
Fantastisch! Waarom dragen jullie dit niet meer uit?
GROEN GRONINGEN

De ’actie-organisatie’ Urgen-

da toert deze week door Gro-

ningen. Een volle agenda en

verbazing op de eerste dag.

Door Frits Poelman
Groningen Hoe kun je een elek-

trische auto toch horen aankomen

als hij geen trambel- of ander

kunstmatig geluid maakt. Fabri-

kant E-Wolf uit Keulen hoopt dat

het geruis van motorolie daarvoor

een oplossing is. De ene olie hoor

Door Frits Poelman

je beter dan de andere, zo blijkt.

De bijna tegennatuurlijke vraag

aan autofabrikanten (Heb je een

stille auto, is het weer niet goed)

kwam aan de orde tijdens een

demonstratie van duurzame auto’s

in de Euroborg. FC Groningen wil

er met de nieuwe Energy Valley

Top Club het duurzaamste stadion

in Europa van maken.

Medewerkers van de actie-

organisatie Urgenda, die gisteren

per fiets en eigen elektrische en

hybride auto’s aan hun driedaagse

tour door Groningen begonnen,

hadden amper tijd om alles goed

te bekijken. Hun agenda was

boordevol en er had nog meer op

kunnen staan: onderweg probeer-

den verschillende duurzame on-

dernemers nog een afspraak te

maken.

Urgenda bezocht onder meer

een fabriek van groene daken,

bekeek de duurzame inrichting

van het Grand Theater en liet zich

her en der bijpraten over allerlei

duurzame activiteiten. En raakte

diep onder de indruk van zoveel

initiatieven.

Robbert Jan Piet, programma-

manager van een van de voor-

beeldprojecten van Urgenda:

Texel, vindt dat Groningen zich-

zelf best wat meer op de borst

mag kloppen. En sommige projec-

ten vooral beter moet uitdragen

naar de buitenwereld. Hij snapt

niet dat voor het bouwplan Oost-

indie in Leek, waar met weinig

subsidie toch vrij veel duurzame

huizen zijn gebouwd, geen Euro-

pese subsidie is gevraagd. Urgenda

bezocht het informatiecentrum in

de nul energiewoning in de wijk.

je beter dan de andere, zo blijkt.

¬ De nul energiewoning in Oostindie (Leek). Foto: Archief DvhN


