‘Hoe concreter, hoe beter’
voorbeelden van duurzame bedenkers en doeners

World Cleanup Day Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het
jaar gaan we samen met ruim 160 landen de planeet een grote
schoonmaakbeurt geven. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk
zwerfafval!

Repair-café Noordeloos Vrijwilligers staan klaar om

kapotte spullen
een nieuw leven te geven. “Kan het gemaakt worden, dan wordt het
gemaakt” zeggen de vrijwilligers. “En als dat niet lukt, kunt u altijd nog uw
stofzuiger of lamp achterlaten om te recyclen’.

Postcoderoos-project

Energie Coöperatie Molenlanden is
opgericht voor en door bewoners van de gemeente Molenlanden.
De coöperatie heeft als doel het stimuleren en realiseren van
duurzame energieprojecten. Onderdeel daarvan is het opwekken
van groene energie voor haar leden. Zowel inwoners, verenigingen als bedrijven kunnen lid worden
van de coöperatie en zo meebouwen aan een duurzame samenleving en genieten van de voordelen
die de coöperatie levert. Deelnemers kunnen participeren en investeren in een aantal zonnepanelen,
zonder dat ze op hun eigen dak komen te liggen. Dat kan handig zijn als je de ruimte niet hebt, of
panelen niet op je dak geplaatst kunnen worden.

JanKees Boer Transport Het bedrijfspand van JanKees Boer
transport is een mooi voorbeeld van een gasloos bedrijfspand met
kantoorruimte, werkplaats en grote opslagloods met
bovenloopkranen. Het bedrijf is gesitueerd aan de Lekdijk in
Nieuw-Lekkerland.

Nationale Duurzame Huizen Route

Stichting Boerderij &
Erf (B&E) organiseert deelname van duurzame boerderijen en
monumenten binnen de gemeente Molenlanden om anderen te
inspireren en ideeen op te doen bij de verduurzaming van hun eigen
woning. Via open dagen van de landelijk Nationale Duurzame Huizen
Route (NDHR) op zaterdag 30 oktober en zaterdag 6 november
2021, www.duurzamehuizenroute.nl

2.021 extra bomen in Molenlanden in 2021!

Op
initiatief van Stichting Duurzaam Molenlanden is op de locatie
van de voormalige voetbalkooi aan de Wetering in Giessenburg
een boom geplant, dit is het begin van een stukje natuur op deze
plek. De aanplant van deze boom was meteen de start van de
ambitie van de gemeente om 2.021 extra bomen te planten in
Molenlanden.

Kijk op de website van Stichting Duurzaam Molenlanden voor
nog meer nieuws en inspirerende ideeen in Molenlanden
https://www.duurzaammolenlanden.nl/nieuws/
o.a. duurzame straat de Wetering in Giessenburg, school de tuimelaar in Nieuw Lekker land,
vogelhuisjes park Giessenburg en nog vee meer mooie voorbeelden.

Beton-ballon methode in wegenbouw
Molenlanden is de eerste gemeente waar, door de
firma BetonBallon, de duurzame beton-ballon methode
is toegepast. De Kuiper infrabouw heeft hierna de afrit
naar een nieuw parkeerterrein in Nieuw-Lekkerland
met een onderdoorgang aangelegd. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van beton en een opgeblazen ballon. Bij deze bouwmethode worden minder
materialen gebruikt wat een reductie van de CO2-uitstoot oplevert.
https://www.dekuiperinfrabouw.nl/

Het idee ‘De Vlot’ voor drijvende, circulaire, betaalbare
en eenvoudig verplaatsbare huurwoningen is winnaar van de
Duurzaamheidsprijs 2020 van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Benker Menno de Roos uit Sneek

Samen besparen we 814 ton papier per jaar Ben jij
al die ongewenste reclame in je brievenbus ook zat? Wil je daar
simpel vanaf? En zo flink wat papier besparen en bijdragen aan
een betere wereld? vraag dan een NEE-JA sticker of NEE-NEE
sticker aan

Samen Blokje Omdenken!

Ervaar jij als jongere ook deze hele COVID-tijd als een onwijs
lastige periode? Waarin je nauwelijks meer mensen ziet,
studie- of werkdruk groter lijkt dan normaal en je niet lekker
in je vel zit?
Meld je dan aan bij het platform voor jongeren, zij bieden
handvatten om naar buiten te gaan in je eigen regio en te
ontstressen. Je ontmoet nieuwe leuke mensen, doet samen
leuke dingen en doorbreekt de sleur.
https://www.samenblokjeomdenken.nl/

Watertappunt

Vul je drinkwaterflesje met kraanwater bij dit watertappunt,
dat scheelt een hoop plastic flesjes.

Clean up Leiden Tijdens de Clean SUP gaan kinderen aan de
slag met het thema water en pakken ze de problematiek van
plastic soep bij de bron aan. De Clean SUP brengt letterlijk
beweging op gang door het organiseren van activiteiten rondom
zwerfvuil en microplastic in zoet water. Op 24 augustus is er
weer een Clean SUP dag met plastic soep surfer Merijn Tinga om
de Vliet schoon te maken.

Bloemzaden op te halen bij Eetbaar IJsselstein

Op

Nationale zaaidag, donderdag 22 april, kan iedereen gratis
biologische bloemzaden ophalen in de Hooghe Camp tuin langs
de Groene Dijk. De zaden zijn gewonnen in onze eigen tuinen en
zijn van bloemen waar de bij veel aan heeft. Voor meer
informatie stuur een mailtje naar info@eetbaarijsselstein.nl /
Clarie van de Langenberg

