
 

 

        

       

 

 

Programma Aansluitdijk Tour - Dag van de Duurzaamheid  
            versie 7-10 

 

Zondag 9 en maandag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, zijn we te gast in de provincies Noord-

Holland en Friesland.  

De provincies en Urgenda nodigen u van harte uit bij de tour aan te sluiten!   

 

Op tal van plekken laten we, samen met vele andere partijen, zien wat er gebeurt op het gebied van 

duurzame energie, mobiliteit en de biobased economy. Vanuit Friesland gaan we naar Noord-Holland en 

bekijken we op en rondom de afsluitdijk wat voor innovaties er gaande zijn. Van windmolens tot aan blue 

energy en van getijde turbines tot aan duurzame boten. Projecten van scholieren, ondernemers, 

gemeenten en bewoners; ze komen allemaal aan bod en iedereen is welkom mee te touren! 

  

Urgenda is de landelijke organisatie voor innovatie en duurzaamheid met als missie Nederland samen 

sneller duurzaam maken. Dat doet Urgenda o.a. met bedrijven, overheden en particulieren. We zoeken 

duurzame initiatieven op en kijken waar kansen of belemmeringen liggen voor opschaling en versnelling.  

 

Iedereen is welkom om mee te touren!   

We starten op een centraal punt en rijden met zoveel mogelijk bijzondere elektrische, hybride en 

groengasauto’s over de Afsluitdijk. Het tourgezelschap bestaat uit het Urgenda-team, bestuur en diverse 

experts waaronder directeur Marjan Minnesma en Professor Jan Rotmans. Ook wethouders, ondernemers  

en overige geïnteresseerden sluiten aan.  

Wilt u ook meer weten over Urgenda en de laatste innovaties? Ga gezellig mee op tour. Iedereen is 

welkom! Kijk voor het meest actuele programma op www.urgenda.nl. Interesse om een onderdeel, een 

dagdeel of beide dagen mee te gaan? Mail: annelies.bol@urgenda.nl  

 

Volg de Aansluitdijk Tour 

Bekijk de laatste versie van het programma op www.urgenda.nl   

Volg de tour via Twitter @urgenda #dvdd16, Instagram @urgendaNL en Facebook.com/urgenda  

Bekijk de video’s van de tour op www.urgenda.tv 

 

 

 

 

 



 

 

        

       

 

 

Programma zondag 9 oktober  

(Leeuwarden, Kornwerderzand, Afsluitdijk) 
 

Voorafgaand programma op zaterdag 8 oktober door Fryslân: http://www.grien10toer.frl/programma/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.00 – 12.00 uur  Officiële bekendmaking ‘Freonen fan Fryslân’ (vrienden van Friesland) 

met zanger Syb van der Ploeg en Piter Wilkens  

  We openen onze tour met zanger Syb van der Ploeg en 9 andere friese artiesten 

die aandacht willen vragen voor de Freonen fan Fossylfry Fryslân die in juli 2018 

voor twee weken een compleet Fossiel vrij Friesland willen realiseren in het kader 

van de Culturele hoofdstad 2018. Klik hier voor meer informatie. Zangers Syb van 

der Ploeg en Piter Wilkens een nieuwe singel ‘Jou it Troch’  speciaal over 

duurzaamheid voor de Dag van de Duurzaamheid geschreven en laten ons dit 

horen! Vanaf de elfstedenhal zullen de friese zangers zich in fossiel vrij vervoer 

naar allerlei plekken te vervoeren om op te treden.  
Locatie: Elfstedenhal, Fryslânplein 1 Leeuwarden 

 

12.15 – 12.45 uur  Kort bezoek met afvalbedrijf Omrin en lunch 

Van afval tot grondstof! Omrin Directeur John Vernooij maakt met zijn bedrijf van 

afval nieuwe GFT bakjes, lantaarnpalen, knikkertegels en meer. Zijn doel? Een 

circulaire economie, waarin al het afval omgezet wordt in nieuwe producten. In de 

wijk Camingaburen neemt John ons mee langs de creatieve en innovatieve ideeën 

en producten van zijn bedrijf.  
 Locatie: Jornsmastate 2-4, Leeuwarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grien10toer.frl/programma/
http://www.of.nl/fossylfry-fryslan-meedoen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CLcQJ30gwiw


 

 

        

       

 

 

13.00 – 14.00 uur  Bezoek eerste energie neutrale woningen van Friese woningcorporatie 

Elkien! 

