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Een tuin zo mooi

natuurdagboek 11 maart 2011

Fotograaf J. Henry Fair vangt zijn publiek met schoonheid,
om vervolgens het verhaal over de giftige littekens in de
aardkorst te vertellen.

Schoonheid lokt naar littekens

U en ik hebben er natuurlijk niet
aan meegedaan, maar als natie hel-
pen we vaak regeringen in het zadel
die natuur een luxeartikel vinden.
De door ons gekozen rentmeesters
vinden asfalt, auto’s, beton, mega-
stallen en fabrieken beter voor de
samenleving dan natuur en land-
schap. Ze steken ’de handen uit de
mouwen’ en zijn nu eens ’daad-
krachtig’, dan weer ’krachtdadig’
begonnen de natuur af te schaffen.
Want er zijn altijd mensen die een
tweede Mercedes willen en voor
tweede Mercedessen moet alles wij-
ken, dat is algemeen bekend.
Natuurbeherende organisaties re-
ageren alvast op de bezuinigings-
plannen door hun bezoekerscentra
te verhuren aan zakenlieden die op
de hei willen vergaderen. Die daar
in hun tweede Mercedes naartoe rij-
den en de natuur beschouwen als
een fraai decor voor het najagen
van hun targets.
We kunnen onze groene, linkse
hobby ook zelf beoefenen. Vroeger
keek mijn kinderkamer uit over de

tuinen in het huizenblok. Het was
een groen geheel dat spechten en
egels huisvestte. Ik zag er de schut-
tingen en muren oprijzen. Onder-
tussen hebben we alle tuinen om-
heind en zijn we ze aan het verhar-
den. Terwijl we van onze tuinen een
ecologische hoofdstructuur zouden
kunnen maken. De vroegere mede-
werkster van ’Vroege Vogels’ Carla
van Lingen voegde de daad bij het
woord. Zij streeft naar een landelijk
web van tuinnatuur. Ik zie veel be-
tegelde tuinen met vier, vijf vetbol-
len. Daar houden ze van vogels en
moet Carla voet aan de tuingrond
kunnen krijgen. Op http://vroegevo-
g e l s . v a r a . n l / Tu i n r e s e r v a t e n . 8 0 5 . 0 .
html kunnen tuinen meedingen
naar de status van tuinreservaat.
Ook is daar te lezen hoe een tuin zo
mooi kan worden dat zelfs wilde
planten en dieren er willen leven.

Koos Dijksterhuis

w w w. t r o u w. n l / g r o e n
Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur

Tuinen kunnen meedingen naar de status van tuinreservaat.
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Hans Marijnissen

Op het eerste oog lijken de
prints op Renaissance-schil-
derijen, maar wie beter kijkt

ziet dat er ’iets’ niet klopt. Er rijdt
een gele bulldozer door de met zorg
neergezette lijnen. Of de oranje-rode
bloemmotieven worden doorsneden
door een industriële stellage.

De Amerikaanse fotograaf en mi-
lieuactivist J. Henry Fair wil zijn pu-
bliek verleiden met de schoonheid
van zijn beelden, om vervolgens te
wijzen op wat er eigenlijk niet deugt.
De bloem is in werkelijkheid een
tank in Fort McMurray in Canada
met opgewerkte olie. En het lijnen-
spel is een opslag van kolenas. Het
zijn giftige plekken, vervuilende
plekken, evil, zoals Fair het uitdrukt.

Vijftien jaar geleden begon Fair met
het fotograferen van industriële
complexen en raffinaderijen. „Ik
kroop de terreinen op en legde de
voor mij totaal onbekende installa-
ties vast. Dat was vóór 9/11, en dus
kon je bij ontdekking hooguit van
het terrein worden verwijderd. Nu
zou ik gearresteerd worden.”

Maar Fair hoeft het niet meer van
de insluipingen te hebben. Na een
commerciële nachtvlucht ontdekte
hij bij de landing – het werd net licht
– de contouren van twee enorme
schoorsteenpijpen van een kolen-
centrale, die prachtig door het wol-
kendek staken. „Ik dacht: dat is het.
Ik moet geen terreinen op om de ver-
vuiling vast te leggen, ik moet er bo-
ven gaan hangen! Door een birds eye
is de verontreiniging heel onnatuur-

lijk.” En zo begon hij zijn serie over
’littekens in het landschap’.

Fair trapte af met een project over
de geïndustrialiseerde Mississippi-
monding bij New Orleans, die niet
voor niets Cancer Alley wordt ge-
noemd. Hij ontdekte hoe vervuiling
het beste van bovenaf is te vangen. In
een Cessna met verwijderde passa-
giersstoelen, ligt Fair op zijn buik zo-
dat hij vanuit het geopende vracht-
luik bijna loodrecht het verspillende
(of verspilde?) landschap kan vast-
leggen.

In het begin zocht Fair sec naar fo-
togenieke scenes om pas daarna met
een auto de fabrieken af te gaan voor
onderzoek naar de specifieke chemi-
sche processen die op zijn gemaakte
foto’s te zien zijn. „Vaak had ik wer-
kelijk geen idee, maar door mijn

werk ben ik erachter gekomen wat
we werkelijk met de aarde doen.”

