GroenLintje 2018 juryrapport
GRONINGEN

Achttien (!) genomineerden voor Groen Lintje en de jury was onder de indruk.
Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, reikt GroenLinks een Groen Lintje
uit in Haren, Ten Boer en Groningen. Een knipoog naar de lintjesregen op koningsdag. GroenLinks wil met het Groene Lintje mensen en organisaties in de schijnwerper zetten, die zich in hun eigen woonplaats of regio speciaal inzetten voor een
groenere en een meer duurzame wereld.
Prachtige en hoopgevende initiatieven dwarrelden op de tafel van de jury neer.
Achttien genomineerden, uit elke gemeente zes, dat is veel. Heel veel.
De jury stelde vast dat veel mensen in onze regio intensief en samen bezig zijn om
handen en voeten te geven aan de omslag naar een veel groenere en meer duurzame wereld.
Naast groen en duurzaam moeten de winnaars ook vernieuwend te werk gaan.
Nieuwe ideeën die enthousiasme oproepen en echt een breuk met wat ‘normaal’
is laten zien. Het initiatief moest dus ook zichtbaar zijn, vooral lokaal zichtbaar. En
het moet zich lenen voor herhaling door anderen. Belangrijk vindt de jury verder
dat er in het initiatief ruimte is voor deelnemers en dat het project in uitvoering is.
Een goed plan is dus niet genoeg.
Aan de hand van deze criteria vormde de jury haar oordeel.
En in elke gemeente was het spannend. Dat wil zeggen er zijn 3 winnaars, maar ook
drie “nummers twee”, die bijna hadden gewonnen. De drie tweede plaatsen noemen wij eerst, want het zijn indrukwekkende initiatieven. Het zijn : “Koe en Jij” uit
Ten Boer, een boerderij waar je onder meer kunt leren over het leven van de koe.
“Toentje” uit Groningen, een tuin die met vrijwilligers groenten levert aan onder
meer de voedselbank. En het Voedselbos in Glimmen, dat een voormalige boomkwekerij transformeert tot een eetbaar landschap, met duurzame voedselproductie.
Maar de winnaars zijn : De Energiecoöperatie Ten Boer, het Proefveld in Haren en
de Operatie Steenbreek uit Groningen. Over hen het volgende :
Na een lange voorbereiding, het nemen van een hoop hordes op onder meer financieel gebied en het overwinnen van talrijke tegenslagen stelden de leden van de
Energiecoöperatie Ten Boer in juni, op het dak van een voormalige boerderij , 200
zonnepanelen in werking. Gesteund door dit succes treft de coöperatie concrete
voorbereidingen voor een volgend, veel groter zonnepanelenproject. Relevante en
stevige stappen op de route naar een energie-neutrale gemeente, oordeelt de jury.
Het Proefveld in Haren is een tuin bij de Hortus, waar klanten zelf groenten, kruiden en fruit kunnen oogsten. Zij betalen contributie en kunnen het hele seizoen
oogsten. Het samen telen, verzorgen en oogsten genereert daarnaast een bijzondere
vorm van sociale energie. Het Proefveld is een duurzame onderneming zonder

winstoogmerk en werkt biologisch. Spil van het Proefveld is tuinder Gijs Nauta. Zijn
toewijding is enorm.
Operatie Steenbreek opent in Groningen bij inwoners de ogen voor de nadelen van
het met stenen materiaal bedekken van tuinen en pleinen. Minder steen beperkt de
temperatuurstijging en voorkomt wateroverlast elders. Steenbreek slaagt erin om
mensen ervan te overtuigen dat het anders kan en dat dat belangrijk is. Steenbreek
werkt onder andere via OOG-TV en met de “Operatie Steenbreek”, waarbij tuinen
een metamorfose krijgen. Het enthousiasme van de deelnemers is daarbij aanstekelijk.
Drie goede en overtuigende winnaars, oordeelt de jury !
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