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0ver de K2
De Mount €verest, die Von Rooijen -
zonderzuurstoJ- ook al beklom, mog

don de hoogste berg zijn, de K2 is ook

de moeilijkst te beklimmen, en doar-

mee de gevoorlijkste, berg terwereld.

De KZ is veel steiler don de Mount

€verest. 0ok is de berg onvoorspel-

boor met meer kons op lowines en

vollende sfenen. AIs er íets gebeurt,

is redding uitgesloten. €én op de vier
klimmers díe de K2 beklimt, overlijdt.

Beide bergen liggen in het Himologa-

g ebe rgte í n Zuid-Chi no/Tibet.
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We laten bedrijven letterlijk hun vuilnis-

bak omkeren en vragen wat medewer-

kers zien. En wat ze ervan vinden. Dan

valt op hoe onnodig veel afval er is, zoals

de plastic flesjes water. Een oplossing is

vaak dat bedrijven hun inkoopgedrag
veranderen en hun leveranciers durven
aan te aanspreken op bijvoorbeeld ver-
pakkingen.

Het is het leukst als het verminderen van

afval een spel wordt. Dat bedrijven steeds

minder en minder afval willen overhou-

den - misschien zelfs wel zero woste.En

dat mensen elkaar erop aanspreken. Zo

ontstaat een funfactor en verandert ge-

woontegedrag zonder dure consultant.
Met als resultaat: minder kilo's aan de
weg, minder containers, minder heffing.

Een verduurzaming die bedrijven kunnen

opnemen in hun jaarverslag zonder dat
ze kosten hebben gemaakt.'

Schoonmoakbedr|ven holen elke dog
ofval bij bedrijven op - de ideole portner!
'Dat ¡s te kort door de bocht. Schoon-

maakbedrijven kunnen inderdaad een
waardevolle rol spelen. Alleen betekent
dat niet: de rotzooi van mensen opruimen

die zich niet verantwoordelijk voelen voor
hun afval. Dat is geen verbetering in hou-
ding en gedrag ten opzichte van afval, en

niet duurzaam. Van beide partijen niet.

Onze ambitie is dat mensen - beginnend

bij ongeconditioneerde kinderen - be,
drijven, gemeentes, particulieren, zo min

mogelijk afval overhouden. Bijvoorbeeld

door andere of geen verpakkingen. Het
overige afval moet geen afval zijn, maar

een grondstof. Het is een bewustzijn,

een ambitie, en de wil om daarnaar te
handelen. Dat bedoelen wij meÍ" zero
woste. Er zijn zelfs mensen van wie het

afval van een jaar in een weckpotie past.

Dit is een andere ambitie dan zoveel

mogelijk afval ophalen en daar grond-

stoffen van maken.

Je kunt als schoonmaakbedrijf twee din-
gen doen: optreden als adviseur en be-
drilven inlichten en begeleiden. Wij kun-
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nen daar met het Zero Waste Center bij

helpen. Daarmee betrek je je opdracht-
gever in het eigenaarschap van het pro-

bleem. Je komt als schoonmaakbedrijf
niet het afval opruimen, maar je zegt
tegen je klant: 'tij hebt in de toekomst
geen afval meer. lk ga jou helpen met

woste monogement." Een rol waar je als

schoonmaakbedr¡jf trots op kunt zijn. Je

voegt waarde toe.

Neemt je opdrachtgever dit eigenaar,

schap niet op zich, dan doet het bedrijf
afstand van het afval. ln dat geval zou ik

tegen schoonmaakbedrijven willen zeg-

gen: wat jullie ophalen heeft waarde.

Afval is een grondstof, gebruik het!'

Gebruiken iullie ook afvol von particulie-

ren, dot vio gemeentes wordt ¡ngezomeld?
'De samenwerking met gemeentes is

moeizaam. Zii krijgen tachtig eurocent

voor elke kilo plastic die aan de weg

wordt gezet. Dat is meer dan le voor oud

ijzer of kranten krijgt. Een verkeerde im-

puls, want zo vormt het voor gemeenten
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een verdienmodel. Daar komt bij dat wij

als inwoners van een gemeente ook af-

valstoffenheffin g betalen.

Van de verpakkingsindustrie moeten we

het ook niet hebben. Zij krijgen boetes

voor plastic in verpakking, maar rekenen

dat door aan de consument. De politiek

wil daar wel iets aan doen, maar dat duurt

lang. De kracht zit bij particuliere initia-

tieven, zoals zo¡ets innovatiefs als samen

een voertuig te bouwen.'

Waarom is juist Antorctico zo belongrijk

voor u?

Antarctica is anderhalf keer zo groot als

Europa en is het hoogste en koudste

continent van de wereld. Het bewaart

zeventig tot negentig procent van onze

totale zoetwaterhoeveelheid op de we-

reld. Je kunt wel nagaan dat als het iis

smelt, wij in Nederland een enorm pro-

bleem hebben met de zeespiegelstijging.

Bovendien verandert het leven in zee

ecologisch volledig. Gelukkig is Antarc-

tica tot 2O4B beschermd. Er is een pro-

tocol voor behoud, onder andere geen

militaire missies en n¡et boren naar olie.

Een verdrag dat door zestig landen is

getekend.'

Wonneer hoopt u Antorctica te bereiken?

'Ons vertrek staat gepland voor novem-

ber 2017. We hopen in de eerste week

van januari 2O1B de Nederlandse vlag

op de Zuidpool te planten. Het is enorm

spannend of de Solar Voyager deze tocht

volbrengt; 2.300 kilometer volledig au-

tonoom op en neer naar de Zuidpool.

Daarmee schrijven we geschiedenis.

En als we in 2018 dan op de Zuidpool

staan, en je kunt als klas het nummer

traceren van de hexagoon metje bood-

schap erop, dan kunnen kinderen zeg-

gen: "Kijk. dat is onze bijdrage!"
'Bovendien laten we als BV Nederland

zien dat je op zonne-energie naar het

einde van de wereld kunt rijden, met een

voertuig deels gebouwd van afval. Wij

bieden voor ons afvalprobleem een on-

gekende oplossing.' ¡tJ
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