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Laat uw geld rollen voor het milieu
DE VOLKS KRANT, HET BETOOG, 19 MEI 2007 (PAGINA B05)

Vergeet de groene bak enezelfs de spaarlamp. Onze milieurituelen zijn verouderd. Maar de consument die

zijn milieugedrag drastisch moderniseert, kan zijn bijdrage aan het broeikaseffect met 30 tot 50 procent

verminderen, zegt Jeroen Trommelen.
-,,--

IUit eten gaan is een prima vorm van broeikasvriendelijk consumeren I

Spendeer en bespaar Schoon en zuinig leven moet een sport worden, vindt milieuministerCramer, maar wat zet
daarbij zoden aan de dijken wat helpt nauwelijks?
De grafiek hieronder laat mogelijkebesparingen zien, in procenten van het gemiddelde energiegebruik van een
Nederlands huishouden in 2004. Nietalle percentages kunnen bijelkaar worden opgeteld: wie bijvoorbeeldzijn
benzine afrekent met een groene creditcard, maakt die aankoop broeikasneutraal en kan niet nog eens
besparen door een zuinige auto te rijden.Toch is door de combinatie van maatregelen een besparing mogelijk
van 30 tot 50 procent.
De grafiek komt uit Stop de broeikas - 201 verrassend makkelijke tips & wetenswaardigheden van Volkskrant-
redacteur Jeroen Trommelen,dat op donderdag 24 mei wordtgepresenteerd door uitgeverijMeulenhoffen de
Volkskrant.De bijeenkomst wordt ingeleidmet een debat. (17 uur, Hortus in Amsterdam, info:
publiciteit@meulenhoff.nl).

Stop de broeikas: hoeveel helpt wat?
Minderuitstoot van broeikas gas in procenten van het gemiddeld energiegebruik
van een Nederlands huishouden
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Na een periode van twijfel en onverschilligheid gaat de publieke discussie eindelijk over de vraag wat gewone
Nederlandse burgers als u en ik aan het broeikaseffect kunnen doen. 'Weg met onze energieverslaving', opperde
Wilbert Perlot van debatcentrum de Balie op deze pagina's (28 april). Minister Cramer van Milieu zei:
'Nederlanders moeten het als een sport gaan zien om schoon en zuinig te leven.'
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Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar helaas klinkt het ook veel simpeler dan het is. Wat bedoelt de minister met
schoon en zuinig leven? Zijn dat de spaarlampen, de geweigerde plastic tasjes of de goed opgepompte
autobanden? Is groen gedrag nog steeds het scheiden van afval of het gebruik van statiegeldflessen? Of zijn die
oeroude tips van de milieubeweging eigenlijk helemaal niet zo geschikt om de uitstoot van broeikasgas omlaag te
brengen?

Doe voor de aardigheid de volgende test eens met uw buurman. Stel hem de vraag wat hij feitelijk, echt doet voor
het milieu. De kans is groot dat hij iets prevelt over het scheiden van gft-afval of de glasbak. Misschien zegt hij
iets over statiegeldflesjes. Héél misschien iets over de auto die hij soms laat staan. Maar de kans op dat laatste is
al klein, want het aantal autokilometers in Nederland - nu 200 miljard kilometer per jaar - blijft al jaren stijgen (zie
ook pagina 2 van dit Betoog).

Het probleem is dat wat de mensen zeggen te doen voor het milieu, weinig bijdraagt aan een schone en zuil1îge
levensstijl. Onze milieurituelen zijn verouderd. Twintig jaar geleden, toen ons huishoudelijk afval nog werd gestort,
was de groene gft-bak een bewijs van voorbeeldig milieugedrag. Maar dat is achterhaald. Zelfs volgens
voorlichtingsinstantie Milieu Centraal is het effect van het verbranden en composteren van groen afval
tegenwoordig gelijk. In het eerste geval maken de afvalverwerkingsinstallaties er groene stroom van; in het
tweede geval wordt mineraalrijke compost gefabriceerd. Het voornaamste verschil zit hem in de kosten: per kilo
gecomposteerd afval bespaart een gemeente - en dus de burger - zich gemiddeld 5 cent.

Marginaal effect

De groene bak is niet het enige verouderde milieuritueel. Ook het milieueffect van plastic tasjes, uitwasbare
luiers en zelfs van spaarlampen is marginaal als we het vergelijken met handelingen die er tegenwoordig écht toe
doen. Bijna al die handelingen hebben te maken met onze energieconsumptie. Wie een broeikasvriendelijke
levensstijl nastreeft, moet zijn milieugedrag dus updaten.

Het goede nieuws is dat zulke updates bestaan en dat ze weinig tot niets hoeven kosten. Het schitterende nieuws
is dat wie ze echt gebruikt, zijn of haar bijdrage aan het klimaatprobleem inderdaad drastisch kan beperken.
Besparingen van 30 tot 50 procent in een gemiddeld huishouden zijn mogelijk met behoud van een luxe en
welvarende levensstijl. Wie bij die bewering de wenkbrauwen fronst of sceptisch bromt dat het allemaal theorie is,
doet er goed aan de grafiek te bestuderen die bij dit artikel is afgebeeld.