We bezoeken een primeur! De Friese woningcorporatie Elkien is koploper op het 

gebied van huizen energie neutraal maken. Directeur-bestuurder Alex Bonnema 

neemt ons mee in hun prachtige ambitie! 

 Locatie: Van Loonstraat 117 t/m 125, Leeuwarden (parkeren bij Jumbo of aan Van Loonstraat vlak 

voor Jumbo) 

 

 

15.00 – 16.15 uur  Blue Energy & Vismigratierivier op Afsluitdijk 

Op de Afsluitdijk zijn tal van bedrijven te vinden die duurzame energie opwekken 

en blijven innoveren. In het informatiecentrum De Nieuwe Afsluitdijk krijgen we 

allereerst een overzicht van de mooiste innovaties. Vervolgens horen we meer  

over o.a. blue energy, die energie opwekt uit de samenkomst van zoet en zout 

water. Daarnaast zullen we in kleine groepjes de mogelijkheid krijgen om in de 

‘virtual reality’ stoel een 3D model te bekijken van de nieuwe Vismigratierivier die 

trekvissen de mogelijkheid geeft van de Waddenzee naar het IJsselmeer te gaan 

en vice versa. De Afsluitdijk is een aaneensluiting van innovaties!  
Locatie: Informatiecentrum De Nieuwe Afsluitdijk, Sluisweg 1a, 8753 TR Kornwerderzand 

 

 

16.30 – 18.00 uur Bezichtiging Tocardo getijde turbines   

Bij dit bezoek gaan we de Afsluitdijk op om getijde-turbines te bekijken samen 

met Sjoerd Keijser van Tocardo. Tocardo is een koploper op het gebied van 

getijde energie ofwel stromingsenergie. Naast het bekijken van de turbines praten 

we over de innovatieve techniek en groeiende aantal plekken in heel de wereld 

waar de turbines worden ingezet.   

Locatie: Sluiskolkkade 2, 1779 GP Den Oever 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

       

 

 

18.15 – 18.45 uur Officiële ‘go’ voor het Off Grid Test Centre Afsluitdijk 

 Samen met de initiatiefnemers leggen we de eerste hand aan het nieuwe Off Grid 

Test Centre dat geplaatst gaat worden op de Robbenplaat. Het is een prachtige 

locatie op één van de eilandjes van de Afsluitdijk waar zonne-, wind- en 

stromingsenergie samen gaan komen, een innovatieve wijze van opslag en 

vervoer. In het Off Grid Test Centre zullen vier bedrijven aangaande zonne-,  

wind-, stromingsenergie én energie opslag gaan testen hoe het beste al deze 

vormen van energie samenkomen en opgeslagen kunnen worden. 
Locatie: Sluiskolkkade 2, 1779 GP Den Oever 

 

 

19.30 – 21.00 uur  Eten en borrelen in Agam 

 We zullen de dag eindigen in hartje Alkmaar, bij Turks-Tapas restaurants Agam, 

waar de eigenaar en chef ons iets zal vertellen over zijn biologische (en veelal 

vegetarische) tapas gerechten.  
Locatie: Fnidsen 62, 1811 NH Alkmaar 

 

 

21.30 uur   Overnachting 

Het Urgenda team zal overnachten in Alkmaar.  

