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V an Kopenhagen naar Pa-
rijs, via Amerika en Brus-
sel naar China. De bezoe-
kers van de lezing op de

Reuzedei werden vanuit de kerk-
bank in de Terptsjerke in Akkrum de
hele wereld over gekatapulteerd.

Europarlementariër Bas Eickhout,
die voor de Groenen in Brussel zit,
was dit jaar de Reus, de prominent
die een lezing geeft en daarmee de
duurzaamheidsdag in Akkrum af-
trapt. Op de dag die over de opwar-
ming van de aarde gaat, was Neder-
land het warmste stukje van Europa
en smolt het ijs in no-time in de felle
zon op de terrassen in het dorp.

De politicus – die als meest in-
vloedrijke op het gebied van energie
en klimaatbeleid te boek staat – nam
het publiek mee een rondje langs de
velden waar de wedstrijden worden
gespeeld in het grote internationale
klimaattoernooi.

Een wereld waar je met engelen-
geduld moet blijven duwen tegen
klemmende deuren. Waar alles altijd
langzamer gaat dan je wil. Een felle
belangenstrijd woedt tussen partij-
en die veranderingen willen versnel-
len of juist willen tegengaan. Eick-
hout: ,,De pijn zit vooral bij de fossie-
le bedrijven die nu aan de macht
zijn. Zij willen vasthouden aan die
machtscultuur.’’

In zijn nieuwe boek Klimaatmores
laat Eickhout zien hoe klimaatbeleid
tot stand komt en wat de rol van po-
litici daarin is. En bovenal hoe we tot
een radicale andere norm kunnen
komen.

Hoe langzaam alles gaat, schetst
Eickhout aan de hand van het EU-ak-
koord uit 2008 over de CO2 uitstoot
binnen de lidstaten. Nederland zeg-
de toe in 2020 14 procent van de

energie die nodig is, duurzaam te
willen verkrijgen. Na zes jaar was de
3 procent bij de start opgekrikt naar
4,5 procent.

GroenLinkser Eickhout trad in
2008 aan in Brussel. Het jaar erna
had hij direct het meest frustrerende
moment van zijn carrière te pakken:
de Klimaatconferentie in Kopenha-
gen. Europa dacht zijn CO2-afspra-
ken wel in een streep door te kunnen
trekken, de wereld over. Maar presi-
dent Barack Obama sprak spierbal-
lentaal om zijn eigen politieke posi-
tie in Amerika te verstevigen en
nam grootvervuiler China de maat.
Het topoverleg liep op niets uit. ,,Een
enorme flop. Dramatisch.’’

Maar dan is daar het Verdrag van
Parijs in 2015, de langverwachte we-
reldveranderende doorbraak. Gek
genoeg was zes jaar later de tijd wel
rijp om vergaande afspraken te ma-
ken. Eickhout verklaart waarom het
toen wel lukte. ,,China ontpopte zich
in zes jaar tijd tot de nummer-een-

investeerder in zonne- en windener-
gie en de klimaatverandering werd
nu echt voelbaar door de droogte en
honger in Afrika.’’

Opeens is de bereidheid er om
dingen anders te doen. ,,Het stenen
tijdperk stopte niet door een gebrek
aan stenen. Het fossiele tijdperk
stopt ook niet pas als alle fossiele
brandstof op is’’, gelooft de europar-
lementariër.

Maar makkelijk is dat niet en juist
in Nederland gaat dat heel stroef.
Dat komt volgens Eickhout mede
door onze ‘gasverslaving’. ,,We heb-
ben hier amper een energiedebat ge-

had, omdat we gezegend zijn met
onze eigen gasbel en niet afhanke-
lijk zijn van discutabele regimes.’’

Er kan nu echt iets veranderen,
hield Eickhout de toehoorders voor.
Maar komt het op tijd? China bouwt
veel sneller dan gedacht de kolen-
centrales af. Minister Henk Kamp
zegt op de nationale televisie dat het
fossiele tijdperk ten einde komt. In-
vesteerders trekken het gezag weg
bij de fossiele bedrijven. Shell en an-
dere grote jongens wankelen als-
maar meer. Maar de grootste kracht
ligt elders, zegt Eickhout. ,,We zijn de
wedstrijd aan het winnen.’’

