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Dorpen en initiatieven 

 

Bloeiend Benneveld 
Benneveld (Drenthe)  

Tot voor kort werden alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze gemaaid met een 

klepelmaaier. Het maaisel bleef liggen en verrijkte de bodem. Hierdoor ontstond op veel plaatsen 

een weelderige en eenzijdige vegetatie met voedselminnende onkruiden zoals brandnetel en 

ridderzuring. M.i.v. 2017 is Benneveld overgestapt op ecologisch bermbeheer. Op nationale Zaaidag 

zaaiden vrijwilligers van Bloeiend Benneveld de bermen rondom het dorp in.  

 

Lees meer  

 

Ecodorp Boekel als inspirerend Duurzaam Dorp 
Boekel (Noord-Brabant) 

Lees de oproep van Ecodorp Boekel 

“Ecodorp Boekel is een plek van hoop. Wij kunnen het meteen goed aanpakken, omdat we beginnen 

bij nul, omdat wij allemaal de noodzaak zien en de ambitie hoog houden. De grond waarop we onze 

woningen gaan bouwen, is een kale akker. Over een jaar hebben we tien woningen gebouwd die 

bijdragen aan het oplossen van 7 van de wereldproblemen op lokaal niveau. 

 

Elke maand hebben we een infomiddag en de laatste jaren is er elke maand minstens één duurzaam 

wooninitiatief aanwezig om inspiratie op te doen. We zijn al drie keer op landelijke TV geweest, zelfs 

met een documentaire van een half uur.”.. 

“We hebben maar één probleem. Door onze hoge ambitie hebben we veel innovaties in ons dorp en 
banken hebben ons verteld dat zij dat een probleem vinden; Ze moeten een risicoanalyse maken van 
elk project waar ze geld aan lenen, maar wij hebben zoveel innovaties, dat het onmogelijk is om dat 
te doen. Het project moet gedragen worden door meerdere investeerders.” 
 

Lees meer 

 

Stichting dorpstuin Warns Griene Poarte 

Warns (Fryslân) 

Op 16 Februari jongstleden is de werkgroep omgevormd naar de stichting Dorpstuin Warns Griene 
Poarte en zijn we begonnen met het tweede seizoen. Inmiddels worden de plantbedden weer gereed 
gemaakt en staan de eerste gewassen er al weer in. 
 
De tuin is door de bijzondere bloemvormen van de perken een lust voor het oog, en de afwisseling 
van groenten en bloemen zorgen voor een ecologisch evenwicht. 
 

Lees meer  
 

http://www.benneveld.eu/index.php/bloeiend-benneveld
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/noord-brabant/ecodorp-boekel/initiatieven/ecodorp-boekel-als-inspirerend-duurzaam-dorp
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/warns/initiatieven/stichting-dorpstuin-warns-griene-poarte


Elektrische deelauto voor de Trynwâlden 
Gytsjerk en Oentsjerk (Fryslân) 

Op 21 april is in Gytsjerk de elektrische deelauto voor de Trynwâlden gepresenteerd.  
Tûk is een publiek-private samenwerking tussen de dorpsbelangen van Gytsjerk en Oentsjerk, de 
duurzaamheidswerkgroep Groenkerk, autobedrijf Auto Olijnsma, internetbureau Basticom en Fraai 
reclame & ontwerp.  
 

Lees meer (via groenkerk.nl) 
 
Lees ook het artikel in de Leeuwarder Courant over dit initiatief 

 

Bakkeveen aan de slag met kunstwerk Griene Waech 
Bakkeveen (Fryslân) 

Bakkeveen maakt in het kader van LF2018 een kunstwerk op een ponton in de dorpsvaart.  
Het kunstwerk wordt o.a. gemaakt van plastic afval. Dit afval is verzameld door twee basisscholen en 
de lokale ‘himmelploech’. Er komen ook stekjes met eetbare groenten in het kunstwerk. 
 

 Lees meer (via sa24.nl) 
 

 

 

 

 
 

Uitgelicht 
 
 
Duurzaam idee of initiatief? Doe mee met Duurzame Dinsdag! 

Al tijden een briljant duurzaam idee, maar geen idee hoe je verder moet met de uitvoering? Ben je 
een duurzaam initiatief gestart en wil je daar meer aandacht voor vragen bij publiek of politiek? Van 
uitgewerkt businessplan tot een duurzaam idee in het eigen huishouden: Duurzame Dinsdag biedt 
jouw idee of initiatief podium in politiek Den Haag! 

Op de eerste dinsdag van september neemt staatssecretaris van Veldhoven de Duurzame Dinsdag-
koffer in ontvangst, vol met duurzame ideeën en initiatieven uit de samenleving. De meest 
duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de 
mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.  
 
Jouw idee mag niet ontbreken! 

