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redactioneel

‘Elektrische auto stoot evenveel CO2 uit 

als gewone auto’ , lees ik in NRC Han-

delsblad, knipsel 23 september 2009.  

Het zal toch niet waar zijn!? 

Eind vorige eeuw begon ik ermee: het 

knippen van artikelen over klimaaton-

derwerpen. Twee jaar knipsels past in 

één maat 49 schoenendoos. Ik knip nog 

altijd – maar geen schoenendoos die de 

groeiende stapel kan huisvesten. Vóór 

pakweg  2005 was een fractie van alle 

klimaatinformatie  nieuwswaardig. Dat 

is nu wel anders. Met deze gedachten 

en één doos knipsels zat ik laatst in de 

trein.

 

Door de OV-fiets op steeds meer stations 

is het treinreisgenot toegenomen. Goed, 

soms gaat een terugweg tussen 11.00 en 

14.00 uur sneller met de auto – is Neder-

land weer gewoon bereikbaar. Maar het 

‘tijdverlies’ wordt ruimschoots goedge-

maakt met de laptop op schoot. En voor 

een lege accu geen angst:  in de eerste 

klas kan de laptop ingeplugd worden 

in een twee-twintig stekkerdoos van de 

trein.  De eerste klas vierzit-plek biedt 

bovendien voldoende ruimte om de kran-

tenknipseldoos uit te stallen. 

April 2004: ‘Minister Brinkhorst (EZ) 

komt met Innovatie in Energiebeleid’. 

Het is de aftrap voor energiepaden en 

–hoofdroutes; het vervolmaken van de 

zoektocht naar energietransities is in-

gezet. We moeten tenslotte in 2050 een 

volledig duurzame energiehuishouding 

hebben. Inmiddels is het fenomeen uit-

gewerkt in zeven thema’s waaronder 

Duurzame Mobiliteit. Idee erachter: niet 

inzetten op één duurzaam kunstje, maar 

kijken naar het palet aan mogelijkhe-

den. Geweldig!

Oké, voor biobrandstoffen moeten we 

naar volgende generaties – de eerste con-

flicteert met voedsel. En rijden op aard-

gas (knipselmap 2002 is overvol) heeft 

‘plotseling’ een te hoog fossiele brandstof 

gehalte (!) – maar is uitermate geschikt 

voor het terugdringen van het stedelijke 

luchtkwaliteitsprobleem. Jammer dat 

we over waterstofmobiliteit weinig ho-

ren  – en, geloof me, daar gebeurt veel. 

We gaan nu ‘en masse’ voor elektrisch 

rijden. Fantastisch, want geen uitstoot 

tijdens het rijden – nu de elektriciteits-

aanvoer nog duurzaam. De transitiege-

dachte gaat verder. Neem de Minder Hin-

der Pas – gratis vervoer voor A2 / A73 

rijders tijdens de grootschalige weg- en 

tunnelwerkzaamheden rond Eindhoven 

en Roermond. Misschien dat de file-

aanschuivers een heuse ‘aha-erlebnis’ 

ervaren in de voor hun brandnieuwe 

‘mobility-mix’. Kom ik ze straks tegen in 

de trein.  Dit nummer van Change Ma-

gazine geeft u het kleurrijke en uiteen-

lopende palet van duurzame mobiliteit. 

Om te bewaren – hoeft u niet te knippen.
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