
Ontwerp palmleren slippers
Van Tjeerd Veenhoven
Prijs 25.000 euro

Tjeerd Veenhoven (36) houdt van
vezels, en toen hij die van de Areca
Palm zag was hij verkocht. Lange,
stevige vezels, die bij de steel van
de bladeren omde stam gewikkeld
zitten, en die in grote vellen van de
boom vallen om vervolgens te wor-
den verbrand. Zonde, vond Veenhoven. Hij maildemet India, stuur-
de geld en kreeg driemaanden later een doos bladeren thuis. Na
maanden experimenteren ontdekte hij dat ze droog te bros zijn.
Toen ontwikkelde hij met een chemicus een goedje om ze nat en
flexibel temaken. Het resultaat is een sjiek-bruin, soepelmateriaal,
waarmee hij verteerbare slippers begon temaken, als alternatief
voor de 50miljoen plastic dingen die jaarlijks worden verkocht en
soms in de plastic soep op de oceaan belanden. In India werken nu
36man aan de eerste lading voor de lokalemarkt en voor Neder-
land: in november arriveert de eerste container, bedoeld voor hotels.
‘Hetmooie is dat de grondstof voor het oprapen ligt. Iedereen op
het platteland kan een bedrijfje beginnen.’
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Zachtjes rijden:
echte vrijheid

I
k rijd graag auto, en hard. Er
wordt vaak gezegd dat jemet
te hard rijden hooguit een

paarminuten wint, in Nederland,
en dat klopt, maar die paarminu-
ten kunnenwel net het verschil
zijn tussen op tijd zijn op de crè-
che en te laat. Het helpt dus echt,
140 op de A2.
Wie daar nietmee geholpen

zijn: de dorpelingen langs de
weg. Daarom is er in 2006 afge-
sproken dat de verbreding van de
A2 zouworden gecompenseerd
met trajectcontrole. Die gaat
maandag in. Dan laat ik het wel,
140 op de A2. Iets eerder weg.
Autorijdenmaakt asociaal, dat

is onderzocht en bewezen. Ik
weet dat 100 kilometer per uur
beter is voor hetmilieu en ik
weet dat ze inMaarssen last van
me hebben, maar ik doe niets
met die wetenschap. We doen
weinig voor anderemensen, in
een afgesloten doosje waar nie-
mand ons kan aanspreken op ons
gedrag.
Daar hebben ze dus trajectcon-

trole voor uitgevonden. Je wordt
er een betermens van. Demachi-
ne helpt demoraal: ik ben voor.
Zo denkt niet iedereen erover.

De Telegraaf opendemaandag
met een dreigende ‘martelgang’
en een ‘meedogenloze’ traject-
controle op de A2. ‘Door afspra-
kenmet de gemeentenmoeten
we straksmet de grootstemoeite
proberen niet boven de 100 uit te
komen’, zegt de ANWB.
De automobilist wil geenmoei-

te doen, zegt de ANWB. Daarmee
bevestigt de ANWB opnieuw: de
automobilist is asociaal.
De auto wordt vaak gezien als

vehikel van de vrijheid. Niet ie-
dereen trekt daaruit de juiste
conclusies. Wie zich vrij voelt in
de auto, moet niet harder gaan
rijden, maar juist langzamer. Des
te langer duurt het voor je thuis
bent. Hard rijden is voor de on-
vrijen. Dat doe je alleen als je de
crèchemoet halen.

Michael Persson is redacteur van de
Volkskrant.

GROEN@VOLKSKRANT.NL

Hoogspanningsnatuur

Ze hebben grote ambities, de groene vormgevers van Nederland. In drie
wedstrijden – voormode, architectuur en productontwerp – kwamen de beste ideeën
bovenop drijven. ‘Wij kunnen de koers verleggen.’ DoorMichael Persson

Ontwerp The Ecological Energy Network
Van Fabric/Lola Landschapsarchitectuur/Studio 1:1
Prijs 10.000 euro

