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Groen Economie

Vervuilende vliegreis als beloning
voor het inleveren van batterijen

Kolencentrales
en heckrunderen

Het uitdelen van prijzen
helpt misschien bij het
inzamelen van lege
batterijen. Maar moeten
het reischeques zijn?

H

Door Jeroen Trommelen

E

erst dacht Cobi van
Roon dat het een grap
was, maar het telefoontje was echt. Afgelopen juli won ze de
maandelijkse hoofdprijs van de Stichting
Batterijen voor het inleveren van een zakje lege batterijen.
Die inzameling is goed voor het milieu. De prijs is een reischeque van
2.000 euro, waarvoor Cobi samen
met haar man op stedentrip gaat en
een weekje gaat skiën.
In augustus werd de hoofdprijs gewonnen door het gezin van Iris (5) en
Naomi (9) Wessels. Zij twijfelden tussen een vliegreis naar Turkije of
Spanje. Het wordt het laatste ‘om bij
Sinterklaas op bezoek te gaan’, vertellen ze op de website van de batterijenverzamelaar.
Batterijen horen niet in de vuilnisbak, daar is iedereen het over eens.
Sinds vele jaren worden ze daarom ingezameld via afvaltonnen in winkels
en bedrijven. Omdat dit ‘beter is voor
het milieu’ doen de meeste Nederlanders daaraan mee.
De inzameling is succesvol. Van de
verkochte batterijen wordt 44 procent ingezameld en van de batterijen
die daadwerkelijk worden afgedankt, wordt 86 procent apart gehouden. Het verschil tussen die percentages ligt bij de mensen thuis: in
een gemiddeld huishouden bevinden zich 114 batterijen; voor het merendeel (76) in apparaten. 23 zijn
leeg. Die andere 15 zijn nieuw en zitten waarschijnlijk nog in de verpakking.
Maar hiervoor reischeques uitdelen, is dat niet raar? Dat is het inderdaad, zegt Paul Peeters, lector duurzaam toerisme op het NHTV in Breda.
‘Het is tegenstrijdig om vakanties uit
te delen als beloning voor milieuvriendelijk gedrag, hoewel vliegen
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natuurlijk wél heel populair is. Het
helpt waarschijnlijk dus wel om die
inzameling te stimuleren.’
Voor wie het nog niet wist: voor gewone, modale consumenten zijn vliegreizen ongeveer de meest milieuonvriendelijke besteding die ze kunnen
bedenken. Dat komt door de grote
hoeveelheid broeikas CO2 die erdoor
wordt geproduceerd. ‘Het zou interessant zijn om uit te rekenen hoeveel
batterijen die winnaars nodig hebben
voor de energie die de reis kost’, grapt
Peeters. ‘Dat moet wel een hele grote
berg zijn. Met een reischeque van
2.000 euro komen Azië en zelfs ZuidAfrika als reisbestemming in beeld.’
Zulke verre reizen zijn desastreus
voor het milieu. Zelfs als winnaressen
Iris en Naomi niet verder zouden reizen dan Spanje, en zelfs wanneer ze
hun ouders zouden thuislaten, stoten
ze met hun retourtje Barcelona nog
steeds 3.200 kilo CO2 uit. Volgens

voorlichtingsinstantie Milieu Centraal is dat eenderde méér dan via het
elektriciteitsgebruik van een gemiddeld Nederlands huishouden over
een heel jaar (2.100 kilo).
Batterijen inzamelen doe je inderdaad voor het milieu, zegt directeur
Jan Bartels van de Stichting Batterijen. Het systeem is vooral bedoeld
om grondstoffen te kunnen hergebruiken. ‘De schadelijke metalen zijn
er voor het grootste deel wel uit. In dit
tijdperk geldt grondstoffenbehoud
als belangrijkste motief.’
‘We zeggen niet dat prijswinnaars
moeten gaan vliegen’, zegt hij. ‘Maar
soms doen ze dat inderdaad, hoewel
de cheque ook wordt gebruikt voor
een verblijf in een bungalowpark. De
aansporing helpt wel om jaarlijks
2,1 miljoen zakjes lege batterijen terug te krijgen.’
Lector duurzaam toerisme Paul
Peeters heeft een suggestie: ‘Je zou

ook zonnepanelen kunnen uitdelen.
Daar kun je meteen lege batterijen
mee opladen. Wie twee keer de hoofdprijs wint, heeft voor de rest van zijn
leven zelfs gratis stroom.’
Misschien hebben de critici een
punt, erkent batterijendirecteur Bartels. ‘We hebben het prijzenbeleid al
aangepast waardoor alleen nog de
hoofdprijs een reischeque is.’
Voor de verwerking van de oude
batterijen berekent de stichting de
juiste balans van CO2 -uitstoot, bijvoorbeeld door niet onnodig met
tonnen batterijen naar een ver buitenland te rijden. Dus men kán het
wel. Bartels: ‘Bij deze zeg ik toe dat we
gaan bekijken of die CO2-test óók op
onze prijzen kan worden toegepast.’
Vragen over milieuvriendelijk gedrag, of tips voor deze rubriek?
Mail naar: groen@volkskrant.nl

