
Hoe belangrijk is het milieu voor jou?
Ria Huisman geïnterviewd door Einar Sies

Even voorstellen

Ria heeft jaren gewerkt in de medische zorg. De laatste 25 jaar voor  haar 
pensioen werkte ze bij de de afdeling stadsvernieuwing van de gemeente 
Den Haag.
Vanaf de oprichting in 2010 is ze lid van de Haagse Dominicus. Ze zingt er in 
het koor en is secretaris van de Stuurgroep Liturgie.

Vind je duurzaamheid belangrijk?

Ja, ik vind duurzaamheid belangrijk. Wij mensen hebben de aarde te leen 
gekregen en mogen er op wonen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat alle 
leven het goed heeft, dat we de aarde niet uitbuiten en uitputten, voor nu en 

voor ons nageslacht.

Hoe groen vind je jezelf?

Ik vind mezelf redelijk groen. Ik heb geen auto  en vlieg ook nooit. Reizen doe ik meestal op de fiets 
of met het openbaar vervoer. En met vakantie blijf ik bijna altijd in Nederland; meestal ga ik naar 
Noord Nederland. Dat kost me overigens geen enkele moeite, want autoreizen en vliegreizen, verre
reizen in het algemeen, vind ik niet leuk, ik heb er geen behoefte aan.

In onze flat hebben we overal dubbel glas laten aanbrengen. Toen we er kwamen wonen was 
alleen de woonkamer voorzien van dubbel glas.

Verder scheiden we ons afval zo veel mogelijk.

Ook probeer ik zo min mogelijk producten in plastic verpakking te kopen. Toch verbaas ik me erover
hoe gauw onze bak met plastic afval weer vol is.

Ria koopt zoveel mogelijk biologisch en eet heel weinig vlees, wel eet ze vis, kaas en eieren.
Ze koopt zelden snijbloemen, omdat bij de kweek daarvan vaak veel gif wordt gebruikt.
Voedingsmiddelen koopt ze bij voorkeur niet van heel ver weg of buiten het seizoen - geen appels 
uit Chili of aardbeien in de winter, dus - maar daarin is ze niet heel strikt.
En natuurlijk gebruikt ze, zoals bijna iedereen, spaarlampen in huis.

Zijn er dingen die je duurzamer wilt doen?

Ik koop regelmatig kleren zonder erop te letten of die milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Laatst las
ik ergens dat de productie van één spijkerbroek 7.000 liter water kost. 
Eigenlijk zou ik daar meer op moeten letten, maar daar ben ik laks in. Het is niet zo gemakkelijk om
milieuvriendelijke spijkerbroeken te vinden. Ze zullen ook wel duurder zijn, maar dat is logisch.

Wel gooi ik weinig kleding weg. Kleren die niet meer passen geef ik aan iemand anders of breng ik 
naar de kringloopwinkel.

In het kader achter dit interview staan tips over milieuvriendelijke kleding.
Einar

Voel je je schuldig als je sommige dingen niet zo duurzaam doet als je eigenlijk zou willen?

Nee, dat niet. 



Erger je je als anderen zich weinig of niets van het milieu aantrekken?

Ja zeker. Al die rijen op Schiphol, zelfs nu. 
Onbegrijpelijk. Ik zeg er niets van, maar dat kost me wel moeite.

Vind je dat het milieu in vieringen van de Haagse Dominicus aan de orde moet komen?

Jazeker, wat mij betreft zou het wel vaker dan in die ene jaarlijkse 'groene viering' aan de orde 
mogen komen. In de voorbeden wordt er wel regelmatig aandacht aan besteed, heb ik de indruk.

Vind je de Werkgroep Groene Dominicus een goed initiatief?

Jazeker! Mooi dat de werkgroep het initiatief heeft genomen voor zonnepanelen op het dak. Ik 
vraag me af wat een volgend project is.

Een volgend project van de werkgroep is het duurzamer en toegankelijker maken van de tuin van Bethel, maar
dat project kent nu een tijd weinig voortgang, door de kosten.
Verder zorgt de werkgroep elk jaar voor een groene viering, voor bijeenkomsten over milieu-onderwerpen en 
ze verzorgt het groene deel van de Haagse Dominicusbrief.

Denk je dat de corona-pandemie te maken heeft met de manier waarop de mens omgaat met het
milieu?

Het ontstaan van het virus heeft daar niet zo mee te maken, denk ik. Maar de snelle verspreiding 
heeft te maken met alle reizen van zoveel mensen.
Het was overigens wel mooi om te zien hoe rustig het op de weg en in de lucht was tijdens de 
lock-down.

Ben je het eens met de stelling 'Een beter milieu begint met jezelf?'

Jazeker. “Wat maakt het uit als ik bespaar; mijn aandeel is maar zo klein” is echt onzin. Als 
niemand rekening houdt met het milieu gaat het helemaal fout, en als iedereen zich inspant heb je 
een enorme besparing. 
Maar de overheid moet daarbij wel regelen en ingrijpen bij grote bedrijven.
Dat de overheid de KLM nu zo'n grote lening en garantie geeft zou niet moeten gebeuren zonder 
voorwaarden.

Zie ook het boek  'Een beter milieu begint niet bij jezelf', van Jaap Tielbeke dat elders in deze HD-brief wordt 
besproken. Tielbeke bedoelt daarmee niet te zeggen dat individueel groen handelen niet nodig is, maar dat 
enkel dat onvoldoende is.

Dank je wel Ria!

DUURZAME KLEDING
 Een verzamelwebsite/webshop voor duurzame kleding vind je op www.projectcece.nl. 

◦ Op die website staat ook een artikel over hoeveel water nodig is voor de productie van spijkerbroeken en
waarom dat zo is:
https://www.projectcece.nl/blog/dit-is-waarom-het-zoveel-water-kost-om-een-spijkerbroek-te-maken/

 https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/5x-duurzaam-denim
Op deze website van de ASN-bank worden 5 merken van  duurzame spijkerbroeken genoemd.

Ik kan de claims op deze sites niet controleren, ze zien er wel betrouwbaar uit.
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