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people ERIC VAN EERDENBURG VAN LowLANDs

Van diesel af

+ Tekst Hetty Nietsch +  Fotografie Marie Cécile Thijs

A ls het festival Lowlands in de polder van 
Biddinghuizen neerstrijkt, dan staat daar 

drie dagen lang een nederzetting met zestig-
duizend bewoners, net zo groot als Assen. Een 
tijdelijke stad die zindert en swingt, maar ook 
enorm vervuilt. Een logistieke draak die liters 
water en tonnen afval produceert. Natuurlijk 
– the show must go on – maar wat als dat 130 dui-
zend liter diesel kost, brandstof voor de gene-
ratoren? Alleen al de grote Alphatent slurpt 
vierhonderd liter per uur om de optredende 
bands hoorbaar en zichtbaar te maken.
Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg (1961) 
heeft al lang niet meer alleen het programme-
ren van de beste acts aan zijn hoofd. De baas 
van Lowlands heeft heel andere zorgen. Kan 
dat met die diesel niet anders? Hoe zorgen we 
ervoor dat de bezoekers er niet zo’n bende van 
maken? Hoe besparen we op water? Kortom: 
hoe wordt Lowlands een duurzame voortrek-
ker in het festivalland van Nederland, Europa 
zelfs?
Tegenwoordig houdt hij kantoor in een statig, 
Delfts grachtenpand, de man die als jonge 
scholier niets op had met leren, laat staan 
werken aan een maatschappelijke carrière.  
Qua studie is hij dus niet verder gekomen dan 
een hakken-over-de-sloot-havo-diploma.  
En nu hebben we ons tête-à-tête in de sfeer-
volle boardroom aan die Delftse gracht. Lange 
donkerblauwe fluwelen gordijnen omzomen 
de hoge ramen, de wanden gesaust met het-
zelfde diepe blauw. De directeur van Lowlands 
– ooit een puberale punker – nu letterlijk te 
midden van het pluche, maar dan anders.
Eric van Eerdenburg: “Toen ik jong was, wilde 

ik alleen maar muziek maken. Ik speelde als 
gitarist in een eigen band, en van het een kwam 
het ander. Op een zeker moment werd ik agent 
van een paar succesvolle bands. Ik ging de 
boekingen verzorgen, ook internationaal. En 
zo is het eigenlijk begonnen.”

Voor de fijnproever: zijn band heette Terras 
Bangkok – in het buitenland overigens beken-
der dan hier in eigen land. De jonge musicus 
rolt langzaam het ‘boekingswereldje’ in, start 
een eigen bureau en raakt betrokken bij grote 
evenementen als de Night of the Proms en het 
alternatieve muziekcircuit van Paradiso en de 
Melkweg. Om uiteindelijk terecht te komen in 
de wereld van het grote werk: Mojo Concerts 
waar hij eerst een jaar mag meelopen met de 
directeur van festival Lowlands om vervolgens 
zelf diens plaats in te nemen. En dat is nu ook 
alweer twaalf jaar geleden.
Van Eerdenburg: “Ja, zo’n festival is per defini-
tie een vervuilende aangelegenheid. We vol-
doen keurig aan de milieunormen, maar ei-
genlijk willen we het beter doen dan de norm. 
We zijn er voor jonge mensen, die hebben de 
toekomst, en die toekomst moeten we goed 
houden.”
Hoe Lowlands zich van andere festivals onder-
scheidt? “Op Woodstock in de jaren tachtig 
was het drie dagen love, peace and music. De festi-
vals waren de energiecentra van de nieuw 
ontstane tegencultuur. In de jaren negentig 
was het gemiddelde festival tot een marketing-
platform verworden voor grote bedrijven die 
grote evenementen sponsorden. Van het oude 
gevoel was toen bar weinig over. Het clubje 

