
 

ent gaat het laatste weekend voor de gemeenteraadsverkiezingen in. In wat door 

sommigen nog de laatste linkse burcht van Vlaanderen wordt genoemd, lijken 

volgens de peilingen de kaarten al geschud. Het kartel Sp.a-Groen zou met een 

monsterscore van 40% meer halen dan de Open VLD van Mathias De Clercq en de N-VA van 

Siegfried Bracke samen. Op de 41e plaats op de kartellijst staat Steven Vromman. Bij het 

grote publiek bekend als de low impact man. In de gelijknamige driedelige eco-docuserie 

van 2008 vocht hij tegen de nieuwe erfzonde, de ecologische voetafdruk. In zijn eigen eco-

logisch experiment verlaagde hij zijn ecologische voetafdruk naar 1,6 hectare. Dat is 

precies waar de gemiddelde wereldburger recht op heeft. Voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zal hij vechten voor een zitje in de Gentse 

gemeenteraad. En dat met de kleinste verkiezingsaffiche van het land. Ik ontmoet Vromman 

op z‟n zwakste plek. Een voormalige brouwerij die men naar groene normen allerminst goed 

geïsoleerd kan noemen. Hij duidt een ruimte aan ter grote van een kamer en wijst waar de 

isolatie moet komen. “Het zal pas voor binnen enkele weken zijn. De kamer zal ik dan 

afsluiten met een groot gordijn. Zodat alleen dit deel van de woonkamer verwarmd moet 

worden. De rest blijft zoals het is. Als huurder kunnen wij niet zomaar zelf het dak isoleren.” 
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Steven Vromman over zijn affiche, de kleinste van Vlaanderen: “mijn affiche is een weerspiegeling van wie ik ben. Als iemand 
anders dat zou doen dan zou dat minder geloofwaardig overkomen.” 



 

U hebt dertien voorstellingen 

en klimaatshows in 

Vlaanderen. Hoe slaagt u erin 

om in tijden van gemeente-

raadsverkiezingen zowel 

ecologisch als tijdefficiënt te 

leven? 

“Het aantal lezingen is de laatste 

jaren al iets in die buurt. Ener-

zijds is het vooral een kwestie 

van goede organisatie. De voor-

bereidingen probeer ik op de 

trein te doen. Vaak hergebruik ik 

ook lezingen door middel van 

knip- en plakwerk. Anderzijds 

pak ik nog genoeg tijd om niet te 

werken. Dat is voor mij de ma-

nier op het vol te houden.” 

U stelt al jaren heilige huisjes 

zoals kapitalisme en 

consumentengedrag in 

vraag. Hebt u soms de indruk 

dat u bij mensen overkomt 

als een bedreiging? 

 “Dat valt mee omdat ik ook de 

voordelen probeer te schetsen. 

Als ik zeg dat ik niet mee doe aan 

de hele consumptiemolen, 

wegwerpcultuur, autovervoer, ... 

dan is het meer de uitdaging om 

duidelijk te maken dat er net 

meer te winnen valt op vlak van 

levenskwaliteit, gezondheid en 

relaties. Ik confronteer ze dan 

met hun drie vliegtuigreizen per 

jaar, met alles wat ze kopen en 

toch in de kast blijft of hun dage-

lijkse stress. Ik vind het beter en 

nodig om de dingen soms scherp 

te stellen.” 

U probeert het thema ook op 

een ludieke wijze aan de man 

te brengen. Weerspiegelt dat 

de manier waarop u naar het 

leven kijkt? 

“Niet dat ik ludiek naar het leven 

kijk maar als kind was ik wel een 

entertainer. Het hele klimaat-

verhaal wordt door sommigen zo 

serieus gebracht dat het veel 

mensen afschrikt. Als je zo’n 

thema serieus brengt dan komt 

er enerzijds niet veel volk luiste-

ren en anderzijds geloof ik niet 

dat het werkt om betweterig 

over te komen. Ik wil mezelf 

trouwens ook niet te veel au 

sérieux nemen.” 

Hoe gaat de pessimist in u 

om met het feit dat de 

klimaatproblematiek nog 

steeds geen politiek draag-

vlak heeft? 

“Er zijn momenten waarop het 

mij echt pessimistisch maakt. 

Deze zomer zijn er bv. weer en-

kele rapporten verschenen over 

de Noordpool. Hoe dan ook ben 

ik ervan overtuigd dat we de 

volgende jaren enkele serieuze 

schokken gaan meemaken die te 

maken hebben met ons klimaat, 

energiebeleid of financieel sys-

teem. We zullen die schokken 

nodig hebben om de klik te kun-

nen maken. Als de prijzen aan de 

pomp verdubbelen in prijs dan 

hoop ik dat mensen toch eens 

zullen nadenken als ze voor één 

kilometer de auto gaan pakken. 

