MILIEUGOEROE WOUTER VAN DIEREN OVER
ONEINDIGE STRIJD TUSSEN VOORS EN TEGENS

DE PARADOX
VAN DE CHEMIE
Volgend jaar bestaat de VNCI honderd jaar. Chemie
Magazine besteedt hier uitgebreid aandacht aan. Te
beginnen met een interview met Wouter van Dieren.
Deze milieupionier en initiator van het Springtij Forum is
al decennia kritisch volger van de chemische industrie.
De forse stappen in emissiereductie en duurzaamheid
vindt hij niet genoeg: “De chemie valt telkens terug op
dezelfde debatten en reactiemodellen.”
Tekst: Henk Engelenburg

H

et is bijna een eeuw
geleden dat de chemiebedrijven in Nederland
zich verenigden in de
Vereniging van de
Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI). “Het is een krachtig signaal
dat de bedrijven zich zo vroegtijdig
hebben kunnen verenigen. Er zijn
maar weinig branches die hetzelfde
kunnen zeggen”, zegt Wouter van
Dieren, milieugoeroe, lid van de
Club van Rome en medeoprichter
van Milieudefensie, die erom
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bekendstaat dat hij geen blad voor
de mond neemt. Terugkijkend ziet
hij ook minder positieve kanten: “In
de jaren vijftig en zestig heeft de
chemische industrie gedanst op het
succes van DDT en aanverwante
pesticiden.”
Het illustreert volgens hem de spagaat van de chemische industrie:
het voorkomen van riskante of
verdachte chemische stoffen in producten gaat samen met een onbehaaglijk gevoel of verzet in de maatschappij tegen die stoffen. Die

geschiedenis herhaalt zich keer op
keer, stelt Van Dieren: “Je hoeft
maar even het internet op te gaan en
de voorbeelden rollen over je
scherm: ftalaten, fosfaten, monomeren, chloorderivaten, illegale
dioxide-stortingen door Philips
Duphar, en de Vapona-strip met
chloorverbindingen ter verdelging
van insecten in de woonomgeving,
die echter niet minder schadelijk
was voor met name zieke mensen.
Kortom, steeds weer enorme conflicten over telkens nieuwe stoffen.

VNCI 100 jaar
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Wouter van Dieren is vervlochten
met ‘zijn’ Terschelling.

Het is al te vaak een industrie geweest die de wereld niet begreep.”

Kentering

De mensen en groeperingen die
door de jaren heen producten van de
chemie ter discussie hebben
gesteld, staan in de jaren tachtig en
negentig volgens Van Dieren van
meet af aan op achterstand doordat
de grote chemiebedrijven ‘een
sterke vinger in de pap hebben bij
alle denkbare wetenschappelijke
instanties’. In de jaren negentig ziet

hij een kentering in vooral de
researchafdelingen van chemieconcerns waar ‘verlichte geesten’ aandringen op meer maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Die ontwikkeling krijgt in die tijd de wind in de rug
met de intrede van life cycle analyses,
het systematisch inventariseren en
analyseren van onder meer de
eigenschappen en de emissies van
chemische stoffen en de gevolgen
voor het milieu. Het onderzoek
wordt in eerste instantie gesponsord door de chemische industrie,

maar uitbesteed aan universiteiten.
“Daarmee kwam de analyse van de
producten in handen van onafhankelijke wetenschappers.”
De opkomst van de genetische
modificatie noemt Van Dieren ‘een
rare spagaat’. Want het zijn idealisten die de wereld van hongersnoden
willen bevrijden die deze technologie propageren en vervolgens
bestrijden vanwege de onvoorspelbare milieugevolgen en onrealistische prestatieclaims. Hij spreekt
van een nooit afgeronde discussie e
juli/augustus 2017 Chemie Magazine 15

‘Duurzaamheid vereist
leiderschap van bedrijven
die het voortouw nemen’
als gevolg van onder meer de
patentconflicten. Hij noemt dat
‘treurig’, omdat de genetische
modificatie in de nabije toekomst
hard nodig is om lokale gewassen
aan te passen aan de klimaatverandering. “Maar dat pleidooi mag je
tegenwoordig niet hardop houden.”

