Uitgave vereniging Milieudefensie
Friends of the Earth Nederland
jaargang 10 | december 2019

56

milieu | mensen | meningen

Alles digitaal

Slim bezuinigen of energie slurpen?

KLIMAATAKKOORD
in de praktijk:
de tuinders

IN PAKISTAN

is de klimaatcrisis
allang begonnen

WOLVEN

herstellen de
balans

Inzoomen

Vooruitkijken
Welke straatnaam wordt het? Een
vormgeversduo hing in het centrum van
Utrecht nieuwe straatnaambordjes op
om aandacht te vragen voor klimaat
verandering. De keuze is aan het winke
lend publiek. Gaan we op tijd over op
havermelk of ligt Utrecht straks aan het
water?

Uitzoomen (zie pagina 46)
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Milieu-organisaties hebben een conservatief beeld van natuur, vindt Koert van
Mensvoort. Ze willen het liefst terug naar de natuur zoals die ooit was,
voordat mensen er hun stempel op drukten. Maar de grens tussen natuur en
cultuur is allang vervaagd.

Aanbellen, of op straat mensen aanspreken, om te praten over het klimaat.
Het is een campagnestrategie: canvassen. Milieudefensie gebruikt het
om het draagvlak voor oplossingen rond klimaatvraagstukken in kaart te
brengen. “We geloven dat dat draagvlak er is in Nederland, maar dan
moet het klimaatbeleid wel eerlijk zijn.”
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In het noorden van Pakistan worden mensen van huis en haard ver
dreven door overstromingen. De gletsjers van het Himalayagebergte
smelten te snel: in 2100 zal een derde verdwenen zijn. Het zuiden
worstelt ondertussen met grote watertekorten.
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Mensen kunnen een voorbeeld nemen aan de manier waarop
wolven samenleven, vindt wolvenexpert Elli Radinger. Tijdens een
wandeling over de Veluwe vertelt ze hoe wolven haar een spiegel
voorhouden. “Bij een tegenslag vraag ik me steeds vaker af: wat
zouden wolven in zo’n situatie doen?”

Huis-aan-huis

Als het regent, worden deze mensen blij. Zij hebben
manieren bedacht om regen te gebruiken. Het huisvan Wim Brink draait al jaren op regenwater. AnRAIN,
voor regenwaterprojecten in
Op een
deprogramma
achtergrond
kelingslanden. En Joris Hoebe maakt HemelswaDeze activisten
staan nietvan,
in de juist,
voorsteregenwater.
linies. Toch is hun
speciaalbier
gemaakt

slimme
houden
Plasti
ontwikter, een

23 D e Activist

bijdrage onontbeerlijk voor een geslaagde actie. Zij staan er om
de anderen te ondersteunen. Willemein van Leeuwen vult hongerige magen, Martin Hoek houdt het voor iedereen gezellig.

28 Vissers in verzet
De bewoners van Ilha de Maré, een eiland bij de Braziliaanse kust, leven v ooral
van de visserij. De vervuiling door de petrochemische industrie – vooral
Petrobrás – bedreigt hun inkomstenbron en hun gezondheid. Eliete Paraguaçú,
vissersvrouw en vakbondslid, eist dat het bedrijf zijn troep opruimt.

En als de boel toch uit de hand loopt, helpt Neela Paulissen met
het verwerken van minder prettige ervaringen.

en verder

02 Inzoomen: Vooruitkijken
06 Brieven
06 Schot
10 Kort
12 Klimaatakkoord: De tuinders
13 Commentaar: Roofdier
36 Lowtech: Neveldouche
38 Recensie: Het grote gevecht
39 Media: Dark Waters
41 Recept: Granola – koken zonder PFAS
42 Consument: 6 x wintersport zonder skischaamte
45 Vincent Bijlo: Vuurwerk
45 Oproepen en agenda
46 Uitzoomen: Achteruitkijken

32 Digitale revolutie
Digitalisering maakt slimme oplossingen tegen klimaat
verandering mogelijk. Maar zorgt ook voor nieuwe
problemen, want al die apparaten en datacentra slurpen
energie. En hoe hard de IT-sector ook probeert te
besparen, het is vechten tegen de bierkaai.
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Postvak In

Service | Goeie vraag
De redactie weet het antwoord ook niet zo snel en gaat op onderzoek uit. Heb jij
een prangende vraag? Mail ons: redactie@downtoearthmagazine.nl

Wil je iets kwijt? Schroom niet en schrijf ons. We houden ons
het recht voor brieven te selecteren of in te korten. R
 eageren kan
via e-mail: redactie@downtoearthmagazine.nl of p
 er post:
postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.
Duurzaam voedselsysteem

In het oktobernummer van dit mooie blad wordt de vraag behandeld: hoe duurzaam is natuurvlees? De conclusie: niet, want het
stoot meer CO2-equivalenten uit dan ‘gewoon’ rundvlees. Ik vind
dit een domme en kortzichtige analyse.
Het mooie van runderen is dat zij van gras vlees en melk kunnen
maken. Er is veel grond in de wereld waarop geen gewassen verbouwd kunnen worden, maar wel herkauwers kunnen grazen.
Van de Schotse Hooglanden tot de Sahel, en in ons land: veengronden, rivier- en beekdalen, heidevelden en andere natuur
gebieden.
Het domste dat je kunt doen is dieren voeden met krachtvoer,
gemaakt van voedsel dat mensen kunnen eten, zoals graan en
peulvruchten. Zeker wanneer die akkers ook nog ver weg liggen
en ten koste van regenwoud of andere bijzondere natuur aan
gelegd worden.
Een duurzaam voedselsysteem dat zoveel mogelijk monden
voedt, zal voedsel voor mensen verbouwen waar dat kan. Dieren

telen we dan op gronden waar geen voedsel verbouwd kan worden, en natuurlijk op restanten van menselijk voedsel en de
voedselindustrie. Met andere woorden: in een duurzaam voedselsysteem is geen plaats voor ‘gewone’ koeien die krachtvoer eten,
maar wél voor natuurvlees.
Willem Drok, Vorden

Waar komt al dat
stikstof vandaan?
Nederland worstelt met een stikstofcrisis.
Volgens de Europese afspraken slaat er
teveel stikstof neer in onze natuurgebieden.
Het kabinet kondigde maatregelen aan om
de crisis te bezweren. ”Hoezo verkleining van
de veestapel?”, roept een boze boer in
Limburg. “De stikstof hier komt vooral uit
het Ruhrgebied!” Is dat waar?

Geen vlees maar natuurbeheer

Ik verbaas me over jullie antwoord op de vraag “Hoe duurzaam is
natuurvlees?” Ten eerste versmallen jullie milieu-impact tot
broeikasgasemissies. Effect op biodiversiteit en waterverbruik
worden wel genoemd en op die aspecten scoort natuurvlees veel
beter, maar die zijn niet in CO2-equivalenten uit te drukken en
komen dus niet tot uitdrukking in de vergelijking.
Maar waar het volgens mij echt fout gaat is dat de methaan
emissies van natuurkoeien aan de consumptie van vlees worden
toegerekend. Die dieren worden namelijk gehouden als natuurbeheersmaatregel, ook wanneer het vlees niet verkocht zou worden. Consumeren van vlees dat anders vernietigd wordt lijkt mij
wel degelijk beter dan insecten te consumeren. Het wordt pas
anders wanneer Natuurmonumenten extra koeien zou houden
voor de productie van vlees.
Erik Jansen
Naschrift redactie: Het klopt wat de brievenschrijvers zeggen: de vergelijking
tussen natuurkoeien en ‘gewone’ koeien pakt op vrijwel alle vlakken gunstig
uit voor de natuurkoe. Juist daarom waren wij verrast dat de ‘gewone’ koe
het wint qua uitstoot. Omdat een koe zoveel methaan uitstoot, heeft de
manier waarop de dieren gehouden worden minder invloed op de totale
uitstoot dan bijvoorbeeld bij varkens en kippen. Dat wil niet zeggen dat
je beter ‘gewoon’ rundvlees kunt eten, maar vooral dat rundvlees van alle
vleessoorten het slechtste scoort qua uitstoot.

Schot

Hokjesdenken
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Meneer of mevouw C.M. Destrée is in de brievenrubriek van DtE
55 zo lief om nog eens een lesje te geven over wat een vegetariër,
flexitariër, pescotariër en veganist is. Blijkbaar is er grote
behoefte mensen in een vast omkaderd hokje te stoppen, dan
kunnen we ze er immers ook op aanspreken als ze van hun zelfgekozen weg afwijken. Laat die benamingen toch achterwege.
Anders moet je ook een term verzinnen voor degenen die om
principiële redenen geen vis maar wel vlees eten, of alleen
gekweekte of juist alleen wilde vis, of alleen biologisch vlees, of
uitsluitend vlees van de jacht (ja die zijn er ook). Wat mij betreft
maakt ieder zijn eigen keuzes, zonder in een hokje te moeten
kruipen en aan een definitie te moeten voldoen.
Koen Moons

* onder andere
vliegverkeer

De stikstof
neerslag is per
regio verschillend, in
Limburg levert het buiten
land inderdaad een grotere
bijdrage aan de stikstofneerslag dan
de Nederlandse landbouw. Maar het buiten
land heeft vooral last van ons: er verdwijnt drie
keer zoveel stikstofuitstoot naar het buitenland
als er bij ons binnenkomt.
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Uitgesproken | Koert van Mensvoort

“De mens is niet langer de dominante
soort op aarde”
Koert van Mensvoort wil niet terug naar de natuur, maar juist
vooruit naar de ‘next nature’. De natuur verandert voortdurend,
en wij mensen zijn daar onderdeel van. “Het idee dat de mens een
anti-natuurlijke soort zou zijn, is onjuist.” Tekst Martijn Meijer Beeld Pépé Smit
oor toedoen van mens en technologie verandert de natuur voortdurend. Van Mensvoort (1974),
kunstenaar en filosoof, noemt
dat next nature. Hij is directeur
van Next Nature Network, een
internationaal netwerk dat wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers
samenbrengt om na te denken over een
toekomst waarin natuur en technologie versmelten. In zijn boek Next Nature. Waarom
technologie onze natuurlijke toekomst is dat
afgelopen zomer verscheen, schrijft Van
Mensvoort dat onze hoogtechnologische
wereld steeds natuurlijker wordt.
Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat de
mens een bedreiging vormt voor de
natuur. Wat vindt u? “We zouden ons eerst
eens moeten afvragen wat ons beeld van de
natuur eigenlijk is. Op dit moment is het
dominante beeld dat de natuur volmaakt
was voordat de mens verscheen en dat wij
alles aan het bederven zijn. Daar zitten aannames in die nooit benoemd worden,
bijvoorbeeld dat de natuur inherent goed en
harmonisch is, waarbij de wreedheid en de
willekeur die er ook heersen over het hoofd
gezien worden. Ook zie ik in dat beeld iets

terug van het Bijbelse paradijs, waar de zondige mens uit weggestuurd is. Sommige
milieuactivisten menen dat de aarde er beter
voor zou staan als de mens er helemaal niet
was geweest. Ik heb niets met zulke misantropie, die volgens mij voortkomt uit het
onjuiste idee dat de mens een anti-natuur
lijke soort is.
Natuur- en milieuorganisaties doen hele
goede dingen, daar wil ik niets aan afdoen,
maar het valt me op dat het beeld van natuur
dat ze hanteren diep conservatief is. Het gaat
allemaal over behoud en bescherming. Ze
willen het liefst terug naar de natuur zoals
die ooit was. Ik mis ‘progressieve’ organisaties die een ander beeld van natuur voorstaan, als iets wat voortdurend verandert. Ik
pleit ervoor om de natuur niet als een statisch maar als een dynamisch verschijnsel te
zien. Wij zijn onderdeel van die natuur en
we gaan ermee om, waardoor de natuur
weer verandert. In onze tijd is het hele aangezicht van de aarde aan het veranderen
door toedoen van de mens. Moet je daar
alleen met angst op reageren of is er ook
reden voor hoop?”
Hoe ziet u de verhouding tussen natuur en
technologie? “We leven in een tijd waarin

“Als je een beeld hebt van wat er gaat
komen, weet je beter waar je naartoe wilt”
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gemaakte en geboren dingen steeds meer
door elkaar gaan lopen: denk aan gekweekt
vlees, olieproducerende bacteriën. Het
onderscheid tussen natuur en cultuur wordt
vager. Natuur is niet langer alles wat geboren is, maar alles wat autonoom groeit. Deze
nieuwe kijk vergt een perspectiefwisseling
die niet zo eenvoudig is. We komen nu tot de
ontdekking dat technologie niet alleen
natuur vernietigt, maar op haar beurt ook
een nieuw soort natuur veroorzaakt, een
‘next nature’, die misschien wel net zo wild
en onvoorspelbaar is als de oude natuur.
Het totaal aan technologieën noem ik de
technosfeer, die voortbouwt op de biosfeer,
al het organische leven op aarde. De technosfeer is overal om ons heen: de kleding die je
draagt, de computer die je gebruikt, de
waterleiding die het water aanvoert, maar
ook het financiële systeem en communicatie
netwerken. We zijn zo ondergedompeld in
de technosfeer dat we haar amper nog waarnemen. Technologie die onzichtbaar is
geworden, wordt niet langer als technologie
ervaren, het is een verlengstuk van onze
menselijkheid geworden en heeft iets
natuurlijks gekregen. Die technosfeer zie ik
als een volgend niveau in de evolutie en dat
hebben wij teweeggebracht. Wij mensen
zijn een katalysator in de evolutie.”

sequenties die ons handelen heeft voor de
hele aarde. Dus ja, we dragen een grote verantwoordelijkheid om biologie en techno
logie met elkaar in balans te brengen. We
zijn niet geëvolueerd om op de schaal van de
planeet te kunnen denken. Nu is het tijd om
het beperkte perspectief van onze meest
directe belangen in te ruilen voor het belang
van de hele aarde. Technologie zal ons
daarbij helpen. Kunnen we met drones
bedreigde diersoorten tegen stropers
beschermen bijvoorbeeld? Of biologische
landbouw mogelijk maken met op zonneenergie aangedreven robotjes?
Als je goed kijkt, is de mens niet langer de
dominante soort op aarde. We hebben
superorganismen gecreëerd, denk aan grote
bedrijven of overheden, die een eigen metabolisme hebben, die zich voeden met data
en grondstoffen en afval uitscheiden, zoals
CO2. Net als alle wezens willen ze overleven.
Voor deze nieuwe soorten is de achteruitgang van de biosfeer niet zorgwekkend,
want ze hebben geen frisse lucht en
schoon water nodig.
Ik noem dat ook wel memetische organismen, omdat ze

i nformatie uitwisselen. Zij zullen de mensen
steeds verder inkapselen, zoals wij in het
verleden ook allerlei organismen gedomesticeerd hebben. We zullen niet vervangen
worden door de robot, maar de robot zal om
ons heen groeien zodat we er onderdeel van
worden. Deze inkapseling zal nog vele duizenden jaren duren, maar ik denk dat het
onvermijdelijk is dat die memetische organismen alle eerdere vormen van leven zullen transformeren. Liefst op een manier die
goed is voor alle levende wezens natuurlijk,
daarom moeten we die memetische organismen temmen, zoals we dat vroeger met wilde dieren hebben gedaan. Tegelijk moeten
we accepteren dat we ook deze vorm van
natuur niet helemaal kunnen b
 eheersen.”
Wat is uw beeld van de toekomst? “De toekomst kan op een droom of op een nachtmerrie uitlopen. De nachtmerrie is makkelijk om te zien; de droom vergt meer
verbeelding. In de nachtmerrie worden de

memetische organismen zo dominant dat de
mens slechts een middel zal zijn en geen
doel. Zoiets zien we al bij de farmaceutische
industrie, die winst maken belangrijker
vindt dan het welzijn van patiënten. In de
droom ontstaat er een symbiotische relatie
tussen mens en technologie, waarbij tech
nologie ons steunt in onze zwaktes en onze
menselijkheid vergroot. Een humane technologie die de dromen realiseert die wij
mensen hebben over onszelf en de wereld.
Een ding is zeker: je kunt je de toekomst van
de mens niet voorstellen zonder over de
toekomst van technologie na te denken.
Veel mensen zijn bang voor de toekomst en
voor de magie van technologie. Ik begrijp
dat wel, maar technologie hoort bij het
menszijn. Laten we vooral radicaal dromen
over wat technologie ons nog kan brengen.
Als je een beeld hebt van wat er gaat komen,
dan weet je beter waar je naartoe wilt. Ik
denk dat we weer van de toekomst moeten
leren houden.” ■

Heeft de mens als katalysator ook een
morele verantwoordelijkheid? “Ik heb het
gevoel dat we als mensheid nog in onze
puberteit zitten, het is tijd om volwassen te
worden en rekening te houden met de conDown to Earth 56 | december 2019 | 9

Kort | Nieuws

Samenstelling Myrthe Verweij

Klimaattop
Van 2 tot 13 december vond in Madrid de 25e Klimaatconferentie
(COP25) van de Verenigde Naties plaats. 25.000 deelnemers uit
190 landen kwamen naar Spanje om de afspraken uit het akkoord
van Parijs nader uit te werken. Voorafgaand en tijdens de confe
rentie gingen mensen wereldwijd de straat op om hun regeringen
aan te sporen werk te maken van het klimaatbeleid. De conferentie
zou eigenlijk in Chili plaatsvinden, maar werd verplaatst vanwege
de aanhoudende protesten tegen de regering aldaar. Meer dan
100 lokale milieurorganisaties hielden een alternatieve tiendaagse
top in Santiago.

