april 2018

Anloo vergroent #6
een initiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk om samen in kleine stapjes aan duurzaamheid te werken

Bijen in Aa en Hunze blij!
Wilde bijen en honingbijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en het verbouwen van
andere gewassen. Maar bijen hebben het moeilijk: er sterven veel bijen door ziektes
en parasieten, bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) en doordat er te weinig verschillende bloemen in tuinen en op velden staan. Van de 338 bijensoorten die ooit
in Nederland voorkwamen, staat meer dan de helft op de Rode Lijst van bedreigde
soorten en zijn er al 35 verdwenen. Het besef dat het anders moet begint steeds
meer door te dringen. Veel gemeenten ondertekenden in het Jaar van de Bij (2012)
daarom een convenant waarin verschillende afspraken staan om bijen en andere
insecten te beschermen. Op 14 maart heeft ook onze gemeente het bijenconvenant
ondertekend. Een werkgroep van Imkervereniging “Oostermoer” waaraan ook Gerard Scholtens, imker en bestuurslid van Anloo vergroent deelnam, heeft zich daar
een aantal jaren actief voor ingezet.

Maak zelf ook bijen blij:
• Kies bloemen in je tuin waar bijen
op afkomen, die in verschillende
maanden bloeien: bijen hebben
van het voorjaar tot in de herfst
bloeiende planten nodig. Check
bijvoorbeeld de bloemetjes- en
bijtjeskalender van Milieu Centraal.
• Zorg dat bijen in je tuin kunnen
nestelen. Zet bijvoorbeeld een
bijenhotel neer en zorg voor rommelhoekjes in de tuin.
• Check het etiket: vermijd spuitbussen, korrels, mierenlokdozen
of andere bestrijdingsmiddelen
die de volgende stoffen bevatten: imidacloprid, thiacloprid, of
acetamiprid. Dit zijn neonicotinoiden die giftig zijn voor de bij.
• Koop het liefst biologische zaden
en planten: die zijn niet met gif
(neonicotinoïden) behandeld

De afspraken in het convenant:
- bijvriendelijk te handelen;
- actief bij te dragen aan de leefomstandigheden van bijen, vlinders,
hommels en wilde bijen, door te
kiezen voor ecologisch bermbeheer;
- onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren;
- bijvriendelijke gewasbescherming
toe te passen en af te zien van het
gebruik van neonicotinoïden en
deze niet te verhandelen;
- door voorlichting en communicatie
mee te werken aan het uitdragen
van bijvriendelijk handelen.

De gemeente Aa en Hunze stond aanvankelijk huiverig tegenover het convenant, onder andere omdat ecologisch
bermbeheer extra financiële middelen
zou vragen. Om meer kennis over
werkwijze en kosten van ecologisch
bermbeheer te krijgen, zocht de imkervereniging contact met partijen met ervaring op dat gebied, zoals de gemeente
Leeuwarden. Dit is een ondertekenaar
van het eerste uur en dus een gemeente
met de nodige praktijkervaring. Gewapend met de opgedane kennis ging de
imkervereniging opnieuw gesprekken
aan met de gemeente, en met succes.
Op de gemeentelijke website komt een
plaatsje beschikbaar voor positieve ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid die gemeentebreed worden bereikt.
Zo hopen de imkervereniging en de
gemeente vliegwielwerking te generen
op de weg naar een betere wereld voor
mens en dier.
Aan de 40x vega challenge hebben in ie- Ook hebben de imkers een kavel van
der geval 8 mensen meegedaan. Hiervan 1100 m2 in Gieten tot hun beschikzijn er enkele al vegetariër of flexitariër. king gekregen om een vrij toegankelijke
bloementuin te realiseren. Het zaaizaad
In totaal hebben mensen specifiek vanwege de vega challenge zeker 163 dagen (wilde planten uit Drenthe) werd er
geen vlees gegeten. Dit komt neer op een alvast bij verstrekt!
besparing
ar van minstens 250 kg CO2!
CONTACT ANLOO VERGROENT:

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

Samen energie
besparen (23/5)
Duurzaam energie opwekken is niet
slim wanneer je niet eerst kijkt waar
je energie kunt besparen. Op woensdag 23 mei houden we daarvoor in
Groen in het kort:
de Magnuskerk een bijeenkomst: geld
MAGNUSFAIR EN KLEDINGACTIE 14/4
verdienen voor jezelf, én goed voor het
milieu! We krijgen daarbij hulp van exOp 14 april van 10 tot 14 u is weer
terne deskundigen, zoals Buurkracht en
de jaarlijkse Magnusfair in en om de
Magnuskerk. Een mooie gelegenheid een vertegenwoordiger van de Stichting
Natuur en Milieu. Tijdens de bijeenom te ‘ontspullen’ óf juist om aan
komst is aandacht voor wat een redelijk
duurzame tweedehands artikelen te
energiegebruik in jouw situatie is, hoe
komen. Vanaf 12 uur is er een inzaje minder stroom of gas gebruikt, een
meling van bruikbare kleding. De
opbrengst is voor scholenbouw in de energiescan laten maken, kierdichting,
wat en hoe van warmtepompen en zonCentraal Afrikaanse republiek, waar
nepanelen.
door oorlog veel verwoest is.
Je kunt op de verschillende lijsten
HÉT DUURZAAM DRENTHE EVENT 12/4
aangeven waar je in geïnteresseerd bent
en waar je aan mee zou willen doen.
Bij het Duurzaam Drenthe Event op
In principe zijn aan deze onderzoeken
12 april 2018 in Assen is iedereen
geen kosten verbonden.
welkom om vernieuwende initiatieAan het uitvoeren van de verschillende
ven te laten zien en te bewonderen.
werkzaamheden natuurlijk wel, maar
De keynotespreker is trendwatcher
Adjiedj Bakas. Hij vertelt over innova- dat zal dan van te voren worden aangegeven, waarbij uiteraard gekeken wordt
tieve manieren van duurzaam onnaar (gezamenlijke) inkoop voordelen,
dernemen. Ook zijn er verschillende
inspiratieworkshops en een DatePlaza subsidie- en financieringsmogelijkheden.
waar experts, bedrijven, bezoekers
en overheden elkaar ontmoeten voor
advies, financiële ondersteuning en
Wat is Buurkracht?
netwerken. Zie www.provincie.dren- Iedereen kan energie besparen.
the.nl/hdde.
Maar het komt er vaak niet van. Te
druk. Te veel gedoe. Geen idee wat je
DORPS- SCHOOLMOESTUIN 19/4
investering oplevert. Door samen aan
de slag te gaan, krijg je juist energie
Op donderdag 19 april van 19.30
van energie besparen. Omdat je samen
tot 21.00 uur organiseren Anloo
meer bereikt. Buurkracht brengt
vergroent en de school een feesteinwoners bij elkaar om energie te
lijke bijeenkomst in het Dorpshuis
besparen. Want samen is dat een stuk
in Anloo over de dorps- schoolmakkelijker en leuker. En samen krijg
moestuin. Deze bijeenkomst is voor
je vaak inkoopvoordeel, waardoor je
mensen uit Anloo, (groot-)ouders van
goedkoper uit bent. De besparingen
schoolkinderen van Anloo, mensen
kunnen uiteindelijk behoorlijk
uit omliggende dorpen en andere
oplopen.
belangstellenden. We vieren de komst
van de moestuin en bespreken we hoe Deelnemers krijgen een begeleider uit
we het tot een succes kunnen maken. de regio, een gratis energiescan, inzicht
Natuurlijk zullen een hapje en een
in hun eigen energieverbruik via buurdrankje na afloop niet ontbreken!
kracht.nl en persoonlijke energietips.
Deelname is kosteloos. Aanmelden is Met behulp van warmtecamera’s, enerwenselijk maar niet noodzakelijk en
gieverbruiksmeters of andere middelen
kan bij Meyke Beekman.
krijg je inzicht in je energiegebruik.

Tijdens NLDoet op 10 maart hebben we
hard gewerkt aan het opruimen en deels
omheinen van het Speulkoelbos en de
aanleg van de dorps-schoolmoestuin!

Interview 40 x
vegetarisch
Wij hadden een kort gesprek met Janny
W
Elema over haar deelname aan het
E
vegetarisch eten in Anloo. Janny heeft
met veel smaak gegeten bij Karin en het
was erg gezellig.
‘De belangrijkste reden om mee te
doen was de 40 dagen tijd’, vertelt
Janny, ‘maar ik hoop het nu wel langer
vol te houden. En als stok achter de
deur fungeert mijn dochter, want die is
al jaren vegetarisch. Het was erg gezellig en wij hebben heerlijk gegeten en
een goed initiatief dit te organiseren.’
Op onze vraag waarom vegetarisch
eten was Janny heel resoluut: ‘Het is
beter voor de natuur om geen vlees te
eten en duurzaamheid wordt hierdoor
bevorderd.’ Janny kookt zelf ook regelmatig vegetarisch. ‘Ja, maar recepten
heb ik niet. Ik kook op mijn gevoel en
dat gaat prima. Een prima initiatief van
Anloo vergroent!’