mensen dat Lowlands maakt, wilde een festival 
creëren waar ze zelf weer naar toe zouden 
willen gaan. Meer avontuur in het programma, 
meer cultuur, minder platte commercie. Naast 
muziek bieden we film, beeldende kunst, thea-
ter, dans, literatuur, wetenschap.” 
Een ander verschil: “We verkopen niet alleen 
hamburgers, patat en bier. Er moet ook goed 
en gezond eten zijn. La Place en sushi en biolo-
gisch en vegetarisch en glutenvrij. Maar zelfs 
de friettent heeft biologische aardappelen en er 
is ook plaats voor kleine, bijzondere cateraars. 
De koffie is gecertificeerd: het gaat om hon-
derdduizenden kopjes. Backstage zijn de 
snacks voor de artiesten standaard biologisch.”

Is Lowlands viezer dan een normale stad?
Van Eerdenburg: “Nee, we zijn niet vervuilen-
der, maar het is een tijdelijke infrastructuur  
en dat is altijd lastiger. Het past wel bij onze 
ideologie om het nog beter te willen doen. 
Maar dan moet je het groots aanpakken. Onze 
eerste pogingen waren goed bedoeld, maar 
zetten geen zoden aan de dijk: mensen op een 
fiets laten trappen zodat er een lampje ging 
branden. Dat stond niet in verhouding tot wat 
er werkelijk nodig is. Er moesten dus verande-
ringen komen.
“Van alle festivals die wij per jaar doen, is Low-
lands het belangrijkste lifestyle-festival. En het 
is het grootste. Dus als het op Lowlands werkt, 
kan het doorsijpelen in de bedrijfsvoering van 
de rest van het bedrijf. Je ziet zo langzamer-
hand dat scepsis bij medewerkers en leveran-
ciers omslaat in enthousiasme. Daardoor kun-
nen we ook eisen gaan stellen aan de inkoop en 

lowlands wil alle muziekfestivals in europa vergroenen. om de smerige dieselgeneratoren te vervangen, 

zijn nieuwe mobiele transformatorhuizen nodig. Dat kan festivaldirecteur eric van eerdenburg in zijn 

eentje niet betalen. Hij wil namelijk ook over op waterarme vliegtuigtoiletten. en alle urine van zijn gasten 

opvangen om er kunstmest van te maken. Voor al die investeringen is schaalgrootte nodig. 

>

Eric van Eerdenburg: “In ons 
ideale businessplan hopen 
we het hele terrein te kunnen 
koppelen aan het gewone 
elektriciteitsnet. Er moeten 
verplaatsbare transformator
huizen komen.”
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aan sponsoren. Leuk voorbeeld zijn de drink-
bekers. Ze zijn 100 procent biologisch afbreek-
baar en gaan grotendeels terug naar de fabriek. 
Wie tien bekers terugbrengt, krijgt statiegeld 
terug in de vorm van een muntje waarvoor 
weer een biertje kan worden gekocht.”

Vaarwel herkenbaar gekraak van honderden plastic 
bekers…
“Ja, de mensen gaan zo zelf opruimen. Vroeger 
lag het hele festivalterrein vol, nu houden ze de 
bekers bij zich.”

Zijn mensen moeilijk op te voeden?
“Ja. Je moet van meet af aan de toon zetten, 
inzetten op een bepaald punt. Toen Lowlands 
in 1992 begon, is daar achteraf gezien niet 
voldoende nadruk op gelegd. We delen nu bij 
elke editie honderdduizend vuilniszakken uit. 
Op het terrein staan vijfhonderd grote vuilnis-
bakken, maar toch is het na drie dagen een 
behoorlijke bende. We proberen stapje voor 
stapje de mentaliteit te veranderen door de 
bezoekers nadrukkelijk de verantwoordelijk-
heid te geven voor hun eigen omgeving. We 
hebben nu een paar speciale, want schone 
campings: de Green Ghetto’s. Het principe 
ervan is simpel: alle mensen die op een schone 
camping willen staan, gaan daar naartoe en 
ruimen zelf op. Dat is redelijk succesvol.”