BA N G L A D ES H

V ER ENIGD KONI NKRI JK

Schaliegasboringen stopgezet
Begin november nam de conservatieve rege
ring van Boris Johnson het opzienbarende
besluit om in Engeland niet meer naar
schaliegas te laten boren. Daarmee zijn de
boringen in het hele Verenigd Koninkrijk
stilgelegd; in Schotland, Wales en Noord-
Ierland was dat namelijk al het geval. Het
besluit komt na jarenlange protesten tegen
de controversiële methode om het fossiele
schaliegas te winnen. Bij het zogenoemde
fracken wordt een mix van water, zand en
chemicaliën in de grond gespoten om het
gas eruit te krijgen. De laatste actieve boor

plek in L
 ancashire werd afgelopen zomer per
direct gesloten vanwege aardbevingen. De
Britse regering wil nu geen nieuwe boringen
meer, tenzij er nieuw en overtuigend bewijs
komt dat fracken op een veilige manier kan.
“Dit moratorium is een enorme overwinning
voor lokale gemeenschappen en het
klimaat”, zegt Craig Bennett van Friends of
the Earth in The Guardian. “Mensen hebben
bijna een decennium een strijd van David
tegen Goliath geleverd tegen de machtige
schaliegasindustrie. We zijn er trots op deel
uit te hebben gemaakt van die strijd.”

Een ongeluk met een olietanker in de
Karnaphuli-rivier in Bangladesh dreigt slecht
uit te pakken voor de Gangesdolfijn, een van
de drie dolfijnsoorten wereldwijd die in zoet
water leeft. Dat meldt nieuwssite EcoWatch.
Door het ongeluk belandde 10.000 liter
diesel in de rivier, die kraamgebied is voor
zestig van de dolfijnen. De soort staat al
zwaar onder druk, de populatie is gehal
veerd sinds de jaren 80. Dat heeft te maken
met olielekkages, afval uit de industrie en
huishoudens, en landbouwgif en kunstmest
die in de rivier terechtkomen. Al die ver
vuiling tast ook het zicht van de dolfijnen
aan, die er vrijwel volledig blind door zijn
geworden, aldus het WWF.

NOORDZEE

ZU I D - A FRI K A

Shell weert Greenpeace uit
Brent olieveld

Wilde dieren worden ‘vee’ door
nieuwe wet

Shell heeft Greenpeace via de Schotse rechter verboden om
nog actie te voeren in de buurt van of op de Brent olieplatforms,
in het Britse deel van de Noordzee. In oktober protesteerde
Greenpeace tegen plannen van Shell om delen van vier oude
olieplatforms te laten staan. Daar zit nog olie in, die uiteindelijk
in zee terechtkomt. Actievoerders beklommen de platforms en
hingen spandoeken op: ‘Shell, clean up your mess!’ en ‘Stop
Ocean Pollution’. Ook beschilderden ze een platform met de
woorden ‘Toxic Waste’.
“Dit verbod op veilig en vreedzaam protest is een tegenslag,
maar iedereen begrijpt dat de echte zorg de plannen van Shell
zijn om 11.000 ton olie in de Noordzee te dumpen. Daar zullen
wij samen met experts en overheden tegen blijven strijden.
Niemand krijgt ons stil, ook Shell niet“, zegt Meike Rijksen van
Greenpeace. De organisatie beraadt zich nog op een eventueel
beroep.

Leeuwen, neushoorns, zebraʻs en nog dertig andere wilde dier
soorten zijn afgelopen mei in Zuid-Afrika wettelijk tot landbouw
dier verklaard. Door een aanpassing van de wet op Verbetering
van Dieren wordt het voor fokkers mogelijk voor de vermelde
soorten gebruik te maken van kunstmatige inseminatie, en
embryoʻs, sperma en ander genetisch materiaal te verzamelen
en te verhandelen. De wetswijziging zou gedaan zijn op verzoek
van de jachtindustrie. Fokkers van leeuwen en neushoorns in
gevangenschap zijn ongetwijfeld ook verheugd over de wet,
schrijft het Zuid-Afrikaanse Daily Maverick. Er vond geen
publieke raadpleging plaats over de ingrijpende wet.
”Dit besluit opent de sluizen voor verdere vercommercialisering
van wilde dieren in Zuid-Afrika, en niet te vergeten misbruik van
dierenwelzijn“, reageert Jason Bell van dierenwelzijnsorganisatie
IFAW. ”Is dit hoe Zuid-Afrika bekend wil staan, als een land dat
de belangrijkste bijdrage levert aan natuurbehoud door het
fokken van wilde dieren?”

Nederland: Reclame Code Commissie fluit Shell terug, vloeibaar gas (GTL) is niet wezenlijk schoner dan diesel + + + In de Waddenzee

worden nog steeds spullen van containerschip MSC Zoë op de zeebodem en de kust gevonden, milieuorganisaties eisen dat het bedrijf de
verantwoordelijkheid hiervoor neemt +++ Internationaal: Werknemers van verzekeringsmaatschappijen vragen raad aan klimaatnetwerk om
hun werkgever van het verzekeren van teerzanden en kolen af te krijgen + + + Tegelijkertijd investeerden ʻs werelds grootste banken sinds het
 arijse klimaatakkoord nog 700 miljard dollar in expansie van kolen-, olie- en gasprojecten. Dat blijkt uit onderzoek van Rainforest Action
P
Network. + ++ Strenge visquota nodig om kabeljauw en zeebaars te beschermen, vinden OurFish en wetenschappers + + + Coca-Cola in
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Beeld: Elias Tsolis

Olieramp bedreigt
zoetwaterdolfijn

IN DO N E S IË

E UR O PA

“Dood van milieu-advocaat moet
onderzocht worden”

Pinguïns en bondgenoten
blokkeren luchthavens

Human Rights Watch roept Indonesië op om de dood van Golfrid
Siregar (34) in Noord-Sumatra te onderzoeken. De milieurecht-
advocaat werd in oktober gewond op straat aangetroffen en over
leed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. ”Golfrid wijdde zijn
leven aan het beschermen van het regenwoud in Indonesië, en
hielp dorpelingen hun landrechten te beschermen. Zijn overlijden
onder verdachte omstandigheden vraagt om een onmiddellijk en
grondig onderzoek“, aldus Human Rights Watch.
Siregar vertegenwoordigde WALHI, de Indonesische zuster
organisatie van Milieudefensie, in een rechtszaak tegen de Batang
Toru waterkrachtdam. Sinds hij in augustus 2018 de rechtszaak
aanspande, werd hij herhaaldelijk met de dood bedreigd. In
andere zaken hielp hij dorpelingen bijvoorbeeld hun rechten te
verdedigen t egenover een betonfabriek en vissers die de praktij
ken van een zandwinningsbedrijf aanvochten.

Zoʻn honderdvijftig als pinguïn verklede activisten hielden in
november een zitblokkade in de terminal van vliegveld Tegel bij
Berlijn. Onder het motto ‘Am Boden bleiben’ – aan de grond blij
ven – roepen ze op tot een drastische vermindering van het vlieg
verkeer en betere treinverbindingen. De pinguïn is als mascotte
gekozen omdat het volgens de Duitse actievoerders de ʻcoolsteʻ
vogel is: de enige die aan de grond blijft.
In Engeland voerde Extinction Rebellion actie tegen vliegveld
London City, meldt de website Stay Grounded. In Genève blok
keerde XR de vertrekterminal voor privéjets. ”Er moet een einde
komen aan deze absurde vorm van privévervoer,“ verklaarden ze.
En op 14 en 15 december werd op Schiphol een groot Protestival
georganiseerd door Greenpeace en bondgenoten, tegen de
gevolgen van vliegverkeer voor het klimaat.

WE R E LD

‘Oliegiganten maken klimaatakkoord Parijs onhaalbaar’
De geplande investeringen van de fossiele
sector maken het onmogelijk de klimaat
doelen van Parijs te halen. Dat concluderen
zeventien internationale milieu- en onder
zoeksorganisaties, waaronder Milieu
defensie en Greenpeace. De komende vijf
jaar pompt de sector 1,4 biljoen dollar in
nieuwe olie- en gaswinning. Dit brengt de
mondiale opwarming ver voorbij de 1,5

 raden. Shell speelt daarbij een hoofdrol,
g
alleen Gazprom heeft grotere plannen. "Dit
is alsof de brandweer aan komt zetten met
gas in plaats van water, om de planeet die in
brand staat te redden", zegt een woord
voerder namens de zeventien organisaties.
In Nederland wordt een grootschalige blok
kade van de eerstvolgende aandeel
houdersvergadering van Shell voorbereid,

onder het motto Shell Must Fall. "Dat
aandeelhouders van een oliegigant bedis
cussiëren hoe ze hun winst kunnen maxima
liseren is in deze tijd van een klimaatnood
toestand het laatste dat we nodig hebben.
Laten we van 2020 het eerste jaar maken dat
er geen aandeelhoudersvergadering van
Shell zal zijn!", aldus Code Rood.

2019 opnieuw ʻs werelds grootste plastic vervuiler + + + Verenigde Staten: Omstreden Keystone-pijpleiding lekt anderhalf miljoen liter olie
in Noord-Dakota + + + Brazilië: Grote hoeveelheden olie vervuilen stranden, bevolking boos vanwege trage reactie van president Bolsonaro
+ + + Frankrijk: Milieuorganisatie in Bretagne trekt ten strijde tegen eBay en Amazon, die online in Frankrijk verboden pesticiden verkopen +++
Zuid-Afrika: Milieuorganisaties vragen parlement om niet te investeren in de omstreden waterkrachtcentrale Grang Inga in de DR Congo +++
Zuid-Soedan: Bijna een miljoen mensen getroffen door ernstige overstromingen + + +
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Commentaar

In het Klimaatakkoord (juni 2019) staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen
tegen te gaan. Wie doet wat? En lukt het om de afspraken na te leven? In een serie lichten we er een
paar sectoren uit. Worden er al successen geboekt, wat zijn de valkuilen?

Roofdier
De wolf is terug in Nederland. Nu ja, sinds dit jaar woont er één
roedel op de Veluwe. De kans dat je die al wandelend tegenkomt is volgens Elli Radinger (p. 24) nul: wolven zijn schuw, het
liefst blijven ze ver bij mensen uit de buurt. In het natuurpark
Yellowstone, in de Verenigde Staten, is de kans veel groter. Het
is een beschermd gebied waar niet gejaagd mag worden; de
wolven zijn er niet zo bang.

De tuinders
Terwijl tuinders hun CO2-uitstoot voortvarend
terugdringen, stuiten ze op een nieuw probleem:
een CO2-tekort. Want zonder CO2 geen plantjes.
Tekst Katja Keuchenius Beeld Shutterstock

P

aprika-teler Arnaud van Dijk is
voortvarend bezig in de energietransitie. De kassen van zijn
bedrijf VD Holland hebben al
bijna geen fossiele brandstoffen
meer nodig. Toch maakt hij zich
zorgen over de toekomstbestendigheid van zijn bedrijf. “Je leest elke dag in
de kranten over CO2-overschotten, maar
voor de tuinders dreigt juist een tekort.”
Planten groeien immers door fotosynthese,
en daar is licht, water én CO2 voor nodig.
Net als de meeste Nederlandse tuinders produceerde Van Dijk de CO2 voor zijn paprika’s
jarenlang zelf. Dat gebeurt met zogeheten
warmtekrachtkoppelingen (wkk), waarmee
de sector al ver vóór het Klimaatakkoord
flink wat uitstoot verminderde. Een wkk
voed je met aardgas en daar krijg je CO2,
warmte en elektriciteit voor terug: precies
de drie dingen die nodig zijn in een kas.
Eventuele
stroomoverschotten
worden
teruggeleverd aan het net. “Een wkk is al
een behoorlijke stap voorwaarts, omdat er
zelfs geen warmte verloren gaat”, vindt Van
Dijk. Maar helemaal duurzaam is het niet.
“Je gebruikt nog wel aardgas, een fossiele
brandstof die je maar moeilijk kunt ver
groenen.” Gelukkig lukte het hem een
andere bron te vinden.

CO2 inkopen

Toen Van Dijk in 2009 de mogelijkheden van
aardwarmte onderzocht, bleek hij te boffen.
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De grond onder zijn kassen bood genoeg heet
water en er waren
bovendien veel grote
tuinders in de buurt die
samen een put wilden
slaan. Die samenwerking is
een vereiste, want met al het benodigde
onderzoek kost een put al snel zo’n 20
miljoen euro.
Nu, 10 jaar verder, draait de put net 9 maanden. “Toen we begonnen, dachten we dat de
kinderziektes er wel zo’n beetje uit waren,”
zegt van Dijk, “maar het blijkt echt complex. Als er iets mis is op 2 of 3 kilometer
diepte, kunnen we dat zelf niet oplossen.
Dan krijg je dus reparatiefacturen met
bedragen die misschien normaal zijn in de
olie- en gasindustrie, maar die wij niet
gewend zijn.” Omdat de put niet het hele
jaar door genoeg warmte levert en zelfs af
en toe stilvalt, heeft Van Dijk ook nog een
warmtepomp en zijn ‘oude’ wkk achter de
hand. “Die durf ik nog niet aan de kant te
zetten. Er staat een godsvermogen aan
plantjes in die kas. Met alleen aardwarmte
zou ik die niet eens kunnen verzekeren.” De
stroom voor zijn kassen haalt Van Dijk van
het net. Dat is relatief weinig, want zijn
paprika’s hebben geen groeilicht nodig.
Zelfs als er genoeg warmte is, zet Van Dijk
zijn wkk soms aan. Alleen maar vanwege
een van de ándere outputs: CO2. Verschillende Nederlandse industrieën leveren dat

De afspraken

nu aan tuinders via een
leidingnetwerk of vrachtwagens. Maar daar is vaak te
weinig van beschikbaar. In de
toekomst wordt dat tekort
alleen maar nijpender, vreest Van Dijk. Hoe
meer tuinders hun warmte ‘duurzaam’
ophalen en hun wkk uitzetten, hoe groter
immers de vraag naar CO2 in de hele sector.

