
 
     

 
 
 



         
   
 

                                    
                                     

Van	  23	  tot	  en	  met	  26	  april	  zijn	  we	  te	  gast	  in	  

Noord-‐Brabant.	  Op	  tal	  van	  plekken	  laten	  we	  -‐

samen	  met	  een	  heel	  aantal	  Noord-‐Brabantse	  

organisaties	  -‐	  zien	  wat	  er	  gebeurt	  op	  het	  

gebied	  van	  duurzaamheid.	  En	  wat	  er	  eventueel	  

nog	  meer	  zou	  kunnen.	  Van	  duurzaam	  voedsel	  

tot	  eigen	  energie-‐opwekking.	  Van	  Bergen	  op	  

Zoom	  tot	  aan	  Den	  Bosch.	  Van	  lokaal	  en	  gezond	  

voedsel	  tot	  de	  opkomende	  energiecooperaties.	  

Van	  biobased	  economy	  tot	  autodelen	  en	  een	  

Urgenda	  College	  Tour.	  Ondernemers,	  

gemeenten,	  bewoners,	  studenten:	  ze	  komen	  

allemaal	  aan	  bod!	  

	  

We	  toeren	  met	  elektrische,	  groengas	  en	  

hybride	  auto’s	  door	  de	  regio.	  Kijk	  voor	  het	  

meest	  actuele,	  volledige	  programma	  op	  

www.urgenda.nl.	  Interesse	  om	  een	  dag	  mee	  

op	  stap	  te	  gaan?	  Stuur	  een	  mailtje	  aan	  

annelies.bol@urgenda.nl  

 

 
Met o.m.  
 
• dinsdag 23 april : Urgenda 

Collegetour met Thomas Rau en 
cabaretier Leon van der Zanden (Den 
Bosch)  

 
• woensdag 24 april: Elektrische 

stadsbus, Weg van de Toekomst 
(Oss), Oisterwijk model, 
Varkensstallen wedstrijd 
Duurzaamste wethouder van 
Brabant (Tilburg)   

 
• donderdag 25 april : Automotive 

Campus (Helmond), TUE , S-mobility, 
sessie mobiliteit-delen (Eindhoven), 

 
• vrijdag 26 april : Groene Woud, 

Energiecooperaties, Biobased 
Economy (Bergen op Zoom), 
Suikerfabriek en TOM (Dinteloord) 

Urgenda is de actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Onze missie 
is Nederland samen sneller duurzaam maken. Dat doen we samen met 
bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Aan de 
hand van een concreet actieplan, een strategisch lange termijn visie én een 
aantal Urgenda-icoonprojecten, willen we laten zien dat het kán. Dat 
duurzaamheid niet alleen hard nodig, maar ook leuk en inspirerend is. Overal 
in Nederland zoeken we duurzame initiatieven op en kijken we waar de kansen 
of belemmeringen liggen voor grootschalige toepassing. 
 
 
 

Ben jij duurzaam bezig? Heb jij ideeën die net een stap verder gaan? Ga mee met de Urgenda Regiotour! 

 

                    

              


