Man reist Vlaanderen rond met ecologische tips
Tupperwareparty over opwarming van aarde
“Weten jullie dat tweederde van de productie van Doel
naar elektriciteit gaat voor het rode lampje op je dvd
of het klokje op je microgolfoven?”
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Antwerpen
«Maar Hugo, het openbaar vervoer is gewoon te duur.» De
twaalf aanwezigen in de huiskamer kijken Hugo Van
Dienderen (Groen!) aan. Hij hapt even naar adem, maar
vindt meteen een aantal argumenten die wél pleiten voor
het openbaar vervoer. De aanwezigen zijn niet
overtuigd. Minutenlang wordt er flink gediscussieerd.
Uiteindelijk is iedereen het erover eens: een
tienrittenkaart voor tram en bus of een De Lijnabonnement zijn wel goede alternatieven voor een dure
en vervuilende auto. «Weten jullie dat er ook
milieuvriendelijke auto's bestaan?», gaat Hugo verder.
«Mijn vrouw kocht er een.»
Filip Marsboom
Is Hugo van Dienderen (64) de Al Gore van Vlaanderen?
Zo gedraagt hij zich althans. «Ik vind dat ik mijn stem
moet laten horen in het klimaatdebat», zegt Van
Dienderen. Daarom kan iedereen die dat wil Hugo boeken
voor een namiddag- of avondbijeenkomst over de
klimaatverandering. «Ik ben begonnen na de paasvakantie
en heb al 25 groepen toegesproken, tot in Brugge, Gent
en Turnhout. Ook de Vlaming is bezorgd over de toekomst
van deze planeet.»

Volgeboekt
Gewapend met zijn laptop, een projector en een
projectiescherm reist Hugo heel Vlaanderen af met zijn
voordracht 'Klimaat op drift'. «Particulieren kunnen me
gratis boeken via hugo.vandienderen@groen.be,
verenigingen betalen een kleine bijdrage. Voor deze

maand zit mijn agenda al vol. Wie nu boekt, ziet mij
ten vroegste in september verschijnen.»
In een Antwerpse huiskamer zitten twaalf mensen
kritisch te luisteren naar Hugo's uiteenzetting.
Sommigen een beetje onderuitgezakt, de meesten rechtop
en klaar om onmiddellijk commentaar te geven als ze
iets horen dat hun bevalt of om vragen te stellen als
ze vinden dat Hugo te snel gaat. «Leg dat nog eens uit
van die spaarlampen», vraagt een oudere dame. «Waarom
zou ik overschakelen op spaarlampen? Die zijn toch een
flink stuk duurder.» Ongevraagd springt gastvrouw Anne
Poppe («Ik sta ook op de lijst voor Groen!», vertrouwt
ze ons bij het afscheid toe) Hugo bij. «Ik heb zelf
overal spaarlampen. Zie je die schemerlamp? Daar zit al
acht jaar een spaarlamp in: nog nooit kapot geweest.»
Even later prijst Hugo een passiefwoning aan. «Geweldig
interessant om energie te besparen. Een succes in
Oostenrijk en Duitsland.» «Oké,», valt een jong koppel
hem in de rede. «Wij gaan binnenkort bouwen. Wat kunnen
we doen? Hoeveel kost dat? Krijg je dan subsidies voor
zo'n passiefwoning?» Op sommige vragen heeft Hugo Van
Dienderen een antwoord, op andere moet hij passen. «Ik
kan jullie interessante websites aanbevelen.»

Rode lampje
Dan krijgt Hugo het gezelschap voor het eerst echt
stil. «Weten jullie dat tweederde van de jaarproductie
van de kernreactor van Doel 1 naar elektriciteit gaat
voor standby-toestellen? Je weet wel: dat rode lampje
op je dvd-recorder of het klokje op je microgolfoven.»
Iedereen kijkt elkaar aan. Ongelovig. En dan: «Dat kan
ik moeilijk geloven», zegt een jongeman. «Toch is het
zo», zegt Hugo en hij toont een aantal grafieken. De
discussie barst opnieuw los. «Waarom verbiedt de
overheid zo'n standbyfunctie niet?», vraagt een man.
Geduldig legt Van Dienderen uit welke maatregelen de
Belgische overheid kan en mag nemen. En fijntjes licht
hij toe welke rol Groen! in dit politieke verhaal
speelt.

«Toegegeven», zegt Hugo Van Dienderen. «Ik vertel niet
enkel over de klimaatsverandering, ik heb het geregeld
ook over het groene gedachtengoed in het algemeen. Soms
leidt dat tot pittige politieke discussie, ja. Maar dat
hoort er ook bij voor mij.»
Hugo Van Dienderen zit met zijn laptop op de schoot.
Goed voor een boeiende avond over klimaatverandering.
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