Restwarmte

Trostomatenteler Stefan Oussoren in het
Zuid-Hollandse Zevenhuizen gebruikt ook
nog zijn wkk. Die heeft hij niet alleen nodig
voor CO2, maar voorlopig ook nog gewoon
voor warmte en stroom.
Dat leek een paar jaar geleden wel anders.
De Rotterdamse haven was van plan de hele
stad Leiden te voorzien van restwarmte.
Nadat het hete industriewater in de stad zijn
werk zou hebben gedaan, was de temperatuur naar verwachting nog hoog genoeg om
ook de kassen van Oussoren te verwarmen.
“Wij gingen er enthousiast mee aan de
gang”, zegt Oussoren. Met zijn buren zette
hij een warmtecoöperatie op. “90 procent
van de tuinders uit de buurt haakte aan. Dat

Tuinders willen in 2030 1,8 tot 2,9 Mton minder CO2 uit
stoten. Dat doen ze door niet meer te verwarmen met aard
gas, maar met geothermie, restwarmte of elektriciteit.
Afstappen van aardgas, betekent – gek genoeg - wel een
dreigend tekort aan CO2 voor de kasplanten. Een plan voor
levering van de minimaal benodigde 2 Mton CO2 is nog in
de maak. Tot die tijd blijven aardgas-gedreven installaties
beschikbaar.

zegt wel wat over de bereidheid.” Maar de
leiding kwam er niet, de berekeningen
waren te optimistisch geweest. Vervolgens
vielen ook aardwarmte en een biomassa-
installatie af als potentiële warmtebron.
Oussoren kijkt nu of zijn regio kan aan
sluiten op het aardwarmtenetwerk van
Bleiswijk. “Maar warmte transporteren over
meerdere kilometers is ook niet ideaal.”
Zelfs als dat lukt, is Oussoren nog steeds niet
waar hij wil zijn. Zonder draaiende wkk, zou
hij stroom moeten inkopen voor licht in zijn
kassen. Maar daar is het elektriciteits
netwerk in de buurt de komende 6 jaar nog
niet klaar voor. En dan kondigt Den Haag –
ná het Klimaatakkoord – ook nog een verhoogde heffing aan op de inkoop van stroom
door grootverbruikers. Beide tuinders balen
daar behoorlijk van, omdat de elektrificering van hun kassen juist nodig is voor verduurzaming. Oussoren: “We doen keihard
ons best. Maar de oplossing ligt nog niet
voor het oprapen.” ■

Wolven lijken veel op mensen, zegt Radinger. Ze zorgen voor
elkaar bijvoorbeeld. Mensen doen dat ook, neem Willemein van
Leeuwen (p. 23), Martin Hoek (p. 27) en Neela Paulissen (p. 37).
Zij zorgen ervoor dat de activisten onder ons het protesteren
een beetje volhouden. En net als mensen verdedigen wolven
hun thuis als het afgepakt dreigt te worden. Neem de bewoners
van Ilha de Maré, een eiland bij de Braziliaanse kust, van wie
het bestaan wordt bedreigd door vervuiling. Eliete Paraguaçú,
vissersvrouw en vakbondslid, eist dat de petrochemische
industrie zijn troep opruimt (p. 28).
Wolven willen op een plek wonen waar ze kunnen schuilen
voor eventueel gevaar, en waar hun welpen veilig kunnen
opgroeien. Geen plek waar je huis wordt weggespoeld door
smeltend gletsjerwater dus (p. 18). En een plek waar voldoende
voedsel te vinden is natuurlijk. En wat eten wolven? Prooi
dieren.
Niet moeilijk om de mens daarin te herkennen. Als er ergens
geld te verdienen valt dan zullen we dat niet laten, ook niet als
het de ondergang van anderen betekent. Neem chemiebedrijf
DuPont, dat allang wist dat het door hun gebruikte PFOA – een
PFAS-stof – schadelijk voor het milieu en kankerverwekkend is,
maar niet ophield hun gif te dumpen (p. 39). Opmerkelijk: mensen hebben er geen moeite mee hun medemensen tot ‘prooidier’ te maken.
Dat doen wolven dan weer niet. Mensen kunnen een voorbeeld
nemen aan de manier waarop wolven samenleven, vindt
Radinger. Het milieu aantasten en andere én hun eigen soort
uitroeien? Wolven doen het tegenovergestelde! Toen de wolf in
de jaren negentig van de vorige eeuw terugkeerde naar
Yellowstone park nam de diversiteit aan soorten toe, kaal
gegraasde vlaktes herstelden zich, bodemerosie nam af. Ook het
waterleven werd rijker en diverser, omdat met de komst van de
wolf de loop van de rivier (!) veranderde. Grote roofdieren kunnen de balans in het ecosysteem terugbrengen”, zegt Radinger.
“En dat geldt dus ook voor ons.”
Carolien Ceton, plaatsvervangend hoofdredacteur
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Klimaatzorgen

Hoe pakken de canvassers de huis-aan-huisgesprekken aan?
En wat merken ze van de klimaatzorgen bij de Nederlander?
Drie vrijwilligers vertellen over hun ervaringen.

verzamelen aan de deur

Voor de campagne Operatie Klimaat gaat Milieudefensie canvassen:
een uit de Verenigde Staten overgewaaide campagnestrategie.
Vrijwilligers gaan de straat op om met mensen over het klimaat te
praten. De aanzet tot een goed gesprek, of de zoveelste vorm van
huis-aan-huispropaganda? “Mensen veranderen tijdens een gesprek
nog weleens van inzicht.” Tekst Hidde Jansen Beeld Mirjam van der Linden
eze maanden gaan honderden vrijwilligers van Milieudefensie de
straat op. Niet om te protesteren
tegen overheidsbeleid of betere
arbeidsvoorwaarden te eisen,
maar om met de bezorgde burger
te praten. Maak kennis met canvassing: een campagnemethode waarbij
aan de deur en op straat meningen worden
verzameld. Want in tijden van polarisatie en
verhitte discussies wordt een goed gesprek
nog weleens naar de achtergrond verdrongen. Helemaal nu een groot deel van het
debat zich online afspeelt, het liefst met zo
min mogelijk woorden.

Draagvlak

Milieudefensie zet de canvasmethode sinds
september in voor Operatie Klimaat. In deze

Afkomstig uit de politiek

campagne gaan vrijwilligers van Vlissingen
tot Amsterdam en van Limburg tot Friesland
met mensen in gesprek over eerlijke
klimaatoplossingen. Nederlanders hebben
behoefte om hun mening te geven, merkt
campagneleider Lynn van Leerzem. “Veel
mensen zijn momenteel bezorgd of boos.
Kijk maar naar de boeren, leraren en
klimaatactivisten die de straat opgaan. Lang
niet iedereen voelt zich gehoord of serieus
genomen. We spraken laatst een vuilnisman
die bezorgd is over klimaatverandering en
de gevolgen daarvan, maar nooit om zijn
mening wordt gevraagd. Met Operatie
Klimaat zorgen we ervoor dat iedereen kan
meepraten over klimaatbeleid.”
Aanbellen voor een goed gesprek is volgens
Van Leerzem niet ouderwets, maar juist
helemaal van deze tijd. “Voor oplossingen

Canvassen wordt vooral ingezet voor politieke doelen, vooral in de Verenigde
Staten. Zo gingen tijdens de presidentsverkiezingen van 2012 en 2016 tien
duizenden vrijwilligers voor Barack Obama en Bernie Sanders van deur tot
deur om met potentiële kiezers te praten over wat er speelt in de samenleving
én natuurlijk stemmen te winnen voor hun favoriete kandidaat. Ook in
Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland, zetten politieke
kandidaten en partijen bij recente verkiezingen de canvasmethode in.
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rond klimaatvraagstukken is draagvlak
nodig. Aan de gele hesjes zien we wat er kan
gebeuren als dat er niet is. Milieudefensie
gelooft dat er in Nederland wél draagvlak is,
maar dan moet het wel eerlijk klimaatbeleid
zijn. Dat willen we met canvassen in kaart
brengen. Als Milieudefensie hebben we
bepaalde ideeën hoe een eerlijk klimaat
beleid eruitziet. We vinden bijvoorbeeld dat
er meer geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer en fietsen dan in autoverkeer
en dat iedereen recht heeft op betaalbare
warmtevoorzieningen in huis. Wij vragen
mensen in hoeverre ze ons idee van klimaatbeleid delen. De antwoorden noteren we in
een app, zo verzamelen we alle data. Dat
kunnen we daarna aan politici laten zien.”

Huis-aan-huizen

Hoewel het canvassen tijdens Operatie
Klimaat grotendeels van deur tot deur
plaatsvindt – ook wel huis-aan-huizen
genoemd – bepalen vrijwilligers zelf hoe ze
de meningen verzamelen, zegt Van Leerzem.
“Niet iedereen vindt het even fijn om bij
iemand aan te bellen. Sommige teams kiezen ervoor om ook op straat mensen aan te
spreken. Het leuke van aanbellen is wel dat
je totaal niet weet wat voor persoon de deur

Elle van Zeeland (24) werkt op het
landelijke kantoor van Milieudefensie en
c anvast in verschillende steden.

opendoet. Op straat ben je wat sneller
geneigd iemand aan te spreken met wie je al
oogcontact hebt of van wie je verwacht dat
die wel in gesprek wil.”

Van links tot rechts

In het begin van de campagne richtten de
huis-aan-huisteams zich vooral op de wat
linksere wijken, met veel GroenLinks- en
PvdA-stemmers. Van Leerzem: “De meeste
vrijwilligers hadden nog geen ervaring met
gesprekken voeren aan de deur. Aanbellen is
toch spannend. Om vertrouwd te raken, heb
je meer aan een gesprek met iemand die al
wat met het milieu heeft, dan met iemand
die het allemaal flauwekul vindt. Nu de vrij
willigers meer ervaring hebben, is politieke
voorkeur minder van belang. En het is juist
goed om ook met mensen te praten die niet
zo links georiënteerd zijn. Zo krijgen we een
representatiever beeld van de klimaatzorgen
en -ideeën in de samenleving. Dat is ook wat
we willen.”
De canvascampagne voor Operatie Klimaat
loopt nog tot eind maart. Tot die tijd hoopt
Van Leerzem door het hele land nog meer
vrijwilligers op de been te brengen. “Hoe
meer, hoe beter! Het is heel waardevol om
met mensen het gesprek aan te gaan over dit
onderwerp, zowel voor de mensen die hun
mening geven als voor ons. We willen
bijeenkomsten organiseren om door te praten over de belangrijkste bevindingen en
verder te zoeken naar eerlijke oplossingen.
En met de verzamelde data in de hand gaan
wij ook het gesprek aan met politieke partijen over hun verkiezingsprogramma’s.
Zodat het politieke debat volgend jaar niet
over schijnoplossingen gaat, maar over echte klimaatoplossingen die goed zijn voor
mensen.”

“I

n het begin vond ik het vrij span
nend om langs de deuren te gaan.
Zelf houd ik er niet zo van als men
sen bij me aanbellen, vaak willen ze
iets verkopen. Ik was dan ook best hui
verig voor de reacties. Maar dat bleek al
snel nergens voor nodig. Sommigen
zijn eerst verrast: ‘Huh, je komt dus echt
niks verkopen?’ Daarna reageren de
meeste mensen juist enthousiast en wil
len ze graag in gesprek.
Het valt me op dat vrijwel iedereen
bezorgd is. De dingen waar mensen
zich zorgen over maken, lopen wel erg

uiteen. De een maakt zich druk over de
natuurlijke gevolgen van klimaatveran
dering, zoals opwarming van de aarde
en de stijgende zeespiegel. De ander
kijkt meer de effecten op persoonlijk
vlak, zoals de werkgelegenheid, de toe
komst van de kinderen of de betaal
baarheid van alle klimaatmaatregelen.
Ook zijn er mensen die zich geen zor
gen maken over het klimaat, maar wel
over klimaatgerelateerde dingen, zoals
de klimaathysterie.
Omdat je van tevoren niet weet wie de
deur opendoet, kom je tot verrassende

➔

“De een maakt zich druk over de
stijgende zeespiegel, de ander over
werkgelegenheid”
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➔ gesprekken met heel diverse mensen
en meningen. Wanneer iemand kort van
stof is, probeer ik altijd goed door te
vragen. Maar de meesten beginnen uit
zichzelf voluit te praten. De eerste keer
werd ik meteen naar binnen gevraagd.
Soms vertelt iemand zelfs zoveel, dat ik
het gesprek subtiel moet afkappen. Je
wilt natuurlijk mooie en goede gesprek
ken voeren, maar we moeten ook langs
andere deuren.

Het voordeel van een huisbezoek is dat
mensen sneller ‘ja’ zeggen dan wan
neer je ze op straat aanspreekt. Ook
hebben ze meer tijd voor je. Op straat
zijn mensen vaak onderweg en hebben
ze haast. Aan de andere kant: op straat
kun je wel weer meer mensen aanspre
ken, aanbellen is tijdrovend. Het grote
verschil met een online enquête is dat
je bij een gesprek kunt doorvragen. Je
weet daardoor ook waarom iemand iets

vindt. Bovendien heb ik gemerkt dat
mensen tijdens een gesprek nog wel
eens van inzicht veranderen.
Door de gesprekken ben ik me gaan
realiseren hoe erg de klimaatproble
matiek leeft in Nederland en hoe ver
schillend mensen ertegen aankijken.
Gesprekken met mensen met een
andere mening of visie prikkelen ook
weer mijn eigen geest. En je leert veel
nieuwe mensen kennen.”

Manon Loos (22) gaat wekelijks langs de deuren in Leiden.

“I

n Leiden zijn we met een groep van
twintig vrijwilligers. Op een avond
gaan we meestal met z’n vieren of
zessen op pad. Dat doen we in
duo’s, zodat de een zich kan concentre
ren op het gesprek en de ander de ant
woorden noteert in de app. Meestal
voeren we per duo zo’n zes tot acht
gesprekken, die vaak tussen de vijf en
tien minuten duren.
Wanneer iemand opendoet, benadruk
ik meteen dat we geen collectanten zijn
of iets komen verkopen. We komen
alleen meningen verzamelen. Dan zie je
dat een verstijfd gezicht al snel ontdooit
en iemand op z’n minst naar je wil luis
teren. Natuurlijk zijn er altijd mensen
die geen tijd of zin hebben om te pra
ten. Dan dringen we ons niet op en
gaan we meteen weer weg. Daardoor
voel ik me ook niet bezwaard.
Uit de gesprekken blijkt dat zorgen
over het klimaat door alle lagen van de
bevolking spelen, van student tot
bejaarde. Soms zegt iemand meteen
heel stellig zich geen zorgen te maken.

“Een oude vrouw vertelde dat
het haar niks kan schelen omdat
ze toch snel doodgaat”
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Maar als je dan doorvraagt, blijkt dat
toch wel zo te zijn. Dan is het in eerste
instantie vooral een statement over hoe
het klimaatdebat wordt gevoerd. Een
oude vrouw vertelde dat het haar niks
kan schelen omdat ze toch snel dood
gaat. Maar toen ze hoorde hoeveel
Nederland investeert in fossiele ener
gie, schrok ze wel.
De beste gesprekken zijn vaak met de
mensen die eerst aangeven dat ze er
niet zoveel van afweten. Door bepaalde
vragen te stellen, help je ze op weg en
zet je ze aan het denken. Dan blijkt dat
ze veel meer weten dan ze zelf denken.
Ik probeer bewust niet te veel informa
tie te geven, anders krijgen ze alsnog
het gevoel dat ze er weinig van afweten.
Het gaat erom wat zij ergens van vinden
en hoe zij het ervaren. Je kunt totaal
niet inschatten wat voor gesprek het
wordt. Ik ga er elke keer dan ook heel
open minded in.
Ik merk dat ik nu veel meer een echt
gesprek voer dan de eerste paar keer.
Toen werkte ik vooral het vragenlijstje
af. Nu maak ik het wat persoonlijker en
het levert toch goede data op. Het
moet hoe dan ook geen discussie wor
den. Wanneer ik na een paar vragen
merk dat iemand daar toch op uit is,
kap ik het gesprek af en zeg ik: ‘Dit
waren de vragen, bedankt voor je tijd’.
Canvassen moet behalve nuttig ook
leuk zijn.”

Fenna Feenstra (49) canvast wekelijks op straat
en aan de deur in Leeuwarden.

“A

ls actief lid van de SP had ik al
ervaring met canvassen. Daarom
ben ik door Milieudefensie
gevraagd als stadsorganizer in
Leeuwarden, waar ik een team heb
samengesteld. Voordat we begonnen,
hebben we eerst de do’s en don’ts
besproken. Maak duidelijk dat je niks
komt verkopen, blijf altijd vriendelijk,
zet geen voet tussen de deur en sta
open voor vragen die mensen zelf
hebben.
Ik ben aangenaam verrast door de
betrokkenheid van mensen bij het kli
maat. Zeker in wijken waar ik het niet
direct verwachtte. Zo was mijn idee bij
een villawijk dat mensen met veel geld
zich niet echt druk zouden maken over
het klimaat. En bij een wijk met veel
sociale huurwoningen dacht ik dat men
sen al genoeg andere zorgen hadden
en niet zoveel hebben met die ‘klimaat
onzin’. Maar overal waar ik aanbel, zijn
mensen bezig met klimaatverandering
en denken ze na over oplossingen.
Wat me het meeste aangreep, was een
vrouw die het niet zo breed had. Ze wil
de haar huis verduurzamen, maar wist
niet waar ze dat van moest betalen. Ze
voelde zich een verspiller. Ik zag de
onmacht in haar ogen. Voor mij is dat
precies de reden om dit soort gesprek
ken te voeren. Ik gun het iedereen om
ook mee te doen en dat moet ook
gewoon kunnen. Of we het nu financie
ren vanuit subsidies, belastingen of een
fonds, dat maakt niet uit.
Het valt me wel op dat veel mensen
slecht zijn geïnformeerd. Ze weten bij
voorbeeld niet dat er nog veel subsidie
naar de fossiele industrie gaat of wat
palmolie is. Dan help ik ze met wat fei
ten. Soms kijken mensen dan verbaasd,
bijvoorbeeld als ze horen dat burgers
200 euro per ton uitgestoten CO2 beta
len en grote bedrijven maar 2 euro. Ik
probeer de vragen en stellingen niet te
suggestief te brengen. Dus niet ‘Vindt u

“Veel mensen komen uit zichzelf
met suggesties voor oplossingen”
dat niet belachelijk?’, maar ‘Wat vindt u
daarvan?’.
Ik leer zelf soms ook nog iets van zo’n
gesprek. Een monteur die ik sprak,
vroeg zich af waarom nog zo weinig
mensen een elektrische cv hebben. Ik
wist niet eens dat die bestonden. Ook
komen veel mensen uit zichzelf met
suggesties voor oplossingen, zoals
stoppen met misleidende reclames of
vervuilers laten meebetalen aan een
fonds, dat mensen met een laag

inkomen helpt bij verduurzamingsmaat
regelen.
Een gesprek is voor mij geslaagd wan
neer iemand aangeeft graag op de
hoogte te willen blijven of zegt ‘goh,
dat wist ik allemaal niet’. Dan zie je waar
zo’n gesprek goed voor is. En het
gebeurt ook weleens dat iemand zich
na een gesprek aanmeldt als vrijwilliger
voor Milieudefensie en ook wil
canvassen. Dat is natuurlijk helemaal
mooi.” ■
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T

oeristen peddelen ontspannen in
bootjes op het turquoise Attabadmeer. Omgeven door witte bergtoppen is het er van een
sprookjesachtige
schoonheid.
Maar schijn bedriegt. “Een monster”,
noemt
schoolmeester
Abdul Balti de hoogste gletsjer aan het uiteinde van de plas. Ooit lag op deze plek zijn
dorp, het gelijknamige Attabad. “We leefden
hier met vierhonderd gezinnen, we verdienden een goede boterham in de landbouw en
veeteelt”, vertelt Balti. Een overstroming
door een piek in gletsjersmeltwater in de
nacht van 4 januari 2010 maakte hier een
abrupt einde aan. Het wassende water

s leurde een deel van de berg mee het dal in.
De modder blokkeerde de rivier, die ver
volgens geheel overliep. In enkele uren
veranderde het dorp in een meer.
“Het gebeurde ’s nachts, terwijl we allemaal
lagen te slapen”, gaat Balti verder. “We werden wakker van een geluid dat leek op een
neerstortend vliegtuig. De aarde trilde. Mensen schreeuwden het uit van paniek. Later
hoorden we dat er die nacht zes mensen zijn
verdronken.”

