GESELECTEEERD voor de DUURZAME DERTIG !
Beste buurtbewoner en lezer van onze Nieuwsbrief,
Dit is een bijzondere, extra Nieuwsbrief: De drie dagbladen in
Groningen, Friesland en Drenthe hadden in mei j.l. een wedstrijd
uitgeschreven voor Duurzame Initiatieven in de 3 noordelijke provincies,
onder de titel Duurzame Dertig.
Daarover werden we getipt door de hoofdredacteur van Haren de
Krant. En omdat we eigenlijk zelf ook wel het idee hebben dat we
duurzame dingen doen, hebben we ons toen op het laatste
moment aangemeld voor de Duurzame Dertig met een toelichting
op onze doelen en werkwijze. Tot onze verrassing werden we 2
weken geleden ook verkozen tot één van de 30 duurzame
initiatieven! Maar om nog een stap verder te komen en binnen die
top 30 ergens bij de duurzaamste 10 terecht te komen, hebben we
uw stem nodig en - nog mooier- die van mensen in uw omgeving.
Kortom, u zou ons een plezier doen door op ons (en eigenlijk dus
ook op uzelf!) te stemmen en anderen te vragen dat ook te
doen! U kunt tot zondag 19 juni HIER uw stem uitbrengen. 27
juni weten we of we ook de volgende ronde hebben gehaald !
Hartelijk dank voor uw support!

Documenten
De (verkorte) oproep van de 3 noordelijke dagbladen, waarin ook de bedoelingen zijn
beschreven staat, samen met deze tekst, op de volgende bladzijden in de BIJLAGE.
Onze korte aanvraag is daar ook gekopieerd, evenals het bericht van de kranten dat
we geselecteerd zijn en het korte bericht daarover in het Dagblad van het Noorden.
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Hoor jij bij de groenste Noorderlingen? Geef je op voor de
Duurzame Dertig: 'Er gebeurt zoveel op duurzaamheidsgebied,
we willen lezers inspireren'

Foto: Shutterstock

Ze halen het nieuws niet altijd, maar ze zijn er volop: burgers, bedrijven en
bestuurders die op hun eigen manier de wereld een beetje groener maken. Om
die mensen voor het voetlicht te brengen lanceren Dagblad van het Noorden,
de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad de Duurzame Dertig-verkiezing.
Elk nieuw rapport over klimaatverandering lijkt een zwarter beeld te schetsen van de toekomst. Het schiet veel te
weinig op met het terugdringen van broeikasgassen, met de overstap naar duurzame warmte en stroom, met
minder consumeren en weggooien. Als het roer niet radicaal om gaat, houden we de wereld niet leefbaar.
Moet een krant tegen die achtergrond schrijven over – bijvoorbeeld – een snackbar die geen plastic tasjes meer
meegeeft?
Jazeker, denkt hoofdredacteur Evert van Dijk van Dagblad van het Noorden. ,,Friet van Piet in Groningen doet
dat al jaren, het is doodeenvoudig en overal zó over te nemen. Ik denk dat er veel dingen gebeuren op
duurzaamheidsgebied waar we niet echt zicht op hebben. Juist naar de kleine initiatieven ben ik benieuwd, die
gemakkelijk schaalbaar en kopieerbaar zijn.’’

Evert van Dijk, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden.
Foto: Nienke Maat
‘Niet alleen percentages en vergezichten, maar laten zien wat je zelf kunt doen’
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Van bescheiden en schaalbaar tot groots en meeslepend, commercieel, non-profit of politiek, wonderen der
techniek of supersimpele gedragsveranderingen: alle noorderlingen met een goed idee om de wereld een beetje
groener te maken, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Duurzame Dertig. ,,Wij willen als
krant een platform zijn voor al die ideeën, en lezers inspireren’’, zegt Van Dijk.
Een deskundige jury en de lezers van Dagblad van het Noorden , de Leeuwarder Courant en het Friesch
Dagblad kiezen gezamenlijk de beste duurzame initiatieven van Groningen, Friesland en Drenthe. Over de top
dertig – tien per provincie – verschijnen artikelen in DVHN , LC en FD. De top drie wint daarnaast
advertentiebudget in de noordelijke dag- en weekbladen (respectievelijk 100.000, 50.000 en 25.000 euro waard)
om zichzelf nog meer onder de aandacht te brengen.
,,Zo’n verkiezing past heel goed bij ons’’, vindt Sander Warmerdam, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant .
,,Lezers vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp, maar hebben er ook behoefte aan dat het dichtbij komt
en begrijpelijk wordt gemaakt. We moeten niet alleen met abstracte percentages en vergezichten strooien, maar
ook laten zien wat je zelf kunt doen – daar heeft de krant een belangrijke rol in.’’

