Mysteryland feest milieubewuster
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VIJFHUIZEN - Tijdens Mysteryland krijgen bezoekers asbakjes uitgereikt om peuken in
te bewaren. En tegen inleveren van tien bekertjes krijgen zij een munt waarmee een
nieuw drankje kan worden gehaald.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van festivalorganisator ID&T. Duurzaamheid is
zelfs geïntegreerd in de bedrijfsfilosofie van ID&T. Carlijn Lindemulder van ID&T: ,,Doel
is een goed feest te geven, en we hopen dat bezoekers een stuk bewuster weggaan dan
ze zijn gekomen. ’Feest bewust’ noemen wij dat. Ook proberen we onze evenementen
met zoveel mogelijk respect voor de omgeving te organiseren. We zijn bijvoorbeeld heel
druk met duurzaam afvalmanagement. We proberen al het afval op het terrein te
scheiden. En daarin samen te werken met alle leveranciers en de bezoekers.’’
Dat betekent in de praktijk dat op het festivalterrein allerlei gescheiden afvalcontainers
worden geplaatst, en dat het afval ook gescheiden wordt afgevoerd. ,,Dit jaar hebben
we, om het zwerfafval terug te brengen, voor het eerst een bekerinleversysteem
ingevoerd’’, gaat Lindemulder verder. ,, Alle drankjes schenken we in biologisch
afbreekbare bekers. Als je die inlevert bij bepaalde punten, we hebben er twaalf staan
op het terrein, worden ze hergebruikt. Als je daar een stapel van tien bekers inlevert,
krijg je er een muntje voor terug.’’
Ook heeft ID&T een asbakje laten ontwikkelen dat festivalgangers gemakkelijk in hun
zak kunnen steken. ,,Om mensen ervan bewust te maken dat sigaretten ook afval zijn.
Je maakt je sigaret uit in je asbak en die kun je meenemen in je zak. Daar kunnen
meerdere sigaretten in.’’ En mochten feestgangers toch besluiten hun afval op de grond
te gooien, dan lopen er tijdens het evenement opruimers rond die de organisator helpt
het terrein zo schoon mogelijk te houden.

Ook op energiegebied is ID&T inventief. ,,We zijn bezig met het ontwikkelen van mobiele
zonne- en windenergieoplossingen, die we op meerdere evenementen kunnen
gebruiken. Maar dat staat nog erg in de kinderschoenen’’, zegt Lindemulder. ,,Ook gaan
we tijdens Mysteryland een heel grondige meting uitvoeren om te bekijken waar de
piekbelasting zit, wat de stroomvraag is, en onderzoeken we hoe je dat zo efficiënt
mogelijk kunt inzetten.’’
Eerder heeft Mysteryland in samenwerking met Landschap Noord-Holland een
vrijwilligersdag georganiseerd. Daar kwamen toen ruim 200 vrijwilligers op af die het
Haarlemmermeerse Bos hebben schoongemaakt. Daarnaast, zo zegt Lindemulder,
wordt tijdens Mysteryland via allerlei creatieve projecten aandacht besteed aan de
millenniumdoelen. Dit jaar staat honger in de Hoorn van Afrika centraal, giro 555. ,,We
proberen het groepsgevoel te benadrukken. Stel dat iedereen 1 euro doneert, dan
komen we al aan een enorm bedrag.’’ Mysteryland, dat op 27 augustus wordt gehouden,
is uitverkocht. Dat betekent dat er 60.000 bezoekers komen.
Wat is de reden dat ID&T zo inzet op duurzaamheid? Carlijn Lindemulder: ,,Dat is niet
gemakkelijk te verwoorden. Het is een gevoel. Het gaat heel erg over positiviteit - wat
kunnen we met zijn allen bereiken. Wij hebben het gevoel dat we met zijn allen het
verschil kunnen maken. Kijk, als je al zo lang op zo’n mooi terrein bent, zo’n mooie
omgeving, dan ga je daarvan houden. Wij willen daar met respect mee omgaan. Zo is
dat ontstaan, en het groeit steeds meer.’’
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