Lees meer  

 

  

http://groenkerk.nl/acties/
http://www.lc.nl/friesland/Elektrische-deelauto-in-Trynw%C3%A2lden-voor-iedereen-23103611.html
https://sa24.nl/kunstwerk-griene-weach-versterkt-groenbewustzijn/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/duurzaam-idee-of-initiatief-doe-mee-met-duurzame-dinsdag


Activiteiten 

 

14 mei 2018: Klimaat Meet-up Fryslân 

Het Netwerk Duurzame Dorpen en de nieuwe klimaatbeweging Fair Future Fryslân nodigen je/jullie 
hierbij van harte uit voor ‘Klimaatkracht Fryslân’, op maandag 14 mei in het dorpshuis van Raerd.  
Tijdens deze Meet-up willen we onze krachten bundelen tegen de klimaatverandering. 

  
Wat gaan we doen? 

- Krachten bundelen: samen staan we sterk voor het klimaat! 
- Presentatie Fair Future 
- Inspiratie: hoe versterken we elkaars lokale initiatief? 
- Lekker creatief: brainstormen over Friese klimaatacties 
  
Bekijk de uitnodiging met het programma en meld je aan. 

 

 

23 mei 2018: Informatie avond MienskipsEnergie 

Op 26 april is in Garyp het eerste keurmerk MienskipsEnergie uitgereikt door voormalig wethouder 
van Tytsjerksteradiel, Houkje Rypstra. Het zonnepark in Garyp is de eerste lokale energie-installatie 
die voldoet aan de eisen van MienskipsEnergie. 
 
Het bestuur van de Stichting MienskipsEnergie geeft woensdag 23 mei 2018 een presentatie over het 
doel en de reikwijdte van het keurmerk. U krijgt alles te horen over ‘De Principes van Raerd’ en de 
wijze waarop de bevolking en lokale ondernemers samen kunnen werken om de lokale 
energievoorziening op een eerlijke wijze te organiseren. Al uw vragen over MienskipsEnergie kunt u 
daar kwijt. 
Als u uw gegevens op het aanmeldformulier achterlaat, wordt u nog nader geïnformeerd over de 
locatie en het precieze programma. U kunt desgewenst een bericht achterlaten. 
 
Opgeven kan via het formulier op de website van MienskipsEnergie. 
 

 

7 tot 13 juni Streekweek ‘Eet lokaal, Eet Fries’ 

Van 7 t/m 13 juni wordt vanuit het project Eetbaar Fryslân de 1e Streekweek georganiseerd. Doel is 

om het lokale product uit Fryslân in de schijnwerpers te zetten: Eet lokaal. Eet Fries! De Streekweek 

wordt een week vol activiteiten, excursies, proeverijen en rondleidingen door heel Fryslân. In totaal 

zijn er op meer dan 100 plekken in de provincie activiteiten. 

Lees meer (via friesemilieufederatie.nl) 

 

 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/619/uitnodiging_klimaatkracht_fryslan_14_mei_original.pdf?1525089107
http://mienskipsenergie.frl/informatie-avond-mienskipsenergie-op-woensdag-23-mei-2018-om-20-00/
https://eetbaarfryslan.frl/
https://www.friesemilieufederatie.nl/nieuws/streekweek-eet-lokaal-eet-fries/


 

Nieuws van onze Steunpunten en Themagroepen 

 

Aanbod zaden en excursies Werkverband Friese Rassen 
Voedselwerkplaats Fryslân  

Het Werkverband Friese Rassen heeft een aanbod van zaden van Friese en met Fryslân verwante 

landbouwgewassen. 

Voor hobby-tuinders en producenten van agrarische streekproducten. Belangstellenden in het zaad 

kunnen dit door geven aan johsspyksma@gmail.com (o512 371509) die dan een catalogus met het 

aanbod toezend. Wil je nader kennis maken met de collectie van 110 zaden en knollen van het 

Werkverband, dan is daartoe de gelegenheid tijdens excursies in Vijversburg – Tytsjerk (10-6, 8-7, 5 

en 26-8), 8-9) en bij het nieuwe Landbouwmuseum in Goutum (24-6, 12-8, 21-7, 2 en 16-9) Tijd: 

14.00 – 16.30 uur. Wil je een folder over de excursies met het programma meldt dat dan ook op 

bovenstaand adres. 

 

Iepen Mienskipsfûns open van 7 mei- 1 juni 
Steunpunt Fryslân 

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds 

om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid 

van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen 

Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. 

De volgende tender is open van 7 mei t/m 1 juni 17:00 

Er is ook een nieuwe projectenkaart met alle uitgevoerde projecten. 

Lees meer (via Provincie Fryslân) 

 

Doarpswurk regiobijeenkomst Noordoost in een notendop 
Steunpunt Fryslân 

Tientallen mensen kwamen dinsdagavond 17 april jl. naar onze regiobijeenkomst Noordoost-Fryslân 

in het MFC Het Spectrum van Burdaard. In verscheidene workshops lieten de deelnemers zich 

inspireren. Omrop Fryslân was ook aanwezig om verslag te doen via de radio. 

 

Lees meer (via Doarpswurk) 

 

 

 

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/projecten-in-beeld_41627/
https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/iepen-mienskipsfuns-opent-7-mei-2018_8680.html
https://www.doarpswurk.frl/9384/

