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Nederlander Yvo de Boer, hoofd
van het klimaatbureau van de
VN, over hoe de klimaattop in
Kopenhagen te laten slagen.
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“Kill your idols!” zong de legendarische rockband Sonic Youth
begin jaren tachtig. De economie zat in een diep dal, de jeugdwerkloosheid was enorm. Maar in plaats van bij de pakken
neer te zitten, namen veel jongeren het heft in eigen hand. Er
was No Future, dus creëerde je het heden. Woningen werden
gekraakt, ‘werk’ zelf gecreëerd. Dat kon van alles zijn: fietsenmaker, bakker, geitenboer, meubelmaker, muzikant, radiomaker, journalist of fulltime activist. Op deze
manier ontstond een bloeiende parallelle
sociale economie waar de harde wetten
van het kapitalisme werden getrotseerd
en men het leven zelf vorm gaf. Zonder
toekomst, maar met een groot vertrouwen
in eigen kunnen en een broertje dood aan
revolutionaire helden, reddingbrengende
politici of andere idolen
In moest hieraan terugdenken toen ik,

commentaar
in de week dat de Obamania in de Nederlandse media een
hoogtepunt bereikte, de door Llink uitgezonden documentaire ‘Made in Detroit’ bekeek. Industriestad Detroit was ooit
de Motor City van Amerika, maar de laatste decennia is de
auto-industrie hier grotendeels verdwenen en de economie
ingestort. Plekken waar vroeger huizen, fabrieken en scholen
stonden, liggen nu braak. In deze ‘vergeten’en gewelddadige stad neemt een deel van de bevolking het heft in eigen
handen. Op braakliggend terrein midden in de stad produceren zij groenten, fruit en honing. De oogst wordt gedeeld met
armen, omwonenden, of op de markt verkocht. Detroit als
Transition Town (pag 14), niet uit overtuiging maar noodgedwongen.
De film zoomt in op zwarte tienermoeders die kunnen studeren omdat de plaatselijke highschool hun kinderen tijdens de
lesuren opvangt. Ze leren er onder meer tuinieren, waardoor
zij niet alleen kennis maken met ‘slow-food’, maar ook na het
verlaten van de school als stadsboer in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.Het bevlogen docentenkorps motiveert de
jonge moeders op deze manier hun leven weer op te pakken,
vorm te geven en zo hun eigenwaarde hervinden.
Ik ben benieuwd of de voormalige opbouwwerker Barack
Obama dit voor ogen had toen hij in zijn inaugurale rede de
Amerikanen opriep hun zelfrespect te hervinden. Hij maakte
hen in ieder geval wel duidelijk dat ze van hem geen wonderen moeten verwachten. Gelukkig maar, zou ik zeggen. De
wereld veranderen doe je namelijk zelf. Aan de slag!
Freek Kallenberg
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Vieze banken



Oude tijden herleven
Zaterdag 17 januari protesteerden zo’n 2500
mensen tegen de mogelijke aanleg van een
snelweg door het natuurgebied Amelisweerd,
nabij Utrecht. De betogers hadden felle kleding
aangetrokken en vormden een menselijk lint.
Ze volgden een deel van het tracé dat nu op de
tekentafels van Rijkswaterstaat ligt. Zo wilden
de actievoerders laten zien hoe de weg het
landschap zou doorsnijden. Die snelweg, een
verbindingsweg tussen de A12 en de A28, is een
van de onderzochte opties om de verkeersdrukte
rond Utrecht te verlichten. De bekendmaking
van die plannen veroorzaakte eind vorig jaar
veel consternatie. In Amelisweerd werd 25 jaar
geleden namelijk ook al hard actie gevoerd
om het natuurgebied te beschermen tegen de
geplande aanleg van een snelweg. Actievoerders
verschansten zich in bomen om dat te voorkomen; de eerste bosbezetting in de Nederlandse

actiegeschiedenis. Het mocht niet baten: de A27
kwam er, en snijdt sindsdien het westen van
Amelisweerd van de rest van het gebied af. De
actievoerders van nu, waaronder veel ‘veteranen’
wachten de definitieve besluitvorming niet af en
hebben de afgelopen tijd al veel protesten georganiseerd. GroenFront organiseert alvast cursussen
boomklimmen om zich voor te bereiden op een
eventuele bezetting van het bos.
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Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen om het klimaat,
zo blijkt uit een onderzoek onder
tienduizend consumenten in 22
landen van managementbureau
Accenture. Slechts 13 procent
van de Nederlanders gelooft
dat klimaatverandering een
rechtstreekse impact op hun
leven zal hebben. Daarmee liggen
ze ver onder het gemiddelde van
28 procent in andere westerse
landen. Dit staat in groot contrast
met de bevolking in opkomende
economieën waarbij de meerderheid (56 procent) overtuigd is van
de impact van klimaatverandering op hun leven. Tegelijkertijd
is 70 procent van de bevolking
in die landen optimistisch dat

klimaatverandering kan worden
opgelost. In de ontwikkelde
landen is dat minder dan de helft
(48 procent). In Nederland zegt
59 procent optimistisch te zijn.
De polarisatie van bezorgdheid
en vertrouwen is terug te zien in
het verschil in de bereidheid tot
handelen. Meer dan de helft van
de bevolking in opkomende economieën zegt dat ze zeker op een
nieuw product zou overschakelen
als het de schade aan het klimaat
zou minimaliseren, tegenover
amper 24 procent in ontwikkelde
economieën. De Nederlandse
consument lijkt hier nog minder
toe bereid te zijn: slechts 17
procent zegt te veranderen van
product.

Groen banenplan
Het kabinet moet de komende
twee jaar ruim 3 miljard euro
investeren in een groen banenplan. Dat levert Nederland ruim
honderdduizend extra banen
op, onder meer in de bouw, de
auto-industrie en de metaalsector. Dat stellen de vakcentrale
FNV en de Stichting Natuur en
Milieu in hun plan voor een
Green New Deal. De organisaties pleiten voor verlaging van
de btw op milieuvriendelijke
goederen en diensten. Daarnaast moeten mensen goedkoop
kunnen lenen om hun huis te
isoleren en moeten geplande
investeringen in het openbaar
vervoer en windenergie naar
voren worden gehaald. Volgens het Planbureau voor de
Leefomgeving en het Centraal
Planbureau hebben de meeste
stimuleringsmaatregelen in

klimaat en energie niet snel
genoeg effect om de recessie te
verminderen. Uitzondering is
de bouwsector waar versnelde
energiebesparing in woningen
en kantoren kansen biedt voor
werkgelegenheid. Bovendien
brengt dit de kabinetsdoelen op
het gebied van energiebesparing
en klimaat dichterbij.
De snelste manier om de Kyotodoelstellingen te halen de economische crisis zelf, tenminste,
op korte termijn. Door de dalende economische activiteiten
neemt de CO2-uitstoot snel af.
Maar doordat tegelijkertijd de
investeringen in energiebesparing afnemen, en door de lagere
energieprijzen de prikkel om
over te schakelen op duurzame
energie verdwijnt, is de crisis op
de langere termijn waarschijnlijk slecht voor het milieu.
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Op GroenLinks na stemde
de gehele Tweede Kamer
onlangs in met de wijziging
van twee wetten, waarmee
het kabinet de aanleg van
maar liefst dertig wegverbredingsprojecten wil doordrukken. Het gaat om de de
Spoedwet Wegverbreding
en de Tracéwet. Volgens
GroenLinks
Kamerlid
Vendrink
worden
door aanpassing van
die wetten
de meest elementaire eisen
aan onderzoek naar de ontwikkeling van het verkeer
en de luchtkwaliteit opzij
geschoven. Het gevolg is dat
omwonenden van snelwegen geen poot meer hebben
om op te staan.
Ook het voornemen van het
kabinet om de effecten van
de kilometerheffing bij deze
en andere projecten buiten
beschouwing te laten, kan
volgens Vendrik niet door
de beugel: “Kennelijk zijn
Eurlings en Cramer zó pessimistisch over de effecten
van een kilometerheffing, dat
ze deze op voorhand al willen
verwaarlozen. Terwijl er met
een kilometerheffing miljarden bespaard kunnen worden
op de aanleg van extra asfalt.”
Eind vorig jaar nog verscheen
er een rapport, geschreven in
opdracht van Koninklijk Vervoer Nederland, waarin uiteen
werd gezet dat extra asfalt op
den duur altijd leidt tot extra
verkeer, waardoor de uitstoot
per saldo toeneemt. Daarmee
wordt de milieuwinst die op
korte termijn te boeken valt
door betere doorstroming
weer teniet gedaan.
Bovendien is het de vraag
of door het versneld aanleg-

gen van nieuwe wegen en
extra rijstroken de files wel
afnemen. Het doortrekken van
de A4 Midden-Delfland leidt
bijvoorbeeld tot veel meer files
rond Rotterdam. Dat blijkt
uit onderzoek dat Arcadis in
opdracht van Rijkswaterstaat
heeft uitgevoerd naar dit veel
besproken stuk snelweg. Uit
het nog niet
gepubliceerde
onderzoek,
in bezit van
Cobouw, blijkt
dat het wegennet rond Rotterdam bijkans bezwijkt als de
A4 wordt doorgetrokken. Op
kaartjes die de verkeerssituatie in 2020 moeten weergeven is te zien hoe de Van
Brienenoordbrug, de A20 en
de Beneluxtunnel bloedrood
kleuren. Ofwel, het verkeer
staat daar in de ochtend- en
avondspits muurvast.
Overigens zijn die gegevens
al langer bekend, omdat
onderzoeken in 2003 en 2006
dezelfde uitkomsten hadden.
In oktober van 2007 maakte
voormalig VROM-minister
Winsemius bekend dat de
ministeries van VROM en
Verkeer en Waterstaat een alternatief voor de A4 MiddenDelfland hadden uitgewerkt
dat een oplossing bood voor
meerdere verkeersknelpunten
in de regio Rotterdam-Den
Haag. Dat is toen in een la
verdwenen omdat regiobestuurders vreesden voor extra
vertragingen. De kans dat het
daar nog uit komt is klein.
Eurlings blijft bij zijn standpunt dat het doortrekken van
de A4 samen met het verbreden van de A13 de beste oplossing is voor het fileprobleem
in de regio. Het is de vraag of
de Kamer zal instemmen met
de aanleg van een snelweg die
tot meer files leidt.
H H / S i e b e S wa r t

HH/Sabine Joosten

Geen zorgen om klimaat

HH/Rob Huibers

Het Europese Parlement
wil het gebruik van ruim
twintig gevaarlijke, kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen in de hele
Europese Unie verbieden.
Als de lidstaten daarmee instemmen moeten boeren en
chemische industrie 22 van
de meest giftige pesticiden
het komende decennium
vervangen. De pesticiden
kunnen kanker veroorzaken, zijn schadelijk voor de
voortplanting en kunnen
de hormoonhuishouding
verstoren. Het aan banden
leggen van het gebruik van
gevaarlijke bestrijdingsmiddelen is een zegen voor
bijenhouders in de EU. Wereldwijd nemen bijenpopulaties fors af, onder andere
door het gebruik van landbouwgif. Milieuorganisaties
zijn eveneens blij met het
verbod, maar hebben ook
kritiek. Ze betreuren dat
nog lang niet alle schadelijke stoffen verboden zijn.
Volgens Greenpeace moet
de EU de bestrijdingsmiddelen onmiddellijk verbieden in plaats van gebruikers
een periode van tien jaar te
geven om ze te vervangen
door minder schadelijke
alternatieven. Volgens de
organisatie zijn er voldoende milieuvriendelijke
vervangers beschikbaar. “Nu
wordt de komende jaren
nog veel voeding vervuild
met schadelijke stoffen”,
aldus Greenpeace.

Fileleed

in het onderzoek zijn Fortis, ABN Amro en ING;
ze scoren op enkele onderwerpen voldoende,
maar vaker onvoldoende of slecht. Alleen ASN en
Triodos springen er goed uit; Rabobank/Robeco
redelijk. Volgens de vier organisaties willen steeds
meer mensen weten of hun bank hun spaargeld
verantwoord investeert. De onlangs gepresenteerde ‘Eerlijke Bankwijzer’, die helpt spaarders
een bewuste keuze te maken voor een bank, ging
de eerste dag al tijdelijk uit de lucht, omdat de
site het grote aantal bezoekers niet aan kon. De
bankenwijzer is te vinden op: www.eerlijkebankwijzer.nl

ZAK

Ban op gif

De meeste banken investeren het geld van hun
spaarders nog steeds in bedrijven die betrokken
zijn bij milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden, schendingen van mensenrechten en
wapenleveranties aan dictaturen. Veel banken
hebben nog nauwelijks beleid om dit soort investeringen te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek
van bureau Profundo in opdracht van Oxfam
Novib, Amnesty International, Milieudefensie en
FNV. Vooral Aegon, DSB, Frieslandbank en SNS
komen slecht uit het onderzoek. Deze banken
kijken niet of nauwelijks of hun investeringen
maatschappelijk verantwoord zijn. Middenmoters
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“Het roer moet
fundamenteel om”
De klimaattop in Poznan is achter de rug, die in Kopenhagen
komt eraan, onder leiding van Yvo de Boer. “Mondjesmaat is
de grootste vijand van verandering.”
M y r t h e Ve rw e i j

Y

vo de Boer, geboren in Wenen
als zoon van een Nederlandse
diplomaat, was tot 2006 directeur Internationale Zaken bij
het Ministerie van VROM. Daarna werd
hij hoofd van het klimaatbureau van de
VN, de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Onder zijn leiding moet er komend
jaar in Kopenhagen een nieuw klimaatakkoord bereikt worden. Want de eerste
periode van het Kyoto protocol loopt in
2012 af. Op gesprek in Bonn bij een man
met een missie, die wel eerst nog even
zijn boterhamzakje leeg eet.
De Boer: “In wezen is klimaatbeleid het
eenvoudigste wat er bestaat. Je hebt een
kostencurve van hernieuwbare energie
die naar beneden gaat, en de kosten van
fossiele energie die omhoog gaan. Op het
moment dat die elkaar kruisen is alles
opgelost en kunnen we naar huis. Dus de
kern is: zorgen dat je de kosten van vervuiling in de prijs krijgt. Als je dat met
succes hebt gedaan is de oplossing in
zicht.”
Voor het zover is, moet er overeenstemming over een nieuw klimaatakkoord
bereikt worden. ‘Kopenhagen’ wordt een
succes als aan drie voorwaarden wordt
voldaan, zegt De Boer: “Ten eerste, helderheid over de verplichtingen die een
kerngroep van landen wil aangaan. Voor
industrielanden betekent dat juridisch


bindende reductieverplichtingen voor
hun uitstoot. Voor de grote ontwikkelingslanden denk ik eerder aan een inspanningsverplichting. Ten tweede: geld
op tafel voor ontwikkelingslanden. Ten
derde, een andere manier om dat geld te
beheren. Want dat gebeurt nu nog teveel
volgens de spelregels van de Westerse donoren. Dat moet democratischer. Deze
drie voorwaarden hangen met elkaar samen. Zonder het een lukt het ander niet.
Maar verder is er vooral veel politieke wil
en veel druk nodig.”
Is die politieke wil er wel? Nederland en
veel andere landen werken nationaal
vooral met vrijwillige convenanten. Zullen zij op internationaal niveau wel bindende verplichtingen aangaan?
“Dat denk ik wel. De EU doet met het
Europees klimaatpakket een bod van 20
procent minder uitstoot in 2020, tot 30
procent minder als andere landen meedoen. Het gaat op nationaal niveau inderdaad gedeeltelijk op basis van vrijwillige
afspraken, hoewel ik het gevoel heb dat
dat steeds minder wordt. Want je brengt
jezelf in de problemen als je internationaal verbindende verplichtingen aangaat
maar dat op nationaal niveau niet goed
regelt. Steeds meer klimaatzaken vallen
bovendien onder Europese regelgeving.
Er is het emissiehandelssysteem, afspraken over percentages duurzame energie, afspraken - zij het niet verschrikkelijk inspirerende - met de auto-industrie

Straks valt ook de luchtvaart onder het
Europees klimaatbeleid, een grote stap
vooruit.”
Die doelstelling van 20 procent mag voor
een groot deel buiten de EU gerealiseerd
worden. Een wassen neus?
“Een vermeden ton is een vermeden
ton. Het maakt de atmosfeer geen biet
uit waar die ton vermeden wordt, als die
maar vermeden wordt.”
Verdwijnt daarmee de noodzaak om in eigen huis veranderingen door te voeren?
“Het klimaatpakket staat op drie pijlers:
energievoorzieningszekerheid, klimaat
en concurrentiekracht. De Europese
Commissie wilde die met elkaar verbinden, zodat het een stimulans zou worden voor een andere Europese economie.
Die druk is een beetje weg op het moment dat je meer uitstootrechten gratis
weg gaat geven, het veilen later invoert,
en meer goedkope ontsnappingsmogelijkheden in het buitenland biedt. Dat is
zonder meer waar.”
Heeft in dit klimaatpakket de vermeende concurrentiekracht het gewonnen van
het klimaat?
“Ik denk het wel. Er werd ook door Jan
en alleman geroepen dat ze bloot staan
aan internationale concurrentie en failliet zouden gaan als het pakket werd
doorgevoerd. De cementindustrie beweerde zelfs dat 85 procent van hun
milieudefensie magazine 1/2 – 2009
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aangenomen door Kofi Annan heb ik gezegd: als je denkt dat ik achter mijn bureautje in Bonn ga zitten, moet je mij
niet hebben. Want als je deze baan doet,
moet je er vol voor gaan. Maar je moet er
ook niet eindeloos mee doorgaan. Het is
ook lastig. Je bent het secretariaat van de
onderhandelingen. Het is erg belangrijk
dat je je neutraliteit bewaart. Maar als je
landen, leiders niet op hun verantwoordelijkheden wijst, als je niet probeert die
discussie vooruit te helpen, actief mensen bij het debat betrekt, dan schiet het
niet op.”

branche naar het buitenland zou vertrekken. Ik zag al voor me dat je dan al
die cementfabrieken naar China verplaatst en al die zakken cement weer
naar Europa sleept om ze te verkopen.
Niet echt geloofwaardig. Ook volgens
berekeningen van de Europese Commissie had dat oorspronkelijke pakket
niet de ondergang van de Europese economie betekend.
De oude economie heeft natuurlijk heel
veel politieke macht en de nieuwe economie heeft moeite om een plek aan tafel te krijgen. Als je kijkt naar de bijdrage van de energie-intensieve industrie
aan het bruto nationaal product of het
aantal banen, dan vind ik het af en toe
verbijsterend dat ze er nog zo goed in
slagen om de politiek een bepaalde kant
op te krijgen.”

