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Klimaatpolitiek wordt
onderdeel van KH2018
WILLEM BOSMA

MONS Afkeer van fossiele brand-
stoffen zal een van de ondertonen
worden van Kulturele Haadstêd
2018, zo bleek zaterdag in het Waal-
se Mons. Klimaatactivist Marjan
Minnesma wordt coproducer.

In Minnesma’s wandeltocht The Cli-
mate Miles, die de hele maand on-
derweg is van Utrecht naar Parijs, lie-
pen dit weekeinde enkele Friese
voorvechters van schone energie en
recycling mee. Mons is de huidige
Culturele Hoofdstad.

De Leeuwarder PAL/GroenLinks-
wethouder Isabelle Diks, energieco-
ordinator Bouwe de Boer en Omrin-
directeur John Vernooij braken een
lans voor rigoureuze energiebespa-
ring en een faire kans voor innova-
ties.

Diks’ drijfveer is bevordering van
werkgelegenheid, die het milieu niet
uitput. ,,Producenten moeten dat
waarmaken. De gemeente kan als af-
nemer zorgen dat innovaties ook in
de praktijk worden toegepast.’’

Vernooij lichtte toe dat afval voor
hem een verzamelnaam is voor
grondstoffen. ,,Van weggegooid plas-
tic een koffiezetapparaat maken,
daar ligt de uitdaging.’’

Bouwe de Boer vindt het veelsoor-
tige gebruik van biogas (uit koeien-
mest, rioolwater en stortplaatsen)
een typisch Fries succesverhaal, net
als de oprichting van dorps- en wijk-
coöperaties voor energie-inkoop.

Met de inbreng van Minnesma -
die directeur is van Urgenda, de pr-
campagne voor niet-fossiele ener-
giebronnen - hoopt hij dat zulke on-
derwerpen op KH2018 kunnen mee-
liften. ,,Energy Now hyt it program-
ûnderdiel. Wy sykje it jild dêrfoar by

oerheden en bedriuwen. Dy kinne
har sa wiermeitsje.’’

In Mons werden de wandelaars
verwelkomd door locoburgemeester
Georges-Louis Bouchez, die net als
Diks duurzaamheid in portefeuille
heeft. Zijn stad gebruikte duurzaam-
heid niet in de programmering,
maar als organisatorisch facet. De
stadsbussen in het centrum van
Mons zijn gratis.

De klimaatwandeltocht was in
Mons halverwege Parijs, waar over

Afval is voor hem
een verzamelnaam
voor grondstoffen

twee weken de wereldtop over kli-
maatpolitiek begint. De zelfmoord-
aanslagen in de Franse hoofdstad

staan voortzetting niet in de weg. De
gendarmes op de Belgisch-Franse
grensovergang hadden gisteren
geen oog voor de colonne.

Een ordeprobleem zullen ze ook
niet opleveren. Frankrijk is slechts
het decor van het wandelend marke-
tinginstrument, dat via sociale me-
dia en NPO-2 puur op het Nederland-
se publiek is gericht.

Met ,,bijna elke dag een man of
vrouw die iets aanprijst’’, aldus een
van de meelopers.

Marjan Minnesma (links) met oud-milieuminister Jacqueline Cramer in een Waals grasveld. ,,Nu wel een deal in Parijs’’,
heeft Cramer op een bordje geschreven, nog gefrustreerd dat serieuze CO2-remmende afspraken in Kopenhagen niet kon-
den worden gemaakt. FOTO CORENTIN LEBLANC


