Column Leo Pelgröm, Energieadviseur en makelaar/taxateur
Duurzaamheid is meer dan alleen zonnepanelen op het dak
De vorige keer heb ik het gehad over het verwarmen van uw woning met daglicht. We
kregen als Comfortteam veel positieve en belangstellende reacties op deze ‘nieuwe’
en duurzame ontwikkeling. Het begrip Duurzaamheid gaat echter wel verder dan alleen
isoleren of zonnepanelen en een HONE systeem op het dak laten installeren.
Als lid van het Platform Duurzaam Olst-Wijhe ben ik samen met de andere leden van het
platform bezig om in het bijzonder bij de inwoners van onze prachtige gemeente Olst-Wijhe,
het begrip Duurzaamheid te promoten. Duurzaamheid is een veel gebruikt begrip. Maar wat
is duurzaamheid nu eigenlijk? Onder de noemer duurzaamheid kom je een heel scala aan
duurzame producten en diensten tegen. De Dikke Van Dale definieert duurzaamheid als
‘Geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk’. Maar de wijze waarop we de term
duurzaamheid veel gebruiken, wordt duidelijker geformuleerd in het rapport Our Common
Future van de Verenigde Naties: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op
de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Duurzaamheid wil dus zeggen dat we in
onze behoeften voorzien, zonder dat we mensen, het milieu of de economie in gevaar
brengen, nu of in de toekomst. Duurzaamheid wil ook zeggen dat we als consumenten
consumeren en investeren via plaatselijke middenstand en bedrijven. Wordt de dienst die je
nodig bent niet aangeboden door de plaatselijk bedrijven, kijk dan pas naar bedrijven in de
buurt. Zodoende wordt ons milieu niet belast met uitlaatgassen van de auto’s en busjes van
de bedrijven die van ‘heinde en ver’ o.a. zonnepanelen op onze daken installeren. Meestal
voor een paar centen per Wattpiek minder dan de plaatselijk installatiebedrijven in OlstWijhe. En dan vergeten we de garanties die je vaak van dit soort bedrijven krijgt: ‘tot aan de
voordeur’…. Geloof niet alleen in de mooie praatjes en de ‘blauwe ogen’ van deze snelle
verkopers.
Ik werd recent geattendeerd op het bestaan van de website www.allesduurzaam.nl. Op deze
site staat heel duidelijk geformuleerd wat duurzaamheid inhoud. Een paar punten wil ik
daaruit aanhalen; Duurzaamheid begint met de keuze voor kwaliteit. Hoe langer je met een
product doet, hoe minder grondstoffen er hoeven gebruikt te worden. Kijk daarom niet alleen
naar de prijs.
Als je iets afdankt, kijk dan of hergebruik mogelijk is. Breng glas, papier, chemisch afval,
plastic, kleding en schoenen naar de inzamelpunten. Laat oude meubels ophalen door de
kringloopwinkel en gebruik de restjes van een maaltijd de volgende dag in een nieuw recept
of maak er eens een lekker soepje van …...
Kijk eens op allesduurzaam.nl en geef een nieuwe zet aan onze gezamenlijke duurzame
doelstellingen. Duurzaamheid gaat verder dan de mooie zonnepanelen op het dak waarmee
vaak het geweten ‘afgekocht’ wordt en waarna we weer verder gaan met onze dagelijkse
beslommeringen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Comfortteam Olst-Wijhe. Info@comfortteamOlstwijhe.nl of (0570) 561952.