Knollen

De lange termijn wordt voor politici pas
belangrijker dan de korte termijn wanneer er een internationale afspraak ligt
waar alle landen aan meedoen, stelt de
Boer. Maar dat is niet de enige voorwaarde. “Er ontbreekt een sterke druk
vanuit de publieke opinie. Ik heb in Poznan de NGO-beweging van bureaucratisering beschuldigd. Die lopen daar allemaal rond met dassen om en zitten te
vergaderen. In plaats van dat ze, bij wijze van spreken, stenen door de ruiten
aan het gooien zijn.”


Want wat zouden NGOs en burgers moeten doen om uw werk richting Kopenhagen makkelijker te maken? De barricaden
op?
“Veel meer ja! Gewoon ouderwets de
barricaden op. Ik vind dat aan de politiek
onvoldoende duidelijk wordt gemaakt
hoe serieus mensen dit nemen.”
Voormalig Kamerlid Wijnand Duyvendak
vindt dat juist de klimaatbeweging zich
breed, heel open en niet confronterend
moet opstellen.
“Daarmee ben ik het zo oneens als maarkan! Het lijkt mij verschrikkelijk frustrerend om burger te zijn wat ik overigens
ook ben. Braaf je afval te scheiden, met
spaarlampen bezig te zijn, zonnepanelen
op je dak te leggen, goed te kijken welke koelkast je koopt, en dan te zien dat
bij de overheid... ik wil niet zeggen dat
er geen flikker gebeurt, maar het is niet
in overeenstemming met de ernst van
de problematiek. Ik denk niet dat je dat
echt verandert door verschrikkelijk open
en niet confronterend zijn. Je ziet maar
zelden dat politici het gevoel hebben dat
hun zetel op het spel staat afhankelijk van
de positie die ze innemen ten aanzien
van klimaat. Wie confronteert ze nou?
Allerlei instellingen die studies doen en
een pak dragen.
Dat de milieubeweging plannen van de
overheid tegen het licht houdt vind ik
erg nuttig. Als er een knol op tafel komt,

kan de milieubeweging duidelijk maken
dat het echt om een knol gaat en niet
om een citroen. Die analytische inbreng
vind ik heel belangrijk. Ook de bijdrage van Greenpeace waardeer ik: concreet aangeven wat er meer gedaan kan
worden zonder dat de wereld naar de
verdoemenis gaat (Energy Revolution
scenario – MV).”
Hoe krijgt u politieke leiders zo ver om stevige maatregelen te nemen?
“Ik heb vaak een soort beeld in mijn
hoofd van drie mensen, ergens op een richeltje staan en die tegen elkaar zeggen:
‘spring jij eerst? Ik volg zo.’ Daar moet je
heel veel vertrouwen voor hebben. In Kopenhagen moet iedereen gewoon tegelijk
springen. Ik heb lang genoeg voor een
milieuministerie gewerkt om te weten
dat je wel wat steun kan gebruiken van
collega’s met zware portefeuilles om iets
erdoorheen te krijgen. Zolang dit alleen
een discussie is in het milieudomein en
niet in het fiscale, economische en transportdomein, is het moeilijk om verder te
komen. Daarom kijk ik of we een soort
kerngroep van regeringsleiders kunnen
vormen, die representatief is voor de
verschillende belangen, met hen wil ik
daar consensus kunnen krijgen over de
hoofdzaken.”

Er moet via het adaptatiefonds geld komen voor ontwikkelingslanden om zich
aan te passen aan klimaatverandering.
Vindt u het pijnlijk om te zien hoe rond de
kredietcrisis in ijltempo miljarden beschikbaar werden gesteld , terwijl harde toezeggingen voor het adaptatiefonds uitblijven?
“Ik denk dat die harde toezeggingen in
Kopenhagen worden gedaan, als onderdeel van een groter onderhandelingspakket. Het klinkt misschien cynisch, maar
ik denk dat de industrielanden boter bij
de vis willen. Dat leidde ook tot grimmigheid in Poznan. Een aantal ontwikkelingslanden zei: jullie gijzelen de armen
door te zeggen ‘we geven je pas geld voor
aanpassing aan klimaatverandering als je
ook een reductieverplichtingsinspanning
op je neemt’. En op zich hebben ze gelijk.
Dat is wat er gebeurt. De industrielanden
verzamelen middelen voor de onderhandelingen. Klimaatpolitiek is niet wezenlijk anders dan andere politiek.
De kleine ontwikkelingslanden worden
wel steeds mondiger en zien beter in wat
in hun belang is. Ik denk dat ze daar in
Kopenhagen zeker voor gaan opkomen.
Enerzijds is het verschrikkelijk lastig om
in zo’n mondiaal consensussysteem te
functioneren, en tot een resultaat te komen waar echt ieder lid het mee eens
moet zijn. Aan de andere kant is het in
het democratisch voordeel van de kleinere ontwikkelingslanden. Wanneer er voor
hen onvoldoende op tafel komt, kunnen
ze de consensus blokkeren.”

Hoe geeft u leiding aan het proces?
“Door ervoor te knokken. Toen ik werd

Wordt uw oproep aan het bedrijfsleven
opgepikt?
“Absoluut, je ziet ze meedenken en ambitieuze verklaringen afleggen. Maar als ze
kans zien om, met als argumenten concurrentieverstoring en banenverlies, het
beleid een stukje af te zwakken, dan zullen ze dat zeker niet laten. Ik weet ook

milieudefensie magazine 1/2 – 2009

milieudefensie magazine 1/2 – 2009

eigenlijk niet of ik ze dat kwalijk neem.
Het hoort er een beetje bij. Bedrijven zijn
er niet om de wereld te redden, maar om
aandeelhouders veel winst te bezorgen.
Welke scenario’s gaan er door uw hoofd
over de uitkomst van Kopenhagen?
(Denkt even na). “Ik was een tijdje geleden op bezoek in Genève bij Pascal Lamy
van de WTO. Ik wil absoluut niet in zijn
wereld terecht komen. Een proces dat
maar eindeloos doorgaat zonder tastbare resultaten.
Er is nu veel enthousiasme voor dit thema, veel bereidheid om er wat mee te
doen, en een zeer positieve president in
Amerika. Ik ben bang dat dat wegebt als
je het in Kopenhagen niet verzilvert. We
hebben nog maar een jaar te gaan. Ik kan
me dus goed voorstellen dat je een politiek akkoord bereikt in Kopenhagen
waarvan de details daarna nog uitgewerkt moeten worden. Maar dat moeten
dan echt bijzaken zijn.”
Verwacht u dat het gaat lukken om
de temperatuurstijging tot 2 graden te
beperken?
Nee. Ik ben bang dat het te lang duurt
om echt fundamenteel het roer om te
krijgen. In wezen moet er een moment
komen waarop je zegt: er mogen gewoon
geen benzineauto’s meer op de weg. De
elektriciteitsopwekking moet CO2 vrij
zijn. Als je dat soort omslagen kunt maken, misschien dat het dan nog te redden is.

Betere banden

Maar zolang er geen internationaal bindend klimaatverdrag is, blijven landen
steken in kleine stapjes. De Boer: “Mondjesmaat is de grootste vijand van verandering. Als je gelooft in 80 procent minder uitstoot halverwege de eeuw, en daar
geloof ik in, dan moet je ook een totaal
andere economische structuur, een totaal
andere wijze van elektriciteitsopwekking
en transport hebben om daar te komen.
Dat we steeds de duimschroeven een heel
klein beetje aandraaien, met een beetje
meer energie-efficiency hier, of een beetje lagere voertuigemissies daar, iets betere banden, of mooiere dubbele beglazing, dat brengt je niet bij een fundamentele verandering.”
Keer op keer zie je juist dat politici water
bij de wijn doen – zie bijvoorbeeld Angela Merkel. De fundamentele omslag blijft

vooralsnog uit. Hoe behoedt u zich voor
cynisme?
“Ik heb Merkel zeker met belangstelling
gevolgd. Ik kan me herinneren dat zij als
milieuminister in Kyoto was. Ze heeft
Europa tot die doelstelling van 20 tot 30
procent minder uitstoot gekregen. Ze
heeft de G8 tot ferme klimaatuitspraken
gebracht. En het is allemaal geëindigd
met het zinnetje: ja prima, het mag alleen
geen enkele Duitse baan kosten. Daar
kun je wel cynisch over worden, maar
de consequentie daarvan is dat je het opgeeft. Ik heb het gevoel dat je er wat aan
moet doen. Ik denk dat het gewoon een
kwestie van doorbuffelen is, dat je stapje
voor stapje vooruit moet kruipen. En dat
gaat inderdaad tergend langzaam.”
Hoe houdt u de moed erin?
“Omdat ik het verschrikkelijk belangrijk
vindt. Ik zou erg graag willen vermijden
dat we straks zeven meter zeespiegelstijging hebben en ik in Eijsden aan zee
woon, bij wijze van spreken.”
Ziet u voorbeelden van de nieuwe manier van denken die we nodig hebben?
“Bij Obama, tot op zekere hoogte. Ik heb
het gevoel dat hij het echt heeft begrepen. Dat hij ook de huidige financiële crisis gebruikt als een opstapje richting een
andere economische structuur. We hebben in Nederland ook wel eens heel interessante discussies gehad over een waterstofeconomie. Die kwamen nooit verder dan de tekentafel, omdat zoiets een
fundamentele verandering impliceert. En
daar zijn we nog niet klaar voor.”
Wanneer zijn we daar wel klaar voor?
(Denkt even na) “Als er een ongelooflijke crisis plaatsvindt. Of wanneer de cirkel die klimaatverandering tegengaat
steeds groter wordt, een eigen soortelijk
gewicht krijgt. Het Europese emissiehandelssysteem, bijvoorbeeld, wordt veel bekritiseerd omdat het te slap is. Maar op
het moment dat de systematiek geaccepteerd is, en bedrijven daarvan een onderdeel vormen, kun je het aanscherpen en aanscherpen tot je wel bij je resultaat komt. Het emissiehandelssysteem
heeft geen einddatum, dat gaat gewoon
door, of er wel of niet iets in Kopenhagen
wordt afgesproken.”
Wordt er gelachen op uw werk?
“Absoluut. Heel veel. Het is een heel vrolijke club hier.” n
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“IEA blokkeert
duurzame energie”

Het Internationaal Energie
Agentschap (IEA) presenteert al jarenlang misleidende gegevens over de
mogelijkheden van duurzame energiebronnen, en
doet dat nog steeds. Deze
harde conclusie trekt de
Energy Watch Group, een
internationaal netwerk van
wetenschappers en politici,
in het begin januari verschenen onderzoek Wind
Power in Context. Hierin
zet de onderzoeksgroep de
voorspellingen van het IEA
over de mogelijke groei van
de capaciteit aan windenergie af tegen de feitelijke
groei. Het blijkt dat de
voorspellingen van het IEA
de afgelopen jaren consequent veel te laag waren.
Zo voorspelde het IEA in
1998 dat de wereldwijde
capaciteit aan windenergie
in 2020 74,4 Gigawatt zou
bedragen. Deze capaciteit
was echter in december
2004 al bereikt. In 2002
herzag het IEA haar schatting voor 2020 tot 104
Gigawatt, maar ook deze
capaciteit werd afgelopen
zomer al overschreden. “De
cijfers van de IEA waren
empirisch noch theoretisch
ergens op gebaseerd”, aldus
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het Zwitserse parlementslid
Rudolf Rechsteiner, een van
de auteurs van het onderzoek, tijdens de presentatie.
Hoewel het IEA de cijfers voor windenergie de
afgelopen jaren in positieve zin heeft bijgesteld,
blijven ze volgens de
Energy Watch Group veel
te pessimistisch. In haar
meest recente publicatie,
de 2009 World Energie
Outlook, voorspelt het
IEA een vervijfvoudiging
van de windenergie in de
periode 2006-2015. Daarna
zal de toename volgens
haar echter snel afnemen.
Rechsteiner noemt dit een
“virtuele stagnatie” omdat
het volstrekt onduidelijk is
waar die plotselinge crisis
van de windsector in 2015
op gebaseerd is.

Blindheid

Volgens Rechsteiner leidt
het IEA aan “institutionele
blindheid” ten aanzien van
duurzame energie. “Ze
promoten voortdurend
nucleaire energie en CO2
afvang en opslag, terwijl
ze de mogelijkheden van
duurzame energiebronnen
bagatelliseren. Omdat de
regeringen van alle grote

Optimistisch

De Energy Watch Group
is in tegenstelling tot het
IEA zeer optimistisch over
de mogelijkheden van
alternatieve energiebronnen. Volgens het rapport
is het aantal windturbines
de afgelopen decennium
jaarlijks met 30 procent
gegroeid. Bovendien is de
snelle groei van windenergie tot nu toe niet gevoelig
gebleken voor een recessie
of financiële crisis. Als de
huidige trend doorzet zal
de capaciteit van windenergie in 2025 de 7500 Gigawatt naderen. Als ook de
capaciteit van zonne-energie op dezelfde schaal blijft
groeien zijn er in 2037 geen
conventionele energiecentrales meer nodig, aldus de
Energy Watch Group.
Kijk voor het rapport op
www.energywatchgroup.org
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Verzet tegen verkoop
Essent
Essent wordt
overgenomen door het
Duitse RWE. Provinciale
besturen krijgen, als
aandeelhouders, een deel
van de 9,3 miljard euro.
Burgers, politieke partijen
en actiegroepen verzetten
zich.
Freek Kallenberg

De geplande overname

van Essent door het Duitse
RWE roept protest op. De SP
verklaarde Essent tot publiek
bezit: fractievoorzitter Agnes
Kant sloeg 19 januari een bord
in de tuin van het kantoor van
Essent in Den Bosch. Onder
de slogan “Ze zijn nuts” verzamelt de partij de komende
weken handtekeningen om
provinciale en gemeentelijke
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aandeelhouders onder druk te
zetten. Een groep verontruste
burgers uit Brabant, waar
Essent de grootste leverancier
is, startte eveneens een petitie.
“Energie is een basisvoorziening die niet aan de grillen van
de markt mag worden overgelaten”, zo vinden duizenden
ondertekenaars. Bovendien is
er na de overname geen enkele
zeggenschap meer over de
soort energie die wordt geproduceerd. “De kans is groot
dat er dan minder duurzame
energie wordt geproduceerd
en juist meer door vervuilende
kolencentrales, of nog erger,
een nieuwe kerncentrale.”
Deze vrees wordt gedeeld
door WISE. Onder het motto
“geen kern of kolen, neem een
molen” wil dit energie actienetwerk een brede campagne
starten die Essent-klanten
oproept over te stappen naar
een andere energieleveran-

cier als de overname door
RWE doorgaat. “We zullen
ons speciaal richten op de
aandeelhouders , die veel
verdienen met de verkoop
van hun aandelen. Zij zijn
daarna niet meer gebonden
aan Essent en kunnen dus
prima overstappen naar een
andere aanbieder”, aldus Peer
De Rijk van WISE. Vraag is of
deze daar gevoelig voor zijn.
Voor de overname van Essent
waren ook de twee duurzame
energiebedrijven Vattenfall,
Zweden, en een combinatie
van het Italiaanse Eni en het
Deense Dong in de race. De
provinciebestuurders kozen
echter voor het kolenstokende
RWE.
Ook tekenen?
www.petities.nl/petitie/energie_
in_publieke_handen_stop_
verkoop_essent. www.zezijnnuts.nl en kijk op www.wise.nl
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michiel wijnbergh

Freek Kallenberg

landen zich bij hun energiebeleid laten leiden door
de bevindingen en adviezen van het IEA blokkeert
dit instituut hiermee een
wereldwijde overstap naar
duurzame energie”, zegt
Rechsteiner. Hij wijdt dit
aan de banden van de
IEA met de olie-, gas- en
nucleaire industrie. Zo
betrekt de IEA routinematig haar senior stafleden
van de fossiele industrie.
“De olie-industrie is er
zeer bedreven in om haar
unieke positie als energieleverancier te beschermen”,
aldus Reichsteiner.

