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COLUMN – Zaterdag Live, 7 december 2019 - Columnist: Peter Drijver 
 
Duurzaamheid 

 

Een gamechanger noemen ze dat die ‘duurzaamheid’. In de jaren ’70 werd de Club van Rome 

nog weggezet als clubje onheilsprofeten en tien jaar terug subsidieerde onze regering nog 

kolencentrales en biomassacentrales, een paar jaar terug opende een glimlachende VVD 

regering de rijkswegen voor 130 kilometer per uur en ondertussen liet ze ongecontroleerd gif, 

roet en ammoniak uitstorten over onze omgeving en in onze lucht.  

 

Aan het eind van 2019 lijkt het eind van de vertrouwen-verdienende overheid in zicht. Lang 

leve de overheid in het nieuwe jaar want duurzaamheid MOET. En zie waar we nu staan. De 

URGENTIE van duurzaamheid is zelfs bij de Vroempartij binnengekomen. 

Hoe akelig dat woord duurzaamheid ook is en hoe veelomvattend die agenda ook is: want 

zolang de overheid bedrijven niet controleert en stuurt is er geen marktstimulans om iets te 

veranderen. En de markt moet en wil veranderen kijk maar eens naar de initiatieven die 

bewoners nemen om energie op te wekken en om hun energieverbruik omlaag te brengen.  

In een land waar energie nog steeds bijna niets kost nota bene. Want voor aardgas betaal je 

nog steeds minder dan de helft van wat je voor elektriciteit betaalt.  

En aardgas raakt een keer op he. 

 

Energieopwekking op daken heeft vele en vreemde vormen. Rebvis’ hoogbouwplannen in de 

krant laten droeve torens zien waarvan de bovenkant in broccoli gedoopt lijkt. Op het dak van 

die dure torens zou vergroening moeten plaatsvinden tussen de schoorstenen van de koeling 

en de ventilatie. Op het punt waar planten het snelst uitdrogen door gebrek aan bodemgrond, 

door permanente wind en de hele dag zonlicht. Onzin dus en louter foute architectenmode. 

Groen doet ’t altijd beter in de volle grond. 

 

Schuine daken kan je prima dekken met onverwoestbare dakpannen al dan niet met 

zonnepanelen erop en bovendien is schoonheid duurzaam. Op platte daken zou je een kas 

kunnen bouwen om groente te verbouwen maar we weten uit het faillissement van een 

gesubsidieerde kas aan de Fruitweg dat dat niet kan.  

Op platte daken kan je restaurants beginnen in kassen maar ook die zien we sluiten zoals bij 

Binck36 en het Strijkijzer binnenkort. Kan gewoon niet uiten een restaurant op een straathoek 

is veel leuker. Wel kan je op platte daken PV panelen plaatsen waardoor je stroom opwekt –

bijna het hele jaar door. Je kan met hybride panelen daarbij ook nog warm water opwekken 

voor je boiler. Kan financieel uit en burgers investeren daar in.  En er lijkt nu eindelijk een 

klein formaat windmolen beschikbaar die zonder overlast meer stroom produceert dan dat het 

ooit gekost heeft om hem te kopen. Binnenkort te zien op Scheveningen op een flatcomplex. 
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Allemaal goed nieuws. 

 

Als in het volgend jaar onze overheid van rijk provincie en gemeente hun best doen en 

beginnen om in 10 jaar alle platte daken van IKEA, logistieke centra en bedrijfshalen te gaan 

vol leggen met PV panelen dan halen we misschien een paar doelen van de akkoorden van 

Parijs. 

Ja inderdaad voor onze kinderen en kleinkinderen. Mooier kan je doel toch niet zijn. 

 


