
 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER

Ik heb me aangemeld als klimaatburgemeester, 
Een bijzonder fenomeen ingesteld door de overheid. Ik ben ook “aan-
genomen”. Nu nog wethouders. Klimaatburgemeesters zijn mensen die 
zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzetten om de CO2-uitstoot 
te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Ie-
mand die bijvoorbeeld op een originele manier met de buurt veel energie 
bespaart of juist klimaatbewuster consumeert. Ik weet wel dat ik van al-
les doe, maar ik weet ook dat ik lang niet genoeg doe, als ik mijn gedrag 
vergelijk met mensen die heel erg klimaatbewust leven of zogezegd he-
lemaal deugen op het gebied van duurzaamheid. Dan kun je ook best wel 
niet deugen waar het gaat om b.v. de omgang met mensen of je dienst-
baarheid aan je omgeving, maar je bent in ieder geval klimaatneutraal. 

Zo eet ik vlees en koop ik af en toe een bloemetje, 
zo heb ik een camper en heb ik de vloer van mijn huis niet geïsoleerd. 
Daarentegen liggen er wel zonnepanelen op mijn dak en vlieg ik nooit, 
noch zelfstandig, noch met het vliegtuig. 

Over de dilemma’s en keuzes die wij als burgers kunnen maken, 
ga ik in deze columns schrijven en ik wil daarin niet belerend zijn maar 
vooral de discussie aanwakkeren en stimuleren dat we doen wat nodig 
is om de wereld te bewaren en bewaken. Die stimulans heb ik ook zelf 
nodig en in die zin zijn deze columns ook een zelfreflectie waarin ik kwes-
ties aan de orde stel waar ook vele anderen mee zitten.

Ik ben wel klimaatexpert! 
Ik heb net een test gedaan en ik weet er een hoop van. Kennis en feiten 
dragen enigszins bij aan gedagsverandering maar niet veel. Daar wil ik 
het ook met u over hebben. Hoe komen wij gezamenlijk in beweging en 
waarom is dat nodig?

Ik hoop u met deze tweewekelijkse column enigszins te vermaken.

Rob van Otterdijk  

Rob van Otterdijk schrijft als klimaatburgemeester om de twee 
weken een column over wat hem bezighoudt op het gebied van 
duurzaamheid. 