In de latere ontwikkeling van zijn
project deed Fair eerst research naar
milieuvervuilende productieproces-
sen, om die pas daarna op foto’s vast
te leggen. Hij breidde zijn werkge-
bied ook uit. Via Canada kwam hij in
Spanje uit en het Oostblok – en wat
zou hij het Nederlandse Botlek-ge-
bied geweldig vinden. Maar daar is
hij nog niet aan toe gekomen.

Fair is fotograaf, maar nog veel
meer milieuactivist, die zijn camera
gebruikt als wapen. Hij gruwelt van
de Amerikaanse samenleving van
’veel’ en ’wegwerp’.

„Ik ben erg van de cijfers”, zegt hij.
„Mag ik even? Wist je dat van de
energie uit het productieproces van
één aluminium frisdrankblikje een

laptop drie uur kan functioneren? In
Amerika liggen de vuilnisbakken er
vol mee, hier in Amsterdam trou-
wens ook.

„In de VS drinkt iedereen zijn kof-
fie uit van die kartonnen bekertjes.

Ik kan het niet laten die allemaal op
te tellen en dan uit te rekenen hoe-
veel bomen daarvoor moeten sneu-
velen. We kunnen de verwoesting
van de aarde pas keren als we ons
consumentengedrag veranderen.
Daar begint het mee. Met de essen-
tiële vraag: welk toiletpapier gebrui-
ken we?”

In zijn ’strijd’, zoals Fair die zelf
noemt, zijn woorden en definities
ook van groot belang. Het woord ’mi-
lieu’ bijvoorbeeld gebruikt hij niet
meer. Te saai, op afstand. Hij gaat lie-
ver uit van het life-support-system, dat
te vertalen valt als: ’levensbron’.

„En wat vind je van de term conser-
vatief, in de zin van behoudend, be-
schermend. Wordt het niet tijd dat
juist groene activisten deze term op-
eisen?”

Frank Petersen

Een gek idee: er is een kleine kans
dat je die kartonnen doos die je in de
supermarkt vult met boodschappen
al eerder in handen hebt gehad,
maar dan als krant. Papier is immers
een grondstof die prima opnieuw te
gebruiken is. Dat gebeurt al eeuwen.
Nu is er iets nieuws: cradle to cradle
k a n t o o r p a p i e r.

De Nederlandse afvalverwerker
Van Gansewinkel claimt dat de
grondstofketen van kantoorpapier
nu rond is. Dat bespaart hout, water,
elektriciteit en geeft een lagere CO2-
uitstoot.

Het cradle to cradle-papier is niet
te koop bij de afvalverwerker zelf

maar bij Océ, een bedrijf gespeciali-
seerd in kantoorartikelen en kopi-
eermachines. Richard Poelen van
Océ Nederland vertelt dat er veel
vraag is naar, en aandacht, voor het
product, maar hij kan geen verkoop-

cijfers noemen. Klanten voor deze
nieuwe papiersoort zijn, zegt Poe-
len, mkb-bedrijven die trendsetter
willen zijn in maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen en grote be-
drijven die dat al langer doen.

Van de 225 kilo papier die per per-
soon jaarlijks wordt gebruikt, wordt
zo’n 75 procent ingezameld. Al dat
ingezamelde papier wordt geschei-
den: voor verschillende soorten pa-
pier en karton zijn verschillende
soorten oud papier nodig. Uiteinde-
lijk wordt al dat papier en karton ge-
perst in balen en verkocht aan pa-
pierfabrieken in Europa en Azië die
er nieuw papier of karton van ma-
ken.

„Wij gaan een stap verder”, zegt di-

recteur communicatie Frank Jans-
sen van Van Gansewinkel. „We halen
het oude kantoorpapier apart op.
Vaak gaat het om vertrouwelijke
stukken uit archieven die soms al
door de versnipperaar zijn gehaald.
De snippers gaan naar de Duitse pa-
pierfabrikant Steinbeis. Die haalt al-
le nietjes eruit en verwijdert de inkt
met een milieuvriendelijke zeep.
Wat overblijft is een basis van hoog-
waardig materiaal waarmee we op-
nieuw papier maken. Al het kantoor-
papier dat wij inleveren bij de fa-
briek is grondstof voor dit papier.
Van ónze input wordt dus ook óns pa-
pier gemaakt.”

„Zolang er papier is wordt het al
hergebruikt”, zegt Arie Butterman

van papiermolen de Schoolmeester,
een molen die nog altijd papier
maakt. „Van 100 procent oud papier
kun je prima, zonder toevoeging van
nieuwe vezels, weer nieuw papier
maken. Maar als dat hele proces een
paar keer achter elkaar herhaald is,
moet je toch nieuwe grondstof toe-
voegen. Die oude vezel krijgt iedere
keer een knauw als ie opnieuw opge-
lost wordt en wordt telkens een beet-
je korter. Bij elke keer hergebruik ga
je een stapje terug.”

