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Brainstormen voor een duurzamer Schier
Hoe kan Schier
verder verduurza-
men? Die vraag
ligt deze week
voor aan studen-
ten van de Hanze-
hogeschool in
Groningen tijdens
een duurzame
driedaagse.

MELLE VELTMAN

E
én grote workshop. Dat is de
eerste editie van de duurza-
me driedaagse, ook wel
Schier Academy genoemd.

Het doel: studenten laten werken
aan oplossingen voor een duurza-
mer Schiermonnikoog. Morgen
moeten ze hun plannen klaar heb-
ben. Gisteren was de aftrap van de
duurzame driedaagse.

De samenwerking met de Hanze-
hogeschool in Groningen moet la-
ten zien dat Schiermonnikoog duur-
zaamheid hoog in het vaandel heeft.
Dat is niet zonder belang, zeker nu in
de toekomst gasboringen dreigen
op zo’n 20 kilometer van de kust.

,,Wanneer je ergens tégen bent,
moet je ook laten zien wat je wél kan
doen’’, legt burgemeester Ineke van
Gent uit. Zelf nam ze alvast het goe-
de voorbeeld met de aanschaf van
twee regenwatertonnen op de duur-
zame markt.

De markt voor de deur van het ge-

meentehuis moest de studenten in
contact brengen met bewoners van
het eiland. Tientallen kwamen even
langs. Onder hen Els Schelling, die
sinds een week of vijf met haar twee
poezen op Schiermonnikoog woont.
Ze is te spreken over het duurzaam-
heidsbeleid van de gemeente. ,,Maar
één ding vind ik verbazingwekkend:
mijn appartement is dit jaar opgele-
verd, maar is nog altijd aangesloten
op het gas.’’

Zo namen de studenten kennis
van alle ergernissen, wensen, maar
ook initiatieven op Schiermonni-
koog. Denk bijvoorbeeld aan de

postcoderoos, een project waarbij
bewoners investeren in zonnepane-
len op daken bij boeren elders op het
eiland.

De 75 studenten van de Hanzeho-
geschool komen uit alle windstre-
ken, van Moldavië tot Argentinië.
Voor hen was dinsdag gelijk de af-
trap van hun studiejaar.

De studenten zijn verdeeld over
drie masters. De een houdt zich be-
zig met de technische kant, de ander

meer met de sociale kant achter de
energietransitie, zoals de 25-jarige
Maria Troian, die overigens onder
de indruk is van Schier: ,,Het is hier
net een sprookje.’’

De studente uit het oosten van
Oekraïne raakte geïnteresseerd in
het thema duurzaamheid nadat ze
twee jaar in China had gewerkt in het
onderwijs. ,,Ik had daar erg last van
de luchtvervuiling. Ik moest de hele
tijd hoesten.’’

Waar de aanpak rond duurzaam-
heid in China erg overheidsgestuurd
is, moet het in Nederland meer van-
uit de burger komen, merkt Troian
op. Een van de vragen waar zij zich
op toelegt: ,,Hoe kunnen mensen
profiteren van de energietransitie?’’

Volgens lector energietransitie
Klaas Jan Noorman is het eiland in
elk geval een interessant onder-
zoeksterrein voor de studenten. Met
weinig mensen en een klein gebied
kun je immers snel stappen zetten.
,,Toch is het moeilijker dan je
denkt’’, waarschuwt hij. Windmo-
lens of zonnepanelen in de be-
schermde natuur of het historische
centrum? Vergeet het. ,,En met het
toeristenseizoen is er ook nog een
enorme fluctuatie in energiege-
bruik.’’

Wethouder Erik Gerbrands van
Schiermonnikoog voegt daar nog
een uitdaging aan toe. ,,De energie
die we gebruiken wordt opgewekt in
Noordoost-Groningen. De meeste
CO2 stoten we dáár uit, niet hier.’’
Zelf energie opwekken en kunnen
opslaan, dat wordt de uitdaging.

Concrete oplossingen bracht de
openingsdag niet. Daarvoor was het
nog te vroeg. Maar één ding is zeker:
als het aan de gemeente ligt, komt er
volgend jaar een tweede editie van
de Schier Academy.

‘Hoe kunnen
mensen profiteren
van de
energietransitie?’

Studenten van de Hanzehogeschool in Groningen wisselen van gedachten met medewerksters van de Pluktuin op Schier-

monnikoog. FOTO ILJA ZONNEVELD