Nieuwbouwwijk

Na jaren in tentenkampen te hebben doorgebracht, wonen honderd gezinnen uit het
voormalige dorp nu in een nieuwbouwwijk
buiten Gilgit, de hoofdstad van de noorde
lijke provincie Gilgit Baltistan. De huizen
zijn er van cement, met grijze stenen en
zand op de stoep. De oranje dakpannen
geven de kale omgeving nog enigszins kleur. ➔

Op de vlucht voor
water en droogte

Klimaatverandering een zorg voor de toekomst? Niet in P
 akistan,
waar de gevolgen allang m
 erkbaar zijn. Wilma van der Maten reisde
van het noorden, waar smeltende gletsjers hele d
 orpen van de kaart
vegen, naar het zuiden. Daar verandert het land door aanhoudende
droogte langzaam in een woestijn. Tekst en beeld Wilma van der Maten
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dorp in de Shimshalvallei. Als het meer
smelt en overstroomt, schat hij in dat er
geen huis overeind blijft. Het hele dorp zou
voor de veiligheid moeten worden ontruimd. “Waar moeten we dan heen?”, vraagt
Shimshalee. Hij verdient zoals bijna iedereen in het dorp zijn inkomen in de bergsport. Als gids begeleidt hij buitenlandse
bergbeklimmers. “Ons dorp is niet het enige
dat onder water dreigt te verdwijnen. Honderden dorpen lopen gevaar door de smeltende gletsjers. Maar wie geeft ons een
nieuwe woning? Wie betaalt de verhuizing?
En waar vinden we een nieuwe baan?”,
vraagt hij vertwijfeld. Dus blijft hij voorlopig
in de Shimshalvallei.

➔ Janet Balti, Abduls vrouw, vindt dat ze niet
mogen mopperen. De meeste families uit
het verzonken dorp wonen nog steeds in
tenten, ook in de winter als het vriest. Hier
voelt ze zich veilig. Janet Balti wijst naar de
bergen aan de andere kant van het brede dal.
“Die liggen nu ver genoeg bij mij vandaan.
Ze kunnen hier geen kwaad aanrichten. Ik
kan weer rustig slapen.”
Met onderzoeker Khurram Shehzad, die
voor het World Wildlife Fund in Gilgit
Baltistan werkt, reis ik verder. Shehzad wijst
me op de inkepingen in de ruwe bergruggen,
met daaronder tientallen dorpjes. “Die geulen zijn de sporen van overstromingen.

I edere zomer liggen we te trillen in ons bed
als het smeltende gletsjerwater met stenen
en aarde in een rotgang naar beneden komt.
In de afgelopen jaren zijn verschillende
dorpen onder de modder verdwenen. We
worden steeds vaker getroffen door onvoorspelbare sneeuwval en gletsjeroverstro
mingen.”

IJsmeren

De besneeuwde bergtoppen van Gilgit
Baltisan en Attabad zijn onderdeel van het
Himalayagebergte. De bergketen, de hoogste
ter wereld, loopt over 2000 kilometer vanaf
noordelijk Pakistan in een boog over Nepal,

Het hele dorp werkte aan het stuken van
cementen muren langs de rivier
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Bhutan en eindigt in de Indiase provincie
Arunachal Pradesh. Ze ontstond ruim 70
miljoen jaar geleden. De Himalaya – te ver
talen als ‘de woonplaats in de sneeuw’ –
herbergt beroemde reuzen als de Mount
Everest en de K2.
Ooit bezat de Himalaya ruim 600 miljard ton
ijs. Maar volgens onderzoekers van de
Amerikaanse Columbia Universiteit verliest
het Aziatische gebergte momenteel zoveel
ijs dat in 2100 een derde van alle gletsjers zal
zijn verdwenen. Het smeltende ijs levert een
groot gevaar op voor de dorpen. “De sneeuw
die in de zomer smelt, bevriest als het weer
kouder wordt tot ijsmeren. Je ziet dat die op
den duur overlopen en enorme overstromingen veroorzaken. Smeltende gletsjers kunnen complete gemeenschappen van de kaart
vegen”, luidt een van de conclusies uit het
rapport van de Columbia Universiteit.
“Een tijdbom”, noemt Shah Shimshalee het
ijsmeer op 20 kilometer afstand van zijn

Gevarenzone

In Hassanabad kwam de bevolking zelf met
een noodoplossing. Daar ontstond vorige
winter na een gletsjeroverstroming een
ijsmeer op 5 kilometer van het dorp. “Niemand deed nog een oog dicht”, vertelt dorpsleider Ejaz Ali. Gewapend met zijn mobiele
telefoon trok hij de bergen in en bestudeerde het ijsmeer tot in de kleinste details. “Als
het zou smelten – rekenden we uit – zou het
water met een rotgang door de rivier stromen. We wonen er weliswaar boven. Maar
door de kracht van het water liepen de
natuurlijke zandmuren die ons beschermen,
gevaar om in te storten”, vertelt Ali. Het hele
voorjaar en een deel van de zomer werkte
het dorp aan het stuken van cementen
muren langs de rivier. Toen het ijsmeer uiteindelijk smolt, gutste het gletsjerwater
door de rivier. Maar het plan had gewerkt.
“De muren bleven staan. Verderop overstroomde de rivier wel. Grote delen van de
doorgaande weg, die was aangelegd door de

“We worden steeds vaker getroffen
door onvoorspelbare sneeuwval en
gletsjeroverstromingen” – Khurram Shehzad
overheid, werden weggespoeld. Wij zaten
hoog en droog te kijken naar het verkeer dat
urenlang vastzat”, vertelt Ali.
Het gevaar is nog niet geweken, want de
gletsjer smelt nog steeds. “In de afgelopen
winter viel er een recordhoeveelheid
sneeuw. We groeven al een tunnel voor
betere waterdoorvoer. Maar we vrezen dat
als straks de vorst intreedt, het gesmolten
sneeuwwater opnieuw een ijsmeer vormt.
Zolang de gletsjers te snel smelten, blijven
we in de gevarenzone”, vreest Ali.

Droogte

Het smeltende Himalaya-ijs is, behalve een
bedreiging, een zoetwaterreservoir voor 800
miljoen mensen in de regio. Maar ook deze
watervoorziening staat onder druk doordat
de gletsjers te snel smelten. Het overtollige
smeltwater wordt niet opgevangen, waardoor per jaar 8 miljard ton water verloren
gaat.
In het zuiden van Pakistan is een tekort aan
drinkwater al veel langer een groot probleem. Terwijl het noorden kampt met overstromingen, valt in het zuiden op sommige
plekken al jaren geen druppel regen meer.
Mensen trekken richting de verderop gelegen steden, op zoek naar water en een beter
bestaan. Pakistan telt inmiddels zeker 13
miljoen
klimaatvluchtelingen.
Volgens

Amar Guriro, een van de weinige milieu
journalisten in Pakistan, zijn het er in de
praktijk meer. Het merendeel komt in illegale sloppenwijken terecht. Langs de snelweg van de zuidelijke havenstad Karachi
leeft inmiddels een half miljoen gezinnen in
zelfgemaakte tenten.
Bhutto (28) kwam tien jaar geleden als een
van de eersten met zijn familie. Hij verliet
zijn dorp vanwege de aanhoudende droogte;
kinderen stierven er aan de gevolgen van
ondervoeding. “We pakten onze spullen,
niet meer dan potten, pannen en doeken, en
vertrokken naar de grote stad.” Bhutto vergaart nu zijn inkomen door met een slang
op drukke markten op te treden. De rest van
zijn familie bedelt, net als het merendeel
van de bewoners in zijn kamp. De bosjes
achter de tenten fungeren als toiletten. Er is
geen stromend water. Verderop is een pomp,
maar die is in het bezit van een mosliminternaat. De migranten, hoofdzakelijk hindoes,
krijgen als minderheid geen toestemming
de pomp te gebruiken. “Elke dag komen
waterverkopers langs. Maar het water is zo
duur. Bijna al ons inkomen gaat eraan op”,
vertelt Bhutto.
In het stof zitten vrouwen op een kleed. Ze
hebben hun geld bij elkaar gelegd en samen
een grote zak meel gekocht. Iedereen krijgt
een zakje mee om er roti’s, broodjes, van te ➔
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Mensen | De Activist
Willemein van Leeuwen (33)
Beroep: boekhouder bij ASKV Steunpunt
Vluchtelingen
Missie: activisten van goed eten voorzien

“Tijdens de Indusbeschaving, 5000 jaar
geleden, werd water in o
 ndergrondse
bassins b
 ewaard voor droge tijden” – Amar Guriro
➔

bakken. Het is vaak de enige maaltijd van de
dag. “We verlieten ons dorp op zoek naar
water. Zie nu toch waar we terecht zijn gekomen”, zegt de moeder van Bhutto. Maar
terug naar de woestijn kunnen ze niet. De
meeste grond is in handen van feodale landheren, en de landbouw biedt onvoldoende
werkgelegenheid.

Verspilling

Volgens de Pakistaanse meteorologische
dienst zal de droogte nog minstens 4 jaar
aanhouden. De regen die op sommige plekken valt, is beneden het gemiddelde. De provincie Sindh, waar de metropool Karachi de
hoofdstad van is, kampt met een chronisch
watertekort. De uitblijvende moesson is niet
de enige oorzaak. De regen die valt,
verdwijnt in de grond. “Tijdens de Indus
beschaving, 5000 jaar geleden, werd het
water in ondergrondse bassins bewaard voor
droge tijden. Nu spoelt het regenwater weg.
Zo verspillen we miljarden liters water”,
stelt journalist Guriro.
Guriro neemt me naar Thatta, ruim 2 uur
rijden van Karachi. Vanaf een hoofdweg
loopt een cementen geul de dorre akkers in.
Het einde is tot onze verbazing open. Het
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water dat tijdens het regenseizoen wordt
opgevangen, trekt snel de droge grond in.
Uit de resten van een muur en enkele verschoten kleren in het zand maken we op dat
hier ooit mensen woonden. In de verre
omtrek zien we geen teken van leven. De
droogte heeft de bewoners op de vlucht
doen slaan.
Over de aarde hangt een witte gloed. “Zout”,
zegt Guriro. Vanaf de Himalaya, waar de
2000 kilometer lange Indusrivier ontspringt,
zijn negentien dammen gebouwd die dienen
voor water- en elektriciteitsvoorziening.
Daardoor stroomt het water aan het einde
van de rivier niet meer door. Zout water
dringt de riviermond binnen en verzilt de
ooit vruchtbare landbouwgrond in de delta
buiten Karachi.

Drinkwater

Buiten een rieten nederzetting een eind verderop graven gesluierde meisjes in het zand
naar water. Ze wachten bij het gat tot er
water opborrelt. Soms duurt het uren voordat er een beetje komt. Met een pannetje
gieten ze het water in een jerrycan. Het is
troebel, stinkt en zit vol modder. “We hebben geen alternatief”, zegt dorpsoudste

Jij zet je al een jaar of acht in voor Rampenplan, de club die kookt tijdens acties en
demonstraties. Waarom koos je ervoor de
actiekeuken in te duiken? “Ik doe al heel
lang mee aan allerhande a
 cties. Daar waar
het erom spant en de politiek maar geen
oplossingen biedt — denk aan
vluchtelingenopvang, racisme, het milieu —
laat ik als het even kan van me horen. Vaak
kreeg ik daarbij zúlk lekker biologisch,
veganistisch eten voorgezet, gekookt door
Rampenplan. Tijdens een a
 ctiekamp
bedacht ik: dat wil ik ook doen.”
 ohammed. Er is geen drinkwater. Net
M
zomin als toiletten of douches. In een van de
gaten is een hond gekropen, hij geniet van
een koel bad. De vrouwen jagen hem scheldend weg. “Nu kunnen ze het water niet
meer gebruiken. Volgens de islam is een
hond onrein”, legt Guriro uit.
“Waarom vertrekken jullie niet naar een
plek waar schoon drinkwater is?”, vraagt
Guriro. Mohammed vertelt hoe hij samen
met zeven families 2 jaar geleden in deze rieten huisjes kwam te wonen. Ze verlieten de
woestijn van Tharpakar, waar het al 4 jaar
niet meer had geregend. In het dorpje dat ze
nu hebben opgezet, viel de eerste tijd nog
een beetje regen en konden ze nog wat verbouwen. Die tijd is nu voorbij. En ja, ze zouden graag opnieuw verhuizen, maar ze
bezitten helemaal niets. “Verhuizen kost
geld. Deze mensen zijn zo arm, ze hebben
zelfs geen geld voor een buskaartje”, legt
Guriro uit. De metropool Karachi ligt op nog
geen 2 uur rijden van de rieten nederzetting.
Het wrange is: er is genoeg water in het land.
“De gletsjers in het noorden leveren voldoende drink- en irrigatiewater voor heel
Pakistan. Het terugkerende probleem is dat
we te veel water verspillen”, benadrukt
Guriro. “Als het overtollige gletsjerwater
opgevangen zou worden, heeft de opwarming van de aarde minder invloed op ons
dagelijkse leven en hoeven miljoenen mensen nu niet te migreren.” Helaas heeft de
Pakistaanse regering, zoals de meeste overheden in de wereld, nog geen adequaat antwoord op de klimaatverandering. En die
treft hier, zoals overal, vooral de armen. ■

En? Wat is leuker: demonstreren of koken?
“Het is allebei belangrijk, maar vooral het
laatste maakt me blij. Ik hou van het regelwerk op de achtergrond. En ik vind het fijn
om tijdens acties een duidelijke rol te hebben. Rampenplan is bovendien zo’n gaaf
vrijwilligersinitiatief! Soms koken we met
maar acht mensen voor wel duizend activisten. In een zelf gebouwde veldkeuken. In
zelf gelaste megapannen. Echt bijzonder,
om met zulke simpele middelen zo veel
mensen blij te maken.”
Je leerde rijst koken voor duizenden
mensen tegelijk en zelf seitan maken, maar
bent inmiddels vooral van de logistiek? “Ja,
ik doe het voorraadbeheer, denk uit hoeveel we nodig hebben voor het verwachte
aantal activisten, stel bestellijsten op, ga bij
lokale telers langs… En ik hou ook graag
het financiële overzicht. Er zijn niet veel
activisten die dat leuk vinden, maar ik wel,
en ik heb er ook verstand van, dus dat komt
goed uit. Laat mij maar tabelletjes maken
en er zo voor zorgen dat er genoeg te eten
is voor hongerige actievoerders.”

“Soms koken we met maar acht mensen
voor wel duizend activisten”
Down to Earth 56 | december 2019 | 23

Mening | Ruimte voor de roedel

De wolf
Wanneer journalist Maarten van der Schaaf
met wolvenexpert Elli Radinger op de Veluwe
wandelt, ontdekt hij de symbolische betekenis
van de terugkeer van de wolf in Nederland.
Zijn wij wel in staat ons land te delen met
deze roofdieren? Tekst Maarten van der Schaaf Beeld Shutterstock

M

ijn afspraak met de Duitse
wolvenexpert Elli Radinger staat
al ruim een half jaar gepland,
maar op 31 oktober dreigt de
naderende Brexit onze planning
te verstoren. “Ik ben dan in
Londen voor de promotie van
mijn nieuwe boek”, mailt Radinger. “Als de
Brexit inderdaad doorgaat, weet ik niet of ik
op 2 november in Nederland kan zijn. Ach,
dan verzin ik wel wat: desnoods zwem ik het
kanaal over.” Zo ver komt het niet. De Brexit
wordt wederom uitgesteld en Radinger reist
gewoon met de trein naar Arnhem. Op het
station wacht ik haar op. Daar komt ze aangelopen: klein van stuk, kort donkerblond
haar, een kordate pas. Even later rijden we
richting Nationaal Park Veluwezoom.
Op 68-jarige leeftijd beleeft de Duitse
wolvenonderzoekster het hoogtepunt van
haar carrière. Na het verschijnen van Die

 eisheit der Wölfe in 2017 werd het boek in
W
achttien talen vertaald – onder meer in het
Chinees en Japans – en geeft ze vrijwel wekelijks lezingen. De Nederlandstalige versie
ging 30.000 keer over de toonbank, ongekend veel voor een natuurboek. De Wijsheid
van Wolven gaat dan ook niet alleen over wolven, maar ook over ons. Het gedrag van wolven lijkt op dat van mensen, vindt Radinger.
Sterker: wij mogen soms best een voorbeeld
nemen aan de manier waarop wolven
samenleven.