Butterman: „Van oude kranten
kun je geen papier maken voor een
mooie kalender. Kranten zijn alleen
nog geschikt voor karton.”

De voorlichter van de Koninklijke
Nederlandse Papier en Kartonfabrie-

ken beaamt de les van de papiermo-
lenaar. „Vezels kunnen in theorie on-
geveer zeven keer ingezet worden
als grondstof. Dus je moet altijd een
deel van de grondstof nieuw invoe-
ren.”

„Besef ook dat er zo’n vijftig soor-
ten papier zijn met allemaal een an-
dere kwaliteit. Van virgin papier voor
kalenders en glossy tijdschriften tot
krantenpapier dat al een paar keer
gerecycled is. Oud papier uit kanto-
ren is van een specifieke kwaliteit.
Door die soorten goed te scheiden
kun je het proces misschien wat va-
ker herhalen. Toch moet ooit nieuwe
grondstof toegevoegd worden. Dat
kunnen verse houtvezels zijn of een
relatief nieuwe soort oud papier.”

groendoen

En nu hopen dat de papiervezel het wat langer houdt
Het nieuwe kantoorpapier blijkt dus
niet keer op keer herbruikbaar. Het
is eerder een slimme samenwerking
tussen gebruiker, inzamelaar, fabri-
kant en verkoper. Een gescheiden
stroom papier van één oorsprong
voor één product.

Frank Janssen van Van Gansewin-
kel: „Het is geen cirkel die voor eeu-
wig door kan gaan. Bij normaal her-
gebruik kun je zes tot zeven keer van
oud papier nieuw papier maken. Wij
denken dat het nu vaker kan.”

„En”, zegt Janssen, „Wij leveren
meer oud papier aan dan we als
nieuw kantoorpapier terugbrengen
in de cyclus. Dus deze soort bestaat
wel degelijk uit 100 procent gerecy-
cled papier.”

’Lightning
Rods’: het lijkt
op een bloem
met iets indus-
trie-achtigs. Het
is opgewerkte
olie in een tank
in Alberta, Ca-
nada.

Titelloze foto:
Geen gele bulldo-
zer op een met
zorg uitgezette
lijn, maar de op-
slag van kolenas.
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Wist je dat met de
energie van het
productieproces
van één aluminium
frisdrankblikje een
laptop drie uur kan
functioneren?

Erika de Joode

Afstuderen in windenergie, dat kan
vanaf september. De Noordelijke Ho-
geschool Leeuwarden (NHL) begint
dan een afstudeerrichting offshore
windenergie.

Daarmee heeft de hogeschool naar
eigen zeggen een primeur. Toch bie-
den ook enkele technische universi-
teiten in Nederland specialisaties
aan in windenergie.

„Het verschil met wetenschappe-
lijk onderwijs is dat wij heel prak-
tisch zijn. We willen windmolens
rendabel maken”, zegt Angela Schat,
ingenieur en betrokken bij de nieu-
we opleiding.

Waarom dan die focus op wind-
energie op zee? De productie van
energie op die plek is duurder dan op
land, omdat windmolens in zee
moeilijker te onderhouden zijn.
„Juist daarom”, zegt Schat. Een van
de drie speerpunten van de nieuwe
opleiding wordt het plannen van on-
derhoud en de coördinatie van on-
derhoudsteams. Ook leren de stu-
denten hoe ze van innovatieve ont-
werpen een commercieel product
kunnen maken.

„We richten ons in eerste instantie
op offshore windenergie, maar alles
wat je op zee leert, kun je ook op land
toepassen”, zegt Schat.

Studenten aan technische uni-
versiteiten kunnen zich toch ook

bezighouden met onderhoud en
commercie?

Schat: „Misschien wel. Maar
meestal worden studenten daar al-
leen opgeleid om innovatieve pro-
ducten te ontwikkelen. Wij bordu-
ren daarop voort door te proberen
een hoger rendement te halen uit de
dingen die zij hebben bedacht. We-
tenschappelijk kunnen de ontwer-
pen heel goed zijn, commercieel zijn
ze dat vaak nog niet.”

Nederland moet in 2020 14 pro-
cent van zijn energie duurzaam op-
wekken. Windmolenparken op zee
kunnen hieraan bijdragen, zegt
Schat. De helft van het land is omge-
ven door zee en bovendien waait het
op open water vrijwel altijd.

’Die oude vezel
krijgt iedere keer
een knauw als ie
opgelost wordt. Bij
ieder hergebruik ga
je een stapje terug’

Hogeschool wil windmolens
op zee rendabel maken

Expositie

J. Henry Fair exposeert onder de ti-
tel ’Abstraction of Destruction’ van-
af morgen tot 30 april in Galerie
Eduard Planting, Eerste Bloem-
dwarsgracht 2-links in Amsterdam.
Open van woensdag t/m zaterdag
van 13 -18 uur. Ook het fotoboek
van Fair met de titel ’The Day after
To m o r r ow ’ is daar te koop. Prijs: 35
euro. J. Henry Fair: fotograaf, activist.


