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Inleiding jaarverslag 2007

In soad fan ús regionale aksjes hawwe te krijen mei it wrâld-probleem : "opwaarming fan de
ierde". Fral fuortkommend út it feit dat we yn in pear generaasjes hast alle fossile brânstoffen
opbrûke.
Romtlike kwaliteit is foar ús ek wichtich en wa hie betinke kinnen dat in beswier tsjin de
kapfergunning op Marne 2 yn maart 2006 sa'n ferfolch krije soe. Noch nea hat in aksje fan de
Miljeu Wurkgroep Boalsert ( MWB ) yn gearwurking mei oare aktive minsken safolle publisiteit
jûn. In aksje dy't úteinlik resultearre hat yn in draai fan in gemeentelike opstelling.
De MWB giet troch mei it stribjen om fan Boalsert in sa'n grien mooglike stêd te meitsjen en dan
is der bygelyks op Marne 1 ek noch wol wat te dwaan.
It grien-behear is ek wat it meanen oanbelanget te ferbetterjen. Fan de prachtige blommen,
ynsiedde lâns nije oanleine diken, bliuwt net folle oer as der te betiid meand wurdt.
Mei it " Hartwerterfeart-plan" krijt Boalsert aanst in nije wenwyk. Neist de romtlike kwaliteit soe
sa'n wyk eigentlik ek enersjy-neutraal wêze moatte. En as't it yn Wytmarsum kin dan moat it yn
Boalsert dochs ek mooglik wêze!
Wyk-renovaasjes wurdt no útfierd mei dûbele riolearring. Dit betsjut dat reinwetter apart ôffierd
wurdt nei de feart en net mear fia riolearring nei de wettersuvering giet. Dit is effisjenter foar de
wettersuvering en foarkomt oerlêst fan oerstreaming fan 'e riolearring by de aloan swierdere buien.
Us ynset hjirfoar by de Haanser- en Snitserstrjitte en ek plan Súd koe hjir noch net yn resultearje.
Wy binne bliid dat it no wol dien wurdt.
It is de bedoeling dat yn Boalsert in plak komt wêr't bio-brânstof tankt wurde kin. De MWB is
tsjin it konsept mei it byfoegjen fan ethanol om’t de teelt fan dizze grûnstof 100% konkurearret
mei de teelt iten. Bio-diesel of PPO (puur plantaardige olie ) is sinfoller as it bygelyks makke
wurdt út ôffalfet fan slachterijen en brûkt frituurfet. Ek út:' yn 'e regio ferboud koalsied ' is in
mooglikheid. Koalsied is frij maklik biologysk te ferbouwen, it ferrykt de grûn mei stikstof en jout
neist oalje ek in aaiwyt-ryk feefoer en strie. Nij is yn dit ramt ek de opkomst fan algen-kwekerijen,
in nij en goed alternatyf .
Ierdgas (sa mooglik aanst mei tafoeging fan biogas) is as brânstof foar auto's ek miljeuwinst. Dat
jilt ek foar auto's mei in elektromotor. Dy kinne jo bygelyks oplade mei nachtstroom of stroom
fan de ein dit jier op 'e merk kommende stroomopwekjende sintrale ferwarmingstsjettels. Ek
wetterstof is yn ús eagen in goed alternatyf.

2

Mooglikheden genôch en noch in soad te dwaan foar ús organisaasje om ús yn te setten foar alle
goede dingen dy't sels gjin stim hawwe.
Yn 2008 hat de MWB 20 jier bestien. It leafst soe ik eltsenien útnoegje foar in biologysk en
fegetarysk itensje yn dat jier en tink dêrby mei tefredenheid werom oan 3 oktober 2007
doe't we yn it kader fan "eko-impuls" mei in grutte groep meiïnoar iten hawwe.
Mei tank oan eltsenien dy't ús op hokfoar wize dan ek holpen hat, wol ik dizze ynlieding graach
beslúte.
Titus Hettinga ( foarsitter MWB )