Redelijk succesvol…?
“Het kan nog veel beter. Maar Lowlands drijft 
op een community van gelijkgestemde maar 

water uit de douches kan zo door een zand-
koolstoffilter terug naar het oppervlaktewater. 
En de urine die uit de plaskruizen van de man-
nentoiletten komt, kan zo naar een fabriek die 
er fosfaat van maakt. In theorie is dat allemaal 
mogelijk. Punt is wel: voor ons zit er geen busi-
nesscase in. Die kosten om de infrastructuur 
aan te passen, halen wij er nooit uit.”

Maar je hebt geluk. De waterzuivering van Dronten  
moet twintig miljoen gaan investeren om uit te breiden  
en te moderniseren zodat ze de steeds grotere hoeveelheid 
afvalwater kunnen verwerken.
“Ja, en als wij zouden gaan werken volgens deze 
nieuwe methode, kan er volstaan worden met 
een veel kleinere investering. Met een investe-
ring van twee à drie miljoen euro kun je vier tot 
maximaal acht miljoen besparen op aanpassing 
van de waterzuivering, zo heeft het ingenieurs-
bureau berekend. De businesscase ligt alleen 
niet bij ons maar bij de waterzuivering.”

En dan wordt het spannend: wat vinden de overheden 
ervan?
“Er is van overheidswege veel medewerking, 
zeker nu de eerste onderzoeksresultaten goede 
perspectieven lijken te bieden. We hadden wel 
ingeschat dat het voor ons geen haalbare case 
zou worden. Toch zijn we het gaan onderzoe-
ken. Als je dan de hele keten in het onderzoek 
betrekt, blijkt er een enorme milieuwinst te 
behalen. Maar er is dus ook een fikse besparing 
mogelijk op een investering die gedaan moet 
worden door het waterschap. We trekken hier 

toch zeer individualistische zielen. Daar moet 
je ook voorzichtig mee zijn. Het individua-
lisme van deze groep is belangrijk, deze men-
sen willen niet op hun gemeenschapsgevoel 
worden aangesproken. Maar ze hebben wel 
gemeen dat ze dezelfde muziekstijl en de rand-
programma’s op prijs stellen en daar zoeken 
wij naar: naar de gemeenschappelijke factor.  
 En zorg voor de omgeving, voor milieu wordt 
door dit publiek wel breed gedeeld.”

Van Eerdenburg zocht naar een zakelijke aan-
pak in vorm van een businessplan. De uitgangs-
punten werkte hij uit in een nota: ‘Shake the 
Pllanet, Maatschappelijk Verantwoord Low-
lands’. De dubbele LL is een woordgrapje. Bij 
Mojo noemen ze het festival intern ook wel LL. 

Wat is jullie huidige missie?
“We hebben nu een paar dingen prioriteit 
gegeven: energie, water en riool. We hebben 
geld geïnvesteerd in onderzoek hoe het beter 
kan. We kijken nu met een coalitie van partijen 
hoe we bijvoorbeeld van de dieselgeneratoren 
af kunnen komen. We hebben gemeten hoeveel 
energie we gebruiken en hoe hoog de piekbe-
lastingen in ons stroomverbruik zijn. Wat kost 
ons een kilowattuur? In ons ideale business-
plan hopen we het hele terrein op het gewone 
elektriciteitsnet aan te kunnen koppelen. 
Daarvoor moet een hele infrastructuur worden 
neergelegd. Er moeten verplaatsbare transfor-
matorhuizen komen, zoals die in de bouw 
worden gebruikt. Met Alliander, de Power-
shop, en met de Club van Dertig hebben we een 
plan gemaakt hoe dat moet gaan functioneren. 
We willen nog dit jaar de schop in de grond 
zetten, maar er moeten nog wel wat meer neu-
zen in dezelfde richting gaan wijzen.”

