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Het begon allemaal op 10 juli 1985.
Het was de dag dat de nu 45-jarige
Diederik Samsom uit Leeuwarden
veertien werd en met de boekenbon
die hij op zijn verjaardag kreeg het
jeugdboek Kinderen van Moeder
Aarde van Thea Beckman kocht. Het
was ook de dag dat de Franse gehei-
me dienst het Greenpeace-schip
Rainbow Warrior bombardeerde en
fotograaf Fernando Pereira erbij het
leven liet.

Het boek, een toekomstroman
over een samenleving vele eeuwen
na de Derde Wereldoorlog waarin de
hele gemeenschap in dienst staat
van Moeder Aarde én de aanslag op
het schip in de haven van het Nieuw-
Zeelandse Auckland wakkerde het
idealisme van de voormalig PvdA-
leider aan. Hij wilde strijden voor
een duurzamere wereld.

Met een tijd als campagneleider
bij Greenpeace en als fractievoorzit-

ter bij de PvdA achter de rug blikte
Samsom zaterdagochtend in de
Terptsjerke in Akkrum terug en
vooruit op zijn pogingen en die van
anderen om Nederland te verduur-
zamen. Zijn lezing was de aftrap van
de zevende editie van Reuzedei, de
jaarlijkse duurzaamheidsdag in Ak-
krum.

,,Lijken wij een beetje op de hoofd-
personen uit dat mooie boek van
Thea Beckman?’’, vroeg Samsom aan
zijn toehoorders in de kerkbankjes.
,,Hoever zijn wij gekomen? Heel ver.
Hoever moeten we komen? Nog veel
verder. Maar we hebben in Neder-
land geen reden om de Calimero uit
te hangen. We maken spectaculaire
sprongen.’’

Genoeg redenen voor meer opti-
misme, vond hij. ,,Ik bezocht ooit
een spectaculaire windmolen in De-
nemarken. Die leverde wel 1 mega-
watt. Twaalf keer zoveel als onze mo-
lentjes destijds. Het ding was reus-
achtig. Ik was diep onder de indruk.
Groter dan dit ging het niet worden,
dacht ik. Iets meer dan tien jaar later
behoort deze molen tot de kleintjes.
Nu zitten we op 10 megawatt.’’

Samsom, afgestudeerd in techni-
sche natuurkunde aan de TU Delft,
stelt dat de vooruitgang bij zonne-

energie nog veel sneller gaat. ,,Twin-
tig jaar geleden zijn we in Nederland
begonnen met 2 megawatt, twee
voetbalvelden. Inmiddels ligt er op
Nederlandse grond 2 gigawatt.’’ Op-
getogen: ,,Dat is een verduizendvou-
diging.’’

En ook het elektrisch rijden zit in
de lift. Volgens Samsom werd er
eerst wat meewarig naar die auto’s
gekeken: ,,een opgevoerd invalide-
wagentje met een actieradius tot
aan het tuinhekje.’’ En nu werkt Tes-
la-baas Elon Musk, die de elektrische
sportwagen hip maakte, aan de ont-
wikkeling van een betaalbare mid-
denklasser.

,,Wind, zon, mobiliteit. Op al die
terreinen is er geweldige vooruit-
gang geboekt’’, aldus de PvdA’er, die
partime-adviseur wordt bij afvalver-
werker HVC over geothermie, het
gebruik van aardwarmte als duurza-
me energiebron of energieopslag-
plaats. Hij verwacht veel van deze
techniek. Net als van windenergie –
bijvoorbeeld het plan om op de Dog-
gersbank in de Noordzee het groot-
ste windpark ter wereld te bouwen –
en van de biobased economy.

De grootste uitdaging is volgens
Samsom om alle Nederlanders te
overtuigen dat ze huizen en gebou-

wen moeten verduurzamen. ,,Alleen
als we bereid zijn om onszelf te ver-
anderen, veranderen we de wereld.’’
Een initiatief als de Elfwegentocht,
het plan om in 2018 twee weken lang
zoveel mogelijk mensen in Friesland
fossielvrij te laten reizen, geeft hem
moed. ,,Worden we dan uiteindelijk
allemaal kinderen van moeder Aar-
de?’’

Samsom positief over
duurzame sprongen
JOSÉ HULSING

AKKRUM Het gaat lekker met het
verduurzamen van Nederland,
vindt Diederik Samsom. Tijdens
een lezing op Reuzedei in Akkrum
stroomde de oud PvdA-leider over
van optimisme.

Tijdens de Reuzedei, de jaarlijkse duurzaamheidsdag in Akkrum, werden diverse wedstrijden met zonneboten gehouden. Op de foto komt winnaar d’Oultremontcolle-
ge uit Drunen van de Young Solar van de Eneco Zonnebootrace juichend over de finish. Winnaar in de A-klasse was het Solar Team Friese Poort in Sneek en van de
topklasse Clafis Victron Energy Solar Boat Team. FOTO NIELS DE VRIES
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NES De politie en brandweer
hebben zaterdagmiddag bij
Nes op Ameland een lam
bevrijd uit een pijpleiding.
Omdat de politie niet de
middelen had om het lam
uit de leiding te krijgen,
werd de hulp ingeroepen
van de brandweer. Die lukte
het om het dier los te krij-
gen. De uiteinden van de
pijp zijn afgedicht om her-
haling te voorkomen.

Lam bevrijd
uit pijpleiding

HARLINGEN Huishoudens in
een deel van Noordwest-
Friesland zaten gisteroch-
tend zonder water door een
lek in een leiding. Het lek is
gevonden op het industrie-
terrein Oostpoort. In de
loop van de middag had
waterleidingbedrijf Vitens
het lek gevonden en de
leiding afgesloten. Door een
omleiding konden de hui-
zen weer water krijgen.
Behalve een deel van Har-
lingen waren ook Midlum,
Sexbierum en Wijnaldum
getroffen.

Huizen zonder
water door lek

DOKKUM Een agente is in de
nacht van zaterdag op zon-
dag licht gewond geraakt bij
de aanhouding van een
Dokkumer (16) in Damwâld.
Agenten wilden hem over-
eind helpen, waarop de
jongen hen begon te beledi-
gen en te bedreigen. Toen
de agenten hem aanhielden,
ging hij over tot slaan en
schoppen. Een agente liep
een wond in haar gezicht
op. De jongen werd meege-
nomen naar het bureau.

Jongen verwondt
politieagente
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Met z’n drieën houden ze Akkrum
schoon. André Tanis, Jan ten Dam en
Steven van Sinderen doen regelmatig
met hun grijpstok een rondje door het
dorp en houden de straten vrij van
flesjes, blikjes en ander weggesmeten
rotzooi. Om die reden werd het trio
zaterdag tijdens Reuzedei uitgeroe-
pen tot ‘Duurzaamste Akkrumers’.
,,Wy binne ferbjusterre’’, reageerde
Tanis. ,,Wat wij doen is heel simpel.
Mijn vader was vroeger bioloog op
Texel. Als we een uitstapje hadden in
de natuur of een picknick op het
strand, dan zei hij altijd: als je straks
naar huis gaat, hoeft niemand te zien
dat jij hier bent geweest.’’

Opruimtrio wint prijs
Duurzaamste Akkrumers