Aan de andere kant heb ik het 

gevoel dat meer en meer mensen 

beseffen dat zoals we nu bezig 

zijn, niet langer kan.” 

Betekent dat volgens u dat 

we in vrijheid zullen moet in-

boeten? 

“Ja. We moeten durven zeggen 

vanuit de politiek dat onze 

levensstijl niet meer te verant-

woorden is. Dat is met roken zo 

gebeurd. Iedereen vond het zo 

 

“De 

klimaatproblematiek 

kan snel omslaan. 

200 jaar geleden was 

slavenhandel zo 

vanzelfsprekend 

maar ook dat is op 

korte tijd 

omgedraaid” 

Steven Vromman: de man die zijn volk op kleinere voet leert leven 

 

“ Er komen momenten waarop ik zal 

denken: „Shit, mijn vorig leven was toffer‟ ”  



vanzelfsprekend op de trein of 

op café. Mensen zitten vast in 

hun gewoontes. Je moet al sterk 

in je schoenen staan om te zeg-

gen dat je drie weken bent gaan 

wandelen in de Ardennen in 

plaats van het vliegtuig te nemen 

naar de zon. De sociale druk is 

enorm groot. Toch denk ik dat 

het enorm snel kan veranderen. 

Tweehonderd jaar geleden was 

de slavenhandel zo vanzelf-

sprekend. Maar ook dat is in een 

relatief korte tijd ineens snel 

omgedraaid. Ze hebben ons altijd 

wijsgemaakt dat de auto en de 

supermarkt met 10 000 pro-

ducten staan voor vrijheid. Maar 

de echte vrijheid zit daar niet in.” 

U primeert algemeen belang 

boven lokale kortzichtigheid. 

Lokale problemen, is dat niet 

waar gemeenteraads-

verkiezingen net rond 

draaien? 

“De lokale problemen zijn er. 

Maar als ik er de lokale partij-

programma’s op nalees dan 

merk ik dat alles té lokaal wordt 

bekeken. Alsof er niets meer 

rondom ons gebeurt of dat er 

geen wereld meer is waar wij 

verankerd aan zijn. Of we dat nu 

willen of niet, de droogte in de 

VS heeft een grote impact op de 

voedselprijzen hier in Europa. 

Politici hier hebben niet de 

macht om energieprijzen te be-

palen. Net zoals de olieprijzen 

internationaal bepaald worden. 

Een conflict meer in het Midden-

Oosten en Vande Lanotte (minis-

ter van Economie, n.v.d.r.) kan 

op zijnen kop staan. Politici mo-

gen niet de valse indruk wekken 

dat ze alles onder controle heb-

ben. Lokale problemen moeten 

daarom bekeken, benoemd en 

aangepakt worden met een open 

blik. “ 

Het zijn niet uw eerste verkie-

zingen. U stond al in 2010 op 

de 21e plaats op de senaats-

lijst voor Groen maar werd 

niet verkozen. Hoe evident 

was de keuze om opnieuw op 

te komen? 

“Nu is het anders. In 2010 zoch-

ten ze gewoon mensen om de 

lijst vol te krijgen. Aangezien we 

in een kartellijst opkomen zijn er 

maar 16 plaatsen voor Groen. 

Die 16 moeten dan ook bereid 

zijn om in de gemeenteraad te 

zitten. Ik heb er deze keer over 

nagedacht en ben tot het besef 

gekomen dat wat ik al jaren doe 

rond ecologie ook een vorm is 

van politiek. Als je al jaren kri-

tisch bent en anderen bekriti-

seert is de tijd rijp om het heft in 

handen te nemen. Zeker op lo-

kaal niveau. Mijn affiche, de 

kleinste van Vlaanderen, is ook 

een weerspiegeling van wie ik 

ben. Als iemand anders dat zou 

doen dan zou dat minder geloof-

waardig overkomen.” 

Onder Vera Dua was het kar-

tel Sp.a – Groen niet moge-

lijk. Nu is er een nieuwe 

jonge ploeg die dat wel wil. 

Wat vindt u van die beslis-

sing? 

“Ik had het niet gedaan indien ze 

apart waren opgekomen. Omdat 

je dan plots concurrent wordt 

van elkaar en daar wil ik mijn 

energie niet insteken. Nu werken 

we samen en hebben we een 

gemeenschappelijk programma. 

We zijn ook niet naïef hoor. Wij 

weten ook wel dat ze bij Sp.a zo 

hun redenen hebben om met ons 

in een kartel op te komen. Intus-

sen merk ik dat (burgemeester) 

Termont op vlak van mobiliteit 

volledig het Groene standpunt 

heeft overgenomen en het ook 

verdedigt. Er heerst een toffe 

sfeer tijdens de campagne. Het 

doet me denken aan de scouts. 