Dat kunnen jullie nooit alleen opbrengen?
“Nee, dan zou de prijs per kilowattuur verdrie-
dubbelen omdat de investeringen te hoog zijn. 
Ik moet het in tien jaar kunnen afschrijven; dat 
is de huurtermijn van het terrein. Maar we 
gebruiken alles maar drie dagen per jaar. We 
zoeken daarom samenwerking met de andere 

nu samen in op. Dat moet ook. Als je alleen van 
je eigen belang uitgaat, dan gebeurt er niets. 
We hebben aangetoond dat we door samen te 
werken en de hele keten te onderzoeken, we 
tot betere oplossingen komen. En dan zou het 
me ernstig verbazen als je mensen en instanties 
niet mee zou krijgen. Dat proberen we nu, 
zodat Biddinghuizen het schoonste evene-
mententerrein van Nederland kan worden, 
met een voorbeeldfunctie voor heel veel ge-
meenten in Nederland.”

Zijn gemeenten inventief?
“Nou…de wil is er wel, maar de realiteit is 
weerbarstig. Overheden zouden je soepel door 
de bureaucratie moeten leiden. En waar nodig 
regelgeving aanpassen. De vastrecht-wetge-
ving is echt een sta-in-de-weg. Kijk naar 
Utrecht, naar het in opdracht van de gemeente 
georganiseerde Bevrijdingspopfestival. Er is 
een transformatorhuis met voldoende capaci-
teit beschikbaar om het festival te laten draai-
en, maar daar mag niet mee gewerkt worden. 
Het vastrecht is te hoog is in verhouding tot 
het gebruik op die ene dag. Dus moet de orga-
nisatie weer aan de dieselgeneratoren. Het ene 
deel van de gemeente heeft een CO2-reductie-
standpunt terwijl het andere deel van de ge-
meente vasthoudt aan verouderde wetgeving 
waardoor nieuwe ontwikkelingen worden 
geblokkeerd. Daar moet iemand ingrijpen.”

Van Eerdenburg verbaast. Deze representant 
van de Lost Generation, die in de jaren tachtig 
de arbeidsmarkt straal negeerde omdat er toch 
geen banen waren, heeft zich ontpopt tot een 
diplomatiek regelaar. Voorzichtig om niet 
onnodig bekende mensen tegen het hoofd te 
stoten of overheden van domme onwil te be-
tichten. Maar nog net zo uitgesproken als de 
punker die hij ooit was, als het om politieke 
beslissingen gaat die de jongerencultuur scha-
den. 

Je hebt fel stelling genomen tegen het kabinetsbeleid 
waardoor de culturele sector hard wordt getroffen, ook 
door verhoging van de btw.

huurders van het terrein om het financieel wel 
mogelijk te maken. Ook hebben we een Green 
Deal aangevraagd met de overheid; verouderde 
vastrecht wetgeving maakt het onbetaalbaar 
om te investeren in infrastructuur die niet  
364 dagen per jaar gebruikt wordt. Dat moet 
veranderen. 
“Als we deze methodiek kunnen invoeren, 
komt er een verhuurmarkt voor mobiele trans-
formatorhuizen op gang. Dan is er een nieuwe 
tijdelijke stroominfrastructuur voor de evene-
mentenindustrie, dus ook voor kermissen, 
weekmarkten en noem maar op. Die opgedane 
kennis kunnen we delen met de buitenlandse 
collega’s, want de festivalagenda gaat van week 
tot week het hele continent over. Als die infra-
structuur er ligt, willen we natuurlijk ook gaan 
kijken hoe we zelf stroom kunnen produceren. 
Als dat lukt, dan hebben wij eigen, schone, 
goedkopere energie. Duurzaam hoeft niet 
duurder te zijn.”

