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Dorpen en initiatieven 

 

Voedselbos in Zuidwolde  

Zuidwolde (Drenthe) 

Kinderen in Zuidwolde hebben hun schoolplein omgetoverd tot een voedselbos zodat ze straks hun 
eigen groenten en fruit kunnen telen, oogsten en opeten. Het idee ontstond bij een van de ouders, 
die zelf ook experimenteert met een eetbare tuin aan huis, waarna de leerlingenraad en de 
schoolleiding het idee omarmden.  
 

Lees meer (via Dagblad van het Noorden) 

 

Nieuw zelfvoorzienend dorp bij Exloo 
Exloo (Drenthe) 

De plannen voor een zelfvoorzienende leefgemeenschap volgens de filosofie van het Anastasiadorp 
worden steeds concreter. Onder de naam Deelschelanden hebben zes initiatiefnemers al de nodige 
gronden aangekocht in de buurt van Exloo. De plannen zijn jaren geleden al door de gemeente 
Borger-Odoorn opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie, wat aangeeft dat de gemeente het 
initiatief serieus neemt. In het zelfvoorzienende dorp zal op termijn ruimte zijn voor vijftien families. 
 

Lees meer (via Dagblad van het Noorden) 

 

Slimme-meter-project 
Langweer (Fryslân) 

In Langweer is men gestart met het project “Goed voorbeeld doet goed volgen”. 
In de volksmond ook wel het slimme-meter-project genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat mensen 
meer “gevoel” krijgen bij hun energieverbruik als dit direct inzichtelijk is. 
In Nederland zijn de netwerkbeheerders al geruime tijd doende om de “slimmemeters” te plaatsen in 
de huishoudens. Dit is een meerjarig project en men is hier nog lang niet klaar om geheel Nederland 
te voorzien. 
In dit project krijgen de huishoudens een extra kastje in de meterkast geplaatst. Dit kastje staat in 
verbinding met internet. Via de digitale snelweg is het nu mogelijk dat deze gebruiker real-time zijn 
verbruik kan bekijken. Dus geen dag vertraging meer, maar à la minute. Deze gegevens zijn alleen 
door de gebruiker te zien. 
 

Lees meer  

 

Adopteer een zonnepaneel 
Aldeboarn (Fryslân) 

Sinds eind 2016 loopt de actie “Adopteer een zonnepaneel” van de Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn 

(EKA). Tot nu toe hebben dorpsgenoten al 90 van de 108 panelen geadopteerd. Buurkracht 

ondersteunt EKA bij de communicatie en marketing van het project. 

Lees meer 

http://www.dvhn.nl/drenthe/Zuidwoldeger-kinderen-leggen-eigen-%E2%80%98voedselbos%E2%80%99-aan-22657465.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Anastasiadorp-sprookje-wordt-werkelijkheid-in-Hunzedal-bij-Exloo-22678821.html
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/langweer/initiatieven/slimme-meter-project
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/aldeboarn/initiatieven/adopteer-een-zonnepaneel


Uitgelicht 
 

Inventarisatie Bijen-acties in Nederland 

Onlangs kregen wij via onze provinciale netwerkpartner Landschapsbeheer Friesland de 
onderstaande enquête doorgestuurd. We werken graag mee om deze te verspreiden.  

“Dat het niet goed gaat met bijen weten we inmiddels allemaal. Daar willen we iets aan veranderen! 
Vandaar is er de campagne Nederland Zoemt gestart: om de leefomstandigheden voor bijen te 
verbeteren. 

Heeft u zelf een goed bijen-initiatief, heeft u ervaring met bijen-initiatieven of heeft u ideeën? Met 
deze enquête willen we een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en 
horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Hier is de link naar de enquête: 
https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie. Wij hopen dat u deze wilt invullen.” 

 

 

Lokale Energie Monitor 2017: Samen energie opwekken onverminderd populair 

De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal 

energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Hiermee is in bijna elke 

Nederlandse gemeente een coöperatie actief. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is 

toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De groei zet naar 

verwachting ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-

energieprojecten en van het windvermogen op de planning. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 

2017. 

