Eerst was er de Nacht van de Duurzaamheid.Als het dak

De Bestuurders
Wie: Bernard ter Haar
Organisatie: Directeur-generaal Milieu, ministerie van VROM.
Actie: Leest op de Nutsschool Bolding in Den Haag het kinderboek
‘Duurzame oma’van Sjoerd Kuyper voor.
Quote voorlezend:“Wat is duurzaam, vraagt Bennie. Dat is een
lastige vraag en daar gaat ze een piekfijn antwoord op geven. Als je
wilt snappen wat duurzaam is, zegt ze, moet je eerst bedenken dat je
altijd zult leven. Dat je nooit dood zult gaan. Dan ga je dingen anders
doen.”
www.vrom.nl
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Urgent

PEOPLE DAG VAN DE DUURZAAMHEID

van de oude rijtuigenloods in Amersfoort toen was
ingestort,was de hele top van duurzaam Nederland
verdwenen.Iedereen was er,inclusief twee ministers.
Op de Dag van de Duurzaamheid startten in het hele
land 1400 activiteiten,opgejaagd door Urgenda.Dat is de
urgente agenda van acties die van Nederland in het jaar
2050 het duurzaamste land ter wereld moeten maken.
+ Tekst Jan Bom + Fotografie Anne Hamers

De Zaaiers
Wie: Eddy Wijnker
Organisatie: Medeoprichter greenSand
Actie: Bestrooit de grasmat van Antropia in Zeist met fijngemalen olivijn,
een natuurlijk mineraal dat CO2 uit de lucht opneemt en dan tot zand
verweert.
Quote:“We hebben grote plannen om het CO2-probleem op deze manier op
wereldschaal aan te pakken.”
www.olivinegroup.com
Wie: Jan Rotmans
Organisatie: Hoogleraar Transitie Erasmusuniversiteit / Stichting Urgenda
Actie: Ontwikkelt visie en icoonprojecten voor duurzaam wonen, reizen en
werken in 2049.
Quote:“Op 11-11-11 gaan we voor een vol voetbalstadion.”
www.urgenda.nl

Wie: Ed Nijpels
Organisatie: Voorzitter Onri, brancheorganisatie van advies- en
ingenieursbureau’s
Actie: Oproep voor burgerinitiatief Duurzaamheid
Quote:“Wanneer wij veertigduizend handtekeningen verzamelen,
kunnen we de Tweede Kamer verplichten een wetsvoorstel te
bespreken. Er moet een aparte minister voor Energie komen.
Die portefeuille is nu verspreid over te veel ministeries. Er is met
Jacqueline Cramer nog nooit een minister van VROM geweest die
meer verstand van zaken had, maar ze kan in de ministerraad in de
Trêveszaal nooit met haar schoen op tafel slaan.”
www.onri.nl

De Toekomst
De Voorspellers

Wie: Helga van Leur
Organisatie: Weervrouw van RTL
Actie: Showde duurzame mode van het label Van Markoviec
Quote Van Leur:“Ik kan nooit beloftes doen, maar nu wil ik wel iets
beloven.Wanneer we volledig stoppen met het uitstoten van CO2
duurt het nog vijftig jaar voor de atmosfeer met grote vertraging
reageert.We voelen nu pas de effecten van de CO2-uitstoot van onze
grootouders.Wat we nu merken van de klimaatverandering is het
boven water steken van het puntje van de ijsberg. Zevenachtste zit
nog onder de oppervlakte. Ik beloof dat wij gaan merken dat we
meer regen zullen krijgen.”
http://helgavanleur.web-log.nl
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Wie: Christopher Baan (geheel rechtsboven), met Young Managers
van DHV en Sandra Geisler van IUCN
Organisatie: Duurzaam studentennetwerk Morgen
Actie: Studenten en Young Professionals van Leaders for Nature bij
elkaar brengen onder het thema ‘Hoe groen ben jij?’, hier in de
bibliotheek van de Universiteit van Utrecht.
Quote:“De zaal zat helemaal vol, de studenten moesten zelfs staan.
Maar ook bij alle andere acht universiteiten en hogescholen was de
belangstelling groot om van gedachten te wisselen over de
duurzame beroepspraktijk. Hoe kun je nu binnen je studie en straks
als je werkt, kiezen voor duurzaamheid?”
www.studentenvoormorgen.nl