Half juist

Samenvattend stelt hij vast dat de
chemische industrie steeds met
dezelfde soort conflicten worstelt,
zij het met telkens nieuwe namen.
Hij ziet twee oorzaken. Allereerst
het model dat chemische producten
binnen bepaalde vastgestelde risicogrenzen veilig kunnen worden
gebruikt. Hij noemt dat half juist,
half niet juist. Half juist omdat de
natuur heel wat kan hebben, en half
niet juist omdat de natuur in principe niet mag worden belast met
stoffen die van nature niet in die
samenstelling en hoeveelheden
voorkomen. “Die paradox is nooit
opgelost. Vandaar dat er nog steeds
wordt gesleuteld aan veiligheidsmarges en acceptabele innames
van en blootstellingen aan riskante
chemische stoffen. Maar het is een
voortdurende, oneindige strijd. Er
zit, met andere woorden, een fundamentele fout in het systeem.”
De tweede oorzaak ziet Van Dieren

SPRINGTIJ FORUM 2017

Wouter van Dieren is oprichter van het duurzaamheidscongres Springtij Forum op Terschelling. Van 21
t/m 23 september komen er voor de achtste keer
sleutelfiguren uit de wereld van milieu, duurzaamheid en energie bij elkaar. VNCI-directeur Colette
Alma is er lid van de Klimaatjury, die zich zal buigen
over de vraag: welke gamechangers zijn nodig voor
een CO2-neutraal Nederland in 2050?
www.springtij.nu/springtij-2017
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in de weerkerende, volgens hem
wereldvreemde reactie van de chemische industrie op conflicten met
maatschappij en milieu. “Het parmantige geluid dat de chemie sterk
bijdraagt aan banen, welvaart en
innovatie en dat de mensen voor het
blok zet, stelt dat ze niet zonder
chemie kunnen. Het heet dan ‘chemie is overal’. Chemie is goed voor
u: dat moge waar zijn, maar tegelijkertijd zijn er ook veel welvaartsziektes en allerlei verschijnselen
die we niet goed kunnen duiden,
zoals allergieën, beroertes en
spierziektes, die we later blijken te
kunnen traceren naar stoffen in het
milieu. En er is het aanhoudende
sluipende gevaar dat allerlei stoffen
op termijn wel schadelijk blijken te
zijn voor mens en milieu. Het is de
paradox van de welvaartscreatie
door de chemie en de schade die
hetzelfde systeem veroorzaakt.
Zolang die niet is opgelost, blijft het
een oneindige strijd tussen voor- en
tegenargumenten.”

maar dat kapitaal te besteden aan
klimaatbeleid. Ruim de zee op!”
Van Dieren refereert aan een aandeelhoudersvergadering van DSM
waar de voorzitter een aandeelhouder lik op stuk gaf toen deze protesteerde tegen het feit dat DSM een
deel van het dividend had besteed
aan het World Food Program. Van
Dieren: “Daar werd leiderschap en
moraliteit getoond. Zo hoort het.”
Hij illustreert dit met een verwijzing
naar de vergeefse rondgang van
Avantium langs de grote chemiebedrijven om deelgenoten te vinden
voor de massaproductie op basis
van zijn PEF-technologie. Een kanten-klare vinding van Nederlandse
bodem waar niet de kunststofbedrijven maar wel de grote klanten in
spe, zoals Coca-Cola en Danone, in
hebben geïnvesteerd. Uiteindelijk
heeft BASF Duitsland toegehapt,
waarna de proeffabriek in België
komt te staan. “Waarom liet de chemische industrie in Nederland het
afweten? Omdat de meeste bestuurders werkzaam zijn voor de buitenlandse hoofdkantoren en omdat ze
maar een paar jaar deze functie
bekleden. Maar dan nog. Jullie zijn
toch zulke geweldige marketeers en
managers? Het gaat in zulke gevallen om een waardendebat. De heren
moeten leren begrijpen dat ze dus
moeten concurreren op de markt
van ideeën. Met activisten, jazeker.
Waarom kunnen zij dat niet?”

Ontkenningsstand

Leiderschap

Zolang een groot deel van de chemische industrie de verantwoordelijkheid blijft afwijzen voor de effecten van de eindproducten gaat de
strijd volgens Van Dieren door. Door
de schuld van bijvoorbeeld plastic
afval in het milieu bij de consument
te leggen, staat de sector ‘in de ontkenningsstand’, zoals de autoproducenten de verantwoordelijkheid
voor de schadelijke emissies wegsjoemelen. “Als producten van de
chemie het leven in de oceaan vernietigen, is het aan de chemische
industrie om alternatieve producten
te ontwikkelen zonder negatieve
effecten. Of daar tenminste openlijk
en transparant naar te streven.
Bijvoorbeeld door de komende tien
jaar geen dividend uit te keren,