Lees meer (via HIER opgewekt) 

 

 

De vlag uit voor 5 jaar Nationale Duurzame Huizen Route 

Huiseigenaren in Nederland gingen afgelopen zaterdag 4 november massaal op pad om duurzame 
huizen te bezoeken. Voor het vijfde jaar op rij openden honderden trotse huiseigenaren hun deuren 
tijdens de eerste dag van de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook a.s. zaterdag 11 november zijn 
in het hele land weer veel huizen te bezoeken. Voor steeds meer huiseigenaren is de huizenroute 
een eerste stap in het oriëntatieproces van energiebesparende maatregelen met als einddoel gasloos 
wonen. 
 
Lees meer 

 
 

Ondertekening Green Deal Voedselbossen 

Op 23 november tekenden 21 partijen om 13.00 uur in het provinciehuis te Lelystad de Green Deal 
Voedselbossen. De partijen maken hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de 
voedselbosbouw in Nederland officieel. 
 
Lees meer (via greendeals.nl) 

 

https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/nieuws/709-enquete-wilde-bijenlinie.html
https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie
https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/lokale-energie-monitor-2017-samen-energie-opwekken-onverminderd-populair
https://duurzamehuizenroute.nl/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/de-vlag-uit-voor-5-jaar-nationale-duurzame-huizen-route
http://www.greendeals.nl/ondertekening-green-deal-voedselbossen/


Nieuws van onze Steunpunten en Themagroepen 

 

Terugblik op bijeenkomst Duurzame Dorpen, 8 november Landsmeer 

Steunpunt Noord-Holland i.o. 

‘Een inspirerende bijeenkomst’ was de algemene reactie vanuit de zaal. ‘Goed om kennis gemaakt te 
hebben met Zon op Nederland, die buurtinitiatieven en lokale energie coöperaties ondersteunt’, zei 
een bestuurder van een dorpshuis. ‘We horen vanavond hoe door lokale samenwerking succesvolle 
initiatieven ontstaan’, reageerde een andere bestuurder. ‘Als dorpshuisbestuur kunnen we een 
schakel zijn in het stimuleren van lokale initiatieven. Een dorpshuis kan ook participeren in een 
coöperatie.’ 

Lees meer (via Dorpswerk Noord Holland) 

 

Doarpswurk Dorpendag 2017 met kennis, passie en vertrouwen 
Steunpunt Fryslân 

Hoe betrek je bewoners bij hun dorp en hoe ga je om met de veranderende rol van overheden als 
gemeente en provincie? Die vragen stonden centraal op de Dorpendag 2017 op vrijdag 24 november. 
De dag, gehouden in het nieuwe MFC It Werflân in Rottevalle, bood inspiratie aan dorpsbelangen, 
dorpshuisbesturen en burgerinitiatiefgroepen. De deelnemers gingen op excursie naar Holwerd en 
Garyp. 

Lees meer (via Doarpswurk) 

 

14 december: Eerste Meet & Eat in Leeuwarden 
Voedsel en Landbouw Fryslân 

Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan over de verduurzaming van ons voedselsysteem. Het 
verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt vele kansen. Momenteel zijn er veel 
initiatieven gericht op de lokale voedselmarkt. Een prachtige beweging, maar hoe kunnen we hier 
nog meer ondersteuning en kracht aan geven? 

De Friese Milieu Federatie nodigt u hierbij van harte uit voor de eerste Meet & Eat in Leeuwarden. 
Deze vindt plaats op donderdag 14 december vanaf 16:00 uur in De Koperen Tuin te Leeuwarden. 

Het wemelt momenteel in Fryslân van de initiatieven die een verkorting van de voedselketen 
nastreven. Veel van deze initiatieven zijn echter nog klein (enkele honderden tot duizenden klanten), 
hebben moeite het hoofd boven water te houden en missen de middelen om op te schalen en 
worstelen met een efficiënte distributie en logistiek. Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger? 
We willen graag met ondernemers en initiatieven bekijken wat de volgende stappen zijn in Friesland 
voor het verkorten van de voedselketen.  
 
Lees meer (via Eetbaar Fryslân) 

  

https://www.dorpswerknh.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=77&cntnt01returnid=45
https://www.doarpswurk.frl/dorpendag-2017-kennis-passie-en-vertrouwen/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/uitnodiging-eerste-meet-eat-in-leeuwarden/


Voedselvisie voor Súdwest-Fryslân 
Voedsel & Landbouw Fryslân 
 

De afgelopen anderhalf jaar is door de Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen, een groep 
van zo’n 50 voedselinitiatieven, dorpstuinen, boeren en geïnteresseerde consumenten, gewerkt aan 
de formulering van een Voedselvisie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Op 10 november werd de voedselvisie gepresenteerd in een volle zaal bij Culinair Podium Lewinski in 
Sneek. Er was een voedselquiz voor gemeenteraadsleden en er werden filmpjes getoond.  