et is weer zover: woensdag kregen de twee
nieuwe kolencentrales
op de Maasvlakte opnieuw te horen dat hun vergunningen op wankele gronden zijn
verleend. De provincie Zuid-Holland heeft te weinig gedaan met
de bezwaren van natuurorganisaties, aldus de Raad van State.
Dat zei de Raad van State in 2011
ook al. Het juridische gevecht rond
de kolencentrales is een soort cirkelvormige touwtrekkerij: een
hoop inspanningen, een hoop
zweet, er is beweging – maar het
vlaggetje komt steeds weer op dezelfde plek uit.
De discussie gaat over de extra
stikstof die de centrales over de nabijgelegen natuurgebieden uitstoten. Hooguit 1 procent. De provincie vond dat verwaarloosbaar.
Maar dan moet je net de Raad
van State hebben. Een achteruitgang is een achteruitgang, zei de
rechter, en beschermde natuurgebieden mogen niet achteruitgaan.
De afgelopen twee jaar probeerde de provincie aan te tonen
dat die één procent extra stikstof
met wat afplaggen, maaien en begrazing kan worden weggetoverd.
Maar dat is niet goed uitgerekend, zegt de Raad van State nu.
Het huiswerk moet weer over.
Intussen staan de centrales er
gewoon, en zijn ze al aan het proefdraaien. Na heel veel juridische
stofwolken zal het er straks op uitdraaien dat er drie extra heckrunderen in de duingebieden moeten
worden uitgezet, en dat hun graasgedrag correct wordt uitgerekend – en dan mogen de centrales.
De discussie gaat feitelijk nergens over. Het eigenlijke argument tegen kolencentrales (CO2uitstoot) speelt geen enkele rol. Als
dat wel zo was geweest, waren ze
er überhaupt nooit gekomen.
Michael Persson
is redacteur van de Volkskrant.

Spul Boxershort

Oude overhemden keren per post terug als boxershort
Een prijswinnend sociaal project laat ook nog minder katoen in de verbrandingsoven eindigen.

A

llochtone vrouwen met weinig zicht op
werk helpen (zaken)mannen die geen afstand kunnen doen van hun werkkleding.
Van oude overhemden maken ze in een
Gronings naaiatelier boxershorts. Met behoud van
hun uitkering leren ze een vak en de Nederlandse
taal, waardoor ze hun kansen op een betaalde
baan vergroten. Van Hulley, zoals de sociale onderneming heet, bestaat vandaag een jaar en is voorgedragen voor de Joke Smit-prijs.
Een sociaal project is leuk, nog leuker is het als
dat gebeurt met een schuin oog op het milieu. Het
initiatief draagt, net als de leasebroek van Mud
Jeans (Spul, 18 oktober), bij aan het beperken van
de 135 miljoen kilo katoen die in Nederland jaarlijks in de verbrandingsoven verdwijnt. Ook is

geen 8 duizend liter water nodig per kilo katoen,
zoals bij nieuwe kleding. Bovendien vermaken de
dames alleen voor de Nederlandse markt, wat duizenden reiskilometers voorkomt.
Het idee is simpel. Bestel en betaal een boxershort op de site van Van Hulley. Stop een oud overhemd in een enveloppe. Stuur het naar het naaiatelier in Groningen en binnen vijf dagen ligt een
uit je eigen overhemd gemaakte boxershort in een
kartonnen verpakking – ‘bewust geen plastic’ – op
de mat. In de tussentijd wassen de dames de stof en
laten de naaimachines eroverheen ratelen.
Initiator Jolijn Creutzberg benadrukt dat het
productieproces nog duurzamer kan. ‘Als gesubsidieerde starter zijn we vooral bezig met kostendrukken’, zegt Creutzberg. ‘Voor wasmiddel ga ik
voor het goedkoopste merk en op de duurzaamheid van de energieleverancier heb ik geen grip in
ons antikraakpand. Maar ik vind het wel onze
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plicht om daar de komende tijd meer aan te doen.’
Voor de reststof zoekt Creutzberg al actief naar
recyclebestemmingen. Zo leverde Van Hulley gisteravond ruim vierhonderd lunchzakjes van stof
aan de TEDxGroningen conferentie. Van de kleurrijke stof worden slingers gemaakt en van de manchetten die niet in een boxershort verdwenen
grote kleden. Van kringloopwinkels krijgt Van
Hulley onverkoopbare overhemden voor de dames om op te oefenen.
Een Van Hulley is niet goedkoop. Tegenover de
27,50euro voor een handgemaakte Van Hulley
staan vier H&M-boxershorts. Maar die zijn ‘Made
in Indonesia’ en niet gerecycled uit je eigen oude
overhemd. Zie de meerprijs als een aanbetaling
op een socialere samenleving en een beter milieu.
Dat is ook wat waard. Net als een goed verhaal
over je nieuwe boxershort.
Pieter Smit

