maart 2018

Anloo vergroent #5
een initiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk om samen in kleine stapjes aan duurzaamheid te werken

Duurzaam, hoe doe je dat?
Veertig dagen vegetarisch. Voor sommigen blijkt het één of meer bruggen te
ver, voor anderen een meer dan welkome aanmoediging. Tussen zulke uitersten proberen we met Anloo vergroent te laveren om duurzaamheid een goede
plek te geven in Anloo en de Magnuskerk.
We staan met de werkgroep op een punt van ‘hoe verder?’ De eerste successen
zijn gevierd, binnenkort richten we een stichting op waarmee we onze activiteiten voortzetten. De projecten rondom de dorpsmoestuin en het Speulkoelbosje
lopen en we willen binnenkort ook aan de slag met duurzame energie.
Duurzaamheid is intussen een onderwerp waar je niet meer omheen kunt.
‘Lokaal zijn alle partijen duurzaam,’ kopte Trouw bijvoorbeeld eind februari.
Voor ons is de vraag: hoe geven we duurzaamheid in Anloo ‘roots and wings’;
wortels en vleugels? Hoe maak je het leuk en ‘te doen’ om te vergroenen? En welk
tempo past erbij? Op de volgende pagina duiken we voor de liefhebbers -onder
de titel ‘Groene Henkie is zo gek nog niet’ - in de sociaalpsychologische kanten
van duurzaamheid en vertellen iets over een bijzondere voorvechter van duurzaamheid, die reuzenstappen zet. Met Anloo vergroent richten we ons eerst op
kleinere stapjes, maar ook daarmee kunnen we samen een groot verschil maken!

Dorps-school-moestuin
Er wordt enthousiast aan plannen
voor de tuin gewerkt. Er valt van
alles te regelen, van heel praktisch tot
organisatorisch, zoals een ontwerp voor
de tuin, een ‘oppertuinman’ (of -vrouw)
die weet wat er zoal gedaan moet
worden, water voor tijden van droogte,
een paar vaste dagdelen in de week
waarop er gewerkt kan worden en de
koffie klaarstaat, etc.
Op maandag 5 maart komt de werkgroep
Dorps- school moestuin voor de eerste
keer samen om de tuin te realiseren.
Mocht je ook willen aansluiten bij deze
werkgroep, of heb je suggesties, kun je
contact opnemen met Meyke Beekman
(meykebeekman@yahoo.com, tel 0641306097)

Stichting Anloo
vergroent i.o.

De Dorpstuin van Plaats de Wereld in Vries, een bezoekje waard!

Nieuws uit het Speulkoelbos
De plannen voor kap van het lariksgedeelte van het Speulkoelbos worden
waarschijnlijk even opgeschort. Zo
kunnen we wat meer tijd nemen om
een afgewogen beslissing te nemen. We
hebben inmiddels bezoek gehad van
twee deskundigen van Arcadis, waaronder een bostechnicus. Zij brengen
binnenkort een verslagje uit over de
conditie van het bos.
NL DOET 10 MAART
HET SPEULKOELBOS MAAKT ENTREE

Met het opruimen van de bosrand in
het Speulkoelbos sluiten we ons aan
bij de andere NL doet-activiteiten in

Anloo. Om 9 uur verzamelen we in
het Dorpshuis, waar een intekenlijst
voor alle klussen is, en niet te vergeten
de catering! Grote stukken afval zoals
houtstobbes en boomstammen zijn
al uit de bosrand weggehaald. Op 10
maart rapen we kleiner afval op, vooral
puin en wat zwerfvuil, en maken een
begin met het plaatsen van een afrastering. Ook willen we kijken of er
een bankje geplaatst kan worden. We
hopen dat door een verzorgder uiterlijk
de bosrand een aantrekkelijke entree
voor het Kniphorstbosch vormt, èn
minder aanlokkelijk wordt voor ‘afvaltoeristen’.

We zijn bezig een stichting op te richten.
Ter voorbereiding en inspiratie hebben
Bert Huisman en Meyke Beekman een
bezoek aan Plaats de Wereld in Vries
gebracht. Mocht u daar nog nooit
geweest zijn: het is een aanrader voor
wie interesse heeft in duurzaamheid
en dorpse samenwerkingsvormen. Ze
hebben onder andere een prachtige
dorpstuin, ook met plantenbakken op
hoogte voor mensen met een beperking.
Klaas Brinkman is bereid de functie
van penningmeester in het toekomstige
stichtingsbestuur op zich te nemen. Fijn
dat je meedoet, Klaas! Verder bestaat het
bestuur uit Meyke Beekman (secretaris),
Karin Elema (voorzitter), Bert Huisman
en Janny en Gerard Scholtens.
CONTACT ANLOO VERGROENT:

meykebeekman@yahoo.com
karin@bbkk.demon.nl

‘Groene Henkie is zo gek nog niet’
Een ander sociaalpsychologisch aspect
van duurzaamheid, ‘Gekke Henkie’,
heet in vaktermen een ‘sucker’; degene
die de afwas doet waar anderen de
vuile vaat laten aangroeien. Freeriders,
degenen die voor eigenbelang gaan,
doen dat vaak uit angst om uitgebuit te
Je kunt je al gauw Gekke Henkie
worden, om zelf de sukkel te zijn, aldus
voelen. Of je krijgt het idee dat wat
Roos Vonk in een boeiende column in
jij doet geen effect heeft. Dat laatste
heet in termen van sociale psychologie Trouw. Milieubewust gedrag is volgens haar een klassiek voorbeeld van
‘diffusion of responsibility’. Verdunde
een sociaal dilemma: het persoonlijke
verantwoordelijkheid, zou je kunnen
tegenover het collectieve belang. Niezeggen. Het gevolg kan zijn dat iedermand wil afwassen, maar als niemand
een afwachtend blijft toekijken, het
afwast, krijgt iedereen er last van. Wat
‘omstandereffect’.
milieukwesties dan nog lastiger maakt
Heel begrijpelijk; er zijn veel situaties
dan de afwas: je merkt meestal niet dat
waarin je in je eentje helemaal niets
jouw individuele bijdrage er echt toe
lijkt te kunnen, omdat er grootschadoet. Volgens Vonk helpt het wanneer
liger veranderingen nodig zijn. Toch
we coöperatie -samen werken aan een
staan er hier en daar helden op die de
uitdaging aangaan om voor zulke grote collectief belang- als meer moreel zouden bestempelen. Mensen zouden dan
veranderingen te zorgen. Architect
minder aan hun eigen belang denken,
Thomas Rau is zo iemand. Hij maakt
ze willen gewoon een goed mens zijn.
zich -samen met anderen- sterk voor
Wat wij hopen als Anloo vergroent is
circulair materiaalgebruik. Volgens
dat door in Anloo en de Magnuskerk
hem is één van de grote moeilijkheden met afval, dat je als consument bij met veel mensen samen aan duurzaamheid te werken, niemand zich Gekke
lange na niet de mogelijkheden hebt
om het verantwoord te verwerken. Veel Henkie hoeft voelen. En dat onze kleine stapjes bij elkaar opgeteld een stap
producten bestaan immers uit enorm
veel verschillende grondstoffen, die ook vormen die er zichtbaar toe doet. Wat
mij betreft zijn de gifvrije bollen daarnog eens niet of nauwelijks van elkaar
van een mooi symbool: samen hebben
te scheiden zijn.
we er bijna 2000 geplant, binnenkort
Zijn conclusie is dan ook, dat de verkunnen we er samen van genieten!
antwoordelijkheid voor een product
daarom bij de producent moet blijven.
Die heeft als enige de invloed om de
juiste keuzes te maken qua ontwerp
en productie, waardoor materiaalkringlopen gesloten kunnen worden.
De ultieme consequentie is dan, dat
producten in de vorm van diensten
worden aangeboden. Het eigendom
van een product blijft bij de leverancier. Dat klinkt utopisch, maar op veel Het mooi uitgevoerde boek Material
plaatsen wordt dat al in de praktijk
Matters legt heel laagdrempelig uit wat
gebracht, bijvoorbeeld met verlichting, de gedachtegang achter circulair materitapijt, kantoormeubilair en spijkerbroe- aalgebruik is. Het boek is -anders dan je
ken. Als gebruiker heb je ‘na afloop’
misschien zou denken- gewoon Nedergeen probleem met afval, de leverancier landstalig. Elk boek heeft een eigen volgzorgt voor een gesloten kringloop. Zo nummer en achterin staat een oproep
gaan duurzaam omdenken en duurhet boek zo veel mogelijk aan anderen
zaam doen hand in hand.
door te geven...

Je eigen keuzes en gedrag ombuigen
in een groene richting is niet altijd
gemakkelijk. Vooral niet wanneer
je er dingen voor moet laten of een
hogere prijs betaalt, terwijl anderen
dat niet doen.

groen in het kort...
CURSUS FRUITBOMEN SNOEIEN

Saskia Jans uit Anderen gaat binnenkort in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe een cursus
‘fruitbomen snoeien’ verzorgen.
Belangstellenden kunnen zich via email bij haar aanmelden: saskiajans@
ziggo.nl
FONDSENDISK 2018

We hebben een bestand aangeschaft
waarop alle mogelijke fondsen voor
subsidies etc. in kaart gebracht zijn.
Mogelijk ook interessant voor andere
initiatieven in dorp of kerk?
OPEN VEGETARISCHE EETTAFEL

Op vrijdag 2, 9 en 23 maart zijn er
nog plaatsen vrij om aan te schuiven
bij een vegetarische maaltijd. Voor belangstellenden hebben we een digitale
receptenverzameling met (ruim) veertig vegetarische recepten, aangeleverd
door enthousiaste thuiskoks.
NIEUWE THEMA’S:
ANDERS VERWARMEN, STREEKPRODUCTEN

De komende tijd willen we een paar
nieuwe thema’s aansnijden. We zitten
te denken aan ‘andere manieren om je
huis te verwarmen’ en aan ‘streekproducten’. Wie weet kunnen we een keer
afstemmen wat iedereen zoal weet
en doet met mensen die bezig zijn
te denken over andere vormen van
verwarming. Ook rondom streekproducten kunnen we vast een mooie
activiteit opzetten. Ze zijn niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor
de economie. Mocht je/u willen bijdragen aan één van beide onderwerpen of anderszins interesse hebben,
laat het ons dan even weten.