Zorgzaam

We eten eerst een kop tomatensoep in de
lunchroom van het natuurpark. Bij een van
de andere tafels zit een hond. “Wolven hadden oorspronkelijk ook een warme vriendschap met mensen,” zegt Radinger. “De
hond, afstammeling van de wolf, is niet voor
niets ons populairste huisdier geworden.

“Wolven hadden oorspronkelijk een
warme vriendschap met mensen”
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als spiegel

Chimpansees mogen op het eerste gezicht
meer op ons lijken, maar mannelijke chimpansees helpen bijvoorbeeld niet met het
voeden van hun kleintjes of het verzorgen
van ouderen. Wolven doen dat wel.”
In De Wijsheid van Wolven beschrijft ze uitvoerig hoe zorgzaam wolven zijn. “Ik heb vaak
meegemaakt dat wolven tijdens de jacht (..)
gewond raakten. En altijd ontfermde de
familie zich over hen. Als ze op jacht gingen,
bleef een van hen achter bij het gewonde
dier. Als ze terugkwamen, brachten ze eten
mee. Eén keer zag ik zelfs hoe wolven moeizaam vlees uitbraakten voor een oude wolf,
zoals ze dat anders voor hun welpen doen.”
Juist omdat wolven zoveel op mensen lijken,
kunnen we op tal van terreinen van hen
leren, vertelt Radinger even later als we het
bos inlopen. “Neem de opvoeding van kinderen. Wolven hebben duidelijke regels. Als
een wolf zich daar niet aan houdt, krijgt ’ie
de hele roedel over zich heen. Ik heb wel
eens gezien dat een roedel moest wachten
op een jonge wolf die zich steeds liet afleiden door wat ’ie allemaal zag en rook. Op
een gegeven moment besloot de roedel verder te gaan. De jonge wolf kreeg na enige
tijd in de gaten dat hij zijn familie kwijt was.
Hij heeft de hele middag gehuild, totdat zijn
roedel hem aan het eind van de dag kwam
oppikken. Zo leerde hij rekening te houden
met de rest van de roedel.”

Militair oefenterrein

Radinger observeerde 25 jaar lang het gedrag
van wolven in Yellowstone National Park in
de Verenigde Staten. Meer dan 10.000 keer

heeft ze daar wolven in het wild gezien,
maar de kans dat wij er vandaag een spotten
is nihil. Er woont dan ook maar één roedel
op de Veluwe. In februari dit jaar vestigde
een wolvin zich in dit gebied. Niet veel later
werd er een mannetjeswolf gesignaleerd en
op 19 juni bracht Staatsbosbeheer unieke
beelden naar buiten, gemaakt met een
cameraval, waarop drie spelende wolven
welpen te zien zijn: de eerste wolvenroedel
in Nederland in pakweg 150 jaar.
Maar ook in Duitsland, waar volgens de laatste tellingen 1000 wolven in het wild leven,
is de kans om wolven te zien erg klein. “In
de afgelopen 20 jaar heb ik pas één keer een
wolf in het wild gezien in Duitsland”, vertelt
Radinger. “Uit de trein. Puur toeval dus.” Het
verbaast haar niet. “Wolven zijn schuw, het
liefst blijven ze ver bij mensen uit de buurt.
Wist je dat 80 procent van de wolvenroedels
in Duitsland op militair oefenterrein leeft?
Het klinkt paradoxaal, maar ze weten dat
ze daar geen g
 evaar lopen.”

“Als een wolf zich niet aan de regels houdt,
krijgt ’ie de hele roedel over zich heen”
In Yellowstone is wolven spotten een stuk
makkelijker. “Dat is een beschermd gebied
waar niet gejaagd mag worden. De wolven
zijn gewend aan de aanwezigheid van mensen en weten dat ze van hen niets te vrezen
hebben. Bovendien is het landschap enorm
uitgestrekt en open.”

Territoriumgevechten

We komen aan bij het heuvelachtige
Herikhuizerveld. Het is een stormachtige
maar zonovergoten herfstdag, Nederland op
z’n mooist. Veel Nederlanders zouden er bijkans een moord voor doen om hier te mogen
wonen. Wat maakt de Veluwe aantrekkelijk
voor een wolvenfamilie? En vechten ze om

een territorium te bemachtigen of te behouden? “Een goed wolventerritorium beschikt
op lange termijn over voldoende voedsel en
biedt genoeg plek voor de roedel om zich
veilig terug te trekken”, doceert Radinger.
“Veel prooidieren en veel holen dus. En net
als mensen verdedigen wolven hun thuis als
het afgepakt dreigt te worden.”
Daarvoor hoeft de Veluwese roedel niet bang
te zijn, want concurrerende roedels ont
breken vooralsnog. Ook hun voedsel
voorraad is dik in orde: het barst op de
Veluwe van het wild. En kennelijk vindt de
jonge wolvenroedel hier ook genoeg rust.
Staatsbosbeheer beschouwt de terugkeer
van wolven op de Veluwe dan ook als een ➔
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Martin Hoek (49)
Beroep: medewerker GroenLinks Overijssel
Missie: zorgen voor een positieve sfeer bij
milieudemonstraties

➔ groot compliment voor het gebied. “Ze zijn
op eigen gelegenheid hier gekomen vanuit
Duitsland en vinden hier rust, ruimte én
voedsel”, schrijft Staatsbosbeheer trots op
haar website.

Je bent sfeerbeheerder bij demonstraties.
Wat houdt dat in? “Ik wijs mensen de juiste
route, beantwoord vragen, let op veiligheid
– ik zorg er bijvoorbeeld voor dat mensen
niet onder de tram lopen. Maar ik spreek
ook wachtende automobilisten aan. Een kort
praatje maken helpt enorm om de irritatie te
verminderen en het begrip te v
 ergroten. En
als demonstranten beginnen te rellen, zijn
wij er ook om hen aan te spreken. Maar dat
heb ik nog niet meegemaakt.”

“Volstrekt ongeschikt”

Van die rust is op deze zaterdagmiddag weinig te merken. Mountainbikers zoeven in
een lange sliert achter elkaar door het bos,
overal komen we wandelaars tegen. Dat
brengt ons op een andere vraag: kunnen wij
in een van de dichtstbevolkte landen ter
wereld wel samenleven met wolven? De
directeur van Het Nationale Park de Hoge
Veluwe, Seger Emmanuel van Voorst tot
Voorst, denkt van niet. In een interview met
De Gelderlander noemde hij Nederland “volstrekt ongeschikt” voor wolven. Hij pleitte
voor het schrappen van de wolf van de
Europese lijst van beschermde diersoorten
zodat ze afgeschoten kunnen worden.
Radinger schudt verontwaardigd het hoofd.
“Geen enkel land is te klein voor wolven.
Nu, Monaco misschien. Maar het is een misvatting dat wolven een groot wildernis
gebied nodig hebben. Ze kiezen een plek
waar hun welpen veilig kunnen opgroeien.
Wolven willen niks met ons te maken hebben. De meeste mensen zullen hier ook
nooit wolven zien. Waarom laten we ze niet
gewoon met rust?”
Bovendien is het niet aan ons om te bepalen
of er genoeg ruimte is, vindt Radinger. “Als
er niet genoeg plek en voedsel is, dan blijft
een roedel klein. Is dat er wel, dan groeit een
roedel en vestigen andere roedels zich in het
gebied. Wolven reguleren dat zelf. En als de
omstandigheden veranderen, dan passen ze
zich aan en gaan ze eventueel op zoek naar
een betere plek. Logisch, dat doe ik ook.”

Spiegel

Terwijl we vanaf de bosrand uitkijken over
de zonovergoten heide, besef ik dat de terugkeer van wolven in Nederland onze samen
leving een spiegel voorhoudt. Zijn we in
staat dit land te delen met roofdieren die
geen gevaar voor ons vormen? Hoe verhouden we ons überhaupt tot andere soorten?
De wolf geeft zelf het goede voorbeeld, vindt
Radinger. “Wist je dat wolven een speciale
vriendschap hebben met raven? Raven helpen wolven bij de jacht. Ze attenderen wol26 | december 2019 | Down to Earth 56

“Bij een tegenslag vraag ik me steeds
vaker af: wat zouden wolven doen?”
ven erop wanneer ze vanuit de lucht ergens
een dood dier zien liggen. Zelf kunnen raven
het karkas vaak niet openbreken, daar hebben ze wolven voor nodig. Door hun lange
samenwerking is er een vertrouwdheid ontstaan tussen de twee soorten. Raven bouwen
hun nesten in de buurt van wolvenholen en
de dieren spelen zelfs met elkaar.”
Volgens Radinger kan het perspectief van de
wolf ook nuttig zijn wanneer mensen tegenslagen te verwerken krijgen of bang zijn –
voor de komst van de wolf bijvoorbeeld. “Op
dat soort momenten vraag ik me tegenwoordig af: wat zouden wolven doen?” En dat is?
“Accepteren wat je niet kunt veranderen.
Wolven zullen nooit het gevecht aangaan
met een roedel waarvan ze weten dat ze niet
kunnen winnen. Ze passen zich aan de veranderende omstandigheden aan. Wolven
kunnen overleven in bossen, bergen, toendra’s, steppen, prairies en zelfs op de Noordpool. Ze maken er het beste van, waar en hoe
dan ook. Voor Nederlanders die bang zijn dat
de wolf hun schapen doodt, geeft dit trouwens ook een verfrissend inzicht: de wolf
leeft hier, accepteer dat en pas je hekken aan
zodat je schapen goed beschermd zijn.”

Balans

We zijn terug bij de parkeerplaats. Voor ons
ligt het Herikhuizerveld, aan de horizon

zien we de rokende schoorsteen van de
afvalverwerkingscentrale in Duiven. Hoe
zouden wolven omgaan met klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit?
“Wolven zouden beiden nooit hebben veroorzaakt”, zegt Radinger beslist. “Integendeel, de terugkeer van wolven heeft het ecosysteem van Yellowstone versterkt en de
diversiteit aan soorten doen toenemen.”
Wolven doodden een groot deel van de coyotes, die graag woelmuizen en marmotten
eten. Diens aantallen namen toe, zodat er
weer meer voedsel was voor vossen, haviken,
uilen, marters en dassen. Met de komst van
de wolf kregen herten een natuurlijke
vijand, waardoor ook hun gedrag veran
derde – zo konden kaalgegraasde vlaktes
zich herstellen. Met de toegenomen vegetatie nam de bodemerosie af en veranderde
zelfs de loop van de rivier. “Wolven hebben
een domino-effect op het ecosysteem en
brengen zo de balans terug. Dat toont aan
dat grote roofdieren het hele ecosysteem
kunnen veranderen.” Radinger glimlacht.
“Dat geldt dus ook voor ons.” ■

Waarom kies je voor deze rol? “Ik vind een
goede sfeer tijdens demonstraties belangrijk. En het past bij me: ik ben 1.95 meter
lang en heel kalm van aard, dus ik kan goed
overzicht houden en de rust bewaren.
Bovendien vind ik het leuk: je raakt met
zoveel meer verschillende mensen in
gesprek dan wanneer je met je eigen vrienden in een demonstratie meeloopt. Daar
geniet ik van.”
Je mooiste demonstratie als sfeerbeheerder?
“Dat was de grote Klimaatmars in
Amsterdam begin 2019, in de stromende
regen. Dat er op de brede Vijzelgracht meer
dan 1,5 uur lang mensen aan me voorbij
trokken, met al die goede zin ondanks dat ze
totaal verzopen waren, dat was ongelooflijk
inspirerend.”
Jij zal dus niet zo snel voor radicalere vormen
van actie kiezen? “We moeten in mijn ogen
zeer strijdbaar opkomen voor natuur en
milieu. Ik ben van huis uit milieukundige. Ik
zie hoe de kwaliteit van het milieu al jaren
achteruit holt. Die stikstof bijvoorbeeld is
helemaal geen nieuw probleem, dat speelt
al zó lang. Ik wil graag een stem geven aan
wat zelf geen stem heeft. Maar dan wel
zonder geweld inderdaad, daar ben ik principieel op tegen.”

“Een praatje maken helpt enorm om irritatie te verminderen”
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Milieu | Oliewinning in Brazilië

Wie is hier
de

crimineel?
Ilha de Maré, het getijdeneiland, ligt in een bocht van de
Braziliaanse Baía de Todos os Santos (Baai van Allerheiligen).
De mensen leven er van de visserij. Maar het water, de lucht,
de grond en de bomen raken steeds erger vervuild door de
petrochemische industrie die zich op een steenworp afstand
heeft gevestigd. Tekst Carolien Ceton Beeld Daniel Gomez

Milieu | Oliewinning in Brazilië

3 – De mangrovebossen herbergen een rijk ecosysteem. De bevolking vangt en
verzamelt er allerlei soorten vis en zeevruchten, om te eten en te kunnen verkopen
op de lokale markt. Het is een wonderbaarlijke wereld, omringd door zand en
water. Als Eliete het over de mangrove heeft, lijkt het alsof ze over een geliefde
spreekt.

4 – In de jaren 60 en 70 kwamen de eerste investeerders naar de baai, zoals de raf
finaderij Landulpho Alves van staatsoliebedrijf Petrobrás en de Aratú haven. Later
vestigden meer – internationale – bedrijven zich in de grootste haven van de regio:
Ford, Dow Chemical, Moinhos Días Branco, Proquigel en het Nederlandse Vopak.
Projecten als de raffinaderij en de haven, die het gebied zouden helpen ‘ontwikke
len’, werden aanleiding tot regelmatige conflicten tussen de bedrijven
en de Quilombola’s.
5 – In 2018 lekte een gebroken pijplijn van Petrobrás
olie in de rivier. 13 kilometer mangrovegebied raakte
vervuild. Tijdens de Toxic Tour voert Mariselha Lopes de
deelnemers aan de internationale bijeenkomst langs de
diverse tekenen van schade die Petrobrás op verschil
lende plekken heeft aangericht.
De Quilombola’s hebben niets overgehouden aan 60 jaar
olie-exploitatie, behalve vervuild water, ernstige gezond
heidsklachten, uitgestorven vissoorten en oude oliepijp
lijnen en olieputten die verspreid liggen over het hele
eiland, de wateren en de zandbanken. “Onze strijd is om
te zorgen dat Petrobrás niet meer groeit”, vertelt Lopes,
“met niet één olieput.”

1 – Op Ilha de Maré wonen ongeveer tienduizend
mensen, verdeeld over twaalf gemeenschappen. Zes
daarvan zijn Quilombola’s, gemeenschappen met hun
eigen cultuur en tradities, gevestigd door nazaten van
gevluchte ‘vrije slaven’. De bevolking leeft bijna uit
sluitend van de visserij.
Ook elders op het continent worden vissers in hun
bestaan bedreigd. Eind september 2019 kwamen
vertegenwoordigers van vissersgemeenschappen
uit Brazilië en Colombia, samen met afgevaardigden
van maatschappelijke organisaties uit acht Latijns-
Amerikaanse landen, naar het eiland om ervaringen
uit te wisselen.

