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Binnenkomer met stip op 77 in de Duurzame Top 100: Grootouders voor het Klimaat 

 
Grootouders en het leuker Voedselbos 
We organiseerden een Crowdfunding voor het Leuker Voedselbos, in Baexem, Limburg. Doel is  
€ 75.000,-. Voor de eerste 5 ha. is ruim € 27.000,- opgehaald. Wij willen goedwillende, 
vooruitstrevende boeren helpen bij de omschakeling naar duurzame landbouw. Begin dit jaar is 
begonnen, ook met hulp van grootouders, met de aanplant van hagen.  
De doelen van het voedselbos zijn: 1) CO2 opslaan in het bos en in de bodem; 2) een flinke bijdrage 
leveren aan meer biodiversiteit; en 3) gevarieerd en gezond voedsel produceren en hierbij 
samenwerken mét de natuur. 
Het Leuker Voedselbos is een voorbeeldfunctie in heel Nederland. Doe mee! Vertel het aan anderen! 
Geef een certificaat cadeau. Op onze website staat alle informatie: Sponsor het Leuker Voedselbos! - 
Grootouders voor het Klimaat 
 
Verkiezingen 

 In 2017 legden we voor de verkiezingen de bal bij de politiek met ons manifest. Samen met heel veel 
andere acties heeft dat wel effect gehad, maar niet genoeg. Dat lezen we nu ook in de Klimaat en 
Energieverkenning van november; geconcludeerd wordt dat de regering veel te weinig doet om de  
doelstellingen van 2030 te halen. Nog zeker 50 megaton CO2 equivalenten vermindering is 
noodzakelijk! Kortom het moet sneller. Daarom zijn de grootouders zijn met een gemotiveerd team 
hard bezig een aantal voorstellen voor het komende regeerakkoord op te stellen. We willen die 
nadrukkelijk onder de aandacht van de politiek brengen en iedere week een partij uitnodigen om 
hierover met ons in gesprek te gaan. 
  
Werkgroep Lezingen en Webinars, Pleindemonstraties en ZoomPleinbijeenkomsten. 
Door COVID19 konden we dit jaar vijf maal op het Plein aanwezig zijn en waren er maar liefst tien 
bijeenkomsten in Zoomomgeving, die goed werden bezocht, vrijwel iedere keer met een gast. 
Na 5 lezingen schakelden we over op Webinars. Deze trokken veel belangstellende grootouders. Rob 
van Dorland van het KNMI heeft ons bijgepraat over de laatste inzichten in de klimaatverandering; 
Jelmer Vierstra (Natuur en Milieu) en Martin Junginger informeerden ons over houtige biomassa en 
we hadden een levendige ZoomPlein bijeenkomst met Johan Vollenbroek over stikstofproblematiek. 
Op 14 december gingen we met  Klaas van Egmond en Marieke van der Werf  in gesprek over 'Groen 
uit de Crisis'. De eerste Webinar in het nieuwe jaar zal Rik Leemans spreken over 'Klimaatverandering 
en Biodiversiteit'. Dankzij veel suggesties voor onderwerpen kunnen we een mooi programma voor 
2021 organiseren. 
  
Internationaal 
Onze wens om met Klimaat Grootouders in andere landen de krachten te bundelen krijgt vorm. 
Samen richten we ons op belangrijke internationale ontmoetingen waar klimaatbesluiten worden 
voorbereid. Zo’n moment is de  Europese Raad van 10-11 december, waar de door de Europese 
Commissie voorgestelde en door het Europees parlement ook goedgekeurde verhoging van de 
ambitie (naar minstens 55%  in 2030) op de agenda staat. Samen met Grootouders uit België en uit 6 
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andere Europese landen roepen we in een indringende brief de regeringsleiders op deze besluiten 
definitief te bekrachtigen. Ook 5 jongerenorganisaties voor het klimaat sloten zich aan. 
 
Klimaatcoalitie/Klimaatmars 
Klimaatmars2021,  onder die noemer zullen op 14 maart, vlak voor de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer, in een aantal grote steden manifestaties worden gehouden. Deze manifestaties zijn een 
vervolg op eerdere grote demonstraties. De voorbereidingen zijn in gang. Diverse kandidaten, 
waaronder ook Grootouders, hebben zich aangemeld voor organisatiecomités in verschillende 
steden. Op 18 januari treedt de klimaatcoalitie naar buiten en wordt het publiek gevraagd zich aan te 
sluiten. De ambitie is om er de grootste klimaatdemonstratie in Nederland van te maken.. Er wordt 
creatief nagedacht hoe dat mogelijk te maken, rekening houdend met de coronamaatregelen.  
Sinds zondag 9 december is de website live (www.klimaatmars2021.nl ), en gaan er persberichten uit. 
Ook wordt gewerkt aan promotiefilmpjes waarmee de kiezer wordt opgeroepen om bij hun 
stemkeuze klimaatverandering, en de oplossingen daarvoor, zwaar te laten wegen. 
 
