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De Drentse landbouwkoloniën waren begin 19e eeuw een ware proeftuin voor 
de verzorgingsstaat. En generaal Johannes van den Bosch was een echte 
koploper die in de strijd tegen de armoede ver voor de muziek uitliep met 
duurzame innovaties zoals verplicht onderwijs, een ziekenfonds en 
bejaardenwoningen voor bewoners op leeftijd.  
 
Anno 2010 waart er wederom een geest van vooruitgang door het Drentse 
landschap. Na sociale duurzaamheid is ecologische duurzaamheid nu het 
belangrijkste motief achter vernieuwingen zoals klimaatneutrale 
kolonistenhuisjes, een energieleverende woonwijk en een mobiele, 
houtgestookte CV-installatie. Economische en juridische duurzaamheid 
vormen nog ontbrekende schakels, zo leerde dag twee van de Urgenda 
regiotour door de provincie Drenthe op donderdag 15 april jl. 
 
In Frederiksoord-Wilhelminaoord wil de Maatschappij van Weldadigheid een 
aantal vervallen koloniehuisjes duurzaam renoveren. Maar, zo luidde de prangende 
vraag aan Urgenda: ‘Hoe krijg je daarvoor de financiering rond als je met de huur 
maar net de normale renovatiekosten kan dekken?’  
 
Om van Nieuwveenselanden een energieleverende wijk te kunnen maken, wil de 
gemeente Meppel samen met drie partners een Lokaal Duurzame Energie Bedrijf 
(LDEB) oprichten. Daar zitten juridische haken en ogen aan, want hoe kun je als 
overheid tegelijk marktspeler zijn en concurrentievervalsing voorkomen? Wellicht 
kunnen ervaringsdeskundigen uit Apeldoorn, Tilburg en Heerhugowaard hun 
collega’s in Meppel een handje helpen in het kader van de onlangs opgerichte 
Community of Practice rond Lokale Duurzame Energie Bedrijven.  
 
Fabrikant van kantoormeubelen Drentea uit Emmen wil graag het Cradle to Cradle-
certificaat bemachtigen voor zijn kantoormeubilair. Deze duurzaamheidambitie 
wordt echter belemmerd door certificatieautoriteit EPEA die het Cradle to Cradle-
certificaat onlangs voor drie jaar exclusief aan concurrent Ahrend toekende. Drentea 
laat zich niet kisten en verkoopt zijn kantoormeubelen inmiddels onder een eigen 
duurzaamheidslabel (Green office furniture) op een gelijknamige website, maar 
storend is het wel. 
 
In Emmen kon de Urgenda-karavaan een ‘sneak preview’ werpen op de speelse en 
kleurrijke schilderingen die van de oude gasbol op bedrijventerrein De Bargermeer 
een icoon van de ‘living industry’ in het gebied moeten maken. Hartstikke leuk en 
duurzaam natuurlijk zo’n Toyistisch kunstwerk, maar hoe hark je het daarvoor 
benodigde geld bij elkaar? Met zeefdrukken wellicht. Ze zijn in juni verkrijgbaar als 
het kunstwerk officieel wordt onthuld.  
 
Unica Installatietechniek is het bedrijf dat het initiatief nam om het buitenzwembad 
De Borghoorns in Annen zomers te verwarmen met behulp van een mobiele CV-
installatie die wordt gevoed met houtsnippers van een groenbeheerder uit de 
omgeving. Nu hebben ze een nog duurzamer alternatief ontdekt. In de buurt van het 
zwembad wordt mest vergist en warmte en elektriciteit opgewekt. De restwarmte 
vliegt echter tot dusver ongebruikt de lucht in. Het zwembad kan deze restwarmte 



goed gebruiken. Daarom wil Unica een warmteleiding naar het zwembad aanleggen, 
maar de subsidieaanvraag daarvoor werd onlangs afgewezen door de provincie. Met 
een koud briefje. Ter plaatse werd afgesproken dat provincie en Unica met elkaar in 
gesprek gaan om te onderzoeken hoe het plan nog gerealiseerd kan worden. 
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