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Wie: Dirk de Jager
Wat: Ecowijk

‘Ecowijk’, ‘milieuwijk’ of ‘waterwijk’, het mi-
lieuvriendelijke en autovrije GWL-terrein in
stadsdeel Westerpark heeft er in de loop der

jaren verschillende namen bij gekregen. Dirk de Ja-
ger (52) woont er al tien jaar in een woongroep. De
GroenLinksbestuurder Verkeer en Milieu voor stads-
deel Westerpark kwam er wonen een jaar na de op-
levering van de laatste huizen.
De zeshonderd duurzaam gebouwde woningen op
het voormalige terrein van het Gemeentelijk Water-
leidingbedrijf hadden groene daken, regenwaterin-
stallaties voor het spoelen van de wc’s en een col-
lectieve cv in de vorm van een warmtekrachtkoppe-
ling. De Jager: “Toen was alles nog heel revolutio-
nair, maar het meeste is nu alweer achterhaald. De
HR + ramen bijvoorbeeld, dat is nu al lang dubbel
plus met veel hogere isolatiewaarden.”
De Jager kwam er wonen met zijn vriendin en twee
kinderen, nu tien en veertien, toen nog klein. “Voor-

al dat autovrije trok ons erg aan. Kinderen horen
niet op te groeien in een wijk met veel auto’s, maar
tussen het groen. Hier staat niet de auto maar de

mens centraal.” En niet alleen het kind. “Ook de vol-
wassenen kunnen hier een potje gaan voetballen
als ze dat willen.”

Bovendien paste de wijk in het idee dat De Jager en
zijn vriendin over groen en duurzaamheid hadden:
“Het is toch belachelijk dat we in 150 jaar bijna alle
natuurlijke energiebronnen erdoor heen hebben
gejaagd? Het klimaat gaat echt de verkeerde kant
op als we nu niets doen. We moeten spaarzaam met
onze grondstoffen omgaan.”
Als portefeuillehouder Verkeer en Milieu besteedt
De Jager veel aandacht aan het renoveren van oude
huizen, zodat deze energiezuiniger en duurzamer
in het gebruik worden. “Daarbij letten we vooral op
isolatie, maar ook op subsidiëring van zonnepane-
len en groene daken.”
Wat hij doet in zijn eigen huis? “Overal spaarlampen
natuurlijk en zoveel mogelijk afval gescheiden. Zo
houden we natuurlijk het papier, het glas en de bat-
terijen apart en hebben we in de tuin een compost-
bak voor het gft-afval.”
Verder probeert de familie De Jager zoveel mogelijk
apparaten uit te schakelen als ze die niet nodig heb-
ben. “De televisie, de geluidsinstallatie, printers:
dat soort apparaten hoeven vaak helemaal niet aan
te staan.” Bij de aanschaf van nieuwe apparaten
wordt eerst goed nagedacht over het nut ervan:
“Voordat de afwasmachine er kwam, hebben we
ons afgevraagd of we hem wel echt nodig hadden.
Daarom zal je bij ons ook geen energieslurpende
apparaten als een magnetron of een wasdroger vin-
den.”

MARIANNE LAMERS

‘Apparaten
uitschakelen’

Dirk de Jager, vriendin Christien Brouwer en dochters Larissa (10) en Lotte (14) . FOTO PETER ELENBAAS

Gert Spaargaren, hoogleraar milieubeleid aan de
Wageningen Universiteit

‘B
innen de milieubeweging is er al-
tijd een onderstroom geweest van
mensen die zich bezighielden met
het verbouwen van eigen voedsel,
verwerken van afval en opvangen

van regenwater. Transition towns verbreiden
zich sinds de nieuwe groene golf via internet als
een olievlek. De beweging heeft de technologie
mee. Zonne-energie neemt op grote schaal toe.
En burgers staan open voor alternatieve energie
en meer natuur in de wijk. Maar ik plaats mijn
vraagtekens bij het streven naar een meer lokale
zelfvoorzienende maatschappij. Het is wel te
verklaren. Hoe meer globalisme, hoe meer loka-
lisme. Ook uit angst voor identiteitsverlies. Maar
de romantische hang naar een pre-industriële
samenleving staat te ver af van een moderne le-
vensstijl. De meeste mensen willen niet sober-
der leven of terug naar een gemeenschapsleven
waar composthoop, kerk en kruidenier op loop-
afstand zijn. Je kunt niet zomaar de wereld op
slot doen. We zijn internationaal te afhankelijk
van elkaar.”

Jan Heijns, beleidsadviseur Milieucentrum 
Amsterdam

‘Het positieve aan transition towns vind
ik dat ze niet blijven hangen in geklaag
over bedreigingen. Ze dóen wat en zijn

oplossingsgericht. Dat spreekt burgers aan. De
smeltende ijskappen op de Noordpool zijn te ver
weg. Maar het regelen van energiezuinige straat-
verlichting in je buurt is veel concreter. Als je iets
wilt, kán het. Daarbij schuwen ze het contact
met de lokale overheid niet. Voor het slagen van
veel plannen zijn ze in hoge mate afhankelijk
van de stedelijke infrastructuur. Het zijn kleine
stappen naar een groenere wereld. Ik denk niet
dat je in de stad helemaal tot het uiterste kunt
gaan bij zelfvoorziening. Ten eerste zijn er ande-
re ruimtevragers. Wil je een parkeerplek voor je
deur of een moestuin? Ten tweede zou in Am-
sterdam de helft van de energie zelf kunnen wor-
den opgewekt. En waar haal je dan de rest van-
daan? Uit Rusland? Uit een windmolenpark in
de Noordzee?”    vol vruchtbare grond zijn gestort op de vervuilde zandvlakte. FOTO MARC DRIESSEN

‘Kleine
stappen’
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