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‘Als we dingen voor
twee tientjes uit
China kunnen laten
komen, laten we
het niet voor vijf
tientjes repareren.’
Arjan Witte weet
wat er misgaat. ‘Er
wordt veel geroepen
over het klimaat,
maar laten we het
ook eens hebben
over het tekort aan
grondstoffen.’

‘V

oordat je iets maakt,
moet je ervoor
zorgen dat het een
waardevol tweede
leven krijgt.’ Waarom.
Honderd jaar geleden woonden we
met 1,5 miljard mensen op de wereld
en nu met 7 miljard. In 2050 zijn we
waarschijnlijk met 10 miljard mensen.
‘Die willen allemaal eten en drinken,
wonen en werken. Daarvoor gaan we
grondstoffen tekortkomen!’

Circulaire economie?
Arjan staat opgewekt in het leven. Hij
is beslist geen zwartkijker. ‘Maar we
moeten de komende jaren wel belang
rijke stappen zetten op het gebied
van circulaire economie.’ Dat is een
moeilijk woord. Wat is houdt dat in?
‘Het betekent dat oude producten hun
economische waarde behouden en in
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Molenviergang
De Molenviergang is een serie
van vier windmolens, ten noorden
van Zevenhuizen aan de Rotte.
De molens zijn gebouwd rond
1722. In 2008 stelde de Nederlandse overheid ongeveer
€ 472.000 beschikbaar voor
het uitvoeren van achterstallig
onderhoud aan de molens. De
provincie Zuid-Holland en particuliere donateurs vulden dit bedrag
aan. De werkzaamheden werden
in 2011 afgerond.

andere vorm weer een nieuw leven
krijgen. Stel voor dat je w
 asmachine
kapot is en alleen met een dure repa
ratie hersteld kan worden. Dan gooi je
hem weg. Wat een verspilling! Waarom
zouden we geen was-uren in kunnen
kopen bij de fabriek? Die zet een
wasmachine bij ons neer en repareert
die als hij kapot is. Bezit gaat plaats
maken voor gebruik.’
De circulaire economie raakt onze
manier van leven. ‘In het kader van
duurzaamheid zitten we middenin een
energietransitie, maar dit is breder.
Het kan ook betekenen dat je dage
lijks voedsel bij de boer om de hoek
vandaan komt.’ Arjan is geen dromer

en ook geen drammer. ‘Dit is een zaak
van lange adem. Er moet een knop
omgaan. Daar moeten we nog hard aan
werken. Op dit moment hebben we al
1,7 aarde nodig om in onze behoeften
te voorzien. We putten de aarde uit.’

maken. ‘We hebben maar één aarde
en het is onze opdracht om daar goed
voor te zorgen, totdat Jezus terugkomt.’
Hij stelt nuchter vast dat de zorg voor
de schepping op dit moment onvol
doende is.

Geloof

Arjan kijkt naar de koffie. Het is alsof
hij zich afvraagt of het al koud is
geworden. Toch praat hij verder. ‘Daar
ga ik me in de Provinciale Staten op
focussen.’ Hij maakt er geen geheim
van waar hij staat. ‘Er ontstaan
klimaatveranderingen. Daar twijfel ik
niet aan. Ik wil eraan doen wat ik kan.
De provincie heeft daarin ook een rol,
net als andere overheden. Er ligt een
gezamenlijke opgave.’

De koffie wordt koud, want Arjan zit
op zijn praatstoel. Hij heeft het kopje
in zijn hand, maar komt er niet aan
toe een slok te nemen. ‘De welvaart in
landen als China en India gaat naar
hetzelfde niveau als dat van ons en dat
genereert nog meer vraag. Dan hebben
we wel 3 tot 4 aardbollen nodig.’ De
betrokkenheid bij dit onderwerp heeft
voor Arjan alles met zijn geloof te

‘Ik ben
verknocht aan
dit gebied.
Ik houd ook
wel van de
stad, maar
met kinderen
is het hier
goed wonen’

‘We hebben maar één aarde en het is onze
opdracht om daar goed voor te zorgen, totdat
Jezus terugkomt’
Elsevier
Er zijn partijen die doen alsof er weinig
aan de hand is. Arjan snapt dat niet. ‘Er
is geen tijd om niks te doen en je kop
in het zand te steken.’ Hij schuift zijn
stoel een stukje achteruit. ‘Er is te veel
uitstoot. Ga ermee aan de slag.’ Hoe
kijkt hij aan tegen klimaatsceptici?
‘Dan kun je nog steeds bewust leven
en energie besparen. Doe het voor je
eigen portemonnee. Dan kun je ook
bijdragen aan minder luchtvervuiling.
Doe het voor je gezondheid.’
Als tiener nam Arjan een abonne
ment op weekblad Elsevier. ‘Dat was
zo rechts dat mijn nekharen er recht
van overeind gingen staan.’ Elsevier
daagde hem uit om positie te kiezen.
‘Ik vroeg me af: ‘Waar sta ik?’ Toen
kwam ik bij de evenwichtige visie
van de ChristenUnie uit. Daar voel ik
me bij thuis. Nu mag ik mensen uit
de provincie vertegenwoordigen om
onze leefomgeving een klein stukje
beter te maken. Dat vind ik mooi. Het
is heel waardevol werk. Ik vind het
belangrijk dat iedereen z’n steentje bij
kan dragen. Ook aan de zorg voor de
schepping. Het moet betaalbaar zijn en
de kosten mogen niet worden afge
wenteld op de inwoners.’

Dorps
Buiten begint het hard te regenen. Er
moeten nog foto’s gemaakt worden.
Arjan kijkt uit het raam. ‘Hoe gaan we
dat doen?’ Hij wacht het antwoord
niet af. De fotolocatie is dichtbij.
‘Hierachter ben je zo bij de Rotte en
de Molenviergang.’ Arjan woont met
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veel plezier in Zevenhuizen. Hij woont
er vanaf z’n vierde levensjaar. ‘Ik ben
verknocht aan dit gebied. Het dorpse
karakter vind ik mooi. Ik houd ook wel
van de stad, maar met kinderen is het
hier goed wonen. In een kwartiertje
ben ik op de fiets bij de metro van
Rotterdam. Gouda en Zoetermeer zijn
dicht in de buurt.’
Pakweg 8 jaar is hij weggeweest uit
Zevenhuizen. ‘Tijdens mijn studie en
m’n eerste baan, maar ik bleef wel
kerkelijk actief. Mensen hadden het
niet eens in de gaten dat ik weg was.
‘Ik breng het wel even langs,’ zeiden
ze dan als er iets bij me bezorgd moest
worden. Ze wisten niet dat ik toen
in Leiden woonde.’ Na zijn huwelijk
vestigde hij zich weer in het dorp. ‘Dit
is ook Zuid-Holland,’ benadrukt Arjan.
‘Er zijn meer van dit soort landelijke
gebieden, zoals de Alblasserwaard,
Goeree-Overflakkee en de Hoeksche
Waard. De ruimte voor natuur en land
schap moeten we koesteren.’

Constructief
Het is alweer droog geworden. Arjan
trekt z’n jas aan. Hij is klaar voor de
verkiezingscampagne. ‘Het zal niet
meevallen om alle kiezers te bereiken.
Als je in Zevenhuizen door de vier
kernen bent gefietst, heb je alle
kiezers bereikt. Dat is in de provincie
wel anders.’ Wat mist de provincie
als de ChristenUnie er niet zou zijn?
‘Betrokken volksvertegenwoordigers
die positief kijken naar duurzaam
heid en altijd constructief meedenken
over oplossingen.’
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