat kon dank-

zij ruilkastjes. We zijn mede hier-
door weer een stuk socialer met el-
kaar geworden”, vindt Bakas.

Dat ziet ook Saskia Buitelaar, die 
in 2017 als een van de eersten in de 
regio een minibieb bij haar in de 
wijk in Alphen plaatste. ,,Sinds de 
boekenkast hier staat, heb ik meer 
contact met mensen. Ik ben een 
stuk minder anoniem in de wijk.”

Van Noordenne is blij met deze 
trend.  ,,Nu hopen dat dit doorzet. 
De ruilkasten hebben een sociale 
functie en zijn ook nog goed voor 
het klimaat. In de jaren 80 hadden 
we ook een geitenwollensokken-
generatie. Hopelijk zijn de ruilkas-
ten een blijvende vernieuwing.”

 c  In Woerden kunnen nu ook klusspullen worden geruild

Gereedschap ruilen 
gek? Helemaal niet
Ruilen is hip! De minibiebs en openbare kasten 
met bijvoorbeeld puzzels en planten schieten 
als paddenstoelen uit de grond. In Woerden 
kunnen nu zelfs klusspullen worden geruild. Is 
ruilen het nieuwe kopen?

 e Jacqueline van Noordenne bij de ruilkast in de Duurzaamheids-
winkel in Woerden. FOTO RIANNE DEN BALVERT