Er liggen duizenden kilometers hoogspan-
ningslijn inNederland, en daarondermoet
een strook van soms zestigmeter breed vrij-
gehoudenworden van bebouwing, uit vrees
voor de elektromagnetische velden. Laten
we van dat oppervlak van 708 vierkante ki-
lometer natuurmaken, dachten Peter Veen-
stra (32) en andere ontwerpers, dan krijg je
allerlei prachtige nieuwe verbindingen
voor de EcologischeHoofdstructuur, samen
tien keer zo groot als deHoge Veluwe. Hoog-
spanningslijnenbeheerder Tennet is en-
thousiast, want deweerstand tegen oude en
nieuwe lijnen is groot – dit is eenmanier

om ze beter te verkopen. ‘Iedereen is enthousiast’, zegt Veenstra. ‘Nu
alleen het geld nog.’ In augustus praat hijmet hoge ambtenaren,
waarna hij een proefproject hoopt te beginnen. ‘Het liefst bij zo’n lijn
die door de stad kerft. Dat kan eenwegwordenwaarlangs de natuur
de stad in komt en de stad de natuur in kan.’

MICHAEL

PERSSON

W
emeldden het eerder: eindelijk is er een goed
gecontroleerd keurmerk voorWeidezuivel,
opgezet door StichtingWeidegang. Maar nu

duikt er in de supermarkt yoghurt op van De Natuur-
hoeve. ‘DuurzameWeidezuivel’ staat erop, en ‘Erkend
Streekproduct’. Op het deksel een blije koe, die ver-
dacht veel wegheeft van de ‘officiële’ koe van Stich-
tingWeidegang. Nep dus?

‘DuurzameWeidezuivel’ is van twee kleine zuivel-
bedrijven: De Natuurhoeve en roomkaasmaker Lebo
Kaas, samenmet een tiental melkveehouders, alle ge-
vestigd in het Groene Hart, waardoor hun producten
onlangs het Erkend Streekproduct-keurmerk hebben
gekregen. Dit keurmerk stelt onder andere eisen op

gebied vanmilieu en dierenwelzijn, regionale bedrij-
vigheid en werkgelegenheid. Helaas is de controle
niet helder, zegt Milieu Centraal.
Maar de website van De Natuurhoeve, duurzame-

weidezuivel.nl, blijkt bijzonder transparant en infor-
matief. Op onze vragen wordt snel en duidelijk geant-
woord. Niet alleen op het gebied van dierenwelzijn,
maar ook voor klimaat enmilieu gaan de eisen van
‘DuurzameWeidezuivel’ heel ver. Zo lopen de koeien
minstens 130 dagen per jaar buiten in plaats van de
volgens het officiële Weidezuivel-keurmerk verplichte
120 dagen. Aan de hand van een ‘Koekompas’ wordt
het verdere koewelzijn gemonitord en steeds verbe-
terd. Het ‘Kringloopkompas’ begeleidt de deelnemers
om zoveel mogelijk gebruik temaken van eigen pro-
ductiemiddelen (bv. mest en ruwvoer). Deze hebben
allemaal hun CO2-voetafdruk laten berekenen en ne-
men op grond daarvan concretemaatregelen om
energiegebruik en broeikasgasuitstoot te verkleinen.

SPUL YOGHURT

Geweldige zuivel, maar niemand wil hem keuren
In deze rubriek worden producten met
een duurzaamheidsclaim bekeken.
Vandaag: De Natuurhoeve yoghurt.

Prijs:
½ liter voor € 1,39
Verkrijgbaar:
supermarkten
Oordeel:

★★★★★

De controle op al deze initiatieven is nu in handen
van Lebo en De Natuurhoeve zelf, maar waaromheb-
ben de Natuurhoeveproducten geen ‘officieel’ keur-
merk, zoals Weidezuivel, het diervriendelijkheids-Be-
ter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, Mi-
lieukeur of biologisch? ‘Biologisch kan niet, omdat
we breder duurzaamwillen werken – biologisch zegt
bijvoorbeeld niets over energiegebruik –maar ook
niet aan alle eisen zoals biologisch voer voldoen’,
zegt een woordvoerder van De Natuurhoeve. ‘Bij de
andere keurmerken hebbenwe aanmelding gepro-
beerd, maar geen ervan certificeert zuivel.’ Bij na-
vraag bij de Dierenbescherming en StichtingMilieu-
keur blijkt dit te kloppen.
Raarmaar waar. Je kunt als bedrijf alles op duur-

zaamheidsgebied goed doen, maar geen officiële
waardering krijgen. Tijd voor een nieuw, overkoepe-
lend duurzaamheidskeurmerk?

