
Urgenda toert door Groningen
3 Tocht langs duurzaam-

heidsprojecten

Groningen De stichting Urgen-

da die Nederland aanspoort om

duurzaamheid te versnellen,

toert de komende week drie da-

gen door Groningen.

De landelijke organisatie be-

zoekt zestien bekende en min-

der bekende projecten in onder

meer het Eemsmondgebied,

Oost-Groningen, het Wester-

kwartier en de stad Groningen.

Urgenda stimuleert duur-

zaamheid door initiatiefnemers

met elkaar enmet de overheid in

contact te brengen. De actie-or-

ganisatie werd in 2008 opgericht

naar aanleiding van een open

brief van professor Jan Rotmans

(Erasmus Universiteit). Hij riep

Nederland daarin op om duur-

zaamheid te versnellen en kreeg

honderden positieve reacties.

Bedrijven, kennisinstellingen,

Door Frits Poelman

overheden, particulieren en

maatschappelijke organisaties

namen de handschoen op, gro-

tendeels op vrijwillige basis.

"We omarmen vijf icoonpro-

jecten, voerden de Dag van de

Duurzaamheid in en introdu-

ceerden de elektrische auto.

Maarwegeloven als kleine auto-

nome stichting vooral in de

kracht van het netwerk. De

duurzaamheidsgolf breidt zich

als een olievlek over Nederland

uit en de versnelling komt van

onderop. We laten tijdens onze

regiotour zien wat er allemaal

gebeurt en brengen initiatiefne-

mers met elkaar in contact", ver-

telt programmamanager Sandra

van Kampen.

Urgenda is een onafhankelijke

stichting die voor een deel pro-

fessioneel kan werken dankzij

sponsors, subsidies en betaalde

opdrachten van overheid en be-

drijfsleven. Van Kampen: "We

hebben soms wel een adviesrol

maar je kunt bij ons geen aan-

dacht kopen.We laten alle inno-

vaties zien."

Urgenda gaat ondermeer naar

een Cradle-to-Cradle atelier

voor ondernemers in Leek, een

netwerkborrel voor jonge duur-

zame ondernemers in Gronin-

gen, Hempflax in Oude Pekela

enhet energieteamvandeWier-

deweg in Ezinge. Zie ook:

www.urgenda.nl.

Ð De Kleinste Soepfabriek is
een van de duurzame activi-
teiten in Groningen die de
Urgendatour bezoekt. Biolo-
gische producten komen van
om de hoek, het water wordt
hergebruikt en stroom en gas
zijn groen. Foto: Archief DvhN


