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Klimaattop in Parijs. Dat kan toch ook in Olst-Wijhe? 

Deze week is in Parijs de klimaattop begonnen. Politici zullen, naar we mogen hopen, 
zinvol gaan debatteren hoe de opwarming van onze aarde kan worden getemperd. 
Voorkomen kunnen we het niet! Bij deze discussie zullen van allerlei belangen een rol 
spelen. Daarbij zullen de eigen belangen niet vergeten worden. Maar welk doel is bij 
deze top belangrijker? Voorkomen dat onze aarde warm wordt, toch? 
 
Het zal in Parijs een heel andere top worden dan in eerste instantie de gedachte was toen 
men ruim twee jaar geleden begon aan de voorbereiding van de klimaattop. Na wat er de 
afgelopen tijd in Parijs heeft plaats gevonden, zullen de dames en heren politici hopelijk ook 
kunnen focussen op CO2-reductie. Het is wellicht wel een rare vraag, maar had de aanslag 
door de terroristen voorkomen kunnen worden? Misschien wel, maar dan zal er, net als nu, 
permanent op elke hoek een politieman of militair moeten staan. Dit is niet wenselijk maar 
ook niet leefbaar. Ik wil niet een wereldverbeteraar zijn, maar de oplossing voor heel veel 
problemen ligt toch heel vaak bij jezelf. Hierbij moet ik denken aan het bekende 
spreekwoord: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Zo is het ook bij het voorkomen van de 
CO2-uitstoot, waar in Parijs over zal worden gesproken. Alleen spelen hierbij ook de eigen 
economische belangen waardoor de vermindering zal worden getemperd. Politiek is 
belangen afwegen en soms wat geven of nemen. Er wordt gezegd dat we aan het begin 
staan van grote veranderingen. Welke veranderingen, daar hebben we zelf toch invloed op? 
 
We kunnen onze ogen niet sluiten voor de problemen en staan gezamenlijk voor een grote 
opgave om de CO2-uitstoot te verminderen en daardoor de opwarming van onze aarde en 
de klimaatverandering te verminderen. We kunnen helaas niet alles voorkomen en zullen 
moeten leven met een compromis welke acceptabel en betaalbaar is (niet alleen in geld).  
 
Door samen heel dicht bij ons huis en op ons werk kritisch te zijn of er op een slimme en 
energiezuinige manier hetzelfde wooncomfort, eindresultaat of product kan worden 
verkregen, draag je al een steentje bij om de CO2-uitstoot te verminderen. Zeker als je dan 
ook nog zoveel mogelijk transport (lees: uitlaatgassen) voorkomt en lokaal de producten bij 
de plaatselijke bedrijven koopt. We kunnen samen een begin maken door onze woningen en 
werkplek goed te isoleren en de nodige energie op een zo duurzaam mogelijke manier op te 
wekken. We moeten daarbij ook op een verantwoorde manier ventileren en de warmte uit 
deze ventilatielucht zoveel mogelijk terugwinnen of behouden. Daarbij moeten we de 
verlichting niet vergeten. Vervang de aanwezige halogeen-, gloei-, TL-, SL- of wat voor ander 
lamp dan ook, door een energiezuinig LED-alternatief. Koop geen goedkope versie maar een 
lamp van een goede kwaliteit-prijsverhouding. We moeten duurzaam denken. 
 
De resultaten van de Klimaattop kunnen ook in Olst-Wijhe beginnen!  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Comfortteam Olst-Wijhe. 
info@comfortteam-olstwijhe.nl of (0570) 561952 