In Akkrum liggen 2000 zonnepa-
nelen op de daken. Vier keer zoveel
als vijf jaar geleden. In Friesland zijn
momenteel 39 energiecoöperaties
in de dorpen en steden. Vier jaar ge-
leden waren dat er 2. Inmiddels va-
ren er meer dan 1000 elektrische bo-
ten in de provincie. En in 2018 pro-
beert de provincie twee weken lang
in juli de eerste regio te worden waar

zoveel mogelijk zonder fossiele
brandstof wordt gereisd.

,,Niet langer de multinationals
hebben het in de hand, maar wij. Van
onderop is het onstuitbaar. Power to
the people. En ik blijf duwen tegen
die knellende deur, net zolang tot hij
meegeeft en opengaat. En dan gaat
het snel.’’ Uiteindelijk kan Akkrum
iedereen inhalen. van China tot
Amerika.
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Gasverslaafd land vergt reuzenomslag

ELIZABETH VOGELZANG

Hoogtepunt van de Reuzedei was de Nederlandse titelstrijd voor zonneboten, de Eneco Zonnebootrace. Op de foto vaart de zonneboot van de Koninklijke Marine over
de Boarne in hartje Akkrum. FOTO ALEX DE HAAN

‘Het stenen
tijdperk stopte niet
door een gebrek
aan stenen’

Alleen met Power
to the people
komt het nog
goed met het kli-
maat, verkondig-
de Europarlemen-
tariur Bas Eick-
hout zaterdag op
de Reuzedei in Ak-
krum.

De Leeuwarder Courant wijdt tot 25
mei een artikelenserie aan de circulai-
re economie, oftewel een economie
met zo weinig mogelijk verspilling en
vervuiling. Op die dag houdt Prins
Carlos de Bourbon de Parme, direc-
teur van het Institute for Sustainable
Innovation & Development, de vijfde
Rede van Fryslân over dit onderwerp.
Dit is aflevering 4.

Circulaire economie

De man betuigde onlangs ten over-
staan van het bestuur spijt en is in-
middels uit zijn functie ontheven.
Hij zegt ,,hartstikke fout’’ te zijn ge-
weest. ,,Dit hie noait wêze moatten.
It wie absolút net myn bedoeling dat
it doarp der neidiel fan ûnderfine
soe.’’

De 60-jarige Ferwoudster, die zelf-

standig werkte als belastingadviseur
en boekhouder, regelde de financiën
van het gemeenschapshuis al der-
tien jaar. Met valse facturen en nep-
overzichten wist hij de kascontrole
jarenlang om de tuin te leiden.

De beheerscommissie meldde de
verduistering bij de politie. Het be-
stuur zegt ,,hielendal kapot’’ te zijn
van de kwestie.

Familie van de man heeft het be-
drag inmiddels grotendeels terugbe-
taald.

Zelf wijt de Ferwoudster zijn han-
delen aan ,,geastlike en finansjele
problemen’’. Hij krijgt daarvoor vol-
gens eigen zeggen professionele
hulp. Met zijn advieskantoor is hij
ondertussen gestopt. ,,Ik kin it net
mear oan.’’

Tegen de man lopen meerdere za-

ken. Zo werkt het Openbaar Ministe-
rie aan de dagvaarding van een
kwestie, waarin hij zich opwierp als
belangenbehariger van een familie.

Hem wordt ,,verduistering in per-
soonlijke dienstbetrekking’’ ten las-
te gelegd.

Tussen september 2007 en janu-
ari 2014 zou hij tienduizenden eu-
ro’s onrechtmatig hebben bemach-
tigd.

Ook een inwoner van Harich heeft
een zaak lopen tegen de Ferwoud-
ster. Daarin wordt gewacht op het
arrest.

Ferwoudster steelt groot bedrag van dorpshuis
FERWOUDE De 60-jarige penning-
meester van dorpshuis De Djippert
in Ferwoude heeft toegegeven dat
hij 50.000 euro achterover heeft
gedrukt.

Man kampte
met psychische
en financiële
problemen

BUITENPOST Een koekactie? Dat
vond tafeltennisvereniging
Buitenpost niet meer van deze
tijd. In plaats van bij mensen
langs de deuren te gaan en ze
koek of toiletpapier te verkopen,
hielpen ze hen juist van iets af:
hun oude elektrische apparaten.
Die verkoopt de club vervolgens
weer aan een recyclebedrijf, dat
er de waardevolle metalen uit
haalt. ,,We leveren de mensen
een service. Dat geeft een beter
gevoel’’, aldus secretaris Rolf
van Essen.
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Club Buitenpost zet
koekactie bij het afval