H H / L u u k va n d e r L e e

Door de capaciteit van alternatieve energiebronnen
te onderschatten, vertraagt het Internationaal
Energie Agentschap de overstap naar duurzame
energie. Dat stelt de Energy Watch Group in een
recent rapport.

vincent bijlo
de verte ruiste de A27. Het geluid klonk harder dan anders. De kale
takken van de bomen wezen beschuldigend naar ons. Dat gaan
jullie ons niet aandoen, mensen, één snelweg is wel genoeg, leken
ze te zeggen, gelijk hadden ze.
Amelisweerd is een klein, mooi stukje bos tussen Utrecht en Bunnik. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam het landelijk in
het nieuws omdat dwars door dat bosje, het recreatiegebied voor
Utrecht stad, de A27 werd aangelegd. Er was veel protest. Actievoerders, onder wie de goede oude Jack Spijkerman, moesten door de
politie uit bomen worden gezaagd.
De weg kwam er, men wende er aan, men moest wel, er is weinig
groen in de buurt. We stelden ons in Amelisweerd op in een lang
lint dat de loop van de nieuwe weg symboliseerde. We waren zo
verbijsterd dat we bijna geen geluid maakten.
Waarom, dachten we, zijn de mensen zo dom? Waarom verliest het
landschap het altijd van de mobiliteit? Waarom is blik van metaal
belangrijker dan blik van ogen? Waarom winnen broeikasgassen het altijd van zuurstof? Waarom is rijden belangrijker dan
wandelen?
Het lint groeide en groeide, 2500 mensen stonden stil in het landschap. Rondom onze voeten die wegzakten in de drassige grond
vormden zich treurige plasjes. Mensen vergeten altijd dat je een
landschap maar een keer kapot kunt maken.
“Eurlings,” riep ik, “pak het nou eens wat groter aan man. Beschouw
het hele gebied hier als een stad met parken. Hier ligt zo’n park!
Daar kom je voor een beetje rust en lucht. Waar blijf je nou met je
Randstadrail?”
Deze actie was nog maar het begin. Ik heb Jack Spijkerman al
gemaild, hij en ik gaan zeker, mocht het zover komen, in een boom
zitten. Jack heeft nog ergens de oude hamers van het Kopspijkerspel bewaard, die nemen we mee. Een knappe jongen die ons eruit
krijgt. Nee, die weg, die komt er nooit!
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F i l m m a k e r J o s c h Ti c k e l l

“Er bestaat geen
perfecte oplossing”
Olie is de kern van alle kwaad voor filmmaker Josh Tickell.
Zijn documentaire over biodiesel wordt echter gemengd ontvangen.
We n d y K o o p s

I

n Amerika is Josh Tickell, wiens
documentaire Fuel (Brandstof) onlangs in Nederland te zien was, een
soort biodieselgoeroe. Zijn boodschap is helder: olie moet plaatsmaken
voor duurzame energie. Wachten tot de
fossiele brandstoffen op zijn is waanzin. Nu, met Barack Obama in het Wit-
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te Huis, is het moment!
Maar radicale Amerikaanse milieuactivisten moeten niets van de pragmaticus
Josh Tickell weten. Nadat Fields of Fuel
(een vroege versie van het opnieuw gemonteerde Fuel) begin vorig jaar de publieksprijs won op het gezaghebbende
filmfestival Sundance, werd er bij late-

re vertoningen tegen de film gedemonstreerd. Biobrandstoffen staan voor de
betogers gelijk aan ontbossing, landonteigening, vervuiling, gentech en hoge
voedselprijzen.
Tickell ontkent deze problemen niet.
Sterker, hij heeft ook de maïs- en sojatelers op zijn dak doordat hij ze verwijt niet
duurzaam te produceren. Hij ziet ethanol
als de hopeloos inefficiënte Commodore
64 van de biobrandstoffen: het kost net
zoveel, of misschien wel meer, energie
om het te maken dan het oplevert. Maar
het hele concept overboord gooien vindt
hij primitief. “Biodiesel van algen levert
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meer op dan je erin stopt en er is geen
dilemma rond voedsel of grond.”
Mensen denken zwart-wit, stelt Tickel.
“Ze willen een magische oplossing of ze
willen blind meegaan met de commercie,
hoe in-en-in-slecht die ook is.”

singen zijn. “Alles waarmee we komen is
een compromis. Er kleven overal nadelen
aan en als ze niet zorgvuldig worden uitgevoerd doen ze meer kwaad dan goed.
Maar alles is beter dan olie.”

Veggie Van

Die afkeer heeft zijn wortels in zijn jeugd.
Hij groeide op in Louisiana in een sterk
vervuild gebied met 150 olieraffinaderijen. Het percentage kankergevallen is er
ongekend hoog. Als scholier onderzocht
hij de waterkwaliteit in de buurt en vond
allerlei giftige stoffen in onaanvaardbare hoeveelheden. De raad die zich over
dit soort misstanden moest buigen werd
echter gefinancierd door de oliemaatschappijen, dus werden zijn bevindingen
onder het tapijt geveegd.
De macht van deze bedrijven is niet te
onderschatten, zo leerde hij al snel. “We
denken dat we een vrije markt hebben
maar die wordt gekocht en verkocht door
de oliemaatschappijen. Bedrijven zijn de
baas in het land en ze zijn alleen geïnteresseerd in winst. En daarmee ruïneren ze niet alleen Amerika maar de hele
planeet.”
De VS produceren maar 40 procent van
de olie zelf, de rest wordt geïmporteerd.
Van die afhankelijkheid van het buitenland moeten ze af, vindt Tickel. Gezien
de geringe productiviteit van de Amerikaanse landbouw is het logischer om
die grond te gebruiken voor gewassen
voor biobrandstoffen. “Liever brandstof
van eigen grond dan olie die door middel van oorlog is zekergesteld.” Net als
Michael Pollan in zijn boek The Omnivore’s Dilemma benadrukt hij dat ons
eten onlosmakelijk met olie verbonden
is. Het wordt gebruikt voor pesticiden en
kunstmest, in de machines waarmee
we ons land bewerken, voor de manier
waarop we het vervoeren en verpakken.
Biologische, duurzame en kleinschalige landbouw is onderdeel van de oplossing. Net als het verminderen van de
vraag en het inzetten op duurzame energiebronnen. “Als je zeven procent van
de Amerikaanse stedelijke gebieden volzet met zonnepanelen voldoe je al aan de
energievraag.”

Informeer jezelf en laat je niet verleiden door simpele keuzes, is zijn devies.
“Er is net zoveel variatie in biobrandstoffen als in bumperstickers of haarkleuren.
De kennis van de meeste mensen, zowel
praktisch als theoretisch, is ontzettend
beperkt.” Zelf verdiept hij zich al tijden
in alles wat met brandstof – en biodiesel
in het bijzonder – te maken heeft. Voortdurend probeert hij zijn opgedane kennis te verspreiden. Vanaf 1997 trok Tickell twee jaar lang met zijn Veggie Van
door de Verenigde Staten, een op gebruikt frituurvet lopend busje. Toen begon hij ook de eerste opnamen te maken voor zijn film Fuel, die tot voor kort
met veertien andere documentaires in
de race was voor een Oscar. En hij publiceerde boeken over de machinaties
rondom olie – voor hem de kern van alle
kwaad –, over biodiesel en hoe je uit al
dan niet gebruikte plantaardige olie je eigen brandstof maakt. Pragmatisch als hij
is, stelt hij: “Met alleen praten komen we
nergens, je ideeën moeten ook uitvoerbaar zijn.”
De boodschap van de film is dan ook: iedereen kan een verschil maken. “Het is
heel gevaarlijk om je verantwoordelijkheid aan een regering of bedrijf over te
laten, dan verlies je al je macht. Democratie draait om keuzevrijheid en de sleutel daartoe is educatie, daarom is Fuel
ook gemaakt. Ik wil dat mensen inzien
dat ze verantwoordelijk zijn voor hun acties. Het gebruiken van olie is een keuze en we zijn verantwoordelijk voor de
gevolgen. Oftewel: de wereld kiest voor
ontbossing, het uitsterven van diersoorten, vervuiling, het gebrek aan eten voor
Zuid-Amerikaanse kindertjes. In plaats
van het te veroordelen moeten we realistisch zijn en zeggen: dit zijn de keuzes die
we maken, laten we van daaruit beginnen
en iets aan de gevolgen ervan doen!”
Jarenlang kreeg Tickell steeds meer medestanders. Tót begin vorig jaar de discussie over de negatieve neveneffecten
van biobrandstoffen losbrak. Even leek
het of het fundament onder zijn voeten
werd weggeslagen. Inmiddels is hij ervan overtuigd dat er geen perfecte oplosmilieudefensie magazine 1/2 – 2009

Import

Crisis

Belangrijk is dat op lokale schaal wordt
bekeken welke vorm van energieopwekking werkt. “Als in Ohio veel grond over
is, waarom zou je dan geen maïs verbouwen?” Hetzelfde geldt voor braakliggend

Groene zeepbel?
Net voor de installatie van de nieuwe
Amerikaanse regering stuurde een
aantal NGO’s een brandbrief. Stop
geen geld in grootschalige industriële biobrandstoffen maar in écht
duurzame energievormen (wind, zon
et cetera), was de boodschap. Anders
zou Obama’s “groene revolutie” meer
kwaad dan goed doen. Zowel Obama
als de betrokken staatssecretarissen
(waarvan één, Tom Vilsack, volgens
sommige bronnen banden met
Monsanto heeft) zijn echter gekende
voorstanders van agrobrandstoffen.
Josh Tickell kon tegen ons niet meer
op deze kwestie reageren.
land - alleen in Californië al 400 duizend
hectare. De druk op de landbouwgrond
hoeft dan niet te vergroten. Volgens verschillende bronnen wordt in Amerika nu
al grofweg een derde van de maïsproductie in de productie van ethanol gestopt.
Gezien de doelstellingen van de Amerikaanse regering om de productie te verhogen zal dit alleen maar toenemen. Het
percentage van de voedselproductie dat
wereldwijd naar biobrandstoffen gaat
is volgens Tickell echter maar klein en
weegt dus niet op tegen de noodzaak om
naar een groene economie over te gaan.
“Olie heeft alles te maken met de huidige
crisis. Als we nu offers brengen en overschakelen op groene energie dan voorkomen we dat we straks een crash krijgen
die veel groter is dan de huidige crisis.”
De regering is hierbij een onmisbare factor. Tickel trekt een parallel met de eerste
maanlanding. “Kennedy besloot naar de
maan te gaan toen de haalbaarheid daarvan nog helemaal niet zo zeker was. We
moeten ons gewoon committeren.”
Door de manier waarop zijn campagne is
gefinancierd, lijkt Obama de eerste president die niet “gekocht” is door de olieleveranciers. Het rechtssysteem zal zijn
wapen zijn om de bestaande machinerieën te bevechten, denkt Tickell. “In debatten verwees hij naar de grote winsten die
Exxon Mobil haalde toen de olie extreem
duur was. Daaruit spreekt lef. Hij zei: ik
ga achter jullie aan, bereid je maar voor.
En hij gaat het doen.” n
Op termijn is Fuel op dvd te verkrijgen via
www.thefuelfilm.com, een release in de
Nederlandse bioscopen is niet uitgesloten.
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Wonen en
werken na de
oliepiek
Overal ter wereld bereiden mensen hun dorpen en steden voor
op de overgang naar een tijdperk zonder olie. Deze Transition
Towns beweging begon in het Britse Totnes.

O

p een idyllisch landgoed aan
de rand van het Zuid-Engelse dorp Totnes maken mensen muziek en roosteren
tamme kastanjes op een vuurtje. Iedereen
mag meedoen, iedereen mag proeven. Er
zijn kraampjes met zelfgemaakte producten, zoals breiwerk en houtsnijwerk, die
je kunt kopen met een lokale munt: de
Totnes pound. Deze fancy fair bij woongroep Bowden House is een mooi voorbeeld van hoe heel Totnes er in 2030 uitziet, als het aan de Transition Town (TT)
beweging ligt: een dorp waar met elkaar
geleefd wordt, van lokale producten.
De beweging onder leiding van oprichter en ‘permaculturist’ Rob Hopkins is in
2006 begonnen in Totnes, en heeft zich
inmiddels over grote delen van de westerse wereld verspreid. Van de Verenigde
Staten tot Nieuw-Zeeland, van Japan tot
Chili, overal komen ‘transitiesteden’ van
de grond. Ook in Engeland zijn al meer
dan tachtig Transition Towns. Permacultuur, ofwel een leefvorm met als basis
een landbouw die in harmonie is met de
natuur, vormt de basis.
Deze verspreiding is niet verwonderlijk.
De vele mensen die geloven in Peak Oil,
oftewel het naderend einde van goedkope olie, zijn makkelijk te overtuigen van
de noodzaak een andere, lokale econo14

mie op te bouwen: het doel van de Transition Town beweging. Door weer zelf
voedsel te verbouwen en minder energie
te gebruiken, neemt de veerkracht van
een lokale gemeenschap toe. Dat is volgens Hopkins hard nodig nu het einde
van de olie nabij is. Zonder olie en kolen is er immers nauwelijks verre handel en grootschalige energieproductie
mogelijk.
Het is evenmin vreemd dat juist in
woongemeenschap Bowden House
mensen van de beweging wonen of actief zijn: de alternatieve ‘scene’ is in Totnes de trekker van de Transitiebeweging,
die naast economische ook sociale doelen nastreeft. “Als heel Totnes een Transition Town is, zou ik misschien ook wel
in het dorp willen wonen in plaats van
in mijn woongroep. Dan zijn mijn buren
mijn gemeenschapsgenoten”, illustreert
bewoonster Stephanie Bradley het doel
om meer gemeenschapszin te creëren.
De zachtaardige ex-lerares, met lang
krullend haar en gekleed in een soepele
jurk, runt het secretariaat van de Transition Town-beweging.
Vanuit het kantoor proberen Stephanie
en haar collega´s ook de negentig procent van het dorp te bereiken die nu
nog niet actief betrokken is bij de beweging, waaronder ook veel conservatie-

Tj i t s k e Y p m a

T j i t s k e Yp m a e n E va O o s t e rw e g e l

De lokale economie floreert in Totnes: gezamenlijk tuinieren, streekmarkten en een eigen munt.
ven. Want met tien procent (in Totnes
800 mensen) kun je geen complete lokale economie opbouwen.
Af en toe lukt dat. “Of we het willen of
niet, we krijgen allemaal te maken met
een olie crunch: het einde van goedkope
olie is voorbij. We moeten nu iets doen”,
zegt directeur van het lokale museum
Alain Langmaid. Hij ziet er met zijn ietwat stijve jasje, nette pantalon en bril
uit als een echte Tory, maar rijdt op een
elektrische scooter die hij oplaadt met
zijn eigen zonnepanelen. “Ik wil niet op
de overheid wachten om het voor me te
doen, ik kan het zelf ”, zegt hij.
Ook ‘stadsmens’ Annie Leymarie is enthousiast “Dankzij de Transition Town-

beweging weet ik hoe ik mijn eigen eten
moet verbouwen, en het is nog leuk ook.”
Ze doet mee met het garden sharingproject van Transition-Town medewerker Lou Brown. Hierbij worden stukken
grond die niet in gebruik zijn uitgeleend
aan mensen die iets willen verbouwen,
en de opbrengst wordt gedeeld. Het gedeelde tuinieren biedt beide partijen
voedsel en sociaal contact.
Naast het garden sharing is er het notenbomenproject, waarbij openbaar groen
wordt beplant met vrucht- of notenbomen. Dit vergroot de productiviteit van
het landschap, wat noodzakelijk is als er
geen goederen meer van buiten komen.
En er bestaan workshops voor het isoleren van huizen en het in kaart brengen
van voedsellijnen.
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Hoofd, hart en handen

Zulke praktische projecten zijn al een
tijdje bezig in Totnes, maar horen volgens het Transition Handbook van de
oprichter van de beweging Rob Hopkins
eigenlijk pas bij de laatste stap, de ‘handen’. Eerst is er aandacht nodig voor het
‘hoofd’ en het ‘hart’ ofwel: mensen moeten zich bewust zijn van de noodzaak
van een omschakeling en zich een beeld
vormen van hoe die transitie eruit zou
kunnen zien, en dan komt pas de actie.
Het doorlopen van deze stappen is volgens Hopkins belangrijk voor het succes
op lange termijn. “Als je te snel tot actie
overgaat, loop je het risico over het probleem van het einde van de olie en de klimaatverandering heen te stappen. Ook
moet een beweging echt groeien in een
gemeenschap, in plaats van dat er enkele

mensen mee bezig zijn en de beweging te
veel op hen hangt.”

