
Een tijdje geleden ben ik bij Joop zijn permacultuur project op visite geweest, het project is 

gevestigd in grolloo waar hij aan veganistische permacultuur doet. Joop doet niet alleen aan 

permacultuur maar heeft ook een leven wat verder zeer in balans is met de directe omgeving. 

Naar aanleiding daarvan heb ik hem gevraagd een kort stukje te schrijven over wat hij zoal 

gedaan heeft om zijn mondiale voetafdruk bijna naar nul te reduceren. Dat stukje volgt hier 

onder aan de mail. Het is vooral een stukje waar iedereen wat uit kan halen wat hij of zij wil. 

Dit is één strategie wat denk ik een mooi voorbeeld is van hoe je als enkel individu wel 

degelijk een heel groot verschil kunt maken. Veel leesplezier en Joop heel erg bedankt!  

--------------------- 

 

Ja, wat te schrijven over mijn duurzame levensstijl... 

Mijn motto is: probeer de wereld mooier te maken, maar in elk geval niet lelijker of armer 

[aan grondstoffen] of vuiler. 

 

Om te beginnen, ik ben sinds 1990 veganist, dat scheelt al een heleboel: je gebruikt voor je 

eten 100 x minder energie en water plus 5 x minder landbouwgrond dan vleeseters. In 1968 

was ik al vegetarier geworden. Toen was ik al van plan om op den duur veganist te worden, je  

moet voor zulke dingen de tijd nemen. Ook eet ik zo veel mogelijk biologisch voedsel. Voor 

een groot deel is dat makkelijk, omdat ik veel voedsel zelf verbouw. Op een stuk grond van 

1,4 ha bij Grolloo in Drente, dat ik in 1990 gekocht heb, ben ik bezig een vegan-organic  

boomgaard aan te leggen, volgens de permacultuur methode. Daar verbouw ik ook klein fruit, 

kruiden, bloemen, groenten, aardappels en druiven. Van sommige producten is de oogst groter 

dan mijn verbruik, zodat ik die producten verkoop of inmaak. Qua energiegebruik ben ik ook 

al aardig ver: mijn huis is nu een nul-energiehuis. Eerst heb ik het, bij een renovatie, goed 

geisoleerd, daarna heb ik 6 zonnepanelen aangeschaft. Mijn gasverbruik is minder dan 100 

m3/jaar, mijn stroomverbruik is ca 150 kwh/jaar [geen koelkast, geen tv, weinig elektrische 

apparaten, alleen spaarlampen, die vervangen gaan worden door ledlampen]. De productie 

van mijn zonnepanelen is ca 550 kwh/jaar, zodat ik ruim 300 kwh/jaar teruglever aan het net. 

Mijn afvalproductie is nu circa 2 vuilniszakken per jaar. Verder heb ik geen auto, doe alles 

per fiets [oa vouwfiets] & OV. Ook ben ik de laatste 7 jaar niet meer in het buitenland op 

vakantie geweest en heb ik sinds 2000 niet meer gevlogen. Daarvoor heb ik voor mijn werk 

een paar keer gevlogen. Nieuwe spullen koop ik nauwelijks, probeer alles in 2e handswinkels 

te kopen. Met mijn werk probeer ik duurzaamheid te bevorderen. Heb na mijn studie biologie 

veel axies gevoerd op energie- en milieu gebied, ook tegen oorlog en defensie [tegen militaire 

oefenterreinen in oa de Lauwersmeerpolder]. Heb  ook veel processen gevoerd, tot aan de 

raad van State, heb enkele boeken en vele artikelen geschreven. Heb lang bij AMOK gewerkt, 

een anti-militaristische organisatie. Daarna zo'n 8 jaar bij WISE, een internationale anti-

kernenergieorganisatie, in Amsterdam. Sinds 2000 heb ik een eigen bedrijfje in duurzame  

energie, vnl. zonne-energie [zonnepanelen] en energiebesparing. Sinds eind 2003 de subsidie 

op zonne-energie in een klap werd afgeschaft, moest ik weer wat nieuws verzinnen. Probeer 

artikelen te schrijven die ik kan verkopen, doe tuinklussen en werk meer op mijn stukje land, 

zodat ik meer kan verbouwen en meer kan verkopen. Omdat ik geen auto maar wel een eigen 

huisje heb, een benedenverdieping, en veel voedsel zelf verbouw, kan ik van weinig rond 

komen. Door actief te zijn in de Keerkring, sta ik voor een klein deel buiten  de geld 

maatschapij. Door artikelen te schrijven over veganistische landbouw, over energie, over Peak 

Food, probeer ik mensen en media te beinvloeden in een richting die ik goed vind. Helaas 

ontwikkelt de maatschappij zich nog steeds in een niet-duurzame richting.  Ik zou willen 

stellen dat de huidige westerse samenleving op uitbuiting en roofbouw is gebaseerd en in feite 

decadent is. Graag zou ik vele malen actiever zijn, maar ik wil nog langer mee & doe 

het daarom redelijk rustig aan. 