We zijn allemaal met hetzelfde 

bezig, je leer elkaar kennen en er 

wordt veel gelachen. Ik vrees 

dan ook dat ik op 15 oktober in 

een zwart gat ga vallen.” 

Waar moet Gent volgens u 

staan aan de vooravond van 

de gemeenteraads-

verkiezingen van 2018? 

“Zes jaar is veel te weinig om 

dingen te realiseren. Maar op 

vlak van mobiliteit wil ik graag 

enkele zaken anders zien. Nu 

hebben vier op de vijf gezinnen 

een auto terwijl dat in Gent niet 

echt nodig is. Als we dat kunnen 

herleiden naar drie op de vijf dan 

zal dat echt al een groot verschil 

zijn. Op termijn moeten we naar 

een op de vijf maar dat zal veel 

meer tijd vergen. Ook het 

energiebeleid mag anders gere-

geld worden. Ik wil graag de eer-

“Campagne voeren 

doet me denken 

aan de scouts: je 

bent met hetzelfde 

bezig, leert elkaar 

beter kennen en er 

wordt veel 

gelachen” 



ste stappen zetten voor een 

autonoom Gents energiebedrijf. 

Een soort coöperatieve waar alle 

Gentenaars kunnen instappen. In 

de haven is er veel ruimte voor 

windmolens. Op die manier wil 

ik echt pleiten voor een trend-

breuk.” 

Heeft Gent nood aan een 

nieuw mobiliteitsplan? 

“Dat was een van de punten van 

de huidige legislatuur. Maar het 

lag zo gevoelig bij de liberalen 

dat de gesprekken uitgesteld 

zijn. Wat ons betreft mag alles 

binnen de kleine ring zone 30 

worden. Nu is dat op veel plaat-

sen al het geval maar het wordt 

gewoonweg niet opgevolgd. Er is 

ook nog de grote erfenis van de 

parkings in de binnenstad. Ze 

sluiten is geen optie vrees ik 

maar er mogen er ook geen meer 

bijkomen. Anders zuig je nog 

meer auto’s het centrum in. We 

moeten zorgen voor meer 

mogelijkheden buiten de stad, 

met goede park and rides en 

goed en snel openbaar vervoer.” 

Iets waar serieus bespaard 

op geweest is de voorbije ja-

ren. 

“De Vlaamse overheid bespaart 

waardoor er minder bussen zijn. 

Mensen zijn meer geneigd om de 

auto te nemen waardoor de bus-

sen nog meer leeg geraken. We 

moeten de omgekeerde spiraal 

hebben. Als je de auto laat staan 

op de park and ride in Oostakker 

en je neemt daar de bus dan 

staat die in dezelfde file als de 

auto’s. Aparte busbanen kunnen 

daar wel het verschil maken en 

dat kunnen wij als stadsbestuur 

realiseren.” 

Vreest u niet dat de politiek u 

softer zal maken? U zal min-

der tegen de schenen kunnen 

schoppen. 

“Die kans is reëel. We zullen 

compromissen moeten sluiten, al 

of niet met Open VLD. Ik denk 

dat ik daar wel mee kan leven, 

het zal wel moeten. Als ik elke 

gemeenteraad opnieuw com-

promissen moet sluiten en die 

liggen veraf van mijn gedachte-

goed dan zou ik het wel eens 

moeilijk kunnen krijgen. Ik weet 

ook wel dat ik niet zomaar alles 

op z’n kop kan zetten maar er 

zullen veel momenten van frus-

tratie bijzitten.” 

 

Nog een week en het is zover.  

“Het maakt me nu al zenuw-

achtig. Ik heb het geluk dat mijn 

dochter die dag verjaart dus 

feesten doe ik sowieso. Ik weet 

gewoon niet hoe zo’n dag ver-

loopt dus het zou wel eens span-

nend kunnen zijn. De peilingen 

zijn gunstig en ik kijk uit naar 

mijn persoonlijk resultaat want 

ik hoop echt op een zitje in de 

gemeenteraad. In mijn agenda 

heb ik al zo weinig mogelijk 

shows en lezingen aangenomen 

vanaf 1 januari. En het zal nodig 

zijn met al die vergaderingen, 

commissies, zittingen en dos-

siers. Misschien zullen er mo-

menten komen waarop ik zal 

denken: “shit, mijn vorig leven 

was toffer.” (lacht)” 

 

 
“Wat ik al jaren doe rond ecologie is ook een vorm van politiek. Ik ben kritisch en 
ik bekritiseer. De tijd is rijp om het heft in eigen handen te nemen,” aldus 
Vromman. 