Holistisch onderwijs

In Totnes lijkt het fundament aardig stevig: het kleine kantoortje in de hoofdstraat is een broeinest van ideeën en acties: tientallen mensen lopen in en uit.
“We hebben hier een vruchtbare bodem van mensen die hebben geleerd vrij
te denken. Dat danken we aan de kunstacademie en de Schumacher-school voor
duurzaamheidsonderwijs”, zegt Stephanie Bradley.
Op Schumacher volgen jaarlijks dertien
leerlingen van over de hele wereld holistisch (letterlijk: allesomvattend) onderwijs. Dit betekent een combinatie van
milieukunde, landbouw, filosofie en so15

Nederland

Christel Ankersmit is niet de enige Nederlander die heil ziet in Transition
Towns. Ook hier komt de beweging mo-

menteel van de grond. Paul Hendriksen,
een Deventernaar die het fenomeen samen met anderen in Nederland heeft geïntroduceerd, is enthousiast over de belangstelling: “De drie bijeenkomsten van

“Ik wil niet op de
overheid wachten. Ik
kan het zelf ”
Transition Town Deventer in de eerste
week na de kerstvakantie trokken al meer
dan honderd mensen.”
Zij kwamen bijeen op filmavonden over
Peak oil en Cuba ten tijde van de oliecrisis. En, wat in een gesloten westerse
maatschappij opvallend was: veel voorheen onbekenden praatten met elkaar
over het einde van de olie en over klimaatverandering. Dit is zo gepland: ‘kennismaking’ staat bij iedere bijeenkomst
bovenaan het programma.
Sommige mensen werden er door verrast. Een van de bezoekers gaf het onderlinge contact direct een “enorm gevoel
van saamhorigheid”. Een oudere vrouw

zei achteraf verbaasd: “Goh, dat je zo
makkelijk met elkaar in contact komt.”
Naast de vele avonden in Deventer organiseren ook lokale initiatiefgroepen in
Groningen, Utrecht en Nijmegen filmen discussieavonden in Eindhoven. Bij
Omslag vinden verschillende ´aanloopdagen´ plaats, die bijna allemaal al volgeboekt zijn. Bij Omslag is ook het handboek te bestellen. Bij onze zuiderburen
in Gent en in Beek-Ubbergen gaan trainingsweekenden van start. In Deventer
wordt op 1 maart een ´open space´ dag
georganiseerd, waaruit werkgroepen zullen ontstaan. Die gaan zich bijvoorbeeld
bezighouden met transport, voedsel of
energie zonder olie. En, zoals in Engeland ook gebeurde, zullen deze bijeenkomsten gegarandeerd weer anderen inspireren om ook iets te organiseren. Al
deze evenementen zijn te vinden via de
Aktie Agenda op de eigen Nederlandse
website www.transitiontowns.nl.

vorm van verhalen of theater. Iedereen
heeft daarbij zijn eigen inbreng.
Leerlingen in Totnes doen via school
mee aan de Tales. Projectleidster Stephanie Bradley vertelt gepassioneerd: “Ik
vind het vreselijk om te zien hoe diep ongelukkig de jeugd is en hoe onzeker ze
zijn over de toekomst. Ik wil dat er ook
voor hen weer een perspectief is. Als we
samen bedenken hoe het er straks wel
uit kan zien en dit aan elkaar vertellen in
verhaalvorm, verandert er iets. De jeugd
gaat weer ergens in geloven.”
Inderdaad vonden enkele leerlingen het
´cool´ om samen een toekomstverhaal
te schetsen. Ze zien gedeelde auto´s voor
zich, donkere winkeletalages in de nacht
en minder afval langs de weg. Volwassenen stellen zich een leven voor met tijd
voor elkaar en voor de familie, om te koken en om met vrienden te ontspannen,
met vogel- in plaats van autogeluiden.
De Tales hebben ook een politiek doel, zo
vertelt TT-medewerkster Jacqi Hodgson:
“De politiek reageert nu op wat er gebeurt. Maar je kunt het ook omdraaien:
bedenk eerst wat er zou moeten zijn in
2030 en dan redeneer dan terug welke
stappen daarvoor nodig zijn.” Uiteindelijk moeten alle toekomstvisies van de inwoners van Totnes samen leiden tot een
Minder Energie Plan voor de stad, volgens Hopkins de laatste stap op weg naar
de vorming van een Transition Town.

Transition Tales

Om ook mensen te bereiken die buiten
de ´scene´ staan, heeft de Transition beweging een bijzonder instrument: De
Transition Tales. Dit zijn visualisaties van
een mogelijke toekomst zonder olie in de

Wij-zij
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In Totnes werkt de politiek echter nog
niet erg mee met de Transition beweging. “Als de mensen iets willen, dan
moeten ze maar een aanvraag indienen”,
vindt de lokale gemeentesecretaris David Edwards. “Mijn collega´s zijn vreselijk conservatief ”, verklaart Robert Vint,
één van de weinige beleidsmakers die
wel bij de beweging betrokken is. Hij is
lid van de districtsraad van South Hams,
één overheidsniveau boven de stad Totnes. Vint zit op persoonlijke titel in de
TT-verkeersgroep. Hierin schrijven vijftien individuen en lokale organisaties
samen het transporthoofdstuk van het
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Het Britse industriestadje Totnes is de
bakermat van de Transition Townsbeweging.
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ciologie, alles gefocust op een nieuw,
mens- en milieuvriendelijk, wereldbeeld.
Bij de lezingen en open avonden zijn ook
dorpelingen welkom. Op een van die
avonden ontstond het idee voor de Totnes Pound, een lokale munteenheid.
“Iemand heeft het systeem bedacht om
de lokale economie te stimuleren. Door
gebruik van de Totnes pound zijn mensen zich bewust van wat ze van dichtbij
kunnen halen en hoe ze de lokale boeren
kunnen helpen. Door contact met mensen van hier is het in Totnes als eerste geïmplementeerd, maar inmiddels is het lokale geldsysteem ook in andere plaatsen
begonnen”, legt Christel Ankersmit uit.
Zij is Nederlandse en woont sinds kort in
Totnes, nadat ze op Schumacher een zomercursus had gevolgd. “Door het open
karakter van de school is er veel interactie met het dorp. Interessante sprekers
van over de hele wereld komen hierheen,
en de inwoners kunnen komen meedenken en luisteren. Dat werpt zijn vruchten af.”

Initiatiefnemer Rob Hobkins: “Denk niet teveel in wij-zij, politici zijn gewoon mensen.”
Minder Energie Plan. “´Groen´ is nauwelijks vertegenwoordigd in de politiek.
Het kost veel moeite zulke onderwerpen
te bespreken”, zegt hij. De stad heeft met
de vele auto´s, supermarkten en rokende schoorstenen niet bepaald een groen
uiterlijk.
Vint ziet evenwel ook mogelijkheden
voor een top-down benadering. “Wetgeving vanuit Londen en de EU schrijft
quota voor CO2-uitstoot en milieuregelgeving voor. Daar zullen ook lokale overheden zich aan moeten houden.” Ook
zijn er nationale richtlijnen die het Engelse systeem participatiever moeten maken. Inspraak van de bevolking kent men
er nu nauwelijks.
Een opgelegd beleid werkt echter niet,
is de opvatting van Rob Hopkins. Hij
waarschuwt in zijn Transition Handbook voor een ´wij-zij´-benadering. “Politici en ambtenaren zijn gewoon mensen, net zo verbijsterd over wat er gebeurt als wij. Het helpt niet om te zeggen
´waarom doen zij niets´? We moeten
het samen doen.” Hopkins gelooft in het
´verkiesbaar maken van onverkiesbare
programma´s´.
Hij geeft wel toe dat de beweging erbij
gebaat is als de overheid erachter staat.
“In het naburige Norfolk en Somerset gebeurt veel meer doordat de overheid zich
ermee bemoeit.” Een potentieel sterke
verbinding met de lokale overheid stelt
hij dan ook als een van de criteria voor
het worden van een Transition Town.

Ongelezen e-mails

In deze mensen, zoals Jacqi, Rob en Robert, die buiten de kaders durven te

denken en die gevoel hebben voor gemeenschap en milieu, vindt ex-lerares
Stephanie Bradley haar gelijken “Het is
heerlijk om samen met zielsverwanten
te werken aan een gezamenlijk ideaal.
Het geeft me bergen energie.”
Haar onverwachte probleem bij het
runnen van het secretariaat van de beweging is de enorme belangstelling van
buitenaf voor het Transition Town Network. “Ik zou liever meer lokaal bezig
willen zijn, met Transition Town Totnes en mijn eigen leefomgeving. Zo wil
ik mijn waterverbruik gaan verminderen door regenwater op te vangen. En
ik wil meer mensen aanspreken om ze
enthousiast te maken voor Transition
Town Totnes. Dan kan de beweging de
kritieke veertig procent van de bevolking bereiken die nodig is om echt een
verandering te maken. Maar ik heb nog
driehonderd ongelezen e-mails in de
mailbox van het internationale netwerk,
daar moet ik dus eerst mee aan de slag.”
Gelukkig voor haar krijgt de beweging
financiële steun van twee liefdadigheidsorganisaties, en komt er dit jaar iemand bij om haar te ondersteunen. Dan
is er meer tijd voor projecten in Totnes zelf, zodat er over een paar jaar misschien wel meer van een transitie te zien
zal zijn. n

Internationaal netwerk: www.transitiontowns.org.
Nederland: www.transitiontowns.nl
Transition Handbook, Rob Hopkins, Green Books.
240 pag. Engelstalig. Prijs €19,- plus €1,- verzendkosten. Te bestellen bij Omslag op www.omslag.
nl/bestel.htm.
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Groene dobbers

Met ‘ﬂoating gardens’ ontwierp architect Anne Holtrop samen met botanicus Blanc
en Studio Noach een in het landschap geïntegreerde woonvorm.
J o a n n e A lt i n g
De kans bestaat dat u over een
paar jaar langs een waterrand
wandelt en opeens ontdekt dat
het groene eiland verderop
een reeks begroeide watervilla’s blijkt te zijn. Anne Holtrop
kreeg de opdracht van de
Amsterdamse conceptontwikkelaars Studio Noach om met
Green Rexwall, een materiaal op basis van gerecycled
polystyreen, een drijvende
villa te ontwerpen. Het werd
een complete, met planten
begroeide, drijvende wijk:
‘floating gardens’. Studio Noach
won er onlangs in Parijs de
Oxygen Award mee. Eerder
won Holtrop voor al zijn werk
de Charlotte Köhler prijs voor

architectuur van het Prins
Bernard Cultuurfonds. Het
bekroonde ‘floating gardens’
voorziet door gerecycled
bouwmateriaal, begroeiing en
energiebesparing middels een
warmtepompsysteem ook nog
eens in een duurzame bijdrage
aan het milieu.
De prijs is een opsteker voor
Studio Noach die met de
opdracht de bouwmogelijkheden van het materiaal Green
Rexwall wilde promoten. Oude
televisietoestellen, vaatwassers, zelfs wegwerp koffiebekertjes vormen als gerecycled
polystyreen een ultrasterk
bouwmateriaal met een lange
levensduur, én een uitstekend

drijfvermogen.
Hiermee ontwierp Holtrop
een drijvende villawijk die
verscholen moet gaan onder
een weelderige beplanting. Hij
zocht daarvoor contact met
Patrick Blanc, een beroemd
botanicus die sinds 1988 furore
maakt met ‘verticale tuinen’
onder de naam ‘Le Mur Vegetal’.
Blanc’s begroeide gevels tonen
als kunstige groene tapijten
waarvoor hij gebruik maakt
van planten die geen grond
maar slechts water en mineralen nodig hebben. “In 2006
werd in Parijs een nieuw etnografisch museum, Musée du
quai Branly, geopend met een
‘mur végétal’ van Blanc” vertelt
Holtrop. “Die gevel ziet er nu al
fantastisch groen uit. Blanc is
enthousiast over mijn plan, ook
omdat hierbij geen mineralen
meer hoeven worden toegevoegd.” De begroeiing moet
fijn stof en CO2 vastleggen.
Mensen met een spinnenfobie
kunnen zich er beter niet aan
wagen, want de verwachting is
dat de toekomstige bewoners
hun territorium met flink wat
biodiversiteit mogen delen.
Dat de Al Gore Foundation
inmiddels belangstelling voor
het project heeft getoond is
natuurlijk leuk, toch komt voor
Holtrop het groene aspect in
zijn werk vooral tot uiting in de
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relatie tussen gebouw en omgeving. “Als ik al die Vinex-wijken
zie dan denk ik: die grens
tussen binnen en buiten zou
geen scheiding moeten zijn,
maar een verbinding.” Maakt
Holtrop zich geen zorgen dat
zijn ‘floating gardens’ onder het
mom van duurzaamheid straks
worden ingezet in de uitbreidingsplannen van IJburg en
Almere? Die hele discussie op
het gebied van Ruimtelijke Ordening vindt hij te ‘zwart-wit’.
“Je kan een restrictief beleid
voeren en zeggen dit mag daar
niet en dat mag daar wel, maar
volgens mij moet je een beleid
voeren op kwalitatieve aspec-
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ten. Dan is er ook meer toenadering tussen beide aspecten.”
Volgend jaar wordt in Amsterdam een ontwerp van hem
gerealiseerd: twee gebouwtjes
die van onder tot boven voorzien zijn van plantenbakken en
een pergolaframe, de Pergola
Houses. Bewoners kunnen deze
zelf met blauwe regen, clematis
en druif beplanten en daarmee
wordt een verstedelijkte omgeving vergroend. “Ik verzet me
tegen het onderscheid tussen
‘hier wordt gebouwd en is alles
verhard, en het groen bevindt
zich buiten de stad’, die twee
zouden met elkaar verenigbaar
moeten zijn.”
19
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Bamboe
Bakkie gold standard
Neuteboom Koffiebranders introduceert
de eerste koffie op de Nederlandse markt
die het logo van de klimaatcampagne
HIER mag dragen. De klimaatneutrale
koffie draagt de naam Redbeans. Hoeveel
zegt het label ‘klimaatneutraal’ in dit
geval? Neuteboom ging een samenwerking aan met SenterNovem en de
Provinciale Milieufederaties. De koffiebrander trapte niet in de valkuil slechts
achteraf de uitstoot te compenseren. Ze
hebben gekozen voor biologische koffie,
gebruiken aluminiumvrije verpakking
en werken met groene stroom en groen
gas van Essent. Wat overblijft wordt
gecompenseerd met Gold Standard-certificaten, een onafhankelijk keurmerk,
op initiatief van o.a. het WNF, waarbij
met name geïnvesteerd wordt in CO2reductie. Neuteboom is ook hard aan het
werk om de certificering binnen te halen
van de internationaal geaccepteerde ISO
milieumanagementnorm voor industriële bedrijvigheid. Tot slot heeft Redbeans
het Max Havelaar/FairTrade keurmerk.
Neuteboom gaat het in de eerste plaats
om de smaak. Op hun website leggen
ze uit dat hun koffie honderd procent
handgeplukte arabica is, omdat zo alleen
de rijpe, rode bessen in de koffie terecht
komen. Machinaal geplukte koffie bevat
vaak ook onrijpe, minder lekkere bessen.
Drogen in de zon en verpakken met
een speciaal ventiel helpen ook mee.
“Het leven is te kort voor slechte koffie”,
vindt Neuteboom. Het assortiment bevat
koffiepads, filterkoffie en zelf te malen
bonen – oploskoffie beloven ze nooit
te zullen maken. Vanaf nu te krijgen in
supermarkten, prijs vanaf €2,19.
www.redbeans.nl
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Bamboe is booming. Het groeit snel,
op arme grond, heeft weinig water of
bestrijdingsmiddelen nodig en geeft
een hoge opbrengst. Bovendien is het
erg veelzijdig materiaal: het is licht,
sterk en mooi. Perfect voor schaaltjes, vloeren of als bouwmateriaal.
En onlangs
berichtten wij
op deze pagina’s
over kleding
van bamboevezel. Toch,
zo schreef een
lezer, zijn er
vraagtekens te
stellen bij de
duurzaamheid
van bamboe,
zeker als het
om kleding
gaat. Hoe zit
het? We vroegen het Edwin Koster van Solidaridad, die katoenboeren helpt met de
overstap naar duurzame productie en
ook steeds meer met bamboevezel te
maken heeft.
“Bamboe is in potentie perfect
materiaal”, zegt Koster. “Het kan
inderdaad heel duurzaam verbouwd
worden”, bevestigt hij. Het probleem
is dat er nog heel weinig bekend is
over hoe dit in de praktijk gebeurt.
“Het kan op arme grond groeien,
maar groeit het daar ook? Het heeft
weinig bestrijdingsmiddelen of water
nodig, maar wie weet of het de producent niet meer oplevert als hij daar
toch wat extra van gebruikt? Producenten van bamboe kleding kunnen
vaak niet precies aangeven waar en
hoe hun materiaal groeit. Dat maakt
het heel lastig om te weten hoe duurzaam bamboe echt is.”
Verder, legt Koster uit, zijn er twee
manieren om bamboe te verwerken
tot kleding: als zogenaamde ‘bastvezel’, vergelijkbaar met hennep, vlas en
linnen, of als viscose. “Bastvezels geven een stevig, wat grover effect, heel
geschikt voor broeken. Maar bamboe

t-shirts, met zo’n zijde-achtige glans,
dat is viscose.” Om viscose te produceren wordt een vezelmateriaal, zoals
houtpulp of bamboevezel, opgelost
met chemicaliën. De ontstane substantie wordt dan door een gaatjespatroon tot draden geperst. “Die
chemicaliën
zijn schadelijk,
dus zo’n proces
is pas duurzaam als je dat
oplosmiddel
hergebruikt.
En dat kan heel
goed.” Maar
hoe weet je
hoe schoon het
productieproces verloopt en
of het oplosmiddel niet
zo in de rivier
verdwijnt? “Bij bedrijven binnen
Europa zal dat wat duurzamer zijn,
vanwege allerlei milieuwetgeving, en
in ontwikkelingslanden wat minder
duurzaam. Maar ook hier speelt weer
hetzelfde probleem, dat er nog te
weinig over geïnventariseerd is...”
Bamboe kan dus heel duurzaam zijn,
maar of dit in de praktijk ook zo
is, is nog heel slecht te achterhalen.
Voor nu is het vooral materiaal met
veel potentieel. Voor duidelijkheid
over de manier van verbouwen en
produceren, zou een inventarisatie door vezelfabrikanten kunnen
helpen, misschien als partnerschap
met NGO’s. Een keurmerk kan ook
werken. “Overigens bestaat er al
FSC-bamboe. Ideaal zou zijn als
je FSC-bamboe gebruikt voor een
viscose-proces met hergebruikt
oplosmiddel. Dan heb je echt wat
interessants. Maar voor dit soort details is nog niet zoveel aandacht, dat
vezelproducenten zich ermee bezig
houden.”
Annemarie Opmeer
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Miss Witloofverkiezingen

