GROEN GRONINGEN

Het Groninger Huis investeert in duurzaamheid
Actie-organisatie Urgenda
toert drie dagen door Groningen. Doel: duurzaamheidsprojecten bezoeken en
versnellen.
Door Frits Poelman
Zuidbroek Een bloemetje van de
huisbaas. Voor veel mensen niet
alledaags, maar de families Jager
en Meuk hadden het verdiend
gistermiddag. Ze kregen de horde
Urgenda-gangers over de vloer.
Woningcorporatie Het Groninger Huis (HGH) stuurt wel vaker
gasten naar Atty en Willem Meuk
en hun buren in de Jacob Catsstraat in Zuidbroek. De corporatie
stak deze zomer bijna 50.000 euro
in de verduurzaming van de huizen om eens te kijken hoe dat
uitpakt. De twee echtparen, die
zichzelf hadden aangemeld en
werden uitgeloot, hoeven geen
extra huur te betalen. Ze wachten
nu af of het energieverbruik in de
praktijk echt zo sterk vermindert
als gehoopt.
Hun woningen zijn twee voormalige rijtjeshuizen die bij een

renovatie zijn veranderd in tweeonder-een-kappers. Ze werden
niet meteen duurzaam gemaakt.
Nu zijn er behalve de zonneboiler
een HR-ketel, bodem-, spouwmuur en dakisolatoie, een ventilatiesysteem en isolerend glas aangebracht. Het Groninger Huis
verduurzaamde ook twee huizen
in Nieuwolda.
Arie Weyzig van de corporatie
hoopt dat veel huizen volgen. "De
bewoners zullen dan wel meteen
een eigen bijdrage moeten leveren
bij zo’n compleet pakket." HGH
voorziet dit jaar 70 huizen van
dakisolatie. "We zijn een van de
kleinste corporaties, maar doen
het meeste", aldus Weyzig. Hij
hoopt dat zijn corporatie een deel
krijgt van de 20 miljoen euro die
Europa beschikbaar stelt voor
energiebesparende maatregelen in
noordelijke woningen.
Urgenda-deelnemers werden
gisteren bijna horendol van alle
informatie over plannen en be-

¬ Urgenda kreeg een demonstratie betonrecycling in Groningen.
Foto: Jan Willem van Vliet
staande activiteiten in Groningen.
Maar ze aten er ook lekker van. De
vegetarische slager die maandag
open gaat in Den Haag, blijkt
nauwe banden met de Veenkoloniën te hebben en de Kleinste
Soepfabriek mocht ook niet worden overgeslagen.
Urgenda nam verder onder meer
een kijkje bij het eerste beton-

keten overleg in Groningen ("asfalt en bestrating wordt gerecycled, waarom beton nog niet") en
Hempflax in Oude Pekela. Dat
voorziet onder meer de Duitse
autoindustrie van hennepvezel
(voor deuren van Mercedes en
BMW). Hempflax breidt het hennepareaal in 2011 uit tot 1200
hectare (was 400 hectare in 2008).