Bekijk de hier voedselvisie en de filmpjes 
 

 
Activiteiten Voedselwerkplaats SWF 
Voedsel en Landbouw Fryslân 

Workshop ‘Eetbare bloemen’ door Taco Blom op 1 december 2017 17:00  

Cursusdag Fruitbomen snoeien met Taco Blom op 10 januari 2018 10:00 

Bijeenkomst ‘Klimaatverandering en effecten voor de landbouw’ op 16 januari 2018 20:00 

 

Vertellers gezocht voor openingsweekend LF2018 
Kunst & Cultuur Fryslân 

Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en Tryater geven met het project 2018verhalen het starschot van 
het culturele jaar. Rûnom yn de provinsje! Van Schiermonnikoog tot Oudemirdum, van Zurich tot 
Appelscha. Op 26 januari 2018 gooit heel Fryslân de deuren open. In musea, op bijzondere locaties, 
in cafés, kerken, dorpshuizen en misschien wel bij jou thuis in de woonkamer treffen mensen elkaar 
in winterwarme sfeer om naar een verhaal te luisteren. Historische verhalen, maar ook de verhalen 
van nu. Een griezelig verhaal of juist met een romantisch slot. 

We nodigen iedereen uit om mee te doen en Fryslân te laten gonzen van de verhalen. Luister je 
liever naar een mooi verhaal? Geen probleem! We hebben namelijk niet alleen vertellers, maar 
natuurlijk ook veel luisteraars nodig. 

Lees meer (via doarpswurk.frl) 

  

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/voedselvisie-voor-fryslan/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/filmpjes/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/workshop-eetbare-bloemen-door-taco-blom/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/workshop-eetbare-bloemen-door-taco-blom/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/cursusdag-fruitbomen-snoeien-met-taco-blom/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/cursusdag-fruitbomen-snoeien-met-taco-blom/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/bijeenkomst-klimaatverandering-en-effecten-voor-de-landbouw/
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/events/event/bijeenkomst-klimaatverandering-en-effecten-voor-de-landbouw/
https://www.doarpswurk.frl/vertellers-gezocht-openingsweekend-lf2018/


Nieuws van de actie Ho! Net yn ‘e Kliko!  
Afval & Hergebruik Fryslân 

Nieuwe meting Ho! Net yn ‘e Kliko! in Heeg 

De werkgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! Heeg heeft een nieuwe meting gekregen: 

 
“Ruim een jaar na de start van de campagne Ho! Net yn ‘e Kliko! wordt er in Heeg nog steeds minder 
restafval geproduceerd.  
Vorig jaar was de vermindering  16%, nu is dat teruggelopen naar 10%” 

“Mijn grootste zorg is de plastic soep” 
 
De werkgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! Balk-Harich-Ruigahuizen schrijft elke maand een stukje tekst over 
de prijswinnaars van de actie in de Balkster Courant. 
 
“Bijna aan het eind van het campagnejaar maakte de Werkgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! voor Balk-
Harich-Ruigahuizen weer een prijswinnaar blij met 50 euro. Dit bedrag staat symbool voor de 
besparing wanneer er minder restafval hoeft te worden opgehaald en verwerkt. De Balkster 
prijswinnaars Saskia Koree en haar zoon Maurice waren superblij en zelfs een beetje beduusd van 
deze verrassing.” 

 
De deelnemers hebben ook Facebook-pagina’s, neem eens een kijkje op: 
 
Ho! Net yn ‘e Kliko! IJlst-Oosthem-Nijesyl 
 
Ho! Net yn ‘e Kliko! Balk-Harich-Ruigahuizen 

Ho! Net yn ‘e Kliko! Himmelum 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.balkstercourant.nl/nieuws/43978/mijn-grootste-zorg-is-de-plastic-soep/
https://www.facebook.com/honetyneklikoijlst/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Ho-gaasterland-net-yne-kliko-102005996972391/
https://www.facebook.com/HoHimmelumNetyneKliko