Groene Voeten Spel
Er is een nieuw kaartspel van uitgeverij Atalanta:
het Groene Voeten Spel. Atalanta maakt al jaren
vriendelijke, filosofische boeken, boekjes en
spelletjes met thema’s als anarchisme, veganisme,
feminisme en andere economie. Voor het Groene
Voeten Spel is gebruik gemaakt van de informatie over de Mondiale Voetafdruk, van De Kleine
Aarde. Het spel bevat 110 kaarten, verdeeld in basisbehoeftenkaarten, actiekaarten, groene-voetenkaarten, grote-voeten-kaarten, terugvalkaarten
en vraagkaarten. Deelnemers doen hun best om
alle basisbehoeften te verzamelen (voedsel, water,
onderdak, groente/fruit, brood/bonen, warmte,
liefde/vriendschap en ‘het goede leven’) en zoveel
mogelijk ‘groene voeten’ (‘ik eet biologisch’, ‘ik
heb zonnepanelen’ ). Grote-voeten-kaarten (zoals
vliegreisjes), wil je zo snel mogelijk wegleggen.
Het spel kan niet-competitief of juist om de
punten worden gespeeld. Al spelend worden de
deelnemers uitgedaagd om creatief na te denken
over milieu, economie, voedselverdeling en
praktische oplossingen, individueel en collectief.
Verkrijgbaar voor €9,- in de boekhandel of per
mail:atalanta@at-A-lanta.nl. Meer informatie:
www.at-A-lanta.nl

Webwinkel voor optimisten
Op de website van tijdschrift Ode, ‘voor intelligente optimisten’, is nu ook een webwinkel te
vinden. De webwinkel wordt door Good For All
beheerd en de producten zijn op allerlei manieren verbonden met de idealen van Ode. Zo vind
je er opwindradio’s en -zaklampen, natuurlijke, ayurvedische kindercosmetica, fair trade
leren tassen, afbreekbare paraplu’s en Balinese
gebedsvlaggen (wel weer van polyester). Sociaal
verantwoord, energiebesparend, spiritueel
geïnspireerd, gerecycled of afbreekbaar, er is
van alles wat. Al deze dingen zijn te vinden op
http://www.goodforall.eu/ode of, voor dezelfde
prijs, via de webwinkel van Good For All zelf:
www.goodforall.nl.
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Zo op het eerste gezicht is februari
een niksige maand. Januari: de
feestdagen voorbij, een fris begin.
Maart: het voorjaar komt er aan,
voel je aan de hoek waarmee de
zonnestralen op je witte neus
neerdalen. Maar februari? Carnaval nemen we niet serieus, laat
staan het commerciële aanpraatsel Valentijnsdag.
Tóch gebeurt er
iets substantieels in
februari: de MissWitlof-verkiezingen.
De precieze datum
heb ik niet kunnen vinden daar in
Woluwe, Zaventem,
Sterrebeek, ErpsKwerps, Steenokkerzeel of die andere
Vlaams-Brabantse
plaatsen waar het
leven om de witloof
draait. In ieder geval
werd op het witloofbal van februari 1962 “Mejuffer Maria Vandenschriek uit Tildonk tot Miss
Witloof verkozen. Tot eredames
werden verheven Mej. Verhoeven
en Mej. Merkkx. Onze beste wensen aan al dat schoon jong volk.”
Nog steeds zijn die bals springlevend, getuige het jaarlijkse evenement dat alleen al als aankondiging poëzie oplevert: ‘Het concert
van de Koninklijke Fanfare Zoniëngalm op het Witloof Festival te
Jezus-Eik’. Prachtig. Ook prachtig
dat ze daar nog trots zijn op hun
‘Brussels grondwitloof ’.
Nog niet zo lang geleden was
witlof een ware wintergroente. De
wortels van de cichorei worden in
november opgegraven en vervolgens in bundels weer schuin
ingegraven: in de late winter lopen
ze ondergronds met kropjes uit,
ideaal om dan – terwijl er buiten nog niks groeit – toch verse

groenten te hebben. Dat ´witlof
trekken’ kan ook anders: ik heb de
wortels in een emmer met zand
in de kruipruimte gezet, waar ze
hun loof vormen, wit vanwege het
duister. Maar zo doen de professionele witloftelers het niet meer:
witlof wordt tegenwoordig in
water met kunstmest (gangbaar)
of varkensstront
(biologisch) getrokken. Alleen de
biologische boeren
die het ook dynamisch doen én de
Vlaamse grondwitloofboeren trekken
de witlof nog in de
grond. De grondwitlof is knapperiger en wat bitterder
dan de waterwitlof,
dus gezonder: volgens de dokter eten
wij verwende apen
te weinig bitter. Het bittertje in de
grondwitlof vraagt in de bereiding
om een tegenwicht van wat zoets.
Zoals anijs in deze witloofschotel.
Verwarm de oven voor op 225
graden. Snijdt 8 kleine of 6 grote
wiflofjes in de lengte doormidden
en de helften in drieën. Doe ze
in een grote ovenschaal. Meng in
een kom een in ringen gesneden
ui, 5 gesnipperde teentjes knoflook, 2 eetlepels balsamicoazijn,
6 eetlepels olijfolie, 5 eetlepels
sherry, 4 eetlepels ketjap manis, 1
theelepel anijszaadjes en 2 theelepels gemalen korianderzaadjes.
Giet dit mengsel over de witlof en
roer door elkaar. Verdeel er wat
klontjes boter over. Dek af met
aluminiumfolie en zet een half uur
in de oven. Oh Miss Witloof, wilt
ge mij huwen?
Michiel Bussink
www.michielbussink.nl
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de consument

Nu te koop in de Milieudefensie winkel

Zin in duurzame vakantie
in droge gebieden, zegt Milieu
Centraal. Logisch, maar geldt
dat behalve voor de Spaanse
costa’s ook voor Zuid Frankrijk?
Zwemmen met dolfijnen is niet
ok, maar een ritje op een olifant? En hoe herken je verboden
souvenirs? Toch is het interessant om te weten dat de touringcar milieuvriendelijker is dan
de trein, dat skiën op grotere
hoogte en op kunstsneeuw schaAl aan het nadenken over de
Veel aandacht is er voor de
delijker is, zonnebrandcrème
zomervakantie? Milieu Centraal uitstoot van vervoer naar en op in zee koraal beschadigt en dat
heeft een website gelanceerd
de vakantiebestemming, maar
mountainbiken – mits vermet informatie over een duurde overige adviezen zijn een
antwoord uitgevoerd – slechts
zame invulling daarvan. Op de
stuk algemener. Bijvoorbeeld:
dezelfde impact heeft als wanwebsite www.ikhebzininvakan- mijd gemotoriseerde sporten,
delen. Hoe dan ook, nog genoeg
tie.nl staan allerlei tips om de
laat in hotels de airco uit als
te leren. Lees ze door, doe er je
impact van een vakantie zo klein je er niet bent, laat geen afval
voordeel mee, maar zoek ook
mogelijk te houden. Op basis
achter in natuurgebieden, koop verder. Bijvoorbeeld op www.
van vakantiebestemming en
geen souvenirs van bedreigde
milieucentraal.nl of download
type reis kan hieruit een selectie diersoorten, kom niet te dicht bij de folder over souvenirs ‘Kijken,
worden gemaakt. Helaas zijn
wilde dieren. Uitgebreider – en
kijken, niet kopen’ van www.
veel adviezen open deuren voor completer - advies had geen
wnf.nl. Of bekijk de adviezen op
de al wat bewustere reiziger.
kwaad gekund. Ga niet golfen
www.fairtourism.nl.

Time’s up, thumbs up!

Gratis kalender
FOEI 2009

Laat zien dat het nú tijd is voor een Klimaatwet!
- man
S/M/L
- vrouw classic
S/M/L
- vrouw mouwloos
S/M/L
(strak, 5% elasthaan)

Dreams, hopes and possibilities
for a better future - dromen,
hoop en mogelijkheden voor
een betere toekomst - dat
is het thema van de nieuwe
kalender van Friends of
the Earth International, het
netwerk waar Milieudefensie
onderdeel van is. En van deze
kalenders voor 2009 mogen
wij er een aantal weggeven!
De kalenders zijn gemaakt
van 100 procent gerecycled
papier en gedrukt met inkt
op plantaardige basis. Elke
maand heeft een prachtige
fullcolor foto. De kalender is
opengevouwen (zoals ‘ie aan
de muur komt te hangen) van
A3-formaat. Belangstelling?
Stuur een mail naar redactie@
milieudefensie.nl. Zo lang de
voorraad strekt!

Natuurlijk gemaakt van EKO-katoen.

` 13,50

vrouw mouwloos S/M/L

man S/M/L

vrouw S/M/L

Loesje t-shirt “Ik pik het niet langer” ` 10,00
Natuurlijk gemaakt van 100% EKO-katoen.

Tegeltje(s) E5,50

Nep tattoo’s E1,00

T-shirt E15,00

Club Zeekracht
Gewone mensen kunnen nu
direct investeren in windmolens op zee. Stichting Natuur
en Milieu is Club Zeekracht
gestart, in samenwerking
met energiebedrijf Eneco.
Veel mensen willen een
windmolenpark in zee, maar
tot nu toe heeft de overheid daar nog veel te weinig
actie op ondernomen. Het
architectenbureau van Rem
Koolhaas, Office voor Metropolitan Architecture, presenteerde onlangs hun Masterplan Zeekracht: een concrete,
visionaire invulling van
windmolens op zee. Daarom
vraagt Club Zeekracht nu
een vergunning aan voor een
windmolenpark in zee. Mensen
die voor €10,- lid worden
van de non-profit coöperatie,
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Proud to be a Non Flying Dutchman
Verzend- en administratiekosten ` 2,00

Rapporten (gratis te bestellen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
worden mede-eigenaar van het
toekomstige windmolenpark
en krijgen voorrang om de
stroom af te nemen. Al meer
dan duizend mensen meldden
zich aan. Natuur en Milieu

en Eneco proberen om deze
coöperatief geproduceerde
stroom onder ‘thuisopwekking’
te laten vallen, wat belastingvoordelen oplevert. Eind 2009
verwachten de organisaties

een uitspraak over de vergunning, dan kunnen in 2012 de
eerste molens draaien. Kijk
voor meer informatie en lidmaatschap op www.zeekracht.
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Jaarverslag 2007 - juni 08
Zit het wel goed (deel 4) - mei 08
Factsheets The people of Nigeria vs. Shell - mei 08
Het mysterie van de verdwenen vrachtauto’s - mei 08
Tijd voor een krachtige klimaatwet - februari 08
Luchtvaart en het klimaat. Problemen en oplossingen nader
bekeken - september 2007
Luchtvaart in een energiezuinige EU: Hoe het emissiehandelssysteem voor de luchtvaart verbeterd moet worden - september 2007
Boeren met toekomst - maart 2007
Use your profit to clean up your mess. Report on how Shell
should fund local solutions for environmental and social
destruction caused by its projects - februari 2007

Dommer dan Belgen
Wat een gekke man dacht ik… Hij was hoogleraar in fijnstof
en vervuiling. Hij werd op Radio 1 geconfronteerd met een
Belgische verkeersmaatregel, die daar wel en in Nederland niet
werd getroffen. “Ja”, zei de hoogleraar, “vervuiling stopt niet bij
de grens en waait vanuit België zo de grens over. Fijnstof en
smog hoopt zich op als er zich boven Nederland een hogedrukgebied bevindt, zoals nu. Als dan ook nog de wind uit het
oosten komt krijgen we alles van Duitsland er ook nog bij.”
“Ja maar…”, zei de interviewer, “…waarom nemen wij dan niet
net als de Belgen maatregelen?”
“Nou, dat heeft weinig zin”, stelde de hoogleraar, “het zet geen
zoden aan de dijk als je auto’s
minder hard laat rijden. Dan
moet je dat nog controleren
ook.”
“Hoeveel scheelt zo’n maatregel dan zoals de Belgen die
hebben genomen?”, vroeg de
interviewer.
“Ach, verwaarloosbaar weinig.
Zoiets van eenderde denk ik.”

jaap dirkmaat
“Ja”, stelt de interviewer vast, “dat is inderdaad weinig ja. Maar
wat is dan wel de oplossing?”
“Nou ja, veel mensen hebben nu last van hun luchtwegen.
Maar als je daar wat aan wilt doen, dan zul je dat toch vooral
in Europees verband moeten oplossen.”
Ik dacht: hoor ik nu een kamerlid, een Europarlementariër
of een minister? Nee, ik moet aannemen dat de deskundige
wetenschapper onafhankelijk is. Maar zo klinkt hij in het
geheel niet; er is geen gevoel van betrokkenheid te merken, en
kritisch is hij al helemaal niet.
Waarom zouden wij in Nederland, met veel meer auto’s en
verreden kilometers dan de Belgen, geen baat hebben bij
maatregelen? En waarom is eenderde verwaarloosbaar, als
zoveel mensen nu extra in ziekenhuizen terecht komen?
Ik weet het niet, maar soms denk ik dat Nederlanders dommer
zijn dan Belgen en dat dit zelfs soms ook geldt voor hoogleraren. Of werd deze betaald door de overheid? Dat zou de kille
stem, de typische overheidsdienarentaal en de kille, ambtelijke
afstand tot het onderwerp verklaren.
In dat geval zijn Nederlanders ook nog eens corrupter dan de
Belgen.
Jaap Dirkmaat,
Directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Wilt u één of meerdere producten of rapporten op deze pagina
bestellen, belt u dan met de Milieudefensie Servicelijn 020 6262 620
of mail naar service@milieudefensie.nl en vermeld duidelijk uw
naam, adres, bestelling en eventuele maat. Meer informatie,
producten en de downloads van de rapporten vindt u op
onze site, www.milieudefensie.nl
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Maar dat argument is niet erg populair
in Spanje. Chema Gil wordt al jaren dagelijks bedreigd. Als de politie onderzoek doet naar de aanslag op hem blijken
de bedreigingen onder andere afkomstig
van de vaste telefoon van de burgemeester van het stadje Torre Pacheco, Daniel
Garcia Madrid. Ook blijkt Garcia Madrid
op zoek te zijn geweest naar de identiteit
van de vrouw van Gil. Dat is niet verwonderlijk: Gil heeft net een serie reportages
afgerond waaruit blijkt dat Garcia Madrid
bij de aanleg van een aantal luxe golfresorts van projectontwikkelaar Polaris
World vijf miljoen euro in zijn eigen zak
heeft laten verdwijnen in ruil voor bouwvergunningen. Volgens het bestemmingsplan hadden die vergunningen nooit verleend mogen worden, want Torre Pacheco
zit al ver over zijn maximum qua bebouwing. Straks komt er alleen nog maar zeewater uit de kraan.

