
Dag van de Duurzaamheid  
Festival met muzikale optredens 
 
Locatie: HOEVE CORISBERG  
Adres: Corisbergweg 1, te Heerlen  
 

Datum: zondag 31 juli 2022  
Tijd: 11:00 tot 16:00 uur   
 
Na twee jaar coronapauze organiseren de wijkverenigingen van 

Heerlerbaan en Douve Weien-Caumerveld, samen met de Hoeve 

Corisberg (de Seizoenen), Parkstad in Transitie en Hoeve 

Benzenraderhof de inmiddels zesde editie van de Dag van de 

Duurzaamheid.  

Festival van de Duurzaamheid. De organisatie heeft niet stilgezeten 

en heeft de opzet vernieuwd. Door muziekoptredens van de regionale iconen: Jack Vinders, Lotte Walda (Pinkpop 

2017), de Hoos en Robbert Duijf, aan het programma toe te voegen kan het met recht een festival worden genoemd. 

Uiteraard blijft duurzaamheid het centrale thema waar het om draait. 

Dit jaar is het thema “In Balans”. Iedereen heeft een stukje van de aarde nodig. De Aarde produceert alles wat we 

nodig hebben om in voedsel-, energie- en andere levensbehoeften te voorzien. Op dit moment hebben we 

anderhalve aarde nodig om te produceren wat we in één jaar gebruiken. We vragen dus meer van de aarde dan ze 

kan bieden. En het wordt steeds duidelijker dat we zo echt niet verder kunnen gaan als we de aarde leefbaar willen 

houden. Dus hoe gaan we wat wij gebruiken weer in balans brengen met wat de aarde ons geeft? 

Wat is er te doen? Héééél veel als het maar met “in balans brengen” te maken heeft: voedsel, wonen, mobiliteit, 
afval, natuur, water en energie.  

• Verschillende organisaties staan er met een kraam om ons te informeren wat wij zelf kunnen doen om de 

balans te herstellen 

• Rondleidingen door de boerderijtuin van de Hoeve Corisberg en langs de Caumerbeek 

• Puzzeltocht voor kinderen, waarmee boerderijfeestjes op de Benzenraderhof te winnen zijn 

• WoonWijzerWinkel Heerlen geeft informatie over duurzaam wonen 

• Workshops braakballen determineren en kaasmaken 

• Leer zelf een Rocket Stove te maken 

• Elektrische fietsen van Bike Fun Molenberg. U kunt de nieuwste fietsen testen. 

• De “kraanwagen” van de WML en Waterproefjes doen 

• Verkoop ecologische zeep, jam en groenten uit een voedselbos 

• Presentaties en demonstraties over duurzaam- en “gasloos”-wonen 

• Informatie door de Coöperatie Heerlen Duurzaam over lokale windmolen- en zonneparken 

Ook voor de jeugd. Voor de jeugd zijn er volop activiteiten, zoals: kratklimmen, proefjes met water, balansspel, 
braakballen determineren, puzzelwedstrijd en nog veel meer. Het programma kun je ook vinden op: 
www.groenewijkheerlen.nl en www.heelebaan.nl 
En natuurlijk is het vooral gezellig en kun je ook genieten van de hapjes, drankjes en de muziek. 

We hebben de afgelopen keren ontzettend geboft met het weer. Hopelijk gaat het deze keer ook weer lukken en 

komen jullie ook weer met zovelen naar deze leuke leerzame dag. 

http://www.groenewijkheerlen.nl/
http://www.heelebaan.nl/

