
 

 
Nieuwsflits februari 2017 
We hebben er weer een nieuwe mijlpaal bereikt: meer dan 300 dorpen! 

Welkom Melissant, Nijezijl, IJlst en Oosthem, Nieuwe Wetering, Stolwijkersluis, Olst en  

Baard, Easterlittens, Húns en Leons 
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Dorpen en initiatieven 

 

Meer met Minder Markt 
Olst (Overijssel) 

Olst doet mee aan de Transitiontowns Nederland. Een van de activiteiten is het organiseren 

van de Meer met Minder Markt. Op de markt kunnen de bezoekers zien en beleven hoe je in 

je eigen dagelijks leven kunt helpen de afvalberg te verminderen. Naast kramen met vintage 

wordt op allerlei plekken informatie gegeven over manieren om zelf mooie dingen van afval 

te maken en hoe je gebruikte spullen makkelijk kunt ruilen of op een andere manier een 

tweede leven kunt bezorgen. 

Lees meer  

 

Social Sofa 
Melissant (Zuid-Holland) 
Een Social Sofa is een mozaïekbank die door een groep mensen, bijvoorbeeld een groep 
buurtbewoners, leerlingen of collega's, naar eigen ontwerp wordt gemozaïekt. 
 
De Dorpsraad van Melissant zet zich al jaren in om de leefbaarheid in het dorp te 
bevorderen. Zij pakken diverse projecten op zoals het beschilderen van elektriciteitskastjes, 
het onderhouden van de bloembakken en het organiseren van allerlei activiteiten.  

 
Lees meer 
 
 
GoudAsfalt 
Stolwijkersluis (Zuid-Holland) 

Stichting GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat de voormalige koudasfaltlocatie (ca. 3 ha) 

aan de Gouderaksedijk. De Koudasfaltlocatie is een oud industrieterrein op een unieke plek 

aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel, aan de rand van de Goudse binnenstad en de 

Krimpenerwaard. Burgerinitiatief GOUDasfalt ontwikkelt dit gebied tot een plek waar mensen 

kunnen wonen en recreëren. Daarnaast geeft GOUDasfalt geeft ruim baan aan 

ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid.  

 

Lees meer 

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/overijssel/olst/initiatieven/meer-met-minder-markt
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/zuid-holland/melissant/initiatieven/social-sofa
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/zuid-holland/stolwijkersluis/initiatieven/goudasfalt


Lomm duurzaam 

Lomm  (Limburg) 

Nu de aanleg van de rotonde in het dorp op de N271 dichterbij komt, kunnen we eindelijk 

aan de gang met de verfraaiing van deze rotonde. De energie van Lomm zal worden 

uitgebeeld op de rotonde in Lomm. 

  

Een groep jonge inwoners van Lomm heeft zich bezig gehouden met de verfraaiing van ons 

dorp, dit heeft onder andere geleid tot een prachtig ontwerp voor een zonnebos op de 

rotonde. Het zonnebos gaat energie leveren aan het dorp (op beperkte schaal) en heeft 

vooral een symbolische functie: de energie van het dorp 'uitstralen'. 

Lees meer  

 

Zorg Dichterbij in Dorpshuis Waarland 
Waarland (Noord-Holland) 

In Waarland nam het Dorpshuis Waarland initiatief om met allerlei partijen om de tafel te 

gaan zitten voor een gesprek over Zorg Dichtbij. Bekijk een impressie van de bijeenkomst op 

de website van Dorpswerk Noord-Holland. 

Lees meer   

Zonnestroomproject Noorderzon  
Broek in Waterland (Noord-Holland) 

Op 28 februari is het openingsfeestje van het zonnestroomproject "Noorderzon I”. Sinds eind 

december 2016 leveren 272 zonnepanelen stroom. Op de site is ook af te lezen hoeveel 

energie er is opgewekt. 

Lees meer  

 

Gemeentelijke waarderingsprijs CALorie 
Castricum (Noord-Holland) 

De plaatselijke energiecoöperatie van de gemeente Castricum heeft tijdens de 

nieuwjaarsreceptie een gemeentelijke waarderingsprijs ontvangen. 

Lees meer   

Promotiefilm Dorpstuin Hurdegaryp  
Hurdegaryp (Fryslân) 
 

Johan Herder heeft voor de website Earh Matters een videoverslag gemaakt van de 

Dorpstuin in Hurdegaryp. 
 

Lees meer   

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/limburg/lomm/initiatieven/lomm-duurzaam
https://www.dorpswerknh.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=21&cntnt01returnid=45
https://www.zonopnederland.nl/zon-op-waterland/
http://www.calorieenergie.nl/gemeentelijke-waarderingsprijs-voor-calorie/
http://www.earth-matters.nl/7/13273/duurzaam-20/de-dorpstuin-lokale-oplossing-voor-wereldwijde-problemen.html


Activiteiten 
 

 

10 en 11 maart 2017: vrijwilligersdagen NLDoet   
 

De grootste vrijwilligersactie van Nederland, bekijk hier alle klussen bij u in de buurt. 

 

 
11 maart: Zadenmarkt in Valthermond 

Het Noordelijk Zadennetwerk organiseert ook in 2017 weer een Zadenmarkt. Op zaterdag 11 

maart is er een mooi aanbod aan zaden, knollen, bollen, stekjes, plantjes en gerelateerde 

artikelen in het Buurthuis het Veurhof in Valthermond.  