2 – Eliete Paraguaçú is een Quilombola vissersvrouw,
lid van de vissersbond en een van de leiders van de
gemeenschap. Ze is geboren in een dorp in het
noorden van het eiland, dat van nature beschermd
lijkt door een vegetatie waarin een geheel eigen
universum schuilgaat: de mangrove.
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6 – Om de oliemaatschappij te dwingen het
vervuilde gebied schoon te maken, bezetten
de vissers een van Petrobrás‘ boten. Daags
na de actie stonden vijf politieagenten voor
Eliete’s deur. Maar wie is de crimineel hier,
vraagt ze zich af. “Een bedrijf dat ervoor zorgt
dat mensen honger lijden en dat zijn troep
niet opruimt, of een zwarte vrouw die eist dat
het bedrijf schoonmaakt wat het vuil heeft
gemaakt?” De actievoerders hangt een boete
van 100.000 reais per dag boven het hoofd
als zij opnieuw actievoeren. Het is een bedrag
dat de vissers onmogelijk kunnen betalen.
Maar als ze niet betalen, loopt Eliete het risico
de cel in te gaan.
Hun rechten worden op meerdere vlakken
geschonden, concluderen de oudere bewo
ners tijdens de bijeenkomst. Natuurlijke bron
nen worden hen afgenomen, de gemeen
schap wordt nergens bij betrokken. “Maar dit
gebied is van ons”, besluit Eliete, “we geven
de strijd niet op.”
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Milieu | Energieverbruik

De digitale
paradox
De digitale revolutie brengt slimme oplossingen
om klimaatverandering tegen te gaan. Maar er is
ook een keerzijde aan de voortdenderende
digitalisering: opslag en verkeer van data kost
ongelooflijk veel energie. De IT-sector loopt voorop
in efficiency. Maar is dat genoeg? Tekst Han van de Wiel
Beeld Shutterstock

E

en berg foto’s van je telefoon
in de cloud zetten, tussendoor
het laatste nieuws checken,
daarna een vakantie boeken
en meteen ook maar een
appartementje zoeken – plus
de reviews lezen en op Google
Streetview nagaan of het straatje er wel leuk
bij ligt. Je moet tegenwoordig je best doen
om géén gebruik te maken van internet.
Al dat versturen, opslaan en opvragen van
data kost energie. Steeds meer energie, want
het aantal apparaten dat verbonden is met
internet groeit ongekend. Bovendien blijven
oude data, ook data die je waarschijnlijk

 llang bent vergeten, eeuwig (eeuwig!)
a
bestaan: de cloud gooit niks weg zonder
daartoe opdracht te krijgen van de recht
matige eigenaar. Er wordt dus permanent
data-opslagcapaciteit bijgebouwd die telkens meer energie vergt.
Zo nu en dan verschijnen er alarmerende
berichten over de hoeveelheid energie die al
die data opslurpen. Elke zoekopdracht
draagt voor een paar gram CO2 bij aan het
klimaatprobleem. Wie 100 gigabyte aan data
in de cloud opslaat, stoot 0,2 ton CO2 per jaar
uit, berekende Stanford Magazine. Als je gedurende een jaar twintig mails per dag stuurt,
komt dat overeen met 1000 km autorijden

Een jaar lang twintig mails per dag,
komt qua CO2-uitstoot overeen met 1000
km autorijden
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aan CO2-uitstoot, zegt Link Design. Maar
digitalisering kan volgens voorstanders juist
ook een rol spelen bij het bestrijden van de
klimaatcrisis. Door slimme oplossingen op
het gebied van voedselvoorziening en
mobiliteit bijvoorbeeld. Is de groei van het
internet een zegen of een vloek? Of ligt het
genuanceerder?

Slimme meters

Digitalisering van de samenleving heeft
klimaatvoordelen. Met snel internet is
afstand nog nauwelijks een factor: een
chirurg kan vanaf de andere kant van de
wereld meekijken bij een operatie en in de
nabije toekomst zelfs op afstand opereren.
Gebruik gaat steeds meer boven bezit; de
dematerialisering die al zo lang wordt voorspeld is (ten dele) begonnen.
Voorbeeld: een – ooit gigantische – muziekinstallatie bestaat tegenwoordig uit een
telefoon plus soundbar. Vaarwel pick-up,
versterker, boxen, cassettedeck, elpees,
cassettebandjes en cd’s. En misschien wel de

grootste verdienste van digitalisering: met
slimme energienetwerken, slimme mobiliteit, slimme gebouwen, slimme landbouw
enzovoort, valt enorm veel milieuwinst te
boeken. Een energieproducent kan dankzij
slimme meters bijvoorbeeld de temperatuur
in miljoenen huizen een kwart graad ver
lagen, om te voorkomen dat een extra
energiecentrale moet gaan draaien – in
Frankrijk gebeurt dat al.

Internet of Things

Positief of negatief: digitalisering is een
trend die keihard gaat. Sinds 2015 is het
internetverkeer verdrievoudigd, en naar verwachting verdubbelt het nog eens tussen nu
en 2022. Volgens Cisco, een autoriteit op dit
gebied, zal het wereldwijde cloud-verkeer de
komende 5 jaar meer dan verdrievoudigen.
Het aantal mobiele internetgebruikers stijgt
van 3,6 miljard mensen in 2018 naar 5 miljard in 2025, terwijl het aantal Internet of
Things-verbindingen (apparaten die in verbinding staan met het internet) meer dan

Energie-efficiency
Power Use Effectiveness (PUE) is een maatstaf om de energie-efficiency van
datacenters uit te drukken. Een perfecte PUE is 1, wat betekent dat de energie
alleen wordt verbruikt om de apparatuur te laten draaien en niet voor koeling.
Een lagere PUE dan 1 is niet mogelijk. De PUE van Nederlandse datacenters is
in 10 jaar tijd gedaald van 2,0 naar 1,8 tot 1,4. Innovatieve Nederlandse data
centers realiseren PUE’s van minder dan 1,2. De zuinigste datacenters ter
wereld hebben momenteel een PUE van ongeveer 1,034 – dat gaat richting
perfectie.

drie keer zo groot wordt tussen 2018 en
2025: van 7,5 miljard naar 25 miljard.
Nog maar 7 jaar geleden bezat een gemiddeld
westers huishouden van vier personen vijf
apparaten die verbonden waren met het
internet. In 2017 was dat aantal al gestegen
tot 25 en in 2022 zal het naar verwachting
50 zijn. In andere delen van de wereld is de
groei eveneens groot, maar minder spectaculair.
De levensduur van de meeste digitale apparaten is kort. Een smartphone gaat met een

beetje geluk 4 jaar mee. Een laptop is na 3
jaar meestal wel aan het einde van zijn
Latijn. In het algemeen stoppen producenten na een paar jaar met software-updates
voor ‘oude’ apparaten, want we moeten
nieuwe kopen. Het gevolg: een grote verspilling van kostbare grondstoffen als goud en
kobalt.

Stroomvretende fabrieken

De meest zichtbare kant van de digitalisering zijn de datacenters: immense blokken- ➔
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5G
Met de komst van het mobiele 5G-netwerk kunnen veel grotere hoe
veelheden data razendsnel verwerkt worden, waardoor ons energie
verbruik nog meer zal toenemen. Volgens tegenstanders verbruikt de
benodigde technologie bovendien zelf ook meer energie en moeten er
veel meer zendmasten worden geplaatst. Sommigen maken zich ook
ongerust over mogelijk schadelijke gezondheidseffecten. Begin
september protesteerden in Den Haag honderden bezorgde burgers
tegen 5G.

➔

dozen die overal uit de grond worden
gestampt. Volgens Cloudscene, dat gegevens
hierover bijhoudt, zijn er momenteel
wereldwijd meer dan 6800 zogeheten
colocatie datacenters: megagrote datacenters
die dataruimte (servers) verhuren aan bedrijven die hun eigen servers de deur uit hebben
gedaan. Het zijn de fabrieken van de
moderne tijd. En ze vreten, net als de fabrieken uit de ‘oude tijd’, energie: samen consumeren ze ongeveer 1 procent van de wereldwijde energieproductie.
Dat leidt tot ontwikkelingen die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Google en
Eneco maakten in 2017 bekend dat Google
gedurende 10 jaar alle groene stroom die
wordt opgewekt in Sunport Delfzijl gaat
inkopen voor zijn datacenter, 20 kilometer
verderop. Sunport Delfzijl is een van de
grootste zonneparken van Nederland en
levert 27 gigawattuur groene stroom. In de
Wieringermeer, in de kop van Noord-
Holland, bouwt Vattenfall momenteel
Nederlands grootste windmolenpark op
land (99 turbines). Die leveren vanaf volgend
jaar 1,3 miljard kilowattuur, genoeg stroom
voor 370.000 huishoudens. Maar de stroom
gaat niet naar die huishoudens, maar naar
het nabijgelegen datacenter van Microsoft.

Groen stoplicht

Gelukkig wordt de digitale sector steeds
duurzamer. “Energie besparen is voor datacenters een no brainer”, zegt Stijn Grove,
directeur van DDA, de Dutch Datacenter

5G moet voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor
elektromagnetische velden. Als zendsignalen sterker zijn dan de bloot
stellingslimieten, kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid.
Lichaamsdelen kunnen opwarmen en bij hoge blootstelling kan over
matige opwarming leiden tot schade aan ogen, uitdroging en hitte
stress. Zendsignalen die onder de limieten blijven, hebben geen
gezondheidseffecten. Er zijn wel aanwijzingen gevonden voor een ver
hoogde kans op twee soorten hersentumoren bij veelvuldig en lang
durig gebruik van een mobiele telefoon. Het is nog onduidelijk wat die
aanwijzingen betekenen. Het kan om toeval gaan, om vertekeningen of
er kunnen andere oorzaken in het spel zijn.

 ssociation (34 leden), die vindt dat hij ‘een
A
genuanceerd verhaal’ heeft te vertellen. “We
beseffen dat we veel stroom verbruiken,
maar het is onze enige grote kostenpost. Dus
we doen er alles aan om stroom efficiënter
te verbruiken. Op het gebied van energie
besparing en -efficiency draaien we mee in
de top.”
Uit onderzoek van Arcadis naar de Meer
jarenafspraak Energie-Efficiëntie (MJA) in de
ICT-sector blijkt dat Grove gelijk heeft.
Nederlandse datacenters zijn in 5 jaar tijd 20
procent energie-efficiënter geworden. De
doelstellingen voor 2020 van het MJA-convenant voor ICT zijn al in 2015 behaald.
Ook van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) krijgen datacenters wereldwijd
een pluim. Het IEA houdt voor allerlei sectoren bij hoe het staat met het vergroenen van
het proces, en dat zit bij de datacenters wel
goed. Ze zijn ‘on track’, zegt het IEA, dat ze
beloont met een groen stoplicht. “Ondanks
de exponentiële groei in de vraag naar deze
diensten, hebben enorme stappen in de
energie-efficiency geholpen om het verbruik

De geboekte energiewinst wordt meteen
opgesoupeerd in de vorm van meer
apparaten, meer internetverkeer, meer
data-opslag
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van elektriciteit te verminderen”, schrijft
het IEA in zijn jongste rapportage.
Dat blijkt ook uit gegevens van Cisco. Volgens dit bedrijf daalt de wereldwijde energie
vraag van datacenters van 198 TWh in 2018
naar 191 TWh in 2021. Ter vergelijking: het
totale Nederlandse elektriciteitsverbruik
schommelt al jaren rond de 120 TWh.

Te laat

Een van de grootste efficiencyslagen is
gemaakt juíst doordat we de opslag van data
in de cloud zijn gaan zetten, zegt Stijn Grove.
“Tot enkele jaren geleden hadden bijna alle
bedrijven en instellingen eigen servers. Dat
was heel inefficiënt, want ze benutten hun
capaciteit niet volledig. Door alle data bij
elkaar in datacenters te bewaren, kunnen de
servers in de datacenters uiterst efficiënt
draaien. Datacenters zijn daarin gespecialiseerd. Het stroomverbruik van de IT is
wereldwijd ongeveer gelijk gebleven,
ondanks de ongekende groei van het aantal
datacenters.”
Niet al die stroom is echter van groene
origine. Daarvoor maakt het nogal uit waar
ze gebouwd zijn. Zo heeft Amsterdam het
grootste aantal datacenters ter wereld, terwijl er in Nederland onvoldoende groene
stroom wordt opgewekt om ze van energie
te voorzien. Dat baart Stijn Grove zorgen.
“Als je weet dat de digitalisering alleen maar
toeneemt, dan zul je hierin moeten investeren. De windcapaciteit in Nederland is vanaf
2020 1 tot 2 gigawatt per jaar. De aansluit
capaciteit van de datacenters alleen al is 1,5

Het datacenter van Google bij Delfzijl.

gigawatt. We zijn in dit land veel te laat overgestapt op energie uit zon en wind.”

Paradox

Al die energie-efficiency leidt gek genoeg
niet tot vermindering van het elektriciteitsgebruik. Het wordt juist méér. De geboekte
energiewinst wordt meteen opgesoupeerd in
de vorm van meer apparaten, meer internetverkeer, meer data-opslag – de zogeheten
paradox van Jevons, ook wel bekend als het
reboundeffect. Al in 1865 ontdekte de
Engelse econoom William Jevons dat een
efficiënter gebruik van steenkool niet leidde
tot een lagere consumptie. We mogen er dus
niet van uitgaan dat technologische verbeteringen het brandstofverbruik verminderen,
concludeerde hij. Dat verschijnsel is dus
allerminst kenmerkend voor de ICT-sector,
maar is een economische wetmatigheid.
Met het razendsnelle 5G-netwerk wordt dat
effect nog eens versterkt. Als dat eenmaal is
uitgerold – de regio Eindhoven is al begonnen – worden nog veel meer apparaten en

‘dingen’ aan internet gekoppeld, of we dat
nu leuk vinden of niet. Van een Internet of
Things gaan we volgens Cisco naar een
Internet of Everything, waarbij niet langer
alleen apparaten met elkaar ‘praten’, maar
mensen, data, processen én apparaten met
elkaar in verbinding staan. Of digitalisering
een vloek of zegen is vanuit klimaat- en

energieoogpunt, valt nog onmogelijk te zeggen. De internetrevolutie is eigenlijk pas net
begonnen. ■
Milieudefensie organiseert op 6 februari
2020 een ledenavond over digitalisering.
Interesse? Meld je aan op milieudefensie.nl/
doe-mee/ledenavond.

Schoonmaakactie
Ontwerpbureau Link Design organiseerde eind september 2019 de Web Cleanup Days,
naar het voorbeeld van de World Cleanup Day, waarbij zwerfafval wordt ingezameld.
Burgers en bedrijven werden gestimuleerd oude data op telefoons en computers te
verwijderen, want hoe minder data we opslaan, des te minder energie er nodig is om
het internet te laten draaien. Een groot succes werd de eerste webschoonmaakdag niet.
In totaal werd 12.561 megabyte aan data verwijderd, zo staat op de website van de
actie. “Dat is helemaal niks”, beaamt directeur Marc de Roo van Link Design. “Maar we
gaan ermee door. We moeten oude data opruimen, net als ons andere afval. Het is toch
bizar dat oude vakantiefoto’s, waarvan je niet eens meer weet dat je ze had, 24 uur per
dag direct beschikbaar zijn. En dat Apple, Google, Facebook en Microsoft er elke dag
een back-up van maken, omdat ze niet weten of jij die foto’s nog ooit opvraagt.”
Down to Earth 56 | december 2019 | 35

Mensen | De Activist

De neveldouche: duurzame decadentie?
Een dagelijkse warme douche is moeilijk vol te houden in
een wereld zonder fossiele brandstoffen. De neveldouche
biedt een mogelijke oplossing.
Een douche kost in Nederland gemiddeld 76,5 liter water en
2 kilowattuur energie – zonder rekening te houden met het
energieverbruik van waterzuivering en -distributie. Water
besparende douchekoppen verbruiken ongeveer half zoveel
water en energie, en worden door de helft van de
Nederlandse huishoudens gebruikt. Toch blijft het water
debiet – de hoeveelheid water die per minuut uit de kraan
komt – van de gemiddelde douche toenemen. Dat komt
omdat andere huishoudens hun conventionele douchekop
verruilen voor een regendouche, die al gauw 200 liter water
en 6 kilowattuur energie verbruikt.

Zuinig schoonmaken

Lowtech

Nochtans is het hoge water- en energieverbruik van de
douche geen vereiste om schoon te worden. Een douche die
focust op het schoonmaken van het lichaam – een zoge
naamde zeemansdouche – vraagt nauwelijks 8 liter water en
0,2 kilowattuur energie. Het water loopt slechts twee keer 30
seconden voor het nat maken en afspoelen van het lichaam,
inzepen gebeurt terwijl de douche uitstaat. Een sponsbad aan
de wastafel is nog zuiniger: ongeveer 2 liter water en 0,05
kilowattuur energie volstaan. Een douche van 9 minuten – het
gemiddelde in Nederland – is geen basisbehoefte: het is ver
wennerij.
Deze verwennerij lijkt lastig samen te gaan met een drastische
reductie van het water- en energieverbruik. Maar er bestaat
een technologie die dat belooft te doen: de neveldouche, die
water verstuift. Buckminster Fuller vond de eerste nevel

douche uit in 1936, en het idee werd opnieuw opgepikt in de
jaren 70, onder meer door NASA. Meer recent ontwikkelde
Jonas Görgen, net afgestudeerd aan de Design Academy
Eindhoven, een kit waarmee vrijwel elke douche tot een
neveldouche kan worden omgetoverd.
De neveldouche van Jonas heeft drie tot zes sproeimondstuk
ken, terwijl eerdere versies slechts één spuitmond hadden.
Dat maakt de neveldouche even comfortabel en verkwikkend
als een conventionele douche. De kit die Jonas me stuurde

Een zeemansdouche vraagt
maar 8 liter water in plaats van
de gemiddelde 76,5 liter
bevat mondstukken, connectoren en verdelers, flexibele plas
tic buizen en enkele stukjes koperdraad om de mondstukken
in de juiste posities te zetten. Met vijf spuitmonden mat ik een
debiet van twee liter water per minuut: vijf keer minder dan
mijn oude douchekop. De energiebesparing is kleiner, omdat
een neveldouche een hogere watertemperatuur vereist:
ongeveer 1 kilowattuur energie, de helft van een gemiddelde
douche.
Het kan nog zuiniger, hoewel je dan wel comfort inlevert. Een
9 minuten durende neveldouche met één spuitmond ver
bruikt 2,7 liter water en 0,16 kilowattuur energie. De ecologi
sche voetafdruk van een neveldouche is dan vergelijkbaar
met die van een sponsbad, en aanzienlijk lager dan die van
een zeemansdouche.
Kris de Decker is oprichter van Lowtech Magazine en geeft
ons elk nummer feit en fictie rond een hightech oplossing
voor een duurzamere samenleving.
www.lowtechmagazine.be.