Sander Warmerdam, hoofdredacteur Leeuwarder Courant.
Mediahuis wil 56 procent minder CO2-uitstoot in 2030
Hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad hoopt dat de verkiezing ‘een aanstekelijk effect’ heeft. ,,Het
gaat mij niet eens zozeer om die allerbeste drie, maar om zoveel mogelijk initiatieven etalageruimte te bieden.
Nieuwe, verrassende dingen laten zien, waar anderen enthousiast van worden.’’
In haar krant was duurzaamheid al een speerpunt voordat het cool werd. ,,Wij hebben sinds 2010 een redacteur
duurzaamheid. Dat was toen zeker nog geen gemeengoed, maar het past wel bij een christelijke krant, hè?
Vanuit de gedachte van rentmeesterschap over de schepping. Nu zijn we twaalf jaar verder en is iets als de
Duurzame Dertig blijkbaar nog steeds nodig om mensen te helpen stappen te zetten. Wezenlijke, duurzame
verandering kost veel tijd en is best moeilijk.’’
Wat doet de krant eigenlijk aan duurzame verandering? Mediahuis, de uitgever van DVHN , LC en FD , streeft
ernaar om in 2030 56 procent minder CO2 uit te stoten dan nu, weet Evert van Dijk. ,,We stappen bijvoorbeeld
over op elektrische bedrijfsauto’s en gebruiken in de drukkerij milieuvriendelijker papier.’’

Ria Kraa, hoofdredacteur Friesch Dagblad.
‘Je hoeft niet perfect te zijn, strompelend voorwaarts mag’
Zelf loopt of fietst Van Dijk naar z’n werk en eet hij al jaren vegetarisch. Sander Warmerdam is nog niet zó ver,
maar eet ‘zeker niet elke dag vlees’. ,,En de thermostaat staat tegenwoordig een stuk lager.’’
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Ria Kraa legt de zestien kilometer van huis naar haar kantoor in Leeuwarden sinds kort niet meer af per auto,
maar per e-bike. ,,Kost me een kwartiertje meer, maar ik win er een prachtige fietstocht mee’’, merkt ze. ,,Andere
dingen gaan nog niet zo goed: lekker vegetarisch eten blijf ik heel moeilijk vinden. Gelukkig hoort bij het
christelijke gedachtegoed ook vergeving. Het is niet erg dat je niet perfect bent. Je mag strompelend voorwaarts
en elke dag met frisse moed een stukje verder.’’

Korte beschrijving van het initiatief
Onze coöperatie, Energiek Maarwold (gericht op Haren ten westen van de Rijksstraatweg) is
een buurtinitiatief, die zich op verschillende duurzaamheidsaspecten richt waarbij het voor
ons met name van belang is om de mensen in de buurt te betrekken bij en bewust te maken
van die duurzaamheidsaspecten. Zo belegden we samen het dak van een grote kerk in de
buurt (Nicolaaskerk) met zonnepanelen, hingen we in de hele buurt nestkastjes op in de
buurt van eiken om zo de eikenprocessierups te bestrijden, hebben we een bij-bliotheek
ingericht (met info, met zakjes net zaad, met inheemse plantjes en een bijenhotel) om de
bijen- insecten- en vlinderstand te bevorderen), proberen we de verkeerssituaties in de buurt
veiliger te maken, planten we bollen in perkjes en bermen, zaaien bermen in met zaad van
stinsenplanten, helpen we mensen hun isolatie te verbeteren, o.a. door metingen met een
infraroodcamera, proberen we de sociale cohesie te bevorderen, ook met de bewoners van
verzorgingshuizen in de buurt, en organiseren we enkele keren per jaar een zwerfvuilactie.
We zijn nu in de fase dat we met en voor de buurt een eenvoudig kenniscentrum rondom
biodiversiteit, isolatie en energietransitie (elektriciteit en warmte) aan het opbouwen zijn,
waarbij we onze website (energiek-maarwold.nl) benutten, maar waarvoor we ook
aanvullende middelen moeten inzetten om behalve de 100 adressen die nu betrokken zijn,
de gehele buurt te enthousiasmeren voor een duurzame inrichting van onze wijk, van
onderaf !
Duurzaamheid?
Wat we doen met en in de buurt is gericht op versterking van biodiversiteit, duurzame
energie, besparing van energie, versterking van de betrokkenheid van bewoners bij energietransitie. Daarmee maken we duurzaamheid tot een speerpunt van onze wijk maken, zeker in
samenhang met onze inzet op vergroting van de sociale cohesie.
Kopieermogelijkeheden?
Dat kan zeker. Zie daarvoor onze website (energiek-maaarwold.nl) maar bijvoorbeeld ook het
stappenplan dat we naar aanleiding van de eigen procedurele ervaringen met het beleggen
van een extern dak, beschikbaar zullen stellen.
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Geachte heer/mevrouw,

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd u behoort tot één van de initiatieven van de Duurzame Dertig van het
Noorden.
Dit betekent dat u automatisch doorgaat naar de publieksronde van de Duurzame Dertig.
In deze ronde kan men stemmen op zijn of haar favoriete initiatief.
Vanaf dit weekend vindt u de lijst met de dertig initiatieven in Leeuwarder Courant, Friesch
Dagblad en Dagblad van het Noorden.
U kunt alvast HIER uw stem uitbrengen. En het met familie en vrienden delen.
Hoe gaat de verkiezing verder?
Tot en met zondag 27 juni 2022 kan men zijn of haar stem uitbrengen. Per provincie gaan er
3 initiatieven door naar de finaleronde voor de Duurzame Dertig - Oorkonde van 2022.
Dit betekent dat er van de Duurzame Dertig, 9 initiatieven door gaan naar de finaleronde. De
laatste 9 finalisten worden uiterlijk op donderdag 23 juni op de hoogte gebracht.
De finale-avond
U bent uitgenodigd voor de finale op maandagavond 27 juni in Drachten.
Meer informatie hierover volgt.
Hartelijke groet,
Organisatie Duurzame Dertig
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[Dagblad van het Noorden , maandag 30 mei 2022]
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