Activiteiten 2007
Bomenkap
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (MWB) is samen met andere organisaties en
betrokkenen regelmatig in overleg geweest met de gemeente over de bomenkap en het
groenbeleid op de Marne II. Al met al heeft dit ontzettend veel tijd gevraagd.
Klimaatbosje
Op 23 november zijn er bij het Marne College, in samenwerking met leerlingen van die
school, drie Walnotenbomen –een klimaatbosje- geplant ter compensatie van de CO2 uitstoot.
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal drie walnotenbomen in een driehoeksvorm. Ze zijn
bedoeld als een symbool voor de grote compensatiebossen, zoals die in Oost Europa en in de
tropen al zijn aangelegd.
Juridische scholing
Vier leden van de MWB hebben een door de drie Noordelijke Milieufederaties
georganiseerde bijeenkomst over de ‘Juridische aspecten van Natuur en Ruimtelijke ordening’
bezocht. Dit mede als voorbereiding op de komende wetswijziging.
Excursie Laad en Zaad
De MWB is op excursie geweest bij boer T. Witteveen op Laad en Zaad i.v.m. de
gemeentelijke plannen voor dit buitengebied. Het was een zeer leerzame en indrukwekkende
ervaring om te zien hoeveel vogels hier hun (broed)gebied hebben, en dat zo dicht bij de stad.
Naar aanleiding van deze excursie heeft de MWB haar zienswijze m.b.t. bouwplannen in dit
gebied bij de gemeente ingediend.
Contactbijeenkomst
Op 21 maart 2007 heeft prof. Dr. Mr. C. Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid (RU
Groningen) en Internationale Milieu-Economie (Universiteit Amsterdam) een lezing over
‘Energie en Duurzaamheid’ gegeven. Het was een boeiend verhaal. Ook de presentatie van
twee leerlingen van het Marne College over de gevolgen van het broeikaseffect was zeer de
moeite waard. De opkomst was prima: ruim 80 belangstellenden.
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Ekotelling
Voor de tiende keer werden dit jaar de ekotellingen in supermarkten georganiseerd door
Milieudefensie en Solidaridad. Naast biologische producten werden ook Fair Trade producten
in de schappen geteld. In Bolsward zijn alle producten bij Jumbo en Poeisz supermarkten
geteld en het resultaat was weer mooi met een ruim assortiment van beide producten. Bij
Jumbo werden 197 en bij Poeisz 20 ekoproducten geteld. Daarnaast heeft Jumbo ook nog eens
49 Fair Trade producten en behaalde daarmee dan ook de eerste plaats in Friesland.

Nacht van de nacht
Voor Bolsward was dit de eerste keer dat er activiteiten werden georganiseerd in het kader
van de ‘Nacht van de Nacht’. Bedoeling hiervan is om aandacht te vragen voor het
verdwijnen van steeds meer duisternis door oververlichting. Er werden verhalen verteld,
gewandeld in het ‘donker’, spoken gezien en gezongen. Duidelijk werd dat het in Bolsward
niet echt donker was, ondanks dat de gemeente de verlichting zoveel mogelijk had getemperd.
De werkgroep was met een opkomst van ongeveer 35 personen tevreden en overweegt om dit
in 2008 opnieuw te organiseren.
Milleuhimmeldei 2007
Bedoeling was om samen met leerlingen van het Marne-College de milieu schoonmaakactie
te organiseren. Dit is helaas niet gelukt. Wel hebben enkele leden van de werkgroep de aanen afvoerrroutes van Bolsward naar Exmorra en Tjerkwerd ontdaan van zwerfafval.

Gesprek minister mevr. J. Cramer
Op initiatief van Leefbaar Friesland is er een gesprek geweest met minister mevr. J. Cramer
van VROM. Hiervoor waren verschillende personen uitgenodigd w.o. ook de MWB. De
zaken die aan de orde kwamen waren: energie besparen, zonne-energie, Bolsward als
voorbeeld ‘Ekostad’ en biodiesel. Het gesprek werd als positief ervaren.

Gemeente Bolsward: lokaal overleg, beleid en inspraak
Gemeentelijk overleg
Op 2 november 2007 vond het jaarlijkse overleg met de gemeente Bolsward plaats.
Gesprekspartners waren wethouder J. Brouwer en beleidsambtenaar P. Dijkstra.
De onderwerpen die aan de orde kwamen waren:
1. Gemeentelijk maaibeleid
Er wordt besloten zoveel mogelijk eind juni en daarna zo laat mogelijk in het jaar te
maaien n.a.v. de inventarisatie van de flora door de heer Altena in 2006.
2. Duurzaamheidspiegel
Dit jaar is er geen onderzoek naar de duurzaamheidspiegel van de gemeente geweest.
Wel is door leerlingen van het Marne College onderzoek gedaan naar hoe duurzaam de
gemeente haar inkopen doet.
3. Milieubeleidsplan
Het plan heeft vertraging opgelopen, maar bij het opstellen zal de MW betrokken
worden.