Neela Paulussen (44)
Beroep: eigenaar praktijk voor lichaams
gerichte psychotherapie
Missie: de veerkracht van klimaatactivisten
vergroten
Extinction Rebellion heeft tijdens en na
afloop van acties een wellbeing team
klaarstaan. Jij bent daar als therapeut bij
betrokken geraakt. Hoe ging dat? “Tijdens
de Amsterdamse Rebelweek in oktober
deed ik mee aan verschillende acties. Dat
voelde zinvol, maar ook stressvol, zo oog in
oog met de politie. En dat gold voor iedereen om mij heen. De meeste rebellen waren
geen doorgewinterde actievoerders, maar
gewoon bezorgde burgers. Na de eerste
blokkades bleken velen onder hoog
spanning te staan. Dus toen ben ik samen
met een paar anderen on the spot activisten
gaan helpen met de stress te dealen.”
Hoe pakte je dat aan? “Door een combinatie
van praten, mindfulness en lichaamswerk.
De methode die ik in mijn werk als therapeut ook inzet. Na alle adrenaline van zo’n
actieweek moeten actievoerders verwerken
hoe intens het was om hun persoonlijke
veiligheid op het spel te zetten. Samen met
anderen ontwikkel ik nu ook een workshop
stressregulatie, om preventief in te zetten
voor een volgende actie. Op die manier
zorgen we niet alleen voor de toekomst van
onze planeet, maar ook voor elkaar.”
Hoe raakte je bij de klimaatbeweging
betrokken? “Een van mijn drie zonen werd
steeds somberder over de toekomst van de
aarde. Actievoeren helpt om niet in machteloosheid te vervallen, zo hield ik hem voor.
En zoals moeders dat doen, kwam ik toen
ook zelf in beweging, haha! Geweldloos
verzet van 3 procent van de mensheid zou
genoeg zijn om echte veranderingen op
gang te brengen. Dat vind ik zo’n hoopvol
getal – dat moet toch lukken.”

“Op die manier zorgen we niet alleen voor de toekomst van
onze planeet, maar ook voor elkaar”
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Thomas van Slobbe
Het grote gevecht & het eenzame
gelijk van Paul Polman,
Jeroen Smit.
Uitgeverij Prometheus, 2019.
ISBN 9789044634716. 448 pagina’s.
Prijs € 24,99.
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Caspar loopt, Caspar Janssen. Atlas Contact,
november 2019. ISBN 9789045040639.
Paperback. 344 pagina’s. Prijs: € 22,99.

Handboek tegen klimaat
depressie

Het klimaat baart jongeren flink zorgen. Om een klimaat
depressie bij middelbare scholieren te vermijden, maakten
Chris Soebroto en Else Bunjes speciaal voor hen een hand
boek bij klimaatverandering. Met excuses namens hun eigen
generatie die er zo’n rotzooi van heeft gemaakt. Gratis, online
en bomvol video’s. Hoewel de toon soms wat te vlot lijkt, en de
vormgeving niet zo hip is als je voor deze leeftijdsgroep zou
wensen, is het behoorlijk informatief. Met concrete tips wat je
als jongere zelf kan doen voor een beter klimaat.
Klimaatschimmel, Planet2050 (Chris Soebroto) en 
Elsewhere Ontwerpt (Else Bunjes),
november 2019. Online te lezen op
www.klimaatschimmel.nl. Pdf. 49
pagina’s. Ook te bestellen als papieren
versie voor € 8,50.

Mooie plaatjes

Een prima manier om kinderen kennis te laten maken met de
schoonheid van de natuur: stuur ze naar buiten met een
camera. Een lekker praktisch boek voor kinderen tussen de 7
en 13 jaar die willen leren fotograferen. Met alle basisbeginse
len van de fotografie, uitgelegd aan de hand van mooie voor
beeldfoto’s. Het leukste is: de onderwerpen liggen voor het
oprapen. Je hoeft er niet voor de wilder
nis in; in tuin en park is genoeg te zien.
Van nature klikt het! Leerboek voor de
junior fotograaf, Bart Stornebrink. KNNV,
oktober 2019. Hardcover.
88 pagina’s. Prijs: €24,95.

Waargebeurde Hollywood-thriller
over PFAS

© 2019-WW-Entertainment

Lopen door het landschap

Misschien wel een stille vorm van verzet tegen de drukte van
deze tijd, noemt journalist Caspar Janssen zijn voettocht door
Nederland. Anderhalf jaar lang liep hij een paar dagen per
week en schreef voor de Volkskrant over wat hij onderweg
tegenkwam. Die verhalen zijn nu gebundeld. Met zijn oplet
tende blik voert hij de lezer mee langs houtwallen en uiter
waarden, veldleeuweriken en roodborsttapuiten, en probeert
hij het landschap te verklaren door gesprekken met stads
ecologen, boeren en anderen die er hun stem
pel op drukten. Hartstikke leerzaam en nog
lekker geschreven ook.

Niet alleen Nederland worstelt met PFAS. Ook het Amerikaanse
congres discussieert over regulering van deze kankerverwekkende
chemische stoffen. Een van de sprekers bij een hoorzitting hierover
was acteur en milieuactivist Mark Ruffalo. Dat zit zo. In januari 2016
las hij de indringende longread ’De advocaat die DuPonts grootste
nachtmerrie werd‘ in de New York Times en besloot dat er een ver
filming moest komen. Die is er nu: Dark Waters. Het waargebeurde
verhaal begint bij een wanhopige boer uit West-Virginia die zich in
1998 meldt bij advocaat Rob Bilott (gespeeld door Ruffalo). De boer
is ervan overtuigd dat al zijn koeien doodgaan door gif uit de ver
derop gelegen stortplaats van chemiebedrijf DuPont. Bilott is
gespecialiseerd in het verdedigen van de belangen van bedrijven
als DuPont en kent hun advocaten goed. Dit is niets voor hem. Maar
omdat de boer Bilotts oma blijkt te kennen, besluit hij de zaak toch
te bekijken. Wat volgt is een onthutsend onderzoek, dat vleugels
krijgt als Bilott ergens in de honderden dozen vol DuPont-dossiers
de afkorting PFOA tegenkomt. Dat blijkt te zijn gevonden in de
stortplaats, maar wat het is? Niemand weet het.
Na veel speurwerk ontdekt Bilott dat PFOA, een handig chemisch
stofje in onder andere anti-aanbakpannen, tapijten en ook blus
schuim, schadelijk voor het milieu en kankerverwekkend is. Daaraan
gaan de koeien dus dood. Nu weten we dat PFOA, een van de
PFAS-stoffen, overal te vinden is, zeggen Ruffalo en de echte Rob
Bilott steeds bij de publiciteit rondom de film. Het zit in 95 procent
van de Amerikanen en is zelfs in eieren van adelaars gevonden, ver
tellen ze. Zoals we weten zit het ook hier overal in de grond. En in
het bloed van omwonenden van de Chemours-fabriek in Dordrecht,
waar PFOA werd geproduceerd.

The Devil We Know, te zien op Netflix.
B IO S CO O P

Dark Waters, vanaf 23 januari in de bioscopen.

Ramp in slowmotion

De documentaire Honeyland kreeg een dikke negen van het
IDFA-publiek. Het is een prachtig gefilmd en ontroerend
voorbeeld van wat we als mensheid verliezen als we vooral
bezig zijn met vooruitgang en kortetermijndenken. In een
verlaten bergdorp in de Balkan oogst de honingjager Hatidze
haar honing op de meest betoverende plekken. Ze is de bijen
dankbaar en neemt nooit meer dan de helft van hun honing.
Als onverwacht een armoedig gezin met een roedel kinderen
en een kudde runderen zijn intrek neemt in het dorp, veran
dert de film in een allegorie. Met hun chaotische en enigszins
asociale gedrag verstoren ze
Hatidzes harmonieuze bestaan.
Wanneer de onder geldzorgen
gebukt gaande vader zich op de
honingproductie stort, volgt een
ramp in slowmotion.
Honeyland, vanaf 9 januari in
de bioscopen.
T E LE V IS IE

Het tragische is dat het niet zover had hoeven komen als de veilig
heid van dit soort stoffen beter gecontroleerd zou worden. Bilott
ontdekt dat DuPont uit eigen onderzoeken al heel lang wist dat
PFOA kankerverwekkend is en geboorteafwijkingen veroorzaakt,
maar dat niet meldt bij het Amerikaanse milieuagentschap. Het sys
teem klopt niet, roept hij ergens getergd uit – ook heel duidelijk de
boodschap van de makers. Zijn verbijstering over wat hij ontdekt en
zijn worsteling om ondanks de financiële repercussies niet toe te
geven aan de angst dat DuPont hem iets zal aandoen: het voelt zelfs
voor de kijker soms bijna te zwaar om te dragen.
Wendy Koops

Proefkonijnen

Over het milieuschandaal dat in het hiernaast beschreven Dark Waters
wordt onthuld, is al eerder een documentaire gemaakt: The Devil We
Know. Ook hierin is advocaat Rob Bilott te zien, maar ook DuPont zelf
komt aan het woord. Niet alleen DuPont hield geheim hoe schadelijk
PFOA is, de bevolking deed er zelf ook het zwijgen toe. Wiens brood
men eet, wiens woord men spreekt kan blijkbaar zelfs gelden wanneer je
er dood aan gaat. Schrijnend zijn de verhalen van de medewerkers die
kanker kregen of baby's met een heel specifieke, aan PFOA-
gerelateerde afwijking. DuPont wist daar namelijk van. Ze voelden zich
proefkonijnen en dat waren ze dus ook.

Beeld: Ljubo Stefanov

‘Het zijn primair overheden en ethisch-religieuze instellingen die
nationaal, regionaal en mondiaal antwoord moeten geven op de grote
vragen van de 21e eeuw’, vond Morris Tabaksblat, de hoogste baas van
Unilever twintig jaar geleden. ‘Het is een fundamentele vergissing te
denken dat ondernemingen een moreel gezagsvacuüm kunnen opvullen
dat ontstaat als deze instellingen tekort schieten.’
Een van zijn opvolgers, Paul Polman, dacht daar anders over. Bedrijven,
vond hij, moesten juist een ‘force for good’ zijn. Onder zijn leiding
formuleerde de multinational een meer dan ambitieuze dubbel
doelstelling: ‘In 2020 willen we onze omzet verdubbelen. Maar onze
groei moet wel duurzaam zijn. In 2020 helpen we meer dan een miljard
mensen bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. Dan hebben
we onze ecologische footprint, gerelateerd aan de productie en consumptie van onze producten, gehalveerd.’
In het vuistdikke boek Het grote gevecht van Jeroen Smit wordt
minutieus beschreven hoe dat in zijn werk ging. In samenspraak met
ngo’s werden de lonen verhoogd van kleine boeren in arme landen,
werden stappen gezet om palmolie te verduurzamen en werden kinde
ren in Azië en Afrika gestimuleerd om driemaal daags hun handen te
wassen, wat zowel de hygiëne en gezondheid als de verkoop van
zeepproducten zeer ten goede kwam.
Dat ging niet zonder slag of stoot. Met als grootste pijnpunt dat veel
maatregelen voor duurzaamheid gericht zijn op de langere termijn,
terwijl een beursgenoteerd bedrijf in handen is van aandeelhouders
die juist snelle winsten willen binnenhalen.
‘In 1960 zaten aandeelhouders gemiddeld twaalf jaar bij Unilever. In
1995 was dat nog maar vijf jaar, nu is het minder dan een jaar, soms
maar een half jaar’, stelde Polman vast.
Bij Unilever wordt het spannend als een groep durfinvesteerders uit
Amerika het bedrijf wil overnemen. En, om nog maar iets te noemen,
als een lobby bij Mark Rutte leidt tot de (mislukte) poging tot afschaf
fing van dividendbelasting. Allemaal zaken die we kennen uit de kran
ten worden hier van binnenuit belicht.
De reconstructie leest als een spannend, goed verhaal, en dat is knap.
Met als enig minpuntje, misschien, dat het verhaal wel heel erg aan de
daden van één man wordt opgehangen. De ondertitel van het boek —
‘Het eenzame gelijk van Paul Polman’
— suggereert een onemanshow, ter
wijl er toch echt sprake is van een
brede maatschappelijke beweging,
met duizenden mannen en vrouwen
die zich met hart en ziel inzetten
voor duurzaam, maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

O N DE MAN D

PU BL I CAT I ES

Kringloopwinkel

Na de succesvolle documentaireserie Het succes van de kringloopwinkel
(2017) is deze kerst De kracht van de kringloopwinkel te zien. Vijf nieuwe
afleveringen vol unieke vondsten en bijzondere mensen met hartverwar
mende verhalen. In deze reeks speciale aandacht voor de kunst van het
upcyclen: het op creatieve wijze nieuw leven geven aan oude spullen.
Naast de spullen krijgen ook de medewerkers vaak een tweede kans in de
kringloopwinkels. Ze (her)ontdekken hun talenten en geven nieuwe glans
aan hun leven. Ook de sociale functie komt aan bod: de kringloopwinkel
als dorpsplein. Deze nieuwe serie speelt zich af in kringloopwinkels in
Leeuwarden, Apeldoorn,
Groningen en Amersfoort.
Beeld: Niels van Koevorden

Recensie

Het grote gevecht

De kracht van de kringloop
winkel, 23 t/m 27 december om
21.10 uur op NPO 2.
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Koken zonder PFAS:
homemade granola
Vluchten kan niet meer. We wisten het al. Maar nu worden we zelfs bedreigd
door bakpapier. Zoiets onschuldigs, zou je denken, dat na een paar keer
gebruiken hups bij het oud papier kan, zodat het daarna mooi nog lekker
een tijdje mee kan draaien in de papierkringloop. Dat mag dus niet. Sterker
nog, is misschien wel gevaarlijk, want er zitten PFAS in het bakpapier.

Schenken
voor ons klimaat...

“

FOTO: RUDY HELLEWEGEN

Mijn naam is Sophie Schut. Ik ben actrice en ik
werk op dit moment veel bij Productiehuis Plezant.
We maken uiteenlopende voorstellingen, altijd om een
open en eerlijk gesprek in gang te zetten.
Ik leerde Milieudefensie kennen op straat. Voor de Bijenkorf
in Amsterdam werd ik overgehaald om 6 euro per maand te
doneren. Sinds een paar jaar schenk ik met belastingvoordeel.
Dat doe ik voor een periode van vijf jaar. En daar heb ik
geen spijt van, want het gaat niet goed met ons klimaat.

Sophie Schut, actrice

”

Wat is schenken met
belastingvoordeel?

“Wat doen de zuren in mijn
desemdeeg als ik het op
PFAS-bakpapier leg? Ik wil het
niet weten”

Heb je er wel eens over nagedacht dat
je donatie meer waard kan zijn zonder
dat het je iets extra’s kost?
Als je voor minimaal 5 jaar een vast
bedrag schenkt aan Milieudefensie
dan kun je dat bedrag ieder jaar van
de belasting aftrekken. Hoe? Met een
periodieke schenkingsovereenkomst.
Afhankelijk van je inkomen en situatie
kan dat tot wel 52% voordeel opleveren.
Zo kun je extra doneren zonder dat je
daar meer voor betaalt en kunnen wij
nóg meer doen voor het milieu.

Recept

Ik heb niet het idee dat iedereen daar de noodzaak van
inziet, dus zijn clubs zoals Milieudefensie belangrijk om
mensen wakker te schudden en te houden. En natuurlijk
ook om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen op politiek
vlak. Neem nou bijvoorbeeld de campagne tegen ontbossing.
Ik had er geen idee van dat er in zoveel producten palmolie
zit. En dat daar zoveel regenwoud voor wordt
gekapt. Dit kan en moet anders.

PFAS is de verzamelnaam van stofjes, handig vanwege hun water- en vet
afstotende eigenschappen, waaronder ook PFOA (perfluoroctaanzuur) en
GenX vallen. Dat PFOA werd tot een paar jaar geleden gebruikt in teflon
pannen, gemaakt door de malafide Dordrechtse fabriek Chemours, waar in
de wijde omgeving mensen niet uit hun moestuintje mogen eten vanwege
het PFOA. Dat is kankerverwekkend, vandaar dat het toch maar niet meer
gebruikt mag worden. Waarop Chemours het stofje voor de anti-aanbak
pannen verving door GenX. Dat noemde het Europees Agentschap voor
Chemische Stoffen een paar maanden geleden “zeer zorgwekkend”, omdat
het dezelfde nadelige effecten op de gezondheid heeft als PFOA. Toch zegt
de overheidswebsite Waarzitwatin.nl dat gebruik van spullen als bakpapier
met PFAS geen kwaad kan. “Was dat wel het geval geweest, dan hadden
deze producten niet op de markt mogen verschijnen.” Aha, net als die heel
lang verkochte maar nu verboden teflonpannen met PFOA dus, waarvan – als
je ze te heet maakte – de parkieten in de huiskamer dood gingen?