D e r e d d i n g va n E u r o pa

Groene golfbanen in droog Spanje:
desastreus voor de watervoorraden

e gaan je helemaal
k ap ot m a ke n !”
schreeuwt een grote
man terwijl hij met
een stalen pijp op een auto inramt. Het is
28 april 2008 en in de auto zit Chema Gil,
een redacteur van een regionale nieuwssite
in de Spaanse provincie Murcia, die wanhopig zijn auto probeert te starten. Hij kan
nog net op tijd wegrijden.
Gil heeft de afgelopen tien jaar geschre-

ven over misstanden in de toeristische
industrie. Golfterreinen en hotels schieten als paddestoelen uit de grond. Bouwvergunningen zijn te koop en witwasprojecten hoeven niet per se winstgevend te zijn. De enige beperkende factor
voor de alsmaar uitdijende vakantie-industrie is de drinkwatervoorziening. Als
in de zomer - toch al de droogste periode - de toeristen komen en de bevolking
vervijfvoudigt raakt het grondwater zo
goed als uitgeput. Je kunt water blijven
oppompen, maar het zoete water wordt
langzaam vervangen door zeewater dat
in de bodem doordringt. Het drinkwater wordt dus steeds zouter. De gevolgen
voor de natuur zijn bovendien enorm:
het landschap dreigt te verwoestijnen, de
grond verzilt en waterrijke natuurgebieden drogen op. De natuurlijke voorraden
kunnen de toeristische industrie gewoon
niet meer aan.

milieudefensie magazine 1/2 – 2009

milieudefensie magazine 1/2 – 2009

O n v e r a n t w o o r d wat e r b e h e e r d r o o g t S pa n j e u i t

Bodemloze dorst
“W

Een van de grootste milieuproblemen in Spanje is het

tekort aan water, gevolg van verspilling en slecht beheer. De
milieubeweging krijgt maar weinig vat op de vastgeroeste
gewoontes. Deel acht in een serie over Europa.
D i rk Ja n s se n
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ANP / K o e n S u y k

Eindeloos water

Je hoeft niet geniaal te zijn om je te realiseren dat de hoeveelheid beschikbaar
drinkwater op het Iberisch schiereiland
eindig is. Maar het idee dat water gewoon
verschijnt op het moment dat je de kraan
opendraait zit zo rotsvast verankerd in
de psyche van de Spanjaard, dat rekening houden met de natuurlijke voorraden nauwelijks bespreekbaar is. Eigenlijk
zijn het net Nederlanders die vinden dat
er overal asfalt bijgestort moet worden
omdat je toch moet kunnen rijden.
“Spanje houdt krampachtig vast aan
de mythe van het eindeloze water” zegt
Nuria Hernandez van de Fundacion Nueva Cultura del Agua (FNCA). De FNCA
is opgericht op het Wereld Watercongres
van 1998 als formeel netwerk van wetenschappers, activisten en bestuurders. Hun
doel is om die cultuur te doorbreken en
tot verantwoord watermanagement te komen. “Op dit moment wordt het wateraanbod volledig bepaald door de vraag.
Het FNCA wil een wisselwerking tussen
vraag en aanbod. Als er niet zo veel water voor handen is kun je je ook aanpassen. Maar voordat Spanjaarden die optie überhaupt willen overwegen is er een
flinke cultuuromslag nodig.”
Er staan op dit moment 1200 grote dammen in Spanje om rivierwater vast te
houden. En elke keer dat het water op
dreigt te raken, bouwt de regering al
sinds mensenheugenis een nieuwe dam.
In 2000 lanceerde de toenmalige conservatieve regering het plan om 100 nieuwe

dammen te bouwen en de rivier de Ebro
te verleggen naar het Zuiden om aan de
alsmaar stijgende vraag naar water te
voldoen. “Dat plan zou het einde van de
laatste natuurlijke rivieren in Spanje betekenen” zegt Hernandez. “En een hele rivier over het Iberisch randgebergte heen
pompen is natuurlijk krankzinnig.”
Gelukkig lanceerde de EU in datzelfde
jaar de Waterrichtlijn. Die verplicht de
lidstaten tot goed kwalitatief en kwantitatief watermanagement: zo’n beetje alles waar de Spaanse overheid tot dan toe
niets van wilde weten. De Waterrichtlijn
gaf de FNCA de uiteindelijke wettelijke
basis om de plannen tegen te houden. Al
is er natuurlijk altijd een verschil tussen
gelijk hebben en gelijk krijgen.

Politieke wil

Toen in 2004 een nieuwe, socialistische
regering aantrad blies, die de Ebro-transfer af. De toenmalige Minister van Milieu, Cristina Narbona werd onlangs
door Time Magazine uitgeroepen tot een
van de milieuhelden van 2008. Ze investeerde sterk in hernieuwbare energie en
introduceerde een rigide bestemmingsplan dat de toeristische industrie aan de
costa’s aan banden zou moeten leggen hoewel dat bestemmingsplan in de praktijk dus nog wel te omzeilen is.
Volgens Nuria Hernandez had ook de
FNCA een sterke bondgenoot met Minister Narbona. “Ik geloof echt dat Narbona
serieus werk wilde maken van de waterrichtlijn. Het was duidelijk dat ze ook de
achterliggende gedachte onderschreef: dat
rivieren niet alleen maar stromen weglopend drinkwater zijn, maar ook een ecologische en culturele betekenis hebben.”
Helaas zijn een gedreven minister en een
sympathieke Europese richtlijn nog altijd niet opgewassen tegen de macht der
gewoonte.
Narbona kreeg geen tweede termijn. De
officiële reden lag in een conflict met de
autonome regio’s van Spanje. Maar iedereen weet dat de toeristische industrie, de
landbouw en de hydro-elektrische lobby
van haar af wilden. Inmiddels is ze vervangen door een minister met een degelijke socialistische landbouwachtergrond. Het politieke debat gaat weer over
de vraag waar Spanje nieuw water vandaan kan halen om de bodemloze put
mee te vullen.
De socialisten willen zeewater ontzouten in fabrieken, de conservatieven willen de Ebro alsnog over de bergen pom25

pen. Iedereen weet dat die honderd dammen die nog altijd gepland staan maar
een tijdelijke oplossing bieden. De Europese Waterrichtlijn ligt er nog altijd, maar
de politieke wil om er beleid van te maken ontbreekt.

Moerassen

kort beweerde het WNF dat we in Spanje geen tomaten of aardbeien meer zouden mogen telen omdat dat te veel water
zou kosten,” zegt Nuria Hernandez. “Maar
uit ons onderzoek blijkt dat als je een geavanceerd druppelirrigatiesysteem aanlegt, er nauwelijks water verdampt. Dan
kan de aardbeienteelt gewoon doorgaan.”
En dus geeft de FNCA adviezen aan boeren over irrigatiesystemen. Het WNF wil
daar graag aan meehelpen, maar heeft het
met haar vorige campagne een beetje verbruid bij de aardbeientelers.

“De Ebro over de
bergen pompen is
krankzinnig.”

Waterhandel

geerde deelnemers vinden het dan weer
zonde als de wetenschappelijke kennis niet omgezet wordt in beleid. Andere milieuorganisaties weten vaak niet
goed waar ze moeten beginnen bij dit
probleem. Dat het watermanagement in
Spanje een probleem heeft is duidelijk,
maar een samenhangende visie op een
oplossing ontbreekt. Dat is heel moeilijk

HH Dieter Telemans

Toch heeft de korte ambtsperiode van
Narbona een paar veranderingen teweeggebracht. Sommige lokale bestuurders realiseren zich dat er misschien ooit
een tijd komt dat de Waterrichtlijn serieus genomen wordt. De Catalaanse regering en de stadsbesturen van Barcelona,
Vittoria en Sevilla hebben daarom aan de
FNCA gevraagd uit te zoeken hoe ze beter met hun water om kunnen gaan. Al
die steden werken nu aan verbetering van
de waterleidingen. Met die paar adviezen
heeft de FNCA zich een positie verworven als betrouwbare kennisinstelling.
In 2006 vielen in het nationaal park Ta-

door het succes steeds vaker uit haar rol
van kennisinstelling valt. De stricte wetenschappers in het netwerk hebben er
moeite mee om zich in de politieke arena te begeven. De meer politiek geënga-

Buizen met water van de Tajo rivier in de regio Murcia, een van de droogste regio's
in Spanje.
blas De Daimiel de moerassen droog
door overmatige waterconsumptie. En
omdat je moeilijk van een ‘wetland’ kan
spreken als het land kurkdroog is, leek het
de Spaanse regering wel een goed idee om
de beschermde status van het gebied op te
heffen. Dat werd een flinke rel in Spanje.
Het argument van de FNCA dat dit met
een beetje efficiënter watergebruik niet
had hoeven gebeuren klonk toen opeens
zo gek niet meer. Langzaam komt er nu
een debat op gang waarin het woord “besparen” niet per definitie taboe is.
Het probleem voor de FNCA is nu dat ze
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campagne voeren.
De Spaanse afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is als een van de weinige pressiegroepen actief in een watercampagne en richt zich vooral op de
landbouw. Geen slechte keuze, want de
landbouw is verantwoordelijk voor zo’n 70
procent van al het waterverbruik in Spanje. Daar is dus veel te besparen. Irrigatie
komt er in veel gevallen op neer dat boeren in de bakkende Spaanse zon het water
gewoon over hun akkers laten lopen. Dat
betekent dat er soms bijna driekwart van
het gebruikte water verdampt. “Tot voor

En dan dient het volgende probleem zich
aan. Volgens de wet hebben boeren recht
op een bepaalde hoeveelheid water, of ze
het nu gebruiken of niet. Er is dus geen
enkele economische prikkel om te besparen. Sterker nog, ze krijgen een subsidie
per liter sproeiwater. Het water dat een
boer op de ene akker bespaart kan hij
mooi doorsluizen naar een andere akker.
Er is zelfs de optie om water te verkopen
aan de eerder genoemde golfresorts. Officieel moeten die de marktprijs betalen,
maar de zwarte handel in gesubsidieerd
boerenwater tiert welig. Het gaat zelfs zo
ver dat sommige boeren illegaal water
oppompen en dat doorverkopen.
En met de afzetmarkt voor illegaal water
zit het voorlopig wel goed. Polaris World
biedt inmiddels haar vakantiewoningen
in Torre Pacheco aan vanaf 89 duizend
euro, ook al zal burgemeester Daniel
Garcia Madrid binnenkort waarschijnlijk veroordeeld worden voor corruptie.
Journalist Chema Gil heeft van de politie
te horen gekregen dat hij zich voortaan
maar beter koest kan houden “in het belang van zijn eigen veiligheid”. Het laatste dat van hem bekend is, is dat hij aan
Reporters Zonder Grenzen doorgaf dat
hij zou stoppen met zijn werk omdat het
te gevaarlijk werd voor hem en zijn familie. Sindsdien heeft niemand meer iets
van hem gehoord. Zijn telefoon neemt
hij niet meer op en niemand weet waar
hij is.
Op haar website benadrukt Polaris World
onverstoorbaar de betrouwbaarheid van
een investering in haar vakantiewoningen in Torre Pacheco. Alleen in de regio
van Murcia staan er nog tachtig nieuwe
golfresorts gepland. En als een boer de
kraan opendraait, komt er gewoon water
uit. Rivierwater stroomt toch maar naar
de zee, dus dan kun je er net zo goed nog
wat aan verdienen. n
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L okale actie

Fout goud
“H

oeveel eieren
gaan er jaarlijks
in de mayo van
Van Wijngaarden?” vraag ik
Rosanne Kolvers van Milieudefensie Zaanstreek. “Geen
idee, maar dat moeten er heel
veel zijn”. Samen met haar
jongere zus Charlotte kroop
zij achter de computer om een
actiekaart te ontwerpen: een
bordje patat met een klodder
mayonaise en daarin twee
gestempelde scharreleieren:
‘Patatje met/zonder dierenleed’. “We zijn heus trots op
de beroemde Zaanse mayonaise”, zegt Charlotte, “maar
we maken ons zorgen om de
milieu- en dieronvriendelijke
bioindustrie die de eieren
levert.”
Samen met de SP heeft de actiegroep van Wijngaarden per
brief gevraagd over te stappen
op scharreleieren. Toen het
bedrijf liet weten dat de mayo
dan te prijzig zou worden, besloot de Milieudefensiegroep
actie te ondernemen. Op
straat werden al ruim tweehonderd handtekeningen opgehaald. Het landelijk bureau
van Milieudefensie ondersteunt de actie en zou zorgen
dat de actiekaart bij tweeduizend Zaanse huishoudens
in de bus zou vallen. Maar
wat bleek? Van Wijngaarden
is gezwicht. In een brief aan
Wakker Dier, die het afgelopen jaar met radiospotjes en
een postercampagne eveneens
actie voerde tegen de legbatterij-eieren in mayonaise,
liet hij onlangs weten over te
stappen op scharreleieren.

Klimaatcafé

De Zaanse groep bestaat nog
maar kort en dit is de eerste
grote actie waarbij men zich,

dit jaar heeft de groep acties
tegen terrasverwarming op de
agenda staan. “En misschien
kunnen we iets ondernemen
tegen de lichtoverlast in de regio van gebouwen en winkels
die hun licht ’s nachts laten
branden.”

Genoeg te doen

‘Geel goud’ noemt de fabrikant zijn beroemde Zaanse
mayonaise. Helaas niet gemaakt van scharreleieren. ‘Te
duur’. Milieudefensie Zaanstreek voerde daarom actie
en wat bleek? Van Wijngaarden koos eieren voor zijn
geld, scharreleieren wel te verstaan.
J o a n n e A lt i n g
met succes, op een lokaal milieuprobleem richt. De groep
ontstond toen ruim twee
jaar geleden Milieudefensie
bestuurslid Hans Mandjes een
brief rondstuurde in Zaanstreek waarin hij een oproep
deed om een lokale Milieudefensie groep te beginnen.
Actief bezig zijn met het
milieu, dat sprak Rosanne
wel aan. De groep heeft een
kern van zes actieve leden.
Verder kan ze rekenen op een
aantal vrijwilligers dat helpt
bij activiteiten zoals folderen.
“Eens in de zes weken komt
onze groep bij elkaar”, vertelt
Rosanne. “Als we met een
actie bezig zijn vaker. Maar
tussendoor hebben we ook
regelmatig contact via de
mail en per telefoon”. Aan een
eigen website wordt gewerkt.
“We volgen meestal de lan-
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delijke campagnes. Stop fout
vlees was onze eerst Milieudefensie-actie. Daarvoor
hebben we heel veel handtekeningen opgehaald”, vertelt
Rosanne enthousiast. “Onze
groep heeft ook een Klimaatcafé georganiseerd.” Voor

Het succes van de actie tegen
fabrikant Van Wijngaarden
smaakt naar meer. “natuurlijk gaan we meer van zulke
acties voeren” zegt Rosanne.
“Op dit moment speelt de
komst van een Kentucky
Fried Chicken filiaal in
Zaanstad. GroenLinks heeft
nog geprobeerd hier een
stokje voor te steken, maar
dat is helaas niet gelukt.” De
dierenrechtenorganisatie
Peta heeft er in een brief aan
burgemeester Geke Faber
van Zaanstad kortgeleden op
aangedrongen dat Zaanstad
stevige voorwaarden stelt op
het gebied van dierenwelzijn
voordat de fastfoodketen
groen licht krijgt. Als het bedrijf er toch mag komen, gaat
Milieudefensie Zaanstreek
over tot actie. Kortom genoeg
werk aan de winkel. n
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opinie

Het nieuwe ‘groen-rechtse’ plan van de VVD is geheel in lijn
met de neoliberale politiek die het milieu niet ten goede komt,
zo meent
Bram Büscher

W

in-win is in. Waarom
proberen om de verschillende kanten van complexe vraagstukken tegen elkaar af te wegen, als marktinnovaties alle tegenstellingen als sneeuw voor
de zon kunnen laten verdwijnen? Dit is
de basisstelling van Marc Rutte in zijn
Pamflet van een optimist. Groen-rechts ‘milieubehoud-middels-marktwerking’ is volgens Rutte “een manier van denken.
Eén die uitgaat van kansen en de vaststelling dat economie en milieu niet tegengesteld zijn.” Als je het met Rutte eens bent,
dan ben je een optimist die in vooruitgang gelooft. Stel je vraagtekens bij Rutte’s analyse dan ben je volgens hem een
pessimist die neigt naar “teruggang”.
Rutte’s simplistische retoriek daargelaten,
zijn deze groen-rechtse ideeën en de retoriek eromheen vrij algemeen geaccepteerd. Niet alleen de VVD, maar ook andere grote politieke partijen in Nederland
hebben hun steentje bijgedragen aan de
legitimering van het idee dat marktwerking geschikt is om milieuproblemen op
te lossen. Wij hebben de emissiehandel
en in de VS is Obama voorstander van
‘cap and trade’, een systeem waarbij limieten (caps) worden gezet op vervuiling, waarna allerlei (private en publieke) organisaties vervuilingsrechten mogen kopen en verkopen als op een markt.
In mijn eigen onderzoek naar grensoverschrijdende natuurparken in Zuidelijk
Afrika blijkt dat daar ook steeds vaker
naar groen-rechtse oplossingen gezocht
28

wordt om de belangen van de natuur te
verenigen met die van de lokale bevolking. Maar in de praktijk is milieubelang
lang niet altijd te verenigen met andere
belangen.