De grafiek leert dat er nieuwe, zinvolle en praktische milieurituelen zijn die de uitstoot van broeikasgas echt
beperken en die te combineren zijn met een 'normaal', consumptief en relatief luxe leven. De meesten van ons
die zo'n leven leiden, zijn niet bereid dat opzij te zetten. Welnu, het gaat niet vanzelf, maar het kan.

Verder valt in de grafiek op dat sommige gedragingen heel veel en andere relatief weinig opleveren aan
uitgespaard broeikas. De eerste, meest efficiënte categorie bevat vooral suggesties op het gebied van
alternatieve energie, het compenseren van klimaatgedrag en een beperking van luchtvaart.

Die oplossingen komen weliswaar voorbij in het publieke klimaatdebat, maar worden nog nauwelijks in praktijk
gebracht. Minder dan 1 procent van de Nederlandse vliegtuigpassagiers compenseert bijvoorbeeld de
klimaateffecten van zijn vlucht. Vrijwel niemand ziet vrijwillig af van vliegen. Kennelijk discussiëren we liever over
relatieve trivialiteiten als het beperkte gebruik van de wasdroger en uitzetten van alle sluimerknopjes in huis,
hoewel dat slechts 1 tot 1,5 procent besparing oplevert.

p
Concreet: het vermijden van één intercontinentale vlucht levert twaalf keer meer op aan vermeden broeikasgas
dan het indraaien van twintig spaarlampen. En door het overschakelen op groene stroom besparen we tien keer
zoveel als met het uitzetten van al die sluimerknopjes. Maar allebei mag natuurlijk ook.

Een andere vraag is of het voor gewone burgers eigenlijk wel zin heeft om iets te doen aan energiebesparing. Nu
de Nederlander echt iets zou kunnen bijdragen, roept hij al snel dat 'het' allemaal toch geen zin heeft. Want
tegenover de energieslurpers in het bedrijfsleven staat de burger machteloos en tegenover China al helemaal. De
cijfers laten echter zien dat dit niet klopt.

De menselijke invloed op klimaatverandering is grotendeels gekoppeld aan energiegebruik. Nederlandse
huishoudens, kleine bedrijven en automobilisten gebruiken volgens onderzoeksbureau CE samen ongeveer 1300
pegajoules (PJ) energie per jaar. Dat is 40 procent van het nationale energiegebruik. Beperking van dit aandeel
door de burger maakt dus een groot verschil. En China? Dat is de werkplaats van de wereld waar wij
tegenwoordig onze producten laten maken. Maar het is onze keuze om die producten al of niet te kopen.
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Gas, stroom en benzine

Probleem is dat veel mensen bij energiebesparing blijven denken aan gas, stroom en benzine. Maar in het
Nederlandse huishouden wordt daarmee minder dan de helft van de energie gebruikt. De andere helft van onze
energie zit in de producten en diensten die we kopen. Dat aandeel groeit en zal bij toenemende welvaart de
komende jaren blijven stijgen, zegt het milieuplanbureau RIVM. Traditionele energiebesparingsmaatregelen
worden daardoor steeds minder belangrijk en nieuwe vormen van besparing steeds meer.

Vooral op het gebied van consumentengedrag is dus nog veel klimaatwinst te oogsten. 20 tot 30 procent
energiebesparing is voor gewone burgers haalbaar door de euro's voor goederen en diensten op meer
klimaatvriendelijke wijze te besteden. Follow the money en ontdek hoe het geld uiteindelijk wordt omgezet in
energie. Vaak is de uitkomst verbluffend. .~"".

Dan blijkt dat sommige producten of diensten zoveel energie bevatten en daarmee zorgen voor zoveel uitstoot
van broeikasgas, dat ze simpelweg niet passen in een klimaatvriendelijke leefstijl. Het bekendste voorbeeld is de
verre vliegvakantie, maar ook in de tuin, in de kledingwinkel, bij de slager en in supermarkt is veel klimaatwinst te
boeken terwijl de euro's blijven rollen.

Diensten bijvoorbeeld bevatten per bestede euro bijna altijd minder energie dan goederen. In een
klimaatvriendelijke leefstijl wordt het aantrekkelijk om de welvaart te besteden aan de moeite van anderen -
uiteraard zolang die anderen dat ook doen. Zo ontstaat een geheel nieuw perspectief van schoon en zuinig leven.
Een van de meest broeikasvriendelijke manieren om geld uit te geven is bijvoorbeeld de aanschaf van een
kunstwerk: weinig materiaal en extreem veel dienstverlening.