Zelfgemaakte granola
• 250 gram appelmoes
• 450 gram havermout
• 120 gram zonnebloempitten
• 120 gram sesamzaad
• 150 gram hazelnoten
• 150 gram walnoten
• 2 theelepels kaneel
• stukje gember, geraspt
• 5 eetlepels honing
• 100 gram suikerstroop
• 100 gram suiker
• halve theelepel zout
• paar scheuten zonnebloemolie
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Meng alle ingrediënten, behalve de
walnoten en hazelnoten. Spreid het
mengsel over een met chloor- en PFASvrij bakpapier beklede bakplaat. Of
twee bakplaten, afhankelijk van de
grootte. Bak een half uur in de hete
oven, schep tussentijds twee keer om.
Schep de noten erdoor en bak dan nog
een kwartier. Afgekoeld lang te bewaren in een afgesloten pot. Eten met
yoghurt, kwark en dergelijke, maar uit
het vuistje mag ook.

Dringend advies van Bussink uit Lettele om geen anti-aanbakpannen meer te
gebruiken. Maar blijkbaar dus ook geen bakpapier: nu dat weer! Bij het oud
papier mag niet, omdat het vetafstotende laagje de papierrecylingmachines
verstoort. Bij het restafval komen die PFAS via de verbranding in het milieu.
En wat doen de zuren in mijn desemdeeg, als ik het een etmaal op PFAS-
papier leg? Ik wil het niet weten en koop voortaan het dure, ongebleekte,
PFAS-vrije bakpapier in de biologische winkels. Dat blijkt ook niet bij het oud
papier te mogen, vanwege de natuurlijke siliconen, maar wel bij het gft,
omdat het volledig te composteren is. Toch nog een beetje vluchten.
Michiel Bussink verbouwt eten, geeft workshops over eten en schrijft over
eten. Onder andere in zijn b
 oeken Eten uit de buurt, L ekker landschap,
Ik eet dus ik ben en S
 maakboek A
 chterhoeks fruit.
Vind hem op www.michielbussink.nl

Download een overeenkomst via
www.milieudefensie.nl/schenken

Vragen? Neem contact op met de servicelijn:
bel 020 6262 620 of mail naar service@milieudefensie.nl
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Samenstelling Hilde Wijnen

Duurzame skibestemming
Er zijn oorden die hun best doen. Die experimenteren
met snowfarming (het bewaren van sneeuw tot het
volgende seizoen), met liften op zonne-energie, CO2neutraal openbaar vervoer. Waar andere dingen te
doen zijn behalve skiën, zoals racketwandelen. En dat
is nodig, want volgens Vrij Nederland gebruikt een
sneeuwkanon — bijna elk skigebied maakt er gebruik
van — 10 liter water per seconde. Daarnaast rekende
Groen Licht uit dat een enkele rit met de skilift net
zoveel energie opslurpt als een heel huishouden per
dag. Bovendien worden voor de piste waar je vanaf
suist bomen omgehakt, soms zelfs hele bergen opge
blazen en zorgt al dat geski voor erosie en verstoring
van het leefgebied van planten en dieren.
Nadelen: Geen sneeuw
zekerheid. Racketwande
len? Daar kom ik niet voor!
Voordelen: Je kunt toch
op wintersport. Geweten
wordt gesust.
Impact: De reis moet
gemaakt worden en tenzij
je met de trein gaat, is die
de grootste veroorzaker van je CO2-uitstoot (35 pro
cent volgens Milieu Centraal, mits volle auto). Pas als je
duurzaam reist, net zo energiezuinig leeft als thuis, een
fiks aantal dagen wat anders gaat doen dan skiën en
sneeuwkanonnen vermijdt, pakt het wellicht wat beter
uit dan een regulier ski-oord.

manieren om
skischaamte
te voorkomen

Wie heeft het over skiën als je
ook kunt schaatsen? En dan
niet op natuur- of zelfs kunst
ijs, maar op kunststof!

Wie kan zich nog op een bergtop begeven zonder zich te af te vragen
waar alle sneeuw toch is gebleven? Wintersport is een nogal
milieubelastende hobby, dus zocht Down to Earth uit of het misschien
ook wat duurzamer kan. Zes alternatieven onder de loep.

Grasskiën

Roetsjen in eigen land

Daarvoor heb je geen sneeuw nodig.
Dus ook geen kanonnen, hoezee! Maar
wat dan wel? Gras natuurlijk. Heuvels.
En — het vergt een kleine investering —
maar dan heb je ook wat: heuse gras
ski’s. Korter dan gewone ski’s en met
een soort rupsbandjes eronder.
Nadelen: Gras valt harder, het gevoel is
anders. Reizen is onvermijdelijk, want
heuvels nodig. Geen sneeuwballen
gevechten en sneeuwpoppen. Of
racketwandelen.
Voordelen: Niet afhankelijk van
sneeuw. Het kan op veel meer plekken.
Goedkoop.
Impact: Ook grasskiën kost ruimte. En
belast de bergen als je het met miljoe

nen tegelijk doet. Bovendien lijkt het
perfecte gras voor een grasskibaan op
dat van een golfbaan en het onderhoud
daarvan kent weer andere problemen,
zoals een hoog waterverbruik en pesti
ciden. Zover is het nog niet. Het WK
grasskiën had afgelopen jaar tachtig
deelnemers.

Zelf sneeuw maken
Mocht je de sneeuw toch te veel missen, dan
kan je het ook zelf maken. Heel eenvoudig, met
babyolie en bloem.
Nadelen: Je kunt er niet zo veel van maken dat je
er ook op kunt sleeën of skiën. Het smelt niet, dus
na een sneeuwballengevecht moet je opruimen.
Je ruikt de hele winter naar baby.
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Kunststofijsbaan

Voordelen: Niet koud, goedkoop, kan overal. Je
sneeuwpop(je) blijft tot ver in de zomer staan.
Impact: De impact van bloem is laag. Babyolie is
iets minder onschuldig. Het bevat bijvoorbeeld
paraffine, gemaakt van aardolie en bruinkoolteer.
Paraffine wordt vervoerd over zee en regelmatig
gedumpt. Het is schadelijk voor vogels. Ook kan
babyolie palmolie bevatten.

Op naar een kunstmatige sneeuwwereld! In Snowworld
Landgraaf bijvoorbeeld, compleet met skiliften, overnachtin
gen en sneeuw natuurlijk.
Nadelen: Geen mooie vergezichten en frisse berglucht. Een
sneeuwwereld maken kost nogal wat energie. Niet bepaald
goedkoop. Ook hier sneeuwkanonnen.
Voordelen: Lekker dichtbij, gegarandeerd sneeuw en dus
elke dag skiën. Door de korte reis stoot je minder CO2 uit. Je
molesteert geen bergen en geen enkele berggeit heeft wat
te mekkeren.
Impact: Skiresort Snowworld heeft een sneeuwoppervlak van
meer dan 20.000 m2. In de hal is het altijd -5 graden en het
maken van kunstmatige sneeuw en licht kost bergen energie.
Hoeveel precies is onbekend. Volgens het jaarrapport 20172018 heeft de plaatsing van ledlampen en zonnepanelen het
energieverbruik wel met 40 procent verminderd.

Nadelen: Stroever dan natuurijs. Door gebruik laten
minieme, plastic deeltjes los.
Voordelen: Goedkoop, niet afhankelijk van buiten
temperatuur, kan overal, kost geen energie of water,
niets nodig dan een vlakke ondergrond.
Impact: Synthetisch ijs wordt gemaakt van HDPE-
platen. Eenvoudig recyclebaar plastic en veilig in
gebruik. Er komen geen giftige stoffen vrij bij de pro
ductie. De platen gaan 6 tot 12 jaar mee. Het schaaf
sel dat ontstaat kan wel in de natuur terechtkomen.
Niet fijn voor plant, dier en mens. Het is nog onduide
lijk wat de precieze effecten zijn van microplastics,
maar de bevindingen van een aantal Nederlandse
onderzoeken zijn volgens De Volkskrant tot nu toe
verontrustend te noemen.

Wintersport op wieltjes
Ofwel rolskiën. Nog het meest vergelijkbaar met langlaufen.
Maar dan op wieltjes dus.
Nadelen: Moeilijk remmen. Saai imago.
Voordelen: Kan op bijna iedere ondergrond. Weer of geen
weer, er kan altijd gerold worden. Goedkoop. Geen sneeuw
nodig. Makkelijk te leren.
Impact: Weinig! Nederlandse fietspaden rollen als de beste.
Voor wie meer wil dan dat, is er een echt parcours. Een beetje
geoefend rolskiër rolt er zo naartoe: het Hoge Bergse Bos in
Rotterdam. Ooit een vuilstortplaats, nu recreatief parkbos
compleet met skischans, vogelclub en roeivijver die dienst
doet als waterberging.
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Het water staat ons aan de
lippen. Laat de overheid op
1 januari zien dat het in 2020
menens is met het klimaat.
“Ik wil laten zien dat de nood echt hoog is.
Daarom duik ik mee. Jij ook?” - Iet

Meld je aan voor één
van de duiken via
bit.ly/Klimaatduik-2020

Wij gaan liever kopje onder
vóór het klimaat, dan dóór het klimaat.

Oproepen en Agenda
#Klimaatduik, voor een
superfrisse start Milieu
defensie organiseert door
het land verschillende nieuwjaars
duiken voor een ambitieuzer klimaat
beleid. Trotseer de kou en laat met
deze frisse start aan ons kabinet zien
dat het menens is. Ga jij ook liever
kopje onder voor het klimaat dan door
het klimaat? Duik dan mee op
1 januari. Ga naar klimaatduik.nl
voor een duik bij jou in de buurt.
Conferentie Community Supported
Agriculture Met praktische work
shops, voor boeren, tuinders, voedsel
coöperaties en iedereen die geïnte
resseerd is in de CSA beweging als
een veelbelovende vorm van
gemeenschapslandbouw.
toekomstboeren.nl.
11 t/m 12 januari, Deventer.
Lokale afdelingendag We
kijken met elkaar naar het
nieuwe jaar. Wat zijn onze
plannen voor 2020 en hoe kunnen
afdelingen daar een bijdrage aan
leveren? Wat zijn de plannen van
lokale afdelingen en welke onder
steuning hebben ze in het nieuwe jaar
nodig?

25 januari 11:00 – 16:30, Sonsbeek,
Arnhem.
Theatercollege Door Rutger
Bregman, gebaseerd op zijn nieuwste
boek Waarom de meeste mensen
deugen.
21 januari, Den Bosch. Aanvang:
20:00, theateraandeparade.nl.
30 januari, Venlo. Aanvang: 20:15,
maaspoort.nl.
3 februari, Utrecht. Aanvang: 20:00,
tivolivredenburg.nl.
10 februari, Nijmegen. Aanvang:
20:00, stadsschouwburgende
vereeniging.nl.
VVM Café Klimaatmaatregelen, waar
om eigenlijk? Een goed ingevoerde,
kritische geest vertelt je alles over
onze fossiele energieverslaving.
vvm.info. 22 januari, 2e Daalsedijk
6a, Utrecht. Aanvang: 17:30.
Conferentie Toekomstboeren De
huidige pachtwet hindert agro-ecolo
gische landbouw. Dat moet anders.
Wat kunnen wij doen? Is co-eigen
dom een optie voor het grondpro
bleem? Uitwisseling van ervaringen
staat centraal. Locatie volgt.
toekomstboeren.nl. 7 februari.

Illustratie: Renée Gubbels

Durf jij de sprong
te wagen?

“Strijker, goedemiddag.”
“Dag meneer Strijker, met Vincent Bijlo. Hooo, wat hoor ik op de
achtergrond?”
“We testen de nieuwe gillende keukenmeiden, we hebben dit jaar
hele spectaculaire, Chinese Howlers!”
“Ze klinken als een varken dat geslacht wordt. Meneer Strijker, u
bent vuurwerkimporteur. Ik bel u vanwege uw CO2-neutrale vuurwerkconcept, dat u heeft uitgerold.”
“Ja, daarmee zetten wij een reuzenstap in het verkleinen van onze
ecologische voetafdruk. Wij zijn de eerste in Nederland...”
“Ik moet u even corrigeren meneer Strijker, Vuurwerkexpert.nl
was de eerste. Of doet u het anders?”
“Wij gaan compenseren. We planten bomen en gaan bossen
beschermen. De discussie over ons welzijn en de natuur mag geen
gevolgen hebben voor de prachtige, diepgewortelde vuurwerk
traditie in ons land waarop we met zijn allen best heel trots
mogen zijn. Wij zijn uniek!”
“Nou, Vuurwerkexpert.nl...”
“Wij compenseren onze gehele ecologische footprint op CO2-
gebied. Er wordt zo vaak aan het plezier dat de mensen hebben en
aan het belang van vuurwerk voorbijgegaan. Dat vinden wij
jammer.”
“Voor uw portemonnee.”
“Kijk, daar gaan we weer. Wij zijn ons als branche zeer bewust van
onze omgeving, onze neuzen staan in de goede richting.”
“En die ademen al dat kruit in op Oudejaarsavond en die denken:
wij hebben een mooi ecologisch wit voetafdrukje voor de Bühne.
Maar vertel me nou eens, wat compenseert u dan precies?”
“Wij compenseren de uitstoot van onze bedrijfswagens, het internationale transport van het vuurwerk en de energie die gebruikt
wordt tijdens het productieproces.”
“Maar niet de vervuiling die ontstaat door het afsteken van het
vuurwerk?”
“Wij leveren een product dat op CO2-neutrale wijze tot stand is
gekomen, waarmee we bijdragen aan het in stand houden van die
typisch Nederlandse traditie, die helemaal past binnen onze drang
naar vrijheid.”
“Jaja. U doet dus precies hetzelfde als Vuurwerkexpert.nl, u compenseert het afsteken van het vuurwerk niet.”
“Wij zetten, ik zeg het nogmaals, u schijnt het niet te willen
horen, een enorme stap in de goede richting.”
“U zou eigenlijk de consument moeten adviseren om uw producten helemaal niet te kopen en voortaan keihard pang pang te
roepen op Oudejaarsavond. Dan blijven al hun vingers eraan zitten
en blind worden ze er niet van. En het afsteken van geen vuurwerk is helemaal klimaatneutraal.”
“Met u, meneer Bijlo, valt niet te praten. Fijne feestdagen.”
Vincent Bijlo
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Uitzoomen

Achteruitkijken

Beeld Ed Hawkins, National Centre for Atmospheric Science, University of Reading

Hoe breng je klimaatverandering in
beeld? Wetenschapper Ed Hawkins ont
wierp deze grafiek, waarop je in één
oogopslag ziet dat de opwarming van
de aarde geen fabeltje is. Hij moedigt
iedereen aan het beeld te delen, om
zoveel mogelijk bewustwording te creë
ren. Op ShowYourStripes.info kun je per
land een eigen grafiek maken. Hier
naast de gemiddelde temperatuur per
jaar in Nederland, van 1901 tot 2018.

Inzoomen (zie pagina 2)
Vooruitkijken
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Warmere vloer, meer comfort en
gezondere woning
TONZON, ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling naar de kruipruimtebodem en fundering. Andere soorten isolatie (zoals het in de nieuwbouw gebruikte EPS) beperken wel
het warmteverlies door geleiding maar stralen de doorgelaten warmte aan de onderkant
gewoon uit. Zo lekt 24 uur per dag warmte aan de onderkant weg, waardoor
nieuwbouwwoningen met vloerverwarming nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke
TONZON Thermoskussen reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul. De
vloer wordt sneller warm en de eindtemperatuur is hoger bij een lagere luchttemperatuur.
Meer comfort met minder energieverbruik.

DUURZAME KADOTIPS
VOOR DE FEESTDAGEN
Tonzon HR-Radiatorfolie
bijvoorbeeld die direct
achterop de radiator wordt
geplakt zonder dat deze
van de muur hoeft. Het
doet zo onzichtbaar zijn
werk en is binnen een jaar

“TONZON Vloerisolatie zorgt ook bij
nieuwere woningen nog voor een stijging van
het wooncomfort en een lagere gasrekening.”
SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en zelfs soms
ongezond. Door een onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de kruipruimte de woning ingezogen. Dit vocht moet door ventilatie weer worden afgevoerd. Dit kost energie
en daar willen we juist zo weinig mogelijk van gebruiken. TONZON Bodemfolie stopt de
verdamping van vocht uit de bodem, remt het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt
zo voor een schone, drogere kruipruimte. Misschien wel de meest duurzame maatregel
voor veel Nederlandse woningen. In de gebruiksfase biedt het talloze voordelen waaronder
energiebesparing. De Bodemfolie is overigens volledig recyclebaar.

terug verdiend.
Ketelfolie, ook geschikt
voor de close-in boilers en
bespaar daar 60 tot 100
kWh per jaar. Herbruikbare
warmtepads, handig om
mee te nemen tijdens een
wandeling of skivakantie.
Voor meer ideeën kijk op
tonzon.nl
Nu tijdelijk zonder
verzendkosten in de
webshop! ACTIE CODE:
feestdagen2019
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