Wie: Ton van Rooijen
Organisatie: Directeur Go Greener
Actie: Een dag lang auto’s ‘greenpimpen’, onder andere door het
gratis bevestigen van groene kleurventielen, waardoor de
bandenspanning zo optimaal is, dat er vele kilometers brandstof
worden bespaard. Het Easy Green pakket bespaart al 5 procent.
Quote:“De ANWB heeft belangstelling getoond. Dat is nog maar het
begin. Op een dag beseffen we allemaal dat we onze oude wagens
niet naar de sloop hoeven te brengen, wanneer we een paar simpele
aanpassingen doen om ze zuiniger te maken.”
www.go-greener.eu

Wie: Ingrid Zeegers (links) en Natasja van den Berg
Organisatie: Directeur Sustainable Business Development Philips en
praktisch idealiste
Actie: Klankbord voor de directie van Urgenda en inzameling kleine
huishoudelijke elektronica in Amsterdam.
Quote Zeegers:“Iedereen kan ieder moment beginnen met
duurzaamheid. Het is een knop bij jezelf omzetten. Je hebt als burger
een enorme macht door te kiezen waar je je geld aan uitgeeft.
Mensen vragen zich af: maar wat moet ik dan doen? Zoek even iets
verder op internet naar de achtergrond van het artikel dat je koopt.
Met de Dag van de Duurzaamheid is die omslag begonnen. Ik vond
dat er een groene kolom boven Nederland hing. Het kan.”
Quote Van den Berg:“Dit is een haaks feestje, omdat het haaks staat
op deze tijd van kortzichtig denken en snelsnelsnel. Dit is een grote
uiting van dwarsdenken.”
www.philips.com
www.natasjavandenberg.nl

P+ NOVEMBER + DECEMBER 2009

18

Wie: Ad van Wijk
Organisatie: Ex-CEO Econcern
Actie: Spreker Nacht van de Duurzaamheid
Quote:“Als wij in Europa allemaal onze tien miljoen deurbellen van een
zonnecelletje voorzien, kunnen we twee kolencentrales sluiten. Onze
energie-efficiency is 2 procent.We hebben niet te maken met een
energiecrisis, maar met een opslagcrisis. Dus geen kolencentrales gaan
neerzetten, wanneer de zon in één uur meer energie levert dan de hele
wereld in een jaar nodig heeft.”
www.eneco.nl

De Traditie

De Planners

Wie: Jolande van Wijk
Organisatie: FairGround
Actie: Op zoek naar ondernemers die in ontwikkelingslanden de
handen uit de mouwen willen steken. Om daar heel vaak te
ontdekken dat traditionele ambachtelijkheid nog bestaat, daar waar
onze oude kennis als visnetten boeten en houtsnijden een
toeristische attractie zijn geworden.
Quote:“Het is een kwestie van leren van elkaar.Wij raken die oude
ambachtelijkheid hier kwijt. Die herontdek je, wanneer je in arme
landen wilt helpen. De mensen daar kunnen weer profiteren van
onze moderne kennis.”
www.fairground.nl

Wie: Albert van Dorssen
Organisatie: AVD Industrial Stategic Design
Actie: Werkte een van de vele plannen uit om tot een duurzame
gebiedsinrichting te komen, met de terreinen rondom NS-station
Driebergen-Zeist en cultuur- en congrescentrum Antropia als
voorbeeld.
Quote:“Onze groep kwam op ringvorming uit, verhoogd met een
talud, waarop we vastgoed plaatsen. In het hart een
zonnepanelenbos.Tussen de gewone bomen in, om een deel van de
benodigde energie op te wekken.Veel zichtlijnen, om een open
gevoel te houden.”
www.antropia.nl
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Wie: Prins Carlos de Bourbon de Parme
Organisatie: Mededirecteur van IC3 International, een bedrijf dat
intelligente mobiliteitsoplossingen biedt, die tegelijkertijd het
milieu sparen. Maar hij helpt ook duurzame ondernemers op weg
door ze met relevante partijen te verbinden, via de organisatie INSID.
Actie: Spreker opening Nacht van de Duurzaamheid
Quote:“We verkeren in een nestcrisis. De mens is de enige soort op
aarde die het eigen nest vervuilt.We leven daarom ook in een
beschavingscrisis.We meten winst alleen in geld. Dat is een
arrogantie die ik niet kan uitstaan. Het is hoogmoed dat we denken
dat we de natuur kunnen beteugelen.”
www.insid.org