4

4. Miljeuhimmeldei
De gemeente zegt te faciliteren en de financiering van de himmeldei op zich te nemen.
5. Natuur en Milieu Educatie
De Miljeu Wurkggroep zegt graag te willen samenwerken met het NME steunpunt.
6. Boomplantdag
In dit kader wordt een klimaatbosje aangelegd bij het Marne College.
7. Openbaar vervoer
Vanaf 1 april met de nieuwe dienstregeling zal het openbaar vervoer voor Bolsward
sterk verbeteren.
8. Duurzame energie
Voor Fûgelkrite fase 3 en 4 liggen voorstellen voor zonne-energie.
9. Afvalscheiding
Bruikbare spullen verdwijnen te vaak in afvalcontainers terwijl ze via de kringloop
opnieuw kunnen worden gebruikt. Hier wordt opnieuw naar gekeken.
10. Bomenkap
Krijgt een vervolg.

11. Evaluatie zonnebootrace 2006
Dit was een groot succes. Bolsward werd met het Marne College tweede in haar
categorie.
12. Energiebesparing
De vraag van de MWB is om in Bolsward ’s nachts minder verlichting te laten
branden. Dit met het oog op minder CO2 uitstoot, maar ook om de lichtvervuiling.
13. Duurzaam bouwen
In het Hartwerdervaartplan worden duurzame maatregelen toegepast. Waarschijnlijk
wordt de EPC verlaagd.
Marne College
De samenwerking met het Marne College heeft op verschillende manieren plaatsgevonden:
1. Sinneboatrace
De Miljeuwurkgroep heeft een opdracht aan het Marne College verstrekt voor
deelname aan de Sinneboatrace 2008. Leerlingen van het Marne-College voeren deze
opdracht uit in het kader van hun profielwerkstuk. In 2007 zijn de voorbereidingen
hiervoor van start gegaan.
2. Profielwerkstukken
In opdracht van de werkgroep hebben twee leerlingen hebben onderzoek gedaan naar
‘Duurzaam inkopen in de gemeente Bolsward’. Het verslag in aangeboden aan de
wethouder Brouwer van de Gemeente Bolsward in de hoop dat de gemeente de
aanbevelingen meeneemt in haar beleid.
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Voorbereidingen
In 2007 werd er al vooruitgekeken naar 2008. De volgende activiteiten werden in gang gezet:

Website
Dit jaar zijn er gesprekken geweest en voorbereidingen getroffen om een eigen website te
ontwerpen, zodat we nog beter te bereiken zijn. Wij hopen dat deze in 2008 kan worden
gepresenteerd.
Sinneboatrace
In 2006 kreeg het Marne College opdracht van de MWB om een zonneboot te bouwen voor
de grote internationale Frisian Solar Challenge. In navolging kregen ze dit jaar de opdracht
om weer mee te doen in 2008. De MWB vraagt financiering bij verschillende instanties.
Zonneboot
In 2007 werden de voorbereidingen getroffen voor het ontwerpen van een verhuurboot op
zonne-energie. Hiervoor is samenwerking gezocht bij verschillende Friese bedrijven en
medefinanciers w.o. de provincie Fryslân. Ook deze boot wordt dan misschien gebouwd
m.m.v. het Marne College.

Wheels4ALL
Samen met het bedrijf Wheels4all werkt de MWB aan het project ‘Een buurtauto in
Bolsward’. Via internet kun je dan gemakkelijk een auto beschikken op momenten dat het
nodig is. Wij hopen dit in 2008 te realiseren.
Overleg wonincorporatie Welkom
Voor 2008 staat een overleg met Woningcorporatie Welkom op de agenda. Het zal daarbij
voornamelijk gaan over duurzaam bouwen en renoveren en energiemaatregelen.