En dan het water…
“Ja water, daar gebruiken we heel veel van, 
alleen al aan leidingwater vijfduizend kuub. 
Ook veel grijs water, voor de toiletten: nog eens 
vijfduizend kuub, ook al werken we met klei-
nere stortbakken van zes, in plaats van tien liter. 
Er is een probleem in de polder: waar wij zitten, 
is het waterzuiveringssysteem door groei van 
het aantal bewoners te klein om de piek op te 
kunnen vangen. We kunnen domweg al die 
poep en pies niet kwijt. Een deel van het afval-
water wordt nu met vrachtwagens naar een 
andere zuiveringsinstallatie gereden. Dat moet 
slimmer, dachten wij. Ook hier zijn we een 
onderzoek gestart. We hebben al een proef 
gedaan met dertig vacuümtoiletten, die per 
spoeling nog maar een liter water nodig heb-
ben. Daarmee bereik je tot een factor zes tot 
acht minder verwaterd afval. Die dingen wer-
ken goed. Als je ze bij alle benodigde vierhon-
derd toiletten zou gebruiken, heb je een flinke 
besparing op je watergebruik. Met wat rest, kun 
je naar de vergister. De gassen die tijdens het 
vergisten worden opgewekt, kun je ook weer 
gebruiken om stroom mee op te wekken. Het 

“Ja, VVD en CDA hebben hun oren laten han-
gen naar de rancuneuze houding van de PVV. 
Deze sector moet 2,5 zoveel bezuinigen als 
andere branches. Daarnaast gaat de btw op de 
meeste cultuur van 6 naar 19 procent. Staatse-
cretaris Zijlstra pruttelt wat liberale mantra’s 
over het stimuleren van ondernemerschap 
binnen de sector, maar zijn verhaal is niet erg 
geloofwaardig als je tegelijkertijd belasting op 
cultuur drastisch verhoogt. Dit cultuurbeleid 
is geworteld in rancune en wordt uitgevoerd 
door een nepliberaal. We hebben onze voorver-
koop eerder gestart om onder het eerste jaar 
btw-verhoging uit te komen. We zijn ook een 
email-bombardement begonnen. Dat werd me 
aanbevolen door een bevriende Engelse Lord, 
een Liberal, die na een wat ondoordacht voor-
stel in het Engelse parlement daar zelf slacht- 
offer van is geweest. Hij vond het ‘very effective’. 
Maar de btw-verhoging is een feit en nu krij-
gen de Lowlands-bezoekers voor de komende 
editie wel de verhoging van twintig euro voor 
de kiezen. Desondanks waren de kaarten weer 
binnen twee uur uitverkocht.”

Dus het maakt voor jullie toch niets uit?
“Wij hebben een hele sterke positie. Mensen 
willen naar Lowlands komen. En het is waar, 
ontzettend veel sectoren binnen de kunst zijn 
veel harder getroffen dan ik. Zonder steun 
kunnen sommige groepen niet meer bestaan 
en kan ik ze ook niet meer op Lowlands uitno-
digen. Als de overheid gaat roepen dat cultuur 
een linkse hobby is en zich stelselmatig laat-
dunkend uitlaat over kunst en cultuur, dan is 
dat heel schadelijk. Dan voel ik me, als lid van 
die cultuursector, heel erg aangevallen.”

Hij nodigde op de Lowlands University een 
spreker uit die het denken van partijen als de 
PVV vergeleek met fascisme. Het leverde hem 
een bijnaam op: ‘De Bob Dylan onder de festi-
valdirecteuren’. Het is geen gekke vondst, 
want Van Eerdenburg geeft vorm aan nieuwe 
gedachten: ‘The times they are a-changin’. 
www.mojo.nl
www.lowlands.nl
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“We hebben nu een paar dingen prioriteit gegeven: energie, water en 

riool en we hebben geld geïnvesteerd in onderzoek hoe het beter kan”
Van Eerdenburg, de Bob Dylan 

onder de festivaldirecteuren: 
“Als het lukt, dan hebben wij 

over tien jaar – als de dieselprijs 
nog veel hoger is – zowel schone 

als goedkopere energie.”
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