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Duurzaamheid moet iets van alle dagen zijnDuurzaamheid moet iets van alle dagen zijn
Vandaag is het de de negende Dag van de
Duurzaamheid. De voorlaatste editie. ,,Na
tien jaar vinden we dat duurzaamheid iets
van elke dag is en niet apart moet worden
gezet in een speciale dag in het jaar.”

Theo Klein

Leeuwarden | ,,Steeds meer deelne-
mers aan de Dag van de Duurzaam-
heid vindenhetniet nodighunactivi-
teiten op de website te zetten”, zegt
Minnesma. ,,We zien zelf vaak pas
achterafwat er zich allemaal heeft af-
gespeeld wanneer we informatie
doorkrijgen uit regionale media.”

Met de jaarlijkse Dag van de Duur-
zaamheid wil Urgenda verduurza-
ming breed op de agenda zetten. Veel
burgemeesters en wethouders lezen
op basisscholen voor uit de de verha-
lenbundel De wereld van voedsel, die
ook in een Friese vertaling ver-
scheen.

Volgens Marjan Minnesma, direc-
teur van Urgenda, besteden veel
scholen echter op veel meer manie-
ren aandacht aan duurzaamheid dan
met voorlezen. ,,Er zijn scholen die
deze hele week activiteiten rond het
thema hebben. Die maken er een
week van de duurzaamheid van.” Op
de mbo- en hbo-scholen in Leeuwar-
den zijn er op de dag zelf diverse
duurzaamheidsactiviteiten. Zo staan
in een aantal colleges op StendenHo-
geschool duurzame technologie, toe-
risme en circulaire economie cen-
traal. Van Hall Larenstein en Nord-
win College houden een duurzame
doemarkt met groene hapjes en
drankjes en er zijn diverse stands van
duurzame organisaties.

Vanmiddag is er indeKanselarij in
Leeuwarden een bijeenkomst waar-
bij studenten met vertegenwoordi-
gers van provincie, gemeente, bedrij-
ven en het waterschap nadenken
over een duurzaam Fryslân. Daarbij
komen regionale vragen rond voed-

sel, mobiliteit, energie en bouw aan
de orde.

Naast voorlees- en praatsessies op
scholen is op de website van de Dag
van deDuurzaamheid vooral in Leeu-
warden andersoortige activiteiten te
vinden. Zo kunnen er bij stads-
schouwburg De Harmonie oude spij-
kerbroeken worden ingeleverd. In
ruil voor de oude jeans krijgen men-
sennaast eenkortingsbonvan10pro-
cent op een nieuwe spijkerbroek van
het circulaire merk Mudjeans ook de
helft korting op een voorstelling van
de Spaanse flamencodanser Farru-
quito, op 18 oktober.

In De Fryske Marren is de model-
woning aan het Douwe Egberts Plein
2 in Joure van TûkWenjen, het ener-
giebesparingsproject van gemeente,
vandaag de hele dag open. En in
Drachtenwordt bij Philips eenGreen
Award uitgereikt aan een duurzame
collega.

Friezen om utensFriezen om utens
De grootste enmeest opvallende acti-
viteit in Fryslân in het kader van de
Dag van de Duurzaamheid is de drie-
daagse Urgenda-fietstocht langs
duurzameprojecten enbedrijven.De
meeste deelnemers zijn Friezen. On-
der hen ook een aantal Friezen om
utens, die er gelijk eenkorte vakantie
in het heitelân aan vastknopen.

Afgelopen zondag was de tocht
van Grou naar Leeuwarden en werd
onder meer de dorpswindmolen in
Reduzum bezocht. Was het die dag
fraai weer, gisteren was de tocht van
Akkrum naar Heerenveen voor de
dertig tot vijftig deelnemers een stuk
natter. Maar volgens Marjan Minnes-
ma, die ookmeefietst,waren zebij de
heftigste buienmeestal onder dak bij
een van de projecten die ze bezoch-

ten. ,,Ik heb mijn regenkleding nog
niet hoeven aantrekken.”

De tocht voerde gisteren langs het
kalkhennephuis van Nederland in
Oudega (SWF). Van Huub en Esther
Lambriex die het huis, dat nog niet
helemaal af is, hebben gebouwd, kre-
gen de fietsers een rondleiding. Van-
daag, op de laatste dag, gaan de fiet-
sers van Wolvega naar Leeuwarden

en staat er een bezoek aan boerderij
Reuvekamp in Sonnega op het pro-
gramma.

Dit jaar is de negende editie van de
Dag van de Duurzaamheid. De jubi-
leumeditie volgend jaar wordt tevens
de laatstezegtMinnesma. ,,Na tien jaar
vinden we dat duurzaamheid iets van
elke dag is en niet apart moet worden
gezet in een speciale dag in het jaar.”

Die laatste editie wordt wel een grote
klapper, belooft Minnesma. ,,Er zijn
plannen om samen met grote bedrij-
ven als Albert Heijn, Philips, Ikea en
de Praxis-achtige winkels klanten
met duurzame varianten te laten
kennismaken voor dagelijkse bood-
schappen en gebruiksartikelen.
Duurzamekeuzesmoetenvoor ieder-
een heel gewoon worden.”
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moeten voor
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Deelnemers aan de Urgenda-fietstocht houden halt bij het kalkhennephuis, waarover ze uitleg krijgen van eigenaren Huub en Esther Lambriex.
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