Prijskaartje

Wat is precies ‘groen-rechts’ en waarom komt dit het milieu niet ten goede?
Groen-rechts introduceert een bepaalde logica in de wijze waarop wij naar
het milieu moeten kijken. De ecologische waarde van milieu wordt vervangen
door marktwaarde. Vaak wordt hiervoor
het milieu in stukjes gehakt, waaraan een
prijskaartje wordt gehangen. De waarde
van milieu (klimaat, biodiversiteit, ecosystemen, etc.) wordt zo uitgedrukt in
economische termen. Het voordeel hiervan is - volgens de theorie - dat het belang van natuur en milieu inzichtelijker
wordt en beter af te wegen tegen andere
maatschappelijke belangen.
Uiteraard past dit denken in een steeds
commerciëler wordende wereld. En zodoende wordt groen-rechts, ook door
Rutte, ‘gemarket’ als nieuw, modern en
“een revolutie in het denken”. Kijk je naar
de onderliggende dynamieken die gestimuleerd worden door groen-rechts - bijvoorbeeld het invoeren van competitie,
commercialisering en het opleggen van
de discipline van een markt - dan blijken
dit traditioneel kapitalistische methoden
die de afgelopen eeuwen grip op steeds
meer aspecten van het leven hebben gekregen. Vanuit dit oogpunt is groen-

rechts een logisch vervolg op 300 jaar
oud denken, dat weinig positiefs voor
het milieu heeft betekend.
Is er dan niets nieuw aan groen-rechts?
Ja zeker wel. Een nieuwe trend, gestimuleerd door groen-rechts, is dat bekende neoliberale methoden van bestuur in
een nieuw politiek jasje worden gegoten.
Deze nieuwe politieke vormen draaien
voornamelijk om het stimuleren van manieren van denken en praten waarin consensus en win-win de norm zijn. Hierbij
kan het milieu schijnbaar verenigd worden met de acties en interesses van iedere mogelijke organisatie.
Hierdoor wordt echter het politieke karakter van milieumaatregelen weggemoffeld en het gewenste beeld van maatregelen ‘gemarket’. Zo moeten milieumaatregelen in Zuidelijk Afrika niet alleen
zorgen voor ontwikkeling, maar ook rekening houden met internationale samenwerking, gender, private en toeristische belangen, terrorisme, etc. Het gevolg
is een heel mooi, logisch en vaak simplistisch plaatje op papier, terwijl het verenigen van al deze thema’s en organisaties
in de praktijk steeds complexer en lastiger haalbaar wordt. Het verschil tussen
beeld en realiteit in milieu- en ontwikkelingsbeleid wordt hierdoor vergroot. Dit
maakt het vervolgens moeilijker milieuproblemen op waarde te schatten en helpen op te lossen.

sy lv i a w e v e

Groen-rechts
werkt niet

Een tweede nieuwe trend van groenrechts is dat het helpt om neoliberale manieren van opereren steeds verder
het publieke domein te laten beheersen.
In een ‘ecomarkt’-model zijn de staat en
niet-gouvernementele organisaties, net
als private ondernemingen, afnemers
en aanbieders van ‘ecodiensten’. Volgens
Rutte is het zelfs de belangrijkste taak van
de staat om als ‘eerste klant’ innovatieve

producten te stimuleren. Publiek belang
wordt privaat belang en natuur wordt
‘natural capital’ waaraan zowel de staat,
de private sector, als NGO’s zoals het Wereldnatuurfonds kunnen ‘verdienen’.
Uiteraard heeft deze trend voor het milieu grote consequenties. Marktlogica en
ecologische logica zijn namelijk niet hetzelfde. In een markt heeft een verkoper
er baat bij om kopers te laten geloven dat
de marktwaarde hoger is dan hij in werkelijkheid is. Dit levert meer winst op. In
een competitieve markt, waar verkopers
wedijveren om klanten, wordt geen manier ongebruikt gelaten om dit geloof aan
te dikken. Een markt kent dus altijd veel
‘aandikking’ van de werkelijkheid, wat
leidt tot ‘waardebubbels’. Zolang het geloof in deze bubbels blijft hoeft het geen
probleem te zijn, maar bubbels zullen
een keer knappen. De huidige financiële crisis is hiervan een goed voorbeeld.
Het gevolg is dat milieubeleid in wezen
juist die dynamieken gaat stimuleren die
al decennia lang milieuproblemen verder
vergroten.
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Bubbels

De ecologische logica is enorm complex.
Hoe ‘meet’ je bijvoorbeeld welke effecten
welke delen van riviermondingen hebben op het geheel aan ecologische functies? Deze complexiteit, echter, wordt
ondergeschikt gemaakt aan de logica
van de markt, die ernaar neigt een mooiere of simpelere voorstelling van de werkelijkheid te geven. Groen-rechts geeft
daarom al snel een te mooie voorstelling van milieuproblemen. En die bubbel wordt continu gevoed door verdere en diepere marktwerking. Het gevolg
is, opnieuw, dat realiteit en beeld steeds
verder uit elkaar gaan lopen, waardoor
het oplossen van milieuproblemen lastiger wordt.

Gevaarlijk

Omdat weinig mensen dit (proberen te)
begrijpen, is het gemakkelijk om jezelf,
zoals Rutte, te presenteren als ‘optimist’.
Immers, als marktlogica de leidraad is,
wordt ‘marketing’ de leidraad voor legitimiteit: zolang mensen maar geloven dat
de markt het milieu kan oplossen, kun je

er politiek mee scoren. Helaas voor Rutte
en de VDD werkt het milieu niet zo. Het
klimaat doet zich niet beter voor dan ze
is om zichzelf aan ons te verkopen. Sterker nog, ze heeft in de afgelopen decennia duidelijk laten blijken dat ze hier niet
aan meedoet. Dat Rutte en de VVD ondanks alle waarschuwingen stug door
willen gaan met hetzelfde falende marktdogma heeft niks te maken met ‘optimisme’, ‘vooruitgang’ of ‘toekomstgericht’
zijn.
Groen-rechts zoals voorgestaan door
Rutte is een simplistisch, logisch en vooral gevaarlijk vervolg op oud denken, toegepast op nieuwe terreinen en gelegitimeerd door nieuwe vormen van politiek.
Er is niks mis met realistisch optimisme.
Er is alles mis met dogmatische waanbeelden die serieuze problemen bagatelliseren. n
Bram Büscher is lecturer aan het Institute of Social
Studies in Den Haag en onlangs gepromoveerd op een
studie naar de grensoverschrijdende natuurparken in
Zuidelijk Afrika
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media

recensie

Dvd
Fox gaat CO2-neutraal
Onlangs alle scepsis vanuit
conservatieve hoek over het
broeikaseffect commiteert nu
ook de grote mediaproducent
Fox zich aan vermindering van
de CO2-uitstoot. Zo probeert ze
American Idol (weer zo’n succesvol Nederlands format) duurzamer te produceren en hebben
ze onlangs hun eerste CO2-neutrale dvd uitgebracht: Futurama:
Bender’s Game. Deze serie, mede
door The Simpsons-man Matt
Groening bedacht, werd vanaf
1999 vijf seizoenen lang uitgezonden op Fox. In Nederland is
de science-fiction animatieserie
- die in het jaar 3000 begint
- de cultstatus nooit ontgroeid.
Jammer, want ook bij deze derde
film in een serie van vier is het
weer lekker gniffelen. In de eerste
film verscheen Al Gore al als
klimaatactivist en dit keer spelen
de torenhoge brandstofprijzen
bij de pomp van Mombil een
prominente rol. Momcorp is een
overmachtig conglomeraat dat
mensen in slaap sust door ze fastfood te voeren, en een kunstmatige schaarste creëert van ‘grijze
materie’, de brandstof van de
futuristische voertuigen. Voor de
oplossing speelt de dobbelsteen
uit het spel Dragons and Dunge-

Te l e v i s i e
Jojo-mobiel en knijpkat-schoen

ons een belangrijke rol. Hoewel,
oplossing? De ‘grijze materie’ is
nu wel zijn energetische waarde
verloren. Een van de personages
ziet het probleem niet: wetenschappers zoeken toch sowieso

pas een oplossing als het echt niet
anders kan? Nu uit op dvd!
Futurama: Bender’s Game, uitgebracht op
koop-DVD door 20th Century Fox HE.

Welke scholier bedenkt
het beste duurzame idee?
Daarom draait het dertien
weken lang in het programma Green Dream Dristrict.
Wie weet loopt iedereen
volgend jaar wel met een
MoJo op zak: de jojo-mobiel.
U snapt hem: batterij leeg?
Jojo-en maar! De kandidaten
proberen ook een technische
oplossing te bedenken zodat
de telefoon er niet alleen
uitziet als een jojo maar
hij ook daadwerkelijk belt.
Een ander voorbeeld is een
schoen waarin het principe
van de knijpkat is verwerkt,
zodat je al lopend een accu
oplaadt. Handig! Iedere
aflevering heeft een thema.
Presentatoren Joris Putman
(die ook het format bedacht)
en Levi van Kempen zoeken
daarin naar de nieuwste
snufjes op de duurzame
markt.
Green Dream District, vanaf 1

ACTIE

februari iedere zondag om 13:00 en

Milieudefensie geeft drie dvd’s van Futurama weg!
Mail naar redactie@miliedefensie.nl o.v.v. Futurama.

Channel, herhalingen iedere woens-

19:30 uur op National Geographic
dag om 12:30 uur.

Film

Stokstaartjes
Dit jaar, precies wanneer
is onbekend, vervolgt
RTL8 de succesvolle
docureeks De familie
Stokstaart. Het heftige sociale leven van de
ranke dieren plus de niet
geringe gevaren van hun
leefgebied leveren drama
op waar bedenkers van
soaps een puntje aan
kunnen zuigen. Stok-

0

staartjes huizen in holen
met speciale ruimten
om te slapen, toilletteren en zelfs te baren.
Het groepsdier leeft in
een strakke hiërarchie
waarin iedereen zijn
functie heeft, wat uiteraard de nodige conflicten
oplevert. Liefhebbers van
deze “aardmannetjes”
kunnen nu al terecht

in de bioscoop. The
Meerkats is een comingof-ageverhaal over Kolo.
Zijn familie loodst hem
langs gevaren als slangen, adelaars en leeuwen
en komt daar zelf niet
altijd zonder kleerscheuren vanaf. Zoals het
voorfilmpje verkondigt:
een klein beestje dat een
groot doek verdient.
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Gewelddadige
idealen
Is een decadente lunch van 200
dollar eigenlijk moord, omdat je
er een jaar lang iemand in Afrika
mee zou kunnen voeden? De Britse
filosoof Ted Honderich beweert in
After the Terror van wel. De Nederlandse filosoof Hans
Achterhuis meent, in
zijn recente boek Met
alle geweld, van niet.
In dit omvangrijke
maar uiterst leesbare
boek onderzoekt hij
aan de hand van talloze
filosofische werken én
romans de vele aspecten van geweld. Voortbouwend op zijn vorige
studie naar utopieën is
de relatie tussen idealen en geweld, zoals
dat onder meer bij Honderich naar
voren komt, een rode draad.
Net als veel andere linkse denkers
meent Honderich dat wij westerlingen ons door onze overconsumptie
en materialistische levenswijze schuldig maken aan geweld omdat hierdoor elders op de wereld dagelijks
mensen omkomen van de honger of
andere vormen van gebrek. Vormen
van politieke actie en terrorisme
die zich keren tegen dit ‘structurele’
geweld zijn daarom geoorloofd of
zouden op z’n minst op ons begrip
moeten kunnen rekenen. Achterhuis,
die zelf in de jaren zestig en zeventig
actief was in de solidariteit- en antiapartheidsbewegingen, waarin deze
manier van denken bon ton was,
vindt dit nu een onjuiste en bovendien gevaarlijke manier van denken.
Onjuist omdat er bij het nuttigen van
een decadente lunch niet de intentie bestaat om een ander schade te
berokkenen en volgens Achterhuis is
deze intentie een voorwaarde om van
geweld te kunnen spreken. Gevaarlijk vanwege de utopische aanspraken die er achter dit soort goedbemilieudefensie magazine 1/2 – 2009

doeld moralisme schuilgaan. Mensen
die ervan uitgaan dat er een wereld
zonder honger, gebrek, onrechtvaardigheid en geweld mogelijk is,
hebben maar al te snel de neiging om
alle manieren van politiek handelen
die deze wereld dichterbij kunnen brengen
te rechtvaardigen. Voor
dit ideale doel zijn alle
middelen geoorloofd,
ook geweld.
Achterhuis wijst terecht
op de gevaren van dit
idealisme dat zowel
bij milieuactivisten
als voorstanders van
‘humanitaire interventies’ te vinden is. Maar
leidt daarom elke vorm
van idealisme en utopie
vanzelf tot geweld? Achterhuis suggereert van wel. Tegelijkertijd heeft
hij als ‘ex-idealist’ nog steeds veel
waardering en respect voor mensen
of groepen die zich met ‘morele
onverschrokkenheid’ keren tegen
geweld, genocide of andere grove
onrechtvaardigheden. Ook beseft hij
dat het voor sociale bewegingen die
onrechtvaardigheid en misstanden
aan de kaak stellen vrijwel onmogelijk is om mensen te mobiliseren
zonder een idee van een moreel
geladen ideaal. Een bevredigend antwoord op de vraag hoe kan worden
voorkomen dat deze ‘morele onverschrokkenheid’ en moreel geladen
idealisme niet uitmondt in geweld,
geeft hij echter niet. Zo’n antwoord
had deze verder uiterst boeiende
studie over geweld aan politieke
actualiteit doen winnen.
Freek Kalenberg
Hans Achterhuis. Met alle geweld:
een filosofische zoektocht. Lemniscaat,
Rotterdam. 9 pag. Prijs: €,9.
ISBN 9-90--012-9

Carnaval en vangstquota
Onrustig wacht Ilse Versluijs op het moment
dat de parlementaire onderzoekscommissie
haar oproept. Hoe kwam ze ook alweer als
visserijspecialist bij de Controledienst van het
Ministerie van Landbouw en Visserij terecht?
Ver weg van de kust, diep in het Zuiden van
Limburg, worstelde ze als jonge Amsterdamse
met de vooroordelen van een mannenwereld,
met cultuurverschillen en bovenal met de
harde visserijwereld, waar vangstquota niet
altijd worden nageleefd. Het vierde werk van
Chantal van Dam, schrijfster en bioloog.
De lucht van zout en teer. Chantal van Dam. Nijgh&Van
Ditmar, 2008. 336 pag. ISBN 978-90-388- 9049-4.
Prijs: €19,90.

publicaties
Kramer Junction
Bij Kramer Junction, een plaatsje in de Mojave
woestijn, staan vijf zonthermische energiecentrales die buitengewoon effectief zijn. Spiegelcentrales, die al overal opgang vinden, zouden
wel eens de toekomst kunnen zijn. In het boek
Woestijnstroom beschrijft wetenschapsjournalist Rijkert Knoppers uitvoerig de geschiedenis van spiegelcentrales en de huidige stand
der techniek, compleet met technische eisen,
milieueffecten en kosten. Geïllustreerd met
foto’s en tekeningen, zwart-wit.
Woestijnstroom. De belofte van Kramer Junction.
Rijkert Knoppers, Aeneas, 2008. 140 pag. ISBN 978-9075365-91-7. Prijs: €39,95

Reumer beziet Nederland
Onlangs verscheen een bundel met columns,
essays en lezingen van Jelle Reumer, directeur
van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
Bioloog, paleontoloog, Darwinist en een man
met een mening. In dit onderhoudende boek
denkt Reumer in de rondte over scharrelvarkens, drukjacht, maar ook Nordic Walking, nanofobie, Intelligent Design en het rookverbod.
Hij kijkt vooral naar Nederland, dat vinexland
waarin een natuurlijk evenwicht onmogelijk
te bereiken is. Politiek correct is Reumers niet
te noemen. Voor groene mensen die zich wel
amuseren met dit soort pittigheden.
Een prachtige puinhoop – een bioloog kijkt naar de
wereld. Uitgeverij Contact, 2009. 256 pag.
ISBN 978-90-254-2962. Prijs: €18,95.

1

Brieven

De redactie houdt zich het recht voor brieven te selecteren en
in te korten. Het magazine verschijnt ook op internet. Reageren kan via e-mail: redactie@milieudefensie.nl, of per post:
postbus 19199, 1000 GD, Amsterdam.

Dierenactivisten

industrie wil ik een uitzonHierbij wil ik u laten weten dat dering maken, hoezeer ik het
ik mij bijzonder heb geërgerd ook betreur dat er proeven
aan het artikel over de dieren- op dieren moeten worden
rechtenstrijd in het december- gedaan. Hoe stellen dit soort
nummer. Deze zogenaamde
lieden zich voor hoe het
dierenactivisten schrikken, net dan anders moet? Testen op
zoals hun Engelse kompanen, mensen, dan maar, of criminenergens voor terug. Ik vind het len gebruiken, zoals een paar
gevaarlijke en gewelddadige
eeuwen geleden? Daarnaast
mensen. Het geeft geen pas
worden er foto’s etc. gebruikt
mensen te bedreigen, auto’s in waarvan ik mij afvraag of
brand te steken, persoonlijke
deze niet in ernstige mate
bezittingen te vernielen.
zijn gemanipuleerd om op
Overigens ben ik ook tegen
het gemoed van de mensen te
dierproeven voor nutteloze
werken. Ik noem dat je reinste
dingen zoals cosmetica en
propaganda.
verzorgingsmiddelen, maar
Het is onvermijdelijk dat wanvoor de farmaceutische
neer de wetenschap verder

ontwikkelt, er betere en andere
therapieën worden ontdekt
met de daarbij behorende
medicatie. Het is dan ook
onvermijdelijk dat deze medicatie moet worden getest en
nog eens getest.
Zinloze experimenten/proeven of experimenten/proeven
waarvan de uitkomst bekend
is, moeten uiteraard worden
verboden. Op universiteiten
en laboratoria wordt volgens
mij nauwkeurig bijgehouden
hoe en wat en zijn er strenge
regels die in acht worden
genomen.
Ik vind het jammer dat uw
magazine bericht over deze
bijna criminele organisatie die geen enkel middel
schuwt. Indien u achter deze
groepering staat, zal ik mij
genoodzaakt voelen mijn
lidmaatschap op te zeggen,
ook al vind ik de overige werkzaamheden die uw organisatie
verricht goed (zij het soms wat
eendimensionaal…)

oproepen & agenda

Met vriendelijke groet,
Mw A. ter Poorten
Wij kunnen u geruststellen.
Het feit dat we een artikel over
iets plaatsen, betekent niet
automatisch dat wij daarmee
onze steun uitspreken. Wij
plaatsten dit artikel in ons
themanummer over conflict,
omdat de dierenrechtenstrijd
een van de beste voorbeelden is
van activisme waarbij conflict
of wrijving ontstaat. Overigens
wordt in het artikel gesteld dat
het gebruik van het excessieve
geweld dat u noemt, voor de
Engelse tak van deze groep
geldt, niet voor de Nederlandse.
Tot slot willen we verduidelijken dat het magazine
journalistiek onafhankelijk is.
De artikelen in het magazine
vertegenwoordigen daarom niet
per definitie het standpunt van
Milieudefensie.
De redactie

Zelf actief worden voor Milieudefensie? Kijk op:
www.milieudefensie.nl/doemee/vrijwilligerswerk
Meer informatie over het oprichten van een lokale vrijwilligersgroep van Milieudefensie? Bel 020 62 62 620 of mail:
lokale.afdelingen@milieudefensie.nl

Verbeter je bank!