Uit eten gaan is ook prima. In een restaurant-besteding van 100 euro zit gemiddeld 70 kilo van het broeikasgas
kooldioxide. Dat is minder dan nodig is voor de productie van een spijkerbroek van 100 euro (110 kilo). En veel
minder dan voor de aankoop van 100 euro aan benzine waarmee 270 kilo broeikasgas wordt geproduceerd.

Milieukundigen zijn jaren bezig geweest om de hoeveelheid energie van allerlei menselijke handelingen en
diensten in kaart te brengen. Dankzij een studie van de Universiteit Utrecht weten we bijvoorbeeld dat een
lichaamsmassage gemiddeld 40 megajoules aan energie kost. Dat is evenveel als de energie die nodig is voor de
productie van een pond gehakt. Omdat zo'n massage tien keer meer kost dan dat pondje halfom, worden die
euro's wél tien keer klimaatvriendelijker besteed. Minder product en meer dienstverlening; dat wordt de leuze van
het nieuwe milieugedrag.

Vijftien jaar geleden ging van de energiebesteding van Nederlandse huishoudens al 5 procent naar de aanschaf
van bloemen, planten en tuininrichting. Door de explosieve groei van de markt van kunststof vijvers, hardhouten
schuttingen, tuinmeubels, buitenkookunits, eenjarige planten en tuinprullaria is dat aandeel nu bijna verdubbeld.
Zodoende kan zelfs in de tuin opmerkelijk veel klimaatwinst worden geboekt. Wie voor hetzelfde geld een
tuinarchitect inhuurt om een duurzame en klimaatvriendelijke tuin aan te leggen, bespaart zomaar 5 procent van
zijn huishoudelijk energiegebruik.

Op het gebied van klimaat en lifestyle is de afgelopen jaren een compleet nieuwe wereld ontstaan van kennis en
keuze. Die wereld is niet grauw of hopeloos, integendeel. Zelf heb ik bijvoorbeeld de klimaatbijdrage van mijn
eigen huishouden met een kwart verminderd. Simpel, door even te surfen op internet en me aan te melden bij
een nieuwe energieleverancier die niet alleen groene stroom levert (die had ik al) maar ook 'groen gas'. Daarvoor
betaal ik trouwens geen cent extra.

u
Zoals de Consumentenbond vorig jaar al vaststelde, zijn de kleine en soms ultragroene nieuwkomers op de
energiemarkt vaak opvallend goedkoop.

Bosaanplant

Een van de interessantste ontwikkelingen in consumenten land is de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgas
te compenseren via bosaanplant of energieprojecten. Die compensatiesystemen worden vaak afgedaan als een
moderne vorm van aflaat of het 'afkopen van schuldgevoel'.

Waarom dat zo zou zijn, wordt er niet bij gezegd. Niet alle compensatiesystemen zijn perfect, maar waarom
zouden de pioniers van de klimaatconsumptie geen gebruik maken van projecten die wel deugen? Ze zijn nodig
om de groei van het energiegebruik te beperken of om meer koolstof vast te leggen dan nu gebeurt. Iemand zal
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dat moeten financieren. Bovendien is een broeikasvriendelijker besteding voor deze euro's moeilijk denkbaar. De
kans dat er anders meer broeikasgas mee zou zijn geproduceerd, is vrijwel gegarandeerd.

Consumenten met een 'groene creditcard' (verkrijgbaar bij GreencardVisa en de Rabobank) kunnen bijna een
kwart van hun consumptie klimaatneutraal maken als ze hun bestedingen op het gebied van kleding, persoonlijke
verzorging, ontspanning en benzine met zo'n kaart afrekenen. De creditcard-maatschappij rekent uit hoeveel
broeikasgas er door die besteding ontstaat, en compenseert die door het planten van bomen of het stimuleren
van duurzame energieprojecten.

Als tussenoplossing naar een volledig broeikasneutrale samenleving is dat geen slecht idee. Voorwaarde is dat
de projecten de toets der kritiek kunnen doorstaan. En dat is een minpuntje, want dit blijkt niet altijd het geval.

,.,.
Volgens onderneming Greenseat, die de klimaatlast van vliegreizen compenseert, wordt een lange .-'
intercontinentale vliegreis klimaatneutraal gemaakt door op Jamaica de aanschaf van vier spaarlampen te
subsidiëren.

Dat is een dubieuze claim. Vier spaarlampen om 2,5 ton CO2 te compenseren, is wel érg weinig. Bovendien
zouden de bij het project betrokken luxe hotels op Jamaica die lampen waarschijnlijk toch wel hebben gekocht.

Nog erger is dat ze het uitgespaarde geld waarschijnlijk gebruiken om nog meer hotelkamers aan te leggen voor
nog meer vliegreizen.

Het is dus inderdaad tijd voor actie; óók voor minister Cramer, die eens zou kunnen nadenken over fatsoenlijke
wettelijke regels waaraan deze commerciële compensatieprojecten moeten voldoen.
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Bron:Stop debroeik..
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