 

Lees meer 

 

19 maart: Groenmoesmarkt in Sint Oedenrode 

De Groenmoesmarkt is de grootste moestuinmarkt van Nederland.  

 

Lees meer 

 

25 maart 2017: 'We doen het zelf wel' Festival in Amersfoort 

 

Het ‘We doen het zelf wel’ Festival wil laten zien dat burger- en sociale initiatieven niet meer 

uit een reeks incidenten bestaan. Het is een brede burgerbeweging die de problemen van 

mensen en gemeenschappen aan het oplossen is. Op zaterdag 25 maart opent niemand 

minder dan Jan Terlouw de eerste editie van dit festival in de Rijtuigenloods in Amersfoort. 

 

Het festival is mede mogelijk gemaakt door o.a. de KNHM en de LVKK. 

 

Lees meer 

 

25 maart 2017: Landelijk opschoondag 

Zaterdag 25 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. Op deze dag maken 

mensen door het hele land sámen een openbaar gebied zwerfafvalvrij.  

 

Lees meer 

 

 

 

 

 

http://www.nldoet.nl/
http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?p=387
http://www.groenmoes.nl/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/25-maart-2017-we-doen-het-zelf-wel-festival
https://www.nederlandschoon.nl/landelijkeopschoondag2017


Uitgelicht 
 

Provincie Groningen: Zes dorpen en buurten energieneutraal in 2019 

Provincie Groningen gaat zes Groninger energie-initiatieven verder helpen bij de 

financiering, publiciteit en regelgeving rondom de ruimtelijke inpassing. Het gaat om de 

stichting Paddepoel Energiek, Energie Coöperatie Oostwold, Lopster Energie Coöperatie, 

Zonnedorpen Leermens, 't Zand, Zeerijp, Zijldijk, Steendam gas(t)vrij en Boven Pekela 

Energie Neutraal. De zes projecten werden geselecteerd na de bijeenkomst van 28 

november 2016 in het provinciehuis, waar bijna dertig initiatieven uit de hele provincie zich 

presenteerden. 

 

Lees meer  

 

Gemeente Haarlemmermeer knapt dorpshuizen op 

De gemeente Haarlemmermeer geeft een opknapbeurt aan de dorpshuizen van Hoofddorp, 

Beinsdorp, Vijfhuizen en Lisserbroek. Deze oude panden laten veel te wensen over qua 

energie efficiency.    

Lees meer (via duurzaamgebouwd.nl) 

 

Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân 

Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. 

Het is voor zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht 

volgens de principes van cradle to cradle (C2C). Vrijdag 17 februari is het officieel geopend. 

 

Lees meer (via Doarpswurk.frl) 

 

Duurzame bewonersinitiatieven in Drenthe in de lift 

Naast de circa 10 energiecoöperaties in Drenthe zijn er inmiddels circa 150 

bewonersinitiatieven – op straat, buurt én dorpsniveau – op het gebied van energiebesparing 

en opwekking. Een netwerk van organisaties onder leiding van Natuur- en Milieufederatie 

begeleid deze initiatieven. 

Lees meer (via dvhn.nl) 

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/provincie-groningen-zes-dorpen-en-buurten-energieneutraal-in-2019
https://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20170202-duurzame-winst-dorpshuizen-haarlemmermeer
http://www.doarpswurk.frl/rottevalle-opent-duurzaam-mfc-it-werflan/
http://www.dvhn.nl/drenthe/Drenten-steeds-vaker-samen-bezig-met-duurzame-energie-22028792.html


Dorpsauto in opkomst  

EenVandaag maakte een reportage over de elektrische dorpsauto in Netterden (Gelderland). 

De dorpsauto’s van Lettele en Zieuwent kwamen ook in beeld.  

Er komen steeds meer dorpen met vergelijkbare initiatieven. Op Netwerk Duurzame Dorpen 

staan er ook een aantal bij het thema Mobiliteit 

Lees meer (via eenvandaag.nl) 

 

 

Nieuws van onze Steunpunten en Themagroepen 

 

Nij Beets op bezoek bij Ecopark de Wierde 
Themagroep Afval & Kringlopen Fryslân 

 

Op 23 mei a.s. wordt er voor inwoners van Nij Beets een excursie georganiseerd naar 

Ecopark De Wierde in Oudehaske. Op deze plek kunnen de inwoners zelf zien wat er 

gebeurt met hun restafval. 

 

Lees meer (via nijbeets.info) 

 

Opleiding Friese Permacultuurlandbouw gaat van start! 
Themagroep Voedsel & Landbouw Fryslân 

Op maandag 13 maart gaan we starten met de Opleiding Friese Permacultuur. Heb je 

belangstelling? Aanmelden kan nog! Een heel seizoen iedere twee weken (van 10-16 uur) 

onderzoek doen naar de mogelijkheden van jouw tuin, keuzes maken over de vorm die jouw 

tuin moet krijgen, werken aan je eigen tuinplan, plannen maken voor de indeling van vaste 

planten en één en twee jarige groenten en voorbereidingen treffen om volgend jaar echt los 

te gaan met de productie van lokale groenten en fruit voor de Friese markt. Van harte 

welkom! 

Meer informatie via de Themagroep Voedsel & Landbouw Fryslân 

 

 

 

 

 

 

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/gelderland/thema/mobiliteit
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72327/dorpsauto_in_opkomst_in_krimpgemeenten
http://www.nijbeets.info/index.php/15-nieuws/365-met-eigen-ogen
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/themagroep/themagroep-voedsel-landbouw-fryslan

