
  

 
 

 
 

   
 
Schrijfopdracht JAvhJ21       Sarina Riemens  
          Adviseur Milieu 
 
 
          Kapelle, 15 oktober 2020 
 
 
De wereld van morgen begint in Zeeland  
 
 
Als ik op het strand loop met mijn camera in de hand en ik de Zeeuwse zilte zeelucht 
inadem, weet ik het zeker; dit voelt als thuis! Zeeland, Land in Zee. Een plekje aarde waar 
mijn hart ligt en ik mijzelf dagelijks inzet voor een gezonde leefomgeving. Dit doe ik met 
veel toewijding, liefde en plezier. Meer specifiek zet ik mijzelf in voor een gezonde schone 
lucht voor de huidige en toekomstige generaties. Waarom ik mij hiervoor inzet? Iedere 
dag halen we 20.000 keer adem. Een gezonde en schone lucht is hiervoor van 
levensbelang!  
 
Schone en gezonde lucht voor iedereen 
Luchtvervuiling zie je niet altijd en stopt niet bij landsgrenzen. In mijn werk kijk ik niet 
enkel naar mijn eigen provincie, maar juist naar het grotere geheel. Als ambtelijk aanjager 
van de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord draag ik hieraan bij. Samen met 
andere overheden streeft de Provincie Zeeland naar een permanente verbetering van de 
luchtkwaliteit. Dit gaat niet zonder slag op stoot. De omgeving waarin we werken 
kenmerkt zich als onstuimig en uitdagend, net als de zee. Tijdens processen vind ik het 
belangrijk om mijzelf, maar ook anderen een spiegel voor te houden. Alleen zo kan je 
samen bouwen aan een gezonde leefomgeving voor jong en oud. Sommige collega’s 
noemen mij een idealist. Ik zie mijzelf als een realist die bewust het verschil maakt. 
Nelson Mandela zei ooit: “It’s our duty to protect the environment”. Een plicht die ik met 
enthousiasme en overtuiging vervul en doorgeef aan de jongere generatie.  
 
Bewustzijn begint in het onderwijs 
Om een maatschappelijke bijdrage te leveren geef ik mijn kennis graag door aan de 
volgende generatie. Binnen dit kader zet ik mijzelf met hart en ziel in voor het vergroten 
van het omgevingsbewustzijn van jongeren. Dit doe ik vanuit mijn functie als adviseur 
Milieu, maar ook vanuit mijn rol als Techniekambassadeur. Om het maatschappelijk 
besef en het omgevingsbewustzijn van jongeren in Zeeland te vergroten ontstond in 2019 
het idee voor het project Fijnstof. Met als doel dat jongeren in de praktijk leren over hun 
eigen leefomgeving en de gevolgen van luchtverontreiniging. Dat goed voorbeeld doet 
volgen kan ik bevestigen. Met trots kan ik delen dat vanaf oktober 2020 leerlingen door 
heel Nederland fijnstof gaan meten in het kader van citizen science!  
 
Trotse Zeeuwse wereldverbeteraar  
Trots, dat zit in het Zeeuwse DNA. Alleen wij nuchtere Zeeuwen laten dit niet altijd zien. 
Ook ikzelf schreeuw mijn successen niet van de daken. Ik doe nuchter waar ik voor sta 
en treed zelden op de voorgrond. Maar trots ben ik zeker! Je ziet de trots in de glinstering 
in mijn ogen. De lach op mijn gezicht. Je merkt het in mijn enthousiasme als ik vertel over 
lucht. Maar bovenal voel je mijn liefde en verbondenheid met het Zeeuwse landschap, de 
lucht en de zee.  
 
Zeeland, daar waar ik iedere dag werk aan de wereld van morgen. 