Contacten
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is aangesloten bij:
De Friese Milieu Federatie
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is vertegenwoordigd in:
Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) Bolsward ‘It Trijeblêd’
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:
De Vogelwacht, Bolsward
Vereniging Milieudefensie
Stichting Natuur en Milieu
Tûmba (centrum voor duurzame ontwikkeling oer grinzen)
De Miljeu Wurkgroep heeft daarnaast regelmatig overleg met de Gemeente Bolsward.
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Bestuur
Het dagelijkse bestuur van de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert bestaat uit:
Titus Hettinga
Evert Salverda
Michiel Galama
Pepijn Koster
Hilbrand Schuurmans
Douwe Venema
Vacant

voorzitter
penningmeester
lid
lid
lid
lid
secretaris

Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door Evert Salverda. Het bestuur is nog steeds
druk op zoek naar kandidaten voor deze functie, maar dat blijft een lastig verhaal. Het bestuur
zal zich de komende periode beraden hoe zij de toekomst van de werkgroep ziet.
Het bestuur komt, afhankelijk van de activiteiten, zes à acht keer per jaar bijeen.
Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Verder rouleert er onder de leden
regelmatig een leesportefeuille met vakliteratuur.

De belangstelling voor de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert neemt weer toe. Op
31december 2006 waren er 26 geïnteresseerden, op 31 december 2007 waren dit er 29. Zij
ontvangen twee à drie keer per jaar een Nieuwsbrief en daarnaast het jaarverslag. Een groot
deel van onze inkomsten is van hen afkomstig. Voor 2008 hoopt de Miljeu Wurkgroep de
ANBI (Algmeen Nut Beogende Instelling) status te krijgen. Deze fiscale status betekent dat
giften aan de Miljeu Wurkgroep fiscaal aftrekbaar blijven.

Financiën : zie bijlage op blz. 8

Tenslotte
Gezien het feit dan de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert geen structurele subsidies of
bijdragen ontvangt en grotendeels afhankelijk is van particuliere giften, is de financiële positie
zeker acceptabel. Ondanks het geringe jaarlijkse budget zijn wij toch in staat om een
behoorlijke hoeveelheid zaken op te pakken en uit te voeren. De inzet van mensen die zich
betrokken voelen bij ons werk en het onvermoeibaar enthousiasme van het vaste team van de
Wurkgroep is hier zeker debet aan!
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

7

Financieel Jaarverslag 2007
Omschrijving
Donaties en Giften
Bijdrage Leefbaar Friesland
Projectsubsidies
Subsidie Sinneboatproject 2008
Div. opbrengsten
Bijdragen vrijwilligersavond
Rente

Ontvangsten
€ 623,80
€
€
507,18
€ 2000,00
€
55,00
€
117,50
€
2,15

Omschrijving
Lidmaatschappen/abonnementen
Administratie, porti etc.
Kosten Sinneboatproject 2008
Bankkosten
Diverse ko.(drukwerk/jaarverslagen)
Kosten projecten
Kosten contactavond 21-03-2007
Kosten vrijwilligersavond
Reservering Sinneboatproject 2008
Voordelig saldo 2007

Uitgaven
€
31,62
€ 260,36
€
8,93
€
12,00
€ 221,08
€ 183,94
€ 140,98
€ 392,50
€ 2000,00
€
54,22

Totaal ontvangsten

€ 3305,63

Totaal uitgaven

€ 3305,63

Balans per 31-12-2007
Omschrijving
ABN-AMRO 58.00.57.798

Ontvangsten
Omschrijving
€ 2800,56
Reservering sinneboat energieproject
Reservering Sinneboatproject 2008
Reserve per 31-12-2007

Uitgaven
€ 400,00
€ 2000,00
€ 400,56

Totaal

€ 2800,56

€ 2800,56

Totaal

Toelichting :
Subsidie sinneboatproject ad. € 2000,00 is bestemd voor het jaar 2008 en is als zodanig
gereserveerd.
Toegenomen belangstelling voor het werk van de Miljeu Wurkgroep heeft geleid tot
meeropbrengsten donaties en giften.
De hogere administratiekosten worden veroorzaakt door een toegekende
onkostenvergoeding aan de secretaris/penningmeester die weer als gift retour is gekomen.
Meerkosten drukwerk zijn ontstaan door het uitbrengen van de jaarverslagen 2004/2005 en
2006\
Evert Salverda penningmeester
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