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De afgelopen tijd ben ik naar verschillende 
congressen geweest. Dé onderwerpen die steeds 
naar boven komen zijn klimaatverandering, CO2 
uitstoot en energieproductie. Vrijwel iedereen is 
ervan overtuigd dat we moeten omschakelen naar 
andere vormen van energieopwekking. Over 
energiebesparing wordt echter zo goed als niet 
gesproken. Geen woord bijvoorbeeld over woning-
isolatie. Verbazingwekkend! Want vrijwel geen 
enkel huis is hier geïsoleerd. Niet in het zuiden, 
waar het in de winter toch behoorlijk koud kan 
worden. (In juni heb ik een weekje lopen blauw-
bekken in Sydney, in een huis dat alleen verwarmd 
werd door elektrische kacheltjes.) En ook niet in 
het noorden, waar in de zomer de airconditioners 
flink staan te loeien. Alle huizen zijn energetisch 
gezien zo lek als een mandje. Besparing is de helft 
van de oplossing voor het energieprobleem. Maar 
dat is hier blijkbaar een blinde vlek.
 Als een land zo duidelijk een blinde vlek heeft, 
vraag je je af wat de blinde vlek van Nederland kan 
zijn. Misschien zit dat in een tweede alhier veel 
besproken onderwerp: voedselzekerheid. Met de 
stijgende wereldbevolking komt de capaciteit van 
onze voedselproductie in het gedrang. Nederland 
zet sinds Mansholt1 vooral in op intensivering en 
industrialisering van de landbouw om de voedsel-

productie op te krikken. Met succes, alleen wel 
met enorm veel energieverbruik. Voor Nederland 
een logische focus, gezien het algemene gebrek 
aan ruimte.
 De aandacht voor voedselproductie in Australië 
lijkt tot een hele andere weg te leiden. Er is ruimte 
genoeg. Geen reden voor de Australiër om afstand 
te doen van zijn droom: een vrijstaand huis op 
1000 m2. Het stedelijk gebied blijft mede daardoor 
fors groeien, ten koste van vruchtbare landbouw-
grond. Intensivering en stedelijke verdichting zie 
je hier maar weinig, maar in oude en nieuwe wijken 
is er volop groen in tuinen, straten en parken. 
 Op al dat groen verbouwen meer en meer men-
sen hun eigen voedsel. Niemand kijkt hier op van 
een groentebed, fruitboom of kippenren in tuin, 
plantsoen of park. Het Australische antwoord is 
niet intensivering van agrarische monoculturen, 
maar integratie van voedselproductie in de stede-
lijke omgeving. Het helpt bovendien om de 
levendigheid en gemeenschapszin te versterken. 
 Deze oplossing lijkt ook geschikt voor Neder-
land. Legio beleidsmakers en ontwerpers vinden 
dat de naoorlogse wijken teveel groen hebben. 
Bewoners van nieuwbouwwijken klinkeren mas-
saal hun voortuinen dicht. De enorme winst die 
moestuinen overal in de stad kan opleveren, van 

Thought for food 

In Wilga Avenue, Dulwich Hill (Sydney), 
hebben bewoners samen de straat tot 
een moestuin gemaakt. 
Bekijk het filmpje op YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=hpAXXk-J4cs.

tuin, tot straat, tot park, wordt niet gezien – maar 
is aanzienlijk: mensen raken meer betrokken bij 
hun woonomgeving, er ontstaat voldoening van het 
eten van eigen productie, de saamhorigheid wordt 
groter, beheerkosten nemen af, lichaamsbeweging 
neemt toe, gezondheidskosten dalen. De voordelen 
van deze oplossingsrichting zijn overduidelijk. En 
daar zou Nederland flink kunnen oogsten…

(1) Sicco Mansholt (1908-1995), minister van Landbouw 

en als zodanig verantwoordelijk voor het herstel van de 

voedselvoorziening in Nederland en de economisering van 

de landbouw, onder andere door middel van het invoeren 

van minimumprijzen en exportheffingen.
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