Loethe Olthuis

WERK MONDIALISERING TECHNOLOGIE GROEN&GELD GELD

Ontwerp Ento
Van Jonathan Fraser, Jacky Chung,
Julene Aguire en Aran Dasan (Royal
College of Art, Londen)
Prijs 15.000 euro

Insecten hebben de toekomst, al-
thans, als voedsel voor demens. Dat
besef is al enigszins doorgedron-
gen, met dank aan bijvoorbeeld een
campagne van deWageningse uni-
versiteit. Maar in de supermarkt zijn
de insecten nog ver te zoeken. Hoe
krijg je ons aan de sprinkhaan, vroe-
gen vier Londense studenten zich af,

en zij kwa-
men –met
hulp van
een gere-
nommeer-
de kok-in-
oplei-
ding –met
smakelijk
uitziende
snacks in
mooi ver-
pakte pot-
jes, bakjes
en zakjes
die je zo in
de betere
bio-winkel

zou kunnen aantreffen. ‘Honey Ca-
terpillar Croquettes’, staat er op een
bakjemetmooie gepaneerde kubus-
jes waarin kennelijk rupsenmet ho-
ning zitten, ‘Grasshopper paté’ op
een weckflesje met een lichtrode
pesto van sprinkhanen, en ‘Dried
Cricket Mince’ op een zakjemet kre-
kelpoeder – voor een lekkere pasta-
saus, blijkens het etiket. ‘Het is deli-
cious’, zegt Fraser (25). ‘Niet in de
toekomst, maar nu al. Volgend jaar
te koop, hopen we.’

Verteerbare slippers HetWesten
aande
sprinkhaan

CreatiefNederland zet zich
in voor eengroenewereld

‘E
r is een noodzaak om onze pro-
ductie- en consumptiecultuur te
herstructureren’, schrijven de

ontwerpers die zich hebben verzameld
in The Green Collective, bij de ingang
van hun tentoonstelling aan de Brou-
wersgracht in Amsterdam deze week.
Er staan zo’n dertig voorbeelden op

de tentoonstelling, die is georgani-
seerd rond drie wedstrijden waarin ge-
streden wordt omhet groenste pro-
ductontwerp, de groenste architectuur
en de groenstemode van het jaar. De
winnaars van die eerste twee catego-
rieën, The Green Design Competition
en The Green Architecture Competiti-
on, werden eind vorige week bekend
gemaakt. Demodewedstrijd werd be-
gin dit jaar al gehouden.
De nadruk ligt op biodiversiteit: het

behoud van soorten en landschappen.
Dat is breder dan alleen CO2-reductie
en energiebesparing: het gaat eigenlijk
over zuinigheid in het algemeen. Op de
natuur, op grondstoffen, op demensen.
De wedstrijden, dit jaar voor het eerst

gehouden, zijn net zo ambitieus als de
deelnemers. De prijzenpot –met hoofd-
prijzen van 25 duizend euro – is goed
gevuld, met dank aan hetministerie
van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, en de jury’s zijn stevig, met
mensen als topontwerper Jurgen Bey
(tevens directeur Sandberg Instituut)
en duurzame kopstukken van Philips
en ABN Amro. Het geeft aan dat Neder-
land, met een sterke creatieve sector,
ook in de vergroening daarvan een rol
denkt te kunnen spelen.
Worden die ambities waargemaakt?
De eerste prijs bij de gevestigde ont-

werpers is voor Tjeerd Veenhoven, voor
zijn slippers uit palmbladeren. Bij aan-
komende talenten ging de prijs naar
een Engels team dat verpakkingen voor
consumptie-insecten heeft ontworpen.
Bij de architecten won een slim groen
gebruik van de ruimte onder hoog-
spanningskabels.
Het zijn soms kleine beginnetjes,

maar het zijn zichtbare, tastbare begin-
netjes. Wie de productie- en consump-
tiecultuur wil herstructureren, moet
met teenslippers beginnen.
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