
Vereniging Noorden Duurzaam demonstreert nieuwe werkwijze 
voor brede aanpak van duurzaamheid

Eerste Friese tafelmarkt voor 
duurzame ontwikkeling
 

De Vereniging Noorden Duurzaam organiseert donderdag 10 december a.s. de eerste 

Friese tafelmarkt voor duurzame ontwikkeling. 

‘Deze tafelmarkt is bedoeld voor mensen, bedrijven, organisaties èn overheden die 

willen samenwerken aan de omslag naar een duurzame maatschappij. 

Er zijn twaalf tafels waar je terecht kunt voor thema’s als duurzame energie, duurzame 

inzetbaarheid, duurzame gezondheid en duurzame mobiliteit, maar ook voor ketens 

zoals voedsel, kleding en bouwmaterialen’, zegt Elly Pastoor, bestuursvoorzitter 

Vereniging Noorden Duurzaam. 

De provincie Fryslân, als eerste provincie lid van Noorden Duurzaam, maakt gebruik van 

deze methode en stimuleert hiermee de verduurzaming van ketens in de bouw, energie 

en transport.

‘Dankzij ons concept van regionale en lokale tafels in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen 

de bedrijven, overheden, instellingen en netwerken die lid zijn van Noorden Duurzaam 

eenvoudiger samenwerken. 

Noorden Duurzaam initieert en begeleidt dat, zorgt voor onderlinge verbinding en helpt bij de 

administratie en de communicatie. 

Deze nieuwe manier van werken maakt een echt integrale aanpak van duurzaamheidskwesties 

gemakkelijker. Wij bevinden ons daarmee op het raakvlak tussen bottom up en top down. 

Bijvoorbeeld door met meerdere tafels tegelijk te werken aan regelgeving, verdienmodellen, 

innovatie, educatie en communicatie’, meent Pastoor. ‘In Fryslân heeft dit voor beton, voeding 

en energie al tot nieuwe samenwerking en verduurzaming geleid. Met als resultaat onder 

andere het eerste fietspad in Fryslân van gerecycled beton, tussen Sneek en Jutrijp.’  

Duurzaam glaasje water

Tijdens de tafelmarkt kan iedereen in gesprek gaan met leden van tafels over ideeën voor 

duurzame initiatieven. De tafels denken vanuit hun expertise mee over versterking van het idee, 

over opschaling naar regionaal bereik en over verbindingen met andere tafels. 
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Pastoor: ‘Stel je hebt een idee over een duurzaam glaasje water in de horeca. Dan is dit een 

kans om ondersteuning te krijgen vanuit tafels voor drinkwater, horeca, educatie, gezondheid, 

communicatie en financiering. Elke tafel heeft een achterban, waardoor al snel vele tientallen 

experts en bedrijven via korte lijnen zijn te polsen over medewerking en samenwerking. Zo 

worden prille ideeën tot icoonprojecten, en kunnen icoonprojecten sneller doorgroeien naar 

omslagen in de markt of de samenleving.’ 

Ook bestaande duurzaamheidsnetwerken zijn als tafel aangesloten en betrokken bij projecten 

waarin tafels samenwerken. De Friese Milieu Federatie maakt hier gebruik van, evenals het 

Netwerk Duurzame Dorpen en de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland. 

De Friese tafelmarkt vindt plaats op 10 december 2015, bij Van Hall Larenstein, te Leeuwarden, 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Einde persbericht 

 

Noot voor de pers, niet voor rechtstreekse publicatie: 

U bent van harte welkom op de Friese tafelmarkt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Bootsma, coördinator Vereniging 

Noorden Duurzaam, telefoon 06 5374 8483, mail: peter.bootsma@noordenduurzaam.nl.

Een lijst van de aanwezige tafels is te vinden in de Agenda van Noorden Duurzaam:

www.noordenduurzaam.nl/agenda/151210-alv-noorden-duurzaam-plus-tafelmarkt.

Zie voor achtergrondinformatie ook: www.noordenduurzaam.nl/betonconvenant-fryslan.

Tip: Na de tafelmarkt is er aan de overzijde van het plein om 19.00 een bijeenkomst van 

de Friese Milieu Federatie over een ander duurzaam onderwerp: grootschalige lokale 

voedingproductie. 

 

De Vereniging Noorden Duurzaam, opgericht in 2013, wil het tempo verhogen waarin de economie 

en de samenleving verduurzamen. De vereniging telt nu circa 150 leden: bedrijven, instellingen, 

netwerken, overheden en particulieren in Fryslân, Groningen en Drenthe. De vereniging stelt de 

leden in staat tafels te vormen voor specifieke onderwerpen, en bevordert dat deze tafels onderling 

samenwerken in duurzaamheidsprojecten. 
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