Vrij Nederland
Duurzaamheidsspecial
Vrij Nederland geeft succesvolle specials uit en in december
komt de VN Duurzaamheidsspecial uit. In deze special van
Vrij Nederland focussen we onder de noemer ‘De Grote
Verandering’ op de mensen die de transitie naar een meer
duurzame samenleving mogelijk maken. Met hen kijken we
terug op het jaar 2018.
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- Vijf Nederlanders die ten strijde trekken tegen de plastic soup kijken terug op hun jaar.
Boyan Slat (The Ocean Cleanup), Maria Westerbosch (Plastic Soup Foundation),
Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer), Hanna Verboom (maakte serie voor National Geographic)
en Anne Marieke Eveleens (Great Bubble Barrier, Winnaar van de Green Challenge Award
van de Postcode Loterij)
- Minister Carola Schouten, zij kondigde dit jaar een grote omslag aan in de landbouw
- Marriet Tiemens is wethouder te Nijmegen, de meest duurzame stad van Europa 2018.
Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen. Een vrolijke reportage uit Havana aan de Maas.
- Marc van Baal, de oprichter van Follow This, een portret van de man die tegen de keer in via
de aandeelhouders vergadering Shell ertoe bracht te kiezen voor een groenere toekomst.
- Daarnaast hebben we onder meer een voorpublicatie van het boek van poolreizigster
Bernice Notenboom, een reisverslag van Tommy Wieringa die naar de Azoren ging met
onderzoeksschip Pelagia en een fotoreportage van Kadir van Lohuizen en Yuri Kozyrev
die een serie maakte over de smeltende Noordpool, waar de scheepvaart door
de Noordelijke IJszee op gang komt en de militarisering gaande is.
- Ook: Hoe de CO2-opslag uit Nederland verdween én weer hoog terugkwam op de politieke
agenda, een reconstructie.
- Tot slot: En nu de lezer. Wat kan je zélf doen om een duurzame wereld dichterbij te brengen,
gemaakt door Evert Nieuwenhuis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie bereik je met Vrij Nederland Duurzaamheidsspecial?
De Vrij Nederland-lezer is een levensgenieter, met een brede maatschappelijke oriëntatie
en culturele interesse. Hij of zij is een man of vrouw van 35 jaar en ouder, studerend of
afgestudeerd in het hoger onderwijs. De Vrij Nederland-lezer werkt vaak in een hogere functie
en heeft daarmee een bovengemiddeld inkomen. Hij of zij geniet van muziek, film en literatuur;
bezoekt regelmatig het theater, festivals en de meest uiteenlopende podiumkunsten
(toneel, ballet, opera, concerten e.d.), de bioscoop of een museum en reist veel. Hij of zij
is geïnteresseerd in de belangrijke kwesties in de wereld: op politiek gebied, maar ook als
het gaat om de samenleving, duurzaamheid, wetenschap en cultuur.
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