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In de serie ingezonden foto’s zijn een aantal duurzaamheidsthema’s in beeld gebracht:  

 Onze fossiele energiebronnen  zijn beperkt. Uiteraard denken we als we over duur-

zaamheid spreken direct aan zonnepanelen. Op meerdere foto’s zien we dat bur-

gers initiatief hebben genomen om zonnepanelen te plaatsen.  

Een eervolle vermelding voor inzender Wouter den Ouden!  

 Zelf je afval composteren scheelt ook weer tank in de afvalbak in huis. Je hoeft geen mest 

meer te kopen en je groene bak raakt minder vol. Iedereen met een tuin kan het direct zelf 

doen.  

Een eervolle vermelding voor inzender Gerard Wolters! 

 Zeer confronterend zijn de werkzaamheden aan de IJsselkade in beeld gebracht.   

Deze kade wordt verhoogd om de stad te beschermen in verband met de verhoging van  

het zeespiegel niveau.  

Een eervolle vermelding voor inzender Peter de Wit! 

 Vervoer is ook zo’n item bij duurzaamheid. Inzenders pleiten met hun foto voor vervoer 

over water, met de trein en geef fietsers de ruimte. 

 Wat moeten we met al dat plastic? Gescheiden afval inzamelen is een bijdrage aan het hanteerbaar 

houden van onze afvalberg. Maar kunnen we onze plasticberg niet ook verminderen?  

 Groen in de stad. Bewoners hebben initiatief genomen aan de Mariawal met een strook groen en 

zitbanken. Bewoners zetten op de stoep voor hun huis en om lantaarnpalen planten. Verfraaien 

met plantenbakken een zonloze doorgang tussen smalle straatjes. En ze zien het tijd worden voor 

actie steenbreek in versteende grachten. 

 Ook de gemeente woekert met groen in de beschikbare openbare ruimte. Het plateau  voor fietsen 

aan de kop van de Kleiweg is om de bomen heen gebouwd.  Het gras zien we niet meer, maar ge-

lukkig zijn deze bomen blijven staan! 

 Uiteraard ontbreken de natuurfoto’s niet. We zien weilanden, water en zon,  

paddestoelen. Laat het Groene Hart niet de sigaar worden! 

 

De uitslag van de fotowedstrijd. De jury heeft daarvoor vooral gekeken naar het thema. 

3e prijs:  de mooie natuur in onze polder. Dat wordt allemaal minder als we niet 

gauw actie ondernemen. Een bezinningsfoto. 

 Laurens Wolters 

2e prijs:  Duurzaam tuinieren. De Ark Gouda  draagt zorg voor een meer  

  menselijke maatschappij. Zorg dragen voor de aarde en voor duur-  

  zaamheid is daarbij vanzelfsprekend. 

 Dorothea Jahne van De Ark groenvoorziening 

1e  prijs:  Zwerfafval opruimen kan ook gezellig zijn en kan je combineren met 

  beweging zoals wandelen. 

   Martine Jansen van het Wellantcollege 

 


