JAARVERSLAG 2017, STICHTING DUURZAAM HEINO
INLEIDING
2017 was een succesvol jaar voor de stichting. Hoogtepunt was de opening van de
dorpsboomgaard aan de Raalterstraat. Dorpsboomgaard, met veel oude rassen, en bijenstal
zorgen voor meer biodiversiteit en “duurzaam” voedsel in de vorm van onder meer appels en
peren. Ook de inspiratieavond over duurzame mobiliteit was een inspirerende bijeenkomst.
Samen nadenken over nieuwe vormen van vervoer moet leiden tot meer aandacht en inzet
voor dit thema in Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem. Het Repaircafe kon zich in
blijvende belangstelling verheugen. We konden tevens tientallen nieuwe Vrienden
verwelkomen. Dit geeft vertrouwen voor een positief vervolg in 2018!
VRIENDEN SDH
Het aantal “Vrienden van Duurzaam Heino” is in 2017 gegroeid van 117 naar 145.
Vrienden betalen een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 10,-.
In 2017 konden we 34 nieuwe Vrienden konden verwelkomen.
Het merendeel hiervan was te danken aan de realisering van de Dorpsboomgaard.
DORPSBOOMGAARD
Op 22 april is de dorpsboomgaard geopend met een feestelijke en drukbezochte
bijeenkomst. Na de officiële openingshandelingen was er koffie, koek en appelsap. Voor de
kinderen waren er diverse leuke activiteiten. Een mooie afronding van de drukke
aanlegperiode.
Inmiddels groeit en bloeit de boomgaard. Door de nachtvorst was er dit jaar echter nog
nagenoeg geen vruchtontwikkeling. Jammer voor de fruitliefhebbers maar goed voor de
jonge boompjes die alle groeikracht voor hun eigen groei konden benutten.
Er is al een zeer gevarieerde begroeiing ontstaan in de boomgaard. We streven naar een
zeer bloemrijk grasland om van te genieten en goed voor de bijen die inmiddels uitzwermen
vanuit de in het voorjaar gebouwde bijenstal.
DUURZAME POMPDAGEN
Onder het motto “duurzaamste feest van Salland” zijn de Stichting Heija Heino en de
Stichting duurzaam Heino in 2016 gestart met de samenwerking om dat doel te bereiken.
In 2017 is de samenwerking voortgezet en is een stap gezet voor de meer duurzame
verwerking van het afval dat tijdens de Pompdagen is verzameld.
Dit jaar is het afval dat voornamelijk bestaat uit plastic (bekertjes), blik, papier en organisch
product (voedselresten) afgevoerd naar een scheidingsinstallatie van Atterro in Groningen.
Blik, papier/plastic en organische fractie worden gescheiden. Het papier en plastic worden
verbrand voor stadsverwarming, de organische fractie wordt vergist en het gas wordt ook
gebruikt voor de stadsverwarming.
Met de gemeente Raalte is overleg gestart om gezamenlijk met andere grote evenementen
in de gemeente het thema duurzaamheid op te pakken. Het idee is dat een aantal zaken in
gezamenlijkheid efficiënter gerealiseerd kan worden. Onderwerpen daarbij zijn o.a. de
energievoorziening (nu nog met dieselaggregaten) en de inzameling van urine om daar de
waardevolle grondstof fosfaat uit te halen (zoals dit al bij een aantal festivals in Nederland
gebeurt).
FILM VOOR DE JEUGD
In de kerstvakantie is in het Dorpshuus door de Stichting Duurzaam Heino de film “The Arctic
Tale” voor de jeugd gedraaid. Het onderliggende thema daarbij is de verandering van klimaat
en de invloed daarvan op het leven op de Noordpool. De zaal was uitverkocht (circa 50
kinderen) en de film maakte veel indruk.

DUURZAAM VOEDSEL
Ook in 2017 heeft het team van de Gouden Emmer samen met de firma Overesch met groep
6 een schooltuin aangelegd en verzorgd. In 2017 alweer voor de 5e keer. Ook nu was het
enthousiasme en de opbrengst enorm. Om betrokkenheid en financiering te stimuleren was
er ook dit jaar weer een diner bij Overesch bereid door kok Paul Herbrink. Daarnaast hebben
de kinderen de zelf geteelde groenten verkocht op de jaarmarkt van school. De bedoeling is
dat in de toekomst het project zichzelf bedruipt zodat de bijdrage vanuit SDH kan worden
afgebouwd en de voortgang gewaarborgd is. Een mooi voorbeeld waar SDH de initiële
drempel verlaagd heeft maar het daarna verder geeft.
REPAIRCAFE
In 2017 heeft het Repair Café op de laatste zaterdagochtend van de maand in het
Dorpshuus in totaal 9 sessies gehouden. Er zijn meer dan 50 bezoekers geregistreerd die
vooral apparaten hebben laten repareren. In totaal gaven zij zo’n € 250 aan vrijwillige
donaties.
WATERTAPPUNT
Het in mei 2016 in gebruik genomen watertappunt bereikte in april/mei 2017 een mijlpaal,
met een jaarlijkse verbruik van ruim 1500 liter. Dit resultaat moet andere dorpen stimuleren
om ook een watertappunt te plaatsen. Er wordt nog gewerkt aan het plaatsen van een
informatiebord en het verbeteren van de bereikbaarheid van het tappunt.
BIO-ENERGIE
'Inmiddels is duidelijk dat de voetbalvereniging geen gebruik zal maken van de inbreng van
SDH. Na overleg met betrokkenen is besloten geen verdere invulling te geven aan de
samenwerking met VV Heino. Warmtekrachtkoppeling op basis van biomassa is geen
haalbare kaart gebleken.
Gezocht wordt nu naar een andere zinvolle besteding van het beschikbare budget, die recht
doet aan de doelstelling.'
MOBILITEIT
In juni 2017 is in het Dorpshuus een inspiratieavond over duurzame mobiliteit gehouden. In
samenwerking met NMO en OVVK werd in groepjes nagedacht over het thema en werden
ideeën opgehaald. De provincie bleek bereid kleinschalige projecten te stimuleren, zowel bij
planvorming als uitvoering. Er is een start gemaakt met de samenstelling van een werkgroep
Mobiliteit, die verschillende opties (deelfiets, deelauto, buurtbus) verder dient uit te werken.

