MILIEU VERKLARING PLAN DPlan d- presenteert Plan Duurzaam!
Doe mee met plan d-!
Kinderen worden vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met kwesties over het milieu.
Ze horen over de opwarming van de aarde door CO2 uitstoot. Over de klimaatveranderingen die dit
tot gevolg heeft, zoals de stijging van de zeespiegel, smelten van ijskappen etc. Tegelijkertijd raken
kinderen vooral in grote steden en door alle digitalisering steeds verder verwijderd van de natuur.
Plan d- wil kinderen dichterbij de natuur brengen. Hen de schoonheid en de rijkdom van de natuur
aan den lijve laten ervaren. Zodat ze zich echt betrokken voelen en inzien waarom het zo belangrijk is
dat we zorgen voor onze planeet. En dat we daar nu mee moeten beginnen, willen we de aarde
behouden voor toekomstige generaties.
Theater is een prachtig middel om kinderen hiervan bewust te maken. Daarom maakt Plan d- de
voorstelling Buurman in de Natuur. Deze gaat niet alleen over de schoonheid van de natuur en
duurzaamheid, maar wordt ook duurzaam gemaakt. Dit is het startsein voor een bijzondere
campagne: Plan d- gaat als eerste dansgezelschap in Nederland binnen vier jaar klimaatneutraal
produceren.
Plan d- wil een voorbeeld geven aan kinderen én hun ouders en hen laten inzien dat we allemaal ons
steentje kunnen bijdragen. Dat dat wel degelijk zin heeft, dat een beter milieu inderdaad bij jezelf
begint.

Plan Duurzaam
DOEL:
Klimaatneutraal produceren binnen vier jaar; plan d- zet zich actief in om zowel de bedrijfsvoering als
de voorstellingen klimaatneutraal te gaan produceren.
DADEN:
Onze CO2 verbruik minimaliseren en waar nodig compenseren.
- Met ingang van de voorstelling Buurman in de Natuur gaan we zowel onze productie- als onze
werkprocessen kritisch onder de loep nemen, met als doel een kleinere ecologische voetstap achter
te laten.
- Via Milieucentraal wordt de organisatie doorgelicht en de voornemens op een rijtje gezet.
- We reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, met de fiets of we rijden elektrisch.
- We vervoeren ons decor met een bus die rijdt op ‘groen gas’ (cng).
- We bieden alle medewerkers van Plan d- de mogelijkheid een overeenkomst te tekenen. Daarin
verklaren zij zich in te zetten om het gezelschap binnen vier jaar klimaatneutraal te laten produceren,
maar ook dat zij in hun eigen leven een kleinere ecologische voetstap zullen achterlaten.
- Via Trees for All zullen wij onze resterende CO2 uitstoot compenseren.
- We delen onze kennis en aanpak met het publiek en andere dans- en theaterorganisaties. Hiermee
creëren wij een zo breed mogelijk draagvlak. We inspireren en motiveren anderen om ook zelf
stappen te zetten naar een duurzamere samenleving.
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