Van Dieren ziet wel degelijk dat de
chemische industrie forse stappen
heeft gezet met het terugbrengen
van de emissies in de afgelopen
twintig jaar, met het optuigen van de
Topsector en het maken van duurzaamheidsafspraken. Het zijn
majeure veranderingen vergeleken
met de decennia daarvoor, maar hij
noemt het voor deze tijd toch nog
onvoldoende. “Omdat de chemie
telkens terugvalt op dezelfde debatten en reactiemodellen van jaren
her zonder intellectueel een stap
verder te komen. Dat wil zeggen, het
verder publiekelijk uitdragen van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de verduurzaming. En nogmaals, dat vereist leiderschap van bedrijven die het
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voortouw nemen.” Dat het aan leiderschap ontbreekt, vindt hij eigenlijk een algemeen probleem. De
overheid toont minder leiderschap
sinds veel overheidstaken aan de
markt werden overgelaten, maar
van de vrije markt valt niet veel te
verwachten: “Die bestaat eigenlijk
niet, aangezien alle markten verregaand zijn gereguleerd.”

Misverstand

Afgezien van leiderschap is het volgens Van Dieren nodig dat het misverstand wordt opgelost dat er een
fundamenteel verschil zou zijn tussen markt, overheid en consument.
Dit denken in tegengestelde belangen is naar zijn overtuiging uitsluitend te overstijgen door verregaande samenwerking tussen
bedrijfsleven, wetenschap, overheid
en belangengroeperingen. Hij ziet
hier en daar signalen van dit nieuwe
denken. Hij noemt werkgeversorga-

nisatie VNO-NCW, die niet langer
uitsluitend faciliterend optreedt voor
de achterban, maar meer en meer
richting aangeeft, ‘net als het ministerie van Economische Zaken’.
Er is momenteel geen enkele
andere richting dan duurzaamheid,
vindt Van Dieren. Daarin komen
naar zijn overtuiging alle belangen
en waardesystemen samen. Het
thema biedt volop kansen om het
denken in paradoxen te overstijgen:
“Om vervolgens te zien dat het dan
wemelt van de mogelijkheden.”

Eindtijd

Deze benadering is in september de
rode draad van het Springtij Forum,
het jaarlijkse duurzaamheidscongres op Terschelling, waarvan Van
Dieren de ‘founding father’ is. Het
Institute voor Sustainable Process
en Technology (ISPT) neemt tijdens
de komende editie in september
vernieuwingen in de industrie onder

de loep. “We laten de ngo’s zien dat
de grote industrie het kan, niet als
greenwash, maar door werkelijk aan
te sturen, vernieuwing, vooruitzien,
gezamenlijkheid, alles passend in
een groot verhaal van verantwoordelijkheid.”
Van Dieren spreekt van ‘de ongelooflijke kracht van de verbinding’
die je op dit moment op aarde ziet.
“Overal zie je mensen die de oude
systemen willen weghalen. Het zijn
vooral jongeren over de hele wereld
die hierin voorgaan. Het is een verbijsterend sterke kracht. Daar zit
waarschijnlijk de grootste en laatste
overlevingskans. Want de huidige
economische orde is in zijn eindtijd
geraakt. We gaan een escalatie van
effecten meemaken door de opwarming van de aarde. Steeds meer
actuele berekeningen laten zien
dat het allemaal veel sneller en
heftiger zal gaan dan eerst werd
voorspeld.” p
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OMSTREDEN MILIEUACTIVIST

Wouter van Dieren (1941) was betrokken bij het rapport ‘Grenzen aan de
Groei’ van de Club van Rome, dat een
doemscenario bevatte ten aanzien
van de groei van de wereldbevolking,
vervuiling, voedselproductie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
Critici vonden dat het te veel voorbijging aan de mogelijkheid om de problemen met nieuwe technologieën
het hoofd te bieden. Van Dieren was
ook medeoprichter van Milieudefensie, waarvan hij enige tijd voorzitter
was. Hij wilde echter niet ‘de barricaden op’, maar zag meer in samenwerking met het bedrijfsleven en de
overheid. Dit werd hem door menigeen niet in dank afgenomen. Hij
werkte onder meer met het bedrijfsleven aan de succesvolle verduurzaming van de wasmiddelenproductie
in de jaren tachtig en stond de afgelopen decennia multinationals als
AkzoNobel en Albert Heijn bij met
het opzetten van een milieubeleid.
In 2006 reikte de Vereniging van
Milieuprofessionals hem de Gouden
Rachel Carsonpenning uit. De jury
rekende hem tot ‘de grootsten uit het
milieuvak’. In 2012 nam Van Dieren
een opdracht aan van Tulip Oil om te
onderzoeken of er onder de bevolking van Terschelling, waar hij al zijn
hele leven woont, draagvlak was om
er naar gas te boren. Er werd hem
heulen met de vijand verweten.

