
Het isweerzover:woens-
dagkregende twee
nieuwekolencentrales
opdeMaasvlakteop-

nieuwtehorendathunvergun-
ningenopwankelegrondenzijn
verleend.DeprovincieZuid-Hol-
landheeft teweiniggedaanmet
debezwarenvannatuurorganisa-
ties, aldusdeRaadvanState.

Dat zeideRaadvanState in2011
ookal.Het juridischegevecht rond
dekolencentrales is eensoort cir-
kelvormige touwtrekkerij: een
hoop inspanningen, eenhoop
zweet, er isbeweging –maarhet
vlaggetjekomtsteedsweeropde-
zelfdeplekuit.

Dediscussiegaatoverdeextra
stikstof diedecentralesoverdena-
bijgelegennatuurgebiedenuitsto-
ten.Hooguit 1procent.Deprovin-
cie vonddatverwaarloosbaar.

Maardanmoet jenetdeRaad
vanStatehebben. Eenachteruit-
gang is eenachteruitgang, zeide
rechter, enbeschermdenatuurge-
biedenmogenniet achteruitgaan.

Deafgelopentwee jaarpro-
beerdedeprovincieaan te tonen
datdieéénprocentextra stikstof
metwatafplaggen,maaienenbe-
grazingkanwordenweggetoverd.

Maardat isnietgoeduitgere-
kend, zegtdeRaadvanStatenu.
Hethuiswerkmoetweerover.

Intussenstaandecentrales er
gewoon, enzijnzeal aanhetproef-
draaien.Naheel veel juridische
stofwolkenzalhet er straksopuit-
draaiendaterdrie extraheckrun-
deren indeduingebiedenmoeten
wordenuitgezet, endathungraas-
gedragcorrectwordtuitgere-
kend–endanmogendecentrales.

Dediscussiegaat feitelijkner-
gensover.Het eigenlijkeargu-
ment tegenkolencentrales (CO2-
uitstoot) speeltgeenenkele rol. Als
datwel zowasgeweest,warenze
erüberhauptnooitgekomen.

E
erstdachtCobi van
Roondathet eengrap
was,maarhet tele-
foontjewasecht. Afge-
lopen juliwonzede
maandelijksehoofd-
prijs vandeStichting
Batterijenvoorhet in-

leverenvaneenzakje legebatterijen.
Die inzameling isgoedvoorhetmi-
lieu.Deprijs is eenreischequevan
2.000euro,waarvoorCobi samen
methaarmanopstedentripgaat en
eenweekjegaat skiën.

Inaugustuswerddehoofdprijsge-
wonnendoorhetgezinvan Iris (5) en
Naomi (9)Wessels. Zij twijfelden tus-
seneenvliegreisnaarTurkijeof
Spanje.Hetwordthet laatste ‘ombij
Sinterklaasopbezoek tegaan’, vertel-
lenzeopdewebsite vandebatterijen-
verzamelaar.

Batterijenhorenniet indevuilnis-
bak,daar is iedereenhetovereens.
Sindsvele jarenwordenzedaaromin-
gezameldviaafvaltonnen inwinkels
enbedrijven.Omdatdit ‘beter is voor
hetmilieu’doendemeesteNederlan-
dersdaaraanmee.

De inzameling is succesvol. Vande
verkochte batterijenwordt 44pro-
cent ingezameld en vandebatterijen
die daadwerkelijkwordenafge-
dankt,wordt 86procent apart ge-
houden.Het verschil tussendie per-
centages ligt bij demensen thuis: in
eengemiddeldhuishoudenbevin-
den zich 114 batterijen; voorhetme-
rendeel (76) in apparaten. 23 zijn
leeg. Die andere 15 zijnnieuwen zit-
tenwaarschijnlijk nog inde verpak-
king.

Maarhiervoor reischequesuitde-
len, isdatniet raar?Dat ishet inder-
daad, zegtPaulPeeters, lectorduur-
zaamtoerismeophetNHTV inBreda.
‘Het is tegenstrijdigomvakantiesuit
tedelenalsbeloningvoormilieu-
vriendelijkgedrag,hoewel vliegen

natuurlijkwélheelpopulair is.Het
helptwaarschijnlijkduswelomdie
inzameling te stimuleren.’
Voorwiehetnognietwist:voorge-

wone,modaleconsumentenzijnvlieg-
reizenongeveerdemeestmilieuon-
vriendelijkebestedingdiezekunnen
bedenken.Datkomtdoordegrote
hoeveelheidbroeikasCO2dieerdoor
wordtgeproduceerd. ‘Hetzouinteres-
santzijnomuit terekenenhoeveel
batterijendiewinnaarsnodighebben
voordeenergiediedereiskost’,grapt
Peeters. ‘Datmoetweleenhelegrote
bergzijn.Meteenreischequevan
2.000eurokomenAziëenzelfsZuid-
Afrikaalsreisbestemminginbeeld.’

