Two of our students - Colin Fleming (DP2) and Yuval
Amichay (MYP4) - supported this event by giving an
inspirational presentation about sustainability and the
projects they do at UWC Maastricht either with the EAG
or as a part of their sustainability service learning
programme.
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Het dak van het Burgerhoes in Landgraaf is van gras, constateren scholieren die het gebouw scannen op duurzaamheid. FOTO LUC LODDER

Jong leren duurzaam zijn
LANADGRAAF
DOOR MARCEL DE VEEN

D

e gemeenten in
Parkstad hebben de
ambitie uitgesproken om in 2040
energieneutraal te
zijn. Dat betekent dat bedrijven,
winkels, instellingen én huishoudens dan evenveel energie opwekken als verbruiken.
Landgraaf loopt in dit ambitieuze streven voorop. Het is dan ook
niet gek dat deze gemeente met
allerlei duurzaamheidsinitiatieven bezig is. Het succesvolle zonnepanelenproject is daar een
voorbeeld van; inmiddels is het in
heel Parkstad uitgerold.

Toekomst
Onlangs startte in Landgraaf
ook een campagne om je huis beter te isoleren. Als dat aanslaat,
krijgt het eveneens navolging in
de regio. Maar het duurt nog wel
een tijdje eer het 2040 is. Die tijd

Dubbelglas, een stop op de toiletspoeling
en ledverlichting. Alle beetjes helpen om
duurzamer te worden. Je moet er wel oog voor
hebben, ervaren scholieren uit Landgraaf.
wordt onder meer gebruikt om
mensen ervan te doordringen dat je
zuinig moet zijn met energie.
Jongeren hebben de toekomst en
vormen daarom een speerpunt.
Linda Janssen (25), werkzaam bij
de provincie Limburg waar ze als
trainee een beroepsopleiding volgt,
heeft een nieuw project opgepakt in,
alweer, Landgraaf: jong en duurzaam. Ze begeleidt leerlingen van
het Eijkhagen- en Brandenbergcollege die een scan maken van gebouwen om na te gaan wat daar zoal te
verbeteren valt op het gebied van
duurzaamheid. Dat hebben ze al bij
hun eigen schoolgebouwen gedaan.
Linda Janssen: „Ik werk aan de
hand van negen thema’s, zoals energie, veiligheid, mobiliteit, energie en

voedsel. Samen met de leerlingen
kijk ik wat ze in hun school, maar
ook thuis met die thema’s kunnen
doen. Het licht uitdoen in ruimten
die je niet gebruikt, de computer
uitzetten, porseleinen bekers gebruiken in plaats van plastic.” Het
zijn kleine dingen, maar bij elkaar
opgeteld kan het heel wat opleveren.

Burgerhoes
De scholieren hebben ook het Burgerhoes, het bezoekerscentrum van
het stadhuis van Landgraaf, kritisch bekeken. De 25 meisjes en jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar
kammen alle ruimten uit en trekken
hun conclusies.
Manal Zehouani (15) en Loes Cre-

mers (14) zitten allebei op 3 vwo
van Eijkhagen. Ze concluderen
dat het Burgerhoes er prima opstaat. „Het is nog maar net in
gebruik en je merkt dat er bij de
bouw goed op gelet is dat het allemaal energiezuinig is.”
Manal heeft enkele dingen gezien die ze thuis wil gaan toepassen. „Het licht uitdoen op mijn
kamer en mijn computerscherm
uitzetten als ik naar beneden ga,
daar kan ik mee beginnen.”

Vlees
Loes denkt erover om minder
vlees te eten nu ze heeft geleerd
dat de productie daarvan erg
veel energie verslindt.
Linda Janssen klinkt het als muziek in de oren. „Deze jongeren
zien in dat het op een gemakkelijke manier anders kan. Mijn
streven is dat ze dat, als een soort
ambassadeur, ook op school propageren. En vervolgens moet het
zich als een olievlek verder verspreiden.”