Vanaf 22 januari kunnen
consumenten via de website van
de Eerlijke Bankwijzer, www.
eerlijkebankwijzer.nl, overstappen naar een bank die bewust
kiest voor duurzaamheid, die
weigert bij te dragen aan uitbuiting en schending van mensenrechten. Ook kunnen bezoekers
van de site banken onder druk
zetten om foute investeringen
te stoppen en duurzaamheid
en mensenrechten veel meer
centraal te stellen in hun beleid.
Elk kwartaal wordt de Bankwijzer vernieuwd op basis van
onderzoek dat controleert of
de banken hun beleid ook echt
toepassen in de praktijk.
Banken kunnen een sleutelrol
spelen in het verduurzamen van
de economie. Investeren ze in
milieuverwoestende projecten in
ontwikkelingslanden, of in technologie voor duurzame energie?
Lenen ze jouw spaargeld uit aan
bedrijven die tropisch bos kappen of clusterbommen maken,
of investeren ze in milieuvriendelijke landbouw en schone
energie? Als maar een paar procent van al het uitgeleende geld
de goede kant op rolt, wordt de
wereld daar heel veel beter van.
Duw mee via www.eerlijkebankwijzer.nl! De Eerlijke Bankwijzer
is een initiatief van Amnesty
International, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib.

Transition Towns

wo 11 februari 20.00 uur
Deventer. Film The Power of
Community met een nabespreking over hoe we de stad/buurt
op inspirerende wijze kunnen
voorbereiden op klimaatverandering en een permanente energiecrisis. Info: 0570-615419, www.
transitiontowndeventer.nl.

St e v e n hag e n

Lezing Michael Pollan
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wo 11 februari 20.00 uur
Amsterdam. Een pleidooi voor
echt eten door Michael Pollan, schrijver van bestsellers als
The Omnivore’s Dilemma en

In Defense of Food. Info: www.
biologica.nl.

Warme Truien Dag

vr 13 februari
Actie tegen de opwarming van
de aarde: trek een warme trui
aan en zet de verwarming lager!
Info: www.warmetruiendag.nl.

Transition Town
Deventer

zo 1 maart 10.00 - 16.00 uur
Deventer. Inspiratiedag met
brainstorms en discussies over
hoe Deventer er uit kan zien
als we de samenleving op alle
terreinen hebben aangepast aan
op handen zijnde klimaat- en
energiecrises. Info: 0570-615419,
www.transitiontowndeventer.nl.

IJmeer Debat

Wo 4 maart
20.00 – 22.00 uur
Amsterdam. Debatavond met
lokale politici, bewoners en
belanghebbenden. Laat je
mening horen over de bouwplannen in het IJmeer. Info:

mona.osman@milieudefensie.
nl Info: www.milieudefensie.
nl/ruimte/doemee

Presentatie Amazon
Fund

7 maart
Leiden. Lezing en discussie over
de gevaren van de voorgenomen olie-exploitatie in twee
beroemde nationale parken van
Bolivia. In museum Naturalis.
Info: www.amazonfund.eu.

Carnaval met JMA

za 21 Februari
Tilburg. JMA viert een duurzaam carnavalsfeest, muziek en
Klimaathelden. Interesse? Mail
wouter@jma.org

IJmeerliefde

Za 14 februari
14.00 - 16.00 uur
Amsterdam. Het mooie IJmeer
wordt bedreigd door bouwplannen. Toon je liefde voor dit
natuurgebied, ga op valentijnsdag op de foto voor het IJmeer.
Info: http://www.milieudefensie.
nl/ruimte/doemee

Macht van supermarkten

za 14 februari
10.00 -16.30 uur
Utrecht. Workshop georganiseerd door Werkgroep Voor de
Verandering: de ‘koopmacht’ van
de supermarktketen zorgt ervoor
dat deze door de hele productieketen heen haar wensen op kan
leggen. En die zijn grotendeels
tegengesteld aan de belangen van
mens en milieu. Info: http://studie.globalternatives.nl/ws-supermarkten

Duurzaam Bouwen

do 19 februari 9.00 uur
Groningen. Cursus voor de
woonconsument die zelf gaat
(ver)bouwen, maar ook voor de
klusser en aannemer. Info: 050
5290910, http://ipdubo.nl.

Campagneraad
Ruimte

Za 28 februari
10.30 - 16.00 uur
Amsterdam. Praat mee over de
plannen van het campagneteam
Ruimte en Landschap voor het
open houden van het landschap. Info: www.milieudefensie.
nl/ruimte/doemee
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FILMCOMPETITIE MILIEUDEFENSIE

Wat is jouw groene, eerlijke wereld?
Je film op tv of in de bioscoop!

Maak een film van maximaal 60 seconden over jouw
groene én eerlijke wereld. Sluitingsdatum 22 februari 2009.
Mede gefinancierd
door de Europese Unie

Kijk op 60SEC.milieudefensie.nl
Milieudefensie 60secs adv MD-Magazine.indd 1

08-12-2008 15.06.27

Wat is jouw groene, eerlijke wereld?

Stuur je film in vóór 22 februari! Maak een film van
maximaal 60 seconden over jouw groene én eerlijke wereld.
Maak kans op vertoning bij VARA’s Vroege Vogels TV en op het
Movies that Matter Festival. Kijk voor meer informatie op 60SEC.
milieudefensie.nl
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DRENTHE

GRONINGEN

Milieudefensie Oosterhesselen
Kina Mekkes
0524 552 317

Milieudefensie Eemsdelta
Henk Dorrestijn
http://www.groningen.milieudefensie.nl/eemsdelta/
0596 680 363

Milieudefensie Westerveld
Martje Verf
0521 342 814
FLEVOLAND
Milieudefensie Dronten
Bram van Veelen
0321 332 108
Milieudefensie Lelystad
Lucia Kreuger
0320 227 164
FRIESLAND
Milieudefensie Damwoude
Hanneke Scheper
058 2651 644
Milieudefensie Leeuwarden
Jelly van der Meer
058 2128 874
Milieudefensie Opsterland
Zwana de Vries
Milieudefensie Sneek
Jildou Verhoeff
Milieudefensie Terschelling
Fred van Elburg
0562 449 338
GELDERLAND
Milieudefensie Arnhem
Nicole Klein Middelink
www.arnhem.milieudefensie.nl
026 3790 194
Milieudefensie Barneveld
Lia Emous
0342 422 383
Milieudefensie
Bommelerwaard
Wies Jongsma
0418 552 225
Milieudefensie Culemborg
Han Horstink
www.culemborg.milieudefensie.
nl
0345 533 097
Milieudefensie Duiven
Rennie en Jan Verhagen
0316 263 177
Milieudefensie Heumen
Betty Jansen-Osborne
024 3580 197
Milieudefensie Nijmegen
Alex de Meijer
024 3561 778
Milieudefensie Tiel
Gerard Klein Poelhuis
06 1083 1321
Milieudefensie Wageningen
Lenny Putman
Milieudefensie Zutphen
Rob Gort
0575 513 346
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Milieudefensie Groningen
Ton Bötticher
www.groningen.milieudefensie.
nl
050 3144 588
Milieudefensie HoogezandSappemeer
Bert Lesterhuis
0598 391 868
Milieudefensie Heerlen
Alex Mans
045 5714 291
Milieudefensie Maastricht
Jelle Vegt
www.maastricht.milieudefen
sie.nl
043 3618 508
Milieudefensie Meerssen
Els Derks-van der Wiel
043 3643 740

Milieudefensie Bergeyk
Paula Heesterbeek
0497 575 207
Milieudefensie Geldrop-Mierlo
Henk Heijns
www.geldrop.milieudefensie.nl
040 2863 034
Milieudefensie Oosterhout
Ronald Kalwij
0162 435 769
Milieudefensie Son en Breugel
Karel Westerling
www.dse.nl/mdson 0499 472 174
Milieudefensie Uden
Theo van den Heuvel
0413 365 680
Milieudefensie Vught
Elly Vermaat www.nmvught.nl 073
6566 402
Milieudefensie Woensdrecht
Dick Maat 0164 610 599
NOORD-HOLLAND
Milieudefensie Amstelveen
Gabriël de Vré 020 6433616

Milieudefensie Mook
Peter Giesberts
024 6962 4 51

Milieudefensie Haarlem
Theo Vermeij www.haarlem.
milieudefensie.nl 023 5357 480

Milieudefensie Roermond
Huug Stam
0475 325 816

Milieudefensie
Haarlemmermeer
Gerda Roset 023 5613 610

Milieudefensie Sittard-Geleen
Pascal Frissen
046 4744 175

Milieudefensie Heemskerk
Joke Hoobroeckx 0251 232 155

Milieudefensie Swalmen
Peter Schouten
0475 504 731
Milieudefensie Venlo
Margreet van der Hel
077 3545 282
Milieudefensie Venray e.o.
Paul Zwitserlood
0478 548 011
Milieudefensie Weert
Hilda Helsdingen-Mulder
0495 561 982
Milieudefensie AmsterdamWest
F.J. Borias www.bpnee.nl
NOORD-BRABANT
Bossche Milieugroep
Gideon van Eggelen
www.bosschemilieugroep.nl
073 6141 047
Markkant/Milieudefensie
Breda-Ulvenhout
Rinus Wisse
076 5613 128
Milieudefensie Bergen op
Zoom
Jolanda de Krom
0164 245 889

Milieudefensie
Heerhugowaard
Afra Stoop 072 5741 248
Milieudefensie Heiloo
Harry Elzinga 072 5331 264
Milieudefensie Uitgeest
Janet van Braam 0251 315 594
Milieudefensie Waterland
Peter van der Stelt
0299 439 527
Milieudefensie Zaanstreek
Hans Mandjes
06 4836 3237
Milieudefensie Zwaagdijk
Theo Weppner
0229 572 529

UTRECHT
Milieudefensie Abcoude
Moon Wolters
0294 285 736
Milieudefensie Bunnik
Fekko Snater
030 6561 809
Milieudefensie De Bilt
Theo Fijn
030 2287 913
Milieudefensie Nieuwegein
Rene Verbrugge
030 6031 679

Milieudefensie Leiderdorp
Edwin Brussee
071 5424 511
Milieudefensie Reeuwijk
Mieke Groenendijk
0182 395 864

Milieudefensie Rijsenburg
Fons Dekkers
0343 533 076
Milieudefensie Soest
Bam van Bartheld-Nijst
035 6021 465

Milieudefensie Scheveningen
Ad van Hal
06 4612 1133

Milieudefensie Utrecht
Ron Zeefat

Milieudefensie Schiedam
Fred van der Drift
010 4737 493

Milieudefensie Veenendaal
Johan Overvest
www.veenendaal.milieudefensie.
nl
0318 543 186

Milieudefensie Spijkenisse
Maarten Alleblas
www.milieugroepspijkenisse.nl
0181 621 084

Milieudefensie Vianen
Johan Neve
06 1020 2900

Milieudefensie Voorschoten
Gery van Nieuwkoop
071 5613 039

Milieudefensie Zeist
Paula Stoelinga
030 2286 351

Milieudefensie Zoetermeer
Mary Louw-Lalleman
079 3210 208

ZEELAND

Milieudefensie Zoeterwoude
Ruud Bouter
www.geenzwethof.nl
071 5802 276

Milieudefensie Haamstede
Jozefien van Tonkeren
0111 653 854
Milieudefensie Alphen a/d Rijn
Wil Klaassen
0172 426 130

Milieudefensie Zwijndrecht
Gerard Los
078 6192 681

ZUID-HOLLAND
Milieudefensie Capelle a/d
IJssel
Bart van der Waal
010 4504 146
Milieudefensie Delft
Marit van Lieshout
015 2569 396

OVERIJSSEL
Milieudefensie Deventer
Martin Hoek
0570 616141

Milieudefensie Dordrecht
Suzan Munning
078 6170 758

Milieudefensie Elburg
Annie Groothuis
0525 651 892

Milieudefensie Gouda
Wim Vasbinder
www.gouda.milieudefensie.nl
0182 522823

Milieudefensie Hardenberg
Bert Bakker
0523 266 106

Milieudefensie Leiden
Willem van Leenhoff
071 5232 596

Milieudefensie Rotterdam
Marco van Zelderen
www.rotterdam.milieudefensie.nl
010 8403 453

Milieudefensie Den Haag
Bob Molenaar
070 3621 542

Milieudefensie Enschede
Marita Leeuwerink
www.twente.milieudefensie.nl
053 4331 500

Milieudefensie Krimpen a/d
Ijssel
Ite Beerda
0180 519 335

Milieudefensie Hellevoetsluis
Andra van der Loos
0181 325 211
Milieudefensie Hoeksewaard
Ellen van der Hoek
www.hetgroenecentrum.nl
0186 619 265
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Ontwerpen met de natuur
D

e mens en de
natuur gaan niet
altijd even goed
samen. Een veelgehoorde
stelling waar Douwe Beerda
(25) het niet mee eens is.
“Mens en natuur kunnen elkaar juist heel goed
versterken.” Dat is ook
de kerngedachte van de
filosofie die permacultuur
heet. Een strategie tot een
langlevende gezonde maatschappij in balans met haar
natuurlijke omgeving. Met
permacultuur ontwerp je
letterlijk de natuur om jezelf
heen. Een lekkere en nuttige
eetbare tuin, bijvoorbeeld.
Tot voor kort was permacultuur in Nederland amper
bekend. Maar dat verandert.
Beerda, student energie- en
milieuwetenschappen aan
de Rijksuniversiteit Groningen, is dé Nederlandse
ambassadeur.

Vanzelfsprekend

Na afronding van het VWO
reisde Beerda door Australië
middels het Willing Workers On Organic Farms concept. In ruil voor onderdak
en eten werkte hij op diverse

hart
en
ziel

B r e n da P o p p e n k

Groepencolofon

Wat architectuur is voor gebouwen, is
permacultuur voor eetbare tuinen. Douwe
Beerda werpt zich op als dé Nederlandse
ambassadeur.

gratis te downloaden is van
de website, zodat iedereen
zichzelf bekend kan maken
met de basisprincipes van
permacultuur.

Ronell a Bleijenburg

En hij experimenteerde
natuurlijk zelf. In eerste
instantie bij de boerderij van
zijn ouders in Zuid-Friesland. Inmiddels zit de hele
familie aan de frambozenjam vanwege de rijke oogst.
Maar ook in de kleine tuin
bij zijn studentenwoning in
Groningen experimenteert
Beerda met druiven en
kiwi’s, want met de permacultuurstrategie benut je
elke vierkante centimeter
optimaal en kun je zelfs op
een balkon een verticale
tuin creëren met rijke oogst.
“Het is prachtig om door
je eigen ecosysteem heen
te lopen. Je ziet de interactie in de natuur: de kleine
rupsjes, de kevertjes en de
bloemen, planten en bomen.
Als klein kind was ik daar al
door gebiologeerd. De een
vindt auto’s mooi, ik vind
de natuur mooi. Ieder zijn
fascinatie.” n

biologische boerderijen.
Hij kwam op zijn reis bij
een hippie terecht die heel
anders boerde, las daar een
boek over permacultuur, zag
wat het in de praktijk betekende en kon niet anders
dan denken ‘wat is dit ontzettend logisch en waarom
doen we hier in Nederland
niks mee?’. In Queensland
zag hij het weer. Terwijl de
buren met een dor grasland
zaten, had de boerderij waar
Beerda werkte een ware oase
gecreëerd met meer dan
200 verschillende soorten
fruitbomen. “Het was een
paradijs met overal om je
heen eten. Deze mensen
aten voor 90 procent uit
hun eigen tuin.” De bomen,
struiken en planten hadden
ze zo gerangschikt dat deze
niet met elkaar concurreren

om zonlicht, maar het beste
in elkaar naar boven halen.
Sindsdien is permacultuur
voor Beerda zoiets natuurlijks dat hij zich terug in
Nederland opwierp als dé
ambassadeur. “Dit is zo
vanzelfsprekend dat iedereen het moet weten.” Twee
jaar geleden bouwde hij
een website www.permacultuurnederland.org met
allerhande informatie en
tips om het zelf te doen.
Er staat een database van
eetbare planten en bomen
op en er is een nieuwsgroep
waar inmiddels 140 mensen
lid van zijn. Tot nu toe zijn
er rond de 25 permacultuurprojecten aangemeld
op de site. Ook heeft Beerda
in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen
een cursus opgesteld die

Frambozenjam

Verdwijnt dit uitzicht
door brug en woningbouw?
Kom in actie!

14 februari:	onthulling van het actiebord
bij Amsterdam / IJmeer
4 maart:

debat in IJburg College

medio juni: dé IJmeer manifestatie
Zie: milieudefensie.nl/ruimte