Zulkeverre reizenzijndesastreus
voorhetmilieu. Zelfs alswinnaressen
Iris enNaominiet verder zoudenrei-
zendanSpanje, enzelfswanneerze
hunouders zoudenthuislaten, stoten
zemethunretourtjeBarcelonanog
steeds3.200kiloCO2uit. Volgens

voorlichtingsinstantieMilieuCen-
traal isdat eenderdeméérdanviahet
elektriciteitsgebruikvaneengemid-
deldNederlandshuishoudenover
eenheel jaar (2.100kilo).
Batterijen inzamelendoe je inder-

daadvoorhetmilieu, zegtdirecteur
JanBartels vandeStichtingBatte-
rijen.Het systeemisvooralbedoeld
omgrondstoffen tekunnenherge-
bruiken. ‘De schadelijkemetalenzijn
ervoorhetgrootstedeelweluit. Indit
tijdperkgeldtgrondstoffenbehoud
alsbelangrijkstemotief.’
‘Wezeggennietdatprijswinnaars

moetengaanvliegen’, zegthij. ‘Maar
somsdoenzedat inderdaad,hoewel
dechequeookwordtgebruikt voor
eenverblijf ineenbungalowpark.De
aansporinghelptwelomjaarlijks
2,1 miljoenzakjes legebatterijen te-
rug tekrijgen.’

LectorduurzaamtoerismePaul
Peetersheeft eensuggestie: ‘Je zou

ookzonnepanelenkunnenuitdelen.
Daarkun jemeteen legebatterijen
meeopladen.Wie tweekeerdehoofd-
prijswint,heeft voorde rest vanzijn
levenzelfsgratis stroom.’

Misschienhebbendecritici een
punt, erkentbatterijendirecteurBar-
tels. ‘Wehebbenhetprijzenbeleidal
aangepastwaardooralleennogde
hoofdprijs eenreischeque is.’
Voordeverwerkingvandeoude

batterijenberekentde stichtingde
juistebalansvanCO2-uitstoot, bij-
voorbeelddoornietonnodigmet
tonnenbatterijennaareenverbui-
tenlandte rijden.Dusmenkánhet
wel. Bartels: ‘Bij dezezeg ik toedatwe
gaanbekijkenof dieCO2-testóókop
onzeprijzenkanwordentoegepast.’
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A
llochtonevrouwenmetweinigzichtop
werkhelpen (zaken)mannendiegeenaf-
standkunnendoenvanhunwerkkleding.
Vanoudeoverhemdenmakenze ineen

Groningsnaaiatelierboxershorts.Metbehoudvan
hunuitkering lerenzeeenvakendeNederlandse
taal,waardoorzehunkansenopeenbetaalde
baanvergroten.VanHulley, zoalsde socialeonder-
nemingheet,bestaatvandaageen jaaren isvoor-
gedragenvoorde JokeSmit-prijs.
Eensociaalproject is leuk,nog leuker ishetals

datgebeurtmeteenschuinoogophetmilieu.Het
initiatiefdraagt,netalsde leasebroekvanMud
Jeans (Spul, 18oktober), bij aanhetbeperkenvan
de 135miljoenkilokatoendie inNederland jaar-
lijks indeverbrandingsovenverdwijnt.Ook is

geen8duizend literwaternodigperkilokatoen,
zoalsbijnieuwekleding.Bovendienvermakende
damesalleenvoordeNederlandsemarkt,watdui-
zendenreiskilometersvoorkomt.

Het idee is simpel. Bestel enbetaal eenboxer-
shortopdesitevanVanHulley. Stopeenoudover-
hemdineenenveloppe. Stuurhetnaarhetnaai-
atelier inGroningenenbinnenvijfdagen ligt een
uit je eigenoverhemdgemaakteboxershort ineen
kartonnenverpakking– ‘bewustgeenplastic’ – op
demat. Inde tussentijdwassendedamesdestof en
latendenaaimachineseroverheenratelen.

Initiator JolijnCreutzbergbenadruktdathet
productieprocesnogduurzamerkan. ‘Alsgesubsi-
dieerde starter zijnwevooralbezigmetkosten-
drukken’, zegtCreutzberg. ‘Voorwasmiddelga ik
voorhetgoedkoopstemerkenopdeduurzaam-
heidvandeenergieleverancierheb ikgeengrip in
onsantikraakpand.Maar ikvindhetwelonze

plichtomdaardekomendetijdmeeraantedoen.’
Voordereststof zoektCreutzbergalactiefnaar

recyclebestemmingen.Zo leverdeVanHulleygis-
teravondruimvierhonderd lunchzakjesvanstof
aandeTEDxGroningenconferentie. Vandekleur-
rijke stofwordenslingersgemaaktenvandeman-
chettendieniet ineenboxershortverdwenen
grotekleden.VankringloopwinkelskrijgtVan
Hulleyonverkoopbareoverhemdenvoordeda-
mesomopteoefenen.

EenVanHulley isnietgoedkoop. Tegenoverde
27,50eurovooreenhandgemaakteVanHulley
staanvierH&M-boxershorts.Maardie zijn ‘Made
in Indonesia’ ennietgerecycleduit je eigenoude
overhemd.Ziedemeerprijs als eenaanbetaling
opeensocialere samenlevingeneenbetermilieu.
Dat isookwatwaard.Netals eengoedverhaal
over jenieuweboxershort.
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Hetuitdelenvanprijzen
helptmisschienbijhet
inzamelenvan lege
batterijen.Maarmoeten
het reischequeszijn?
Door Jeroen Trommelen

Vervuilendevliegreisalsbeloning
voorhet inleverenvanbatterijen

Spul Boxershort

Oude overhemden keren per post terug als boxershort
Een prijswinnend sociaal project laat ook nog min-
der katoen in de verbrandingsoven eindigen.
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Vragen over milieuvriendelijk ge-
drag, of tips voor deze rubriek?
Mail naar: groen@volkskrant.nl


