
 

 

Werk maken van duurzaamheid 

 

Het Groninger Landschap omarmt duurzaamheid. Rob Reintsema, kwartiermaker en 

duurzaamheidscoördinator, zet hoog in: ‘We streven naar een CO2-neutrale organisatie.’ 

Vorig jaar zijn de nodige stappen gezet. Zo worden de molens belicht met ledverlichting, 

liggen op meerdere daken zonnepanelen en wordt de post opgehaald door een 

fietskoerier.  

 

Voor het kantoor in Haren staat sinds kort een duurzame elektrische auto geparkeerd, met ernaast 

een nieuwe laadpaal. Binnen draait alles op groene stroom en duurzaam gas. De maatregelen laten 

zien dat Het Groninger Landschap duurzaamheid serieus neemt. Reintsema legt uit waarom: “We 

willen het goede voorbeeld geven. Enerzijds omdat we ons sterk maken voor vergroening en het 

tegengaan van klimaatverandering, anderzijds omdat we aanlopen tegen de gevolgen van de 

opwarming van de aarde. Kwelders lopen bijvoorbeeld door voorjaarsstormen vaker onder water, 

waardoor nesten wegspoelen. Ons erfgoed gaat gebukt onder de gevolgen van gaswinning.”  

 

Eerst een nulmeting 

Reintsema maakt werk van duurzaamheid. Drie uitgebreide duurzaamheidsstudies liggen bij hem 

op tafel. “We zijn gestart met een nulmeting, waarbij de CO2-uitstoot van de totale organisatie is 

berekend. De studie kwam op een uitstoot van circa 72 duizend kilo CO2 per jaar, exclusief het 

natuurbeheer. Deze uitstoot willen wij fors verminderen. We streven naar een CO2-neutrale 

organisatie in 2027. Daarnaast willen we graag los van het aardgas, mede vanwege de 

aardbevingsproblematiek.”  

 

“Alles wat we voortaan doen, leggen we langs een duurzaamheidslat.” 

 

Duurzaamheidslat  

De duurzaamheidsambitie vraagt de nodige inzet, zo blijkt uit de andere studies. Reintsema somt 

een waslijst maatregelen op: van zonnepanelen tot het isoleren van gebouwen, van duurzaam 

inkopen tot elektrisch rijden. “Tellen we alle maatregelen bij elkaar op, dan is CO2-neutraal geen 

eenvoudige opgave. Toch willen we ervoor gaan. Alles wat we voortaan doen, leggen we langs een 

duurzaamheidslat. Duurzaam inkopen moet een vanzelfsprekendheid worden. Dat betekent: 

milieuonvriendelijke stoffen voorkomen, bij aankoop van apparaten letten op energieverbruik, bij 

hout liefst FSC-keurmerk, noem maar op. Ook voor onze aannemers nemen we duurzame 

voorwaarden op.” 

 

  



 

 

Dilemma: natuurbeheer 

Eén enorme CO2-post kost Reintsema heel wat hoofdbrekens, namelijk het natuurbeheer. “In onze 

terreinen lopen konikpaarden, Schotse hooglanders en andere grazers. Deze dieren stoten 

broeikasgassen uit. Een dilemma: kiezen we voor onze natuurdoelen of een lagere 

beweidingsdruk? We zijn er nog niet over uit.” Wellicht biedt compensatie uitkomst. “Met 

natuurherstel kunnen we zelf de CO2-uitstoot compenseren. Vernatting van veengebieden levert 

CO2-reductie op, net als de ontwikkeling van nieuwe bossen.”  

 

Molens met ledverlichting 

Reintsema legt de laatste hand aan een beleidsplan duurzaamheid. Vooruitlopend zijn in 2017 forse 

stappen gezet. “Veel van onze daken, zoals van de bezoekerscentra, zijn belegd met 

zonnepanelen. Onze molens zijn voorzien van ledverlichting die minder vaak schijnen. Dat bespaart 

energie, maar gaat ook lichtvervuiling tegen.” Reintsema probeert ook zelf het goede voorbeeld te 

geven: geregeld fietst hij naar zijn werk. “Dat stimuleren we actief. We hebben een douche 

aangelegd en een fietsenstalling is in aanbouw.” 

 

 

Zoë – elektrische auto  

 

 



 

 

 

Lichtplan de Onderneming  