Aandachttrekkende Acties 
Hoe trekken we meer aandacht? 'Geen Trekkers maar Duwers', verwijzend naar de demonstratie van 
de boeren, leek een goed idee. Maar een manifestatie met Grootouders achter kinderwagens kon 
door corona helaas niet doorgaan. De afgelopen periode hebben we ons vooral op plaatselijke acties 
gericht en het uitwisselen van de lokale ervaringen blijkt zeer inspirerend. Vanwege corona is de 
focus van landelijke aandachttrekkende acties verschoven naar de vraag 'hoe worden we zo 
zichtbaar mogelijk in onze stad'. 
In het kader van de Opa en Omadag op 4 juni is een posteractie georganiseerd, met daarop de 
wereldbol en de tekst minimaal 1½meter en maximaal 1½ graad. Hiermee ondersteunden we ook de 
slagingsactie van Fridays for Future. Aan het begin van het parlementaire jaar is in 7 steden een 
'estafetteweek' gehouden; op iedere dag van de week was er in een van de zeven steden een 
manifestatie van een groep Grootouders op een centraal plein.  
 
Lokale acties 
In Den Bosch wordt tweewekelijks gedemonstreerd op het Kerkpleintje. Regelmatig zijn er 
gezamenlijke acties met Extinction Rebellion. In Hilversum staat zeer regelmatig een aangeklede, 
aandachttrekkende bakfiets op de markt, en wordt deelgenomen aan acties met andere groepen. In 
Zwolle is een klimaatcoalitie opgericht met Fridays for Future en Extinction Rebellion. In Haarlem en 
Amersfoort zijn groepen in oprichting. Zutphen en Gouda hadden acties tijdens de estafette. Vanuit 
de lokale groepen wordt meegewerkt aan de organisatie van de Klimaatmars op 14 maart 2021. 
 
Ambassadeurs 
In navolging van de Belgische Grootouders voor het Klimaat gaan we onderzoeken of er bekende 
grootouders geïnteresseerd zijn in een ambassadeurschap. Er is een brief opgesteld aan personen die 
zich al hadden aangemeld als Grootouder voor het Klimaat. We vragen daarin een foto met een kort 
statement waarom het klimaat voor hen zo belangrijk is en dat komt op de website. Ook vragen we 
de ambassadeurs om waar mogelijk bekendheid te geven aan de Grootouders voor het Klimaat. 
 
Voorlezen op basisscholen 
Voorlezen uit kinderboeken over klimaat en aanverwante thema's draagt bij aan een klimaatbewuste 
nieuwe generatie. Afgelopen jaar las Petra Laseur (actrice en oma) als Voorlees-ambassadeur 
verschillende malen op basisscholen voor. Dit jaar is Foppe de Haan (voetbaltrainer en opa) onze 
Voorlees-ambassadeur. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,  lazen in het hele land  
grootouders voor op scholen van hun kleinkinderen.  
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Kinderboekenweek in het teken van 'Moeder Aarde 
Een viertal grootouders benaderden het CPNB met het verzoek om als thema voor de 
Kinderboekenweek 2020 “Moeder Aarde” te kiezen. Bewustzijn bij jong en oud voor het belang van 
zorg en liefde voor Moeder aarde is urgenter dan ooit! Ruim 1000 mensen, waaronder uitgevers, 
schrijvers, milieuorganisaties, leerkrachten en betrokken grootouders ondersteunden dit voorstel. 
Helaas bleek onlangs dat het CPNB al eerder tot andere keuzes voor meerdere jaren heeft besloten. 
Met een gedicht roepen zij het CPNB toch op om in 2021 voor het thema “Moeder Aarde” te kiezen.  
 
Inspreken 
Verschillende Grootouders hebben een aantal malen ingesproken bij de Provinciale Staten (2*)en 
Gemeenteraden (6*). 
 
Ouderenbonden 
Een gesprek met KBO-Brabant leidde tot een reportage over grootouders en kleinkinderen bij de 
Herenboeren in Boxtel. Dat werd gepubliceerd in het maandblad Ons. Er was gehoor voor onze 
klimaatbezorgdheid. We hebben gevraagd om een vast maandelijks rubriek(je) in hun blad waarin we 
klimaattips kwijt zouden kunnen van o.a. het 54-puntenplan van Urgenda. Daar gingen ze (nog!) niet 
echt op in. Twee andere ouderenorganisaties ANBO en de KBO/PCOB zijn nog in beraad en toonden 
zich terughoudend uit angst leden voor het hoofd te stoten met het onderwerp ‘’klimaat’’. Ze 
stonden het meest open voor praktische tips.  
 
Oproep van Dick van Elk om een werkgroep 'Energietransitie' te vormen. 
We hebben een groot probleem op te lossen! In het Klimaatakkoord staat een besparing van 48,7 
MtCO2eq. Als burgers verbruiken we ongeveer 23% van de totale energie. We praten al zo’n 30 jaar 

over welke energievorm, waar dat moet komen of juist niet en wie dat gaat betalen. Nu moet de RES 
(Regionale Energie Strategie) daar een oplossing voor gaan bieden. Het kan eenvoudiger en 
praktischer. Door als huishouden je eigen stroom op wekken!* Door alleen duurzame energie te 
gebruiken verbranden we niets en wordt er dus ook geen CO2 gevormd. Grootouder Dick van Elk stelt 

voor om dat als Grootouders samen te doen. Wie meldt zich aan voor het vormen van een 
werkgroep Energietransitie??? Wie helpt mee om eerst alle Grootouders te bereiken met deze 
oplossing? En daarna alle huishoudens! Meld je aan bij Dick via ons info mailadres.  
* Voor 7.924.691 huishoudens hebben we daarvoor ruim 5 miljard € beschikbaar 2.924.691 HH x 2.864 kWh x 
22,7 ct/kWh. Dat is ruim voldoende om ongeveer 3 maal ons burger-aandeel te betalen 

 