College Hotel, Achter de vest 3, 1811 JZ Alkmaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

       

 

 

Programma maandag 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid  

(Alkmaar, Heerhugowaard, Hoofddorp, Amsterdam) 
 

09.00 – 11.00 uur  Voorleesactie met Prinses Laurentien, Helga van Leur, DJ Gregor Salto en 

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland Jack van der Hoek 

 Op duizenden basisscholen door het hele land lezen ruim 5000 pabo-studenten, 

burgemeesters, leerkrachten, prominenten, directeuren, medewerkers van 

reinigingsdiensten en vele anderen voor uit het nieuwe boek 'De wereld van 

Plastic'. Pabo-studenten uit het hele land hebben de voorleesverhalen geschreven 

over het thema Plastic. De 16 beste verhalen zijn gebundeld in het rijk 

geïllustreerde boek waarvoor kinderen van de basisschool alle tekeningen en 

kunstwerken hebben gemaakt. Deze dienden ter inspiratie voor de verhalen.  

Dit nieuwe boek wordt gepresenteerd en voorgelezen tijdens het centrale 

voorleesmoment in Heerhugowaard, waar ook de knikkertegel van gerecycled 

plastic onthuld wordt en de voorlezers in gesprek gaan met de kinderen.   

Locatie: Atalanta school, Zonnegloren 1, Heerhugowaard. Alleen voor genodigden.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

09.00 – 10.00 uur  Bezoek Urban Earth Ship 

Bij deze stop laten we onder het genot van een kopje koffie, de laatste 

experimenten op het gebied van zelfvoorzienend wonen zien. Cees Hiemstra is in 

samenwerking met Christoph Maria Ravesloot (Lector Duurzaamheid Hogeschool 

InHolland) en Jan Nagengast (Wethouder Duurzaamheid gemeente Alkmaar) drie 

jaar geleden, op de Dag van de Duurzaamheid, begonnen met het project. Het 

Urban Earth Ship is gebouwd van afval en restmaterialen en initiatiefnemer Cees 

Hiemstra experimenteert om ook in zijn eigen water te voorzien. De groep 

mensen die betrokken is bij het Earth Ship is geïnspireerd door de natuur en off-

grid: onafhankelijk van gas, water en elektrische energie.  

Locatie:  Helderseweg 28, 1817 BA Alkmaar 

 

 

 

 



 

 

        

       

 

 

 

10.45 – 11.30 uur  Ontketening van de schooldakrevolutie in Haarlemmermeer 

Vier scholen in Hoofddorp en omgeving worden groene stroomfabriekjes die 

zonnestroom gaan leveren aan alle 30 scholen in en om Hoofddorp. De 

schoolbesturen installeren, samen met de gemeente, lokaal energiebedrijf 

Tegenstroom en de Stichting Schooldakrevolutie, ruim 1250 zonnepalen op de vier  

scholen, zo’n 350.000 kWh schone stroom. Elke school krijgt 10.000 kWh, een 

besparing van € 1.000 tot € 1.500 per school, per jaar. Wij zijn getuige van het 

eerste zonnepaneel dat op het eerste groene stroom fabriekje wordt geplaatst! 
Locatie: De Tweemaster, Baarsjesweg 1, Vijfhuizen 

 

 

12.00 – 12.45 uur  Lunch met Bustour Duurzaam Ondernemen Regio Amsterdam  

 In het kader van de Dag van de Duurzaamheid organiseren Duurzaam 

Ondernemen Regio Amsterdam (DORA) en Duurzaam ondernemen Noord-West 

Holland (DOinNWH) een bustour langs koplopers in de regio. Tijdens een heerlijke 

lunch in Kweekcafe Haarlem zal Urgenda het bustour gezelschap ontmoeten! 

Locatie: Kweekcafé Haarlem, Kleverlaan 9, 2023 WK Haarlem 

 

 

13.00 – 13.45 uur  Bezoek deelnemer Energy Battle met Klimaatverbond 

 De Energy Battle is een energie-bespaar-wedstrijd, waarbij gemeenten samen 

met inwoners en medewerkers de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk energie 

te besparen. Gemiddeld wordt 15% bespaard op stroom en gas. 20 gemeenten 

doen mee. Tijdens dit bezoek bekijken we hoe je als deelnemer precies kan 

besparen! Zie ook www.klimaatverbondenergybattle.nl 

Locatie: Adriaan Pauwlaan 19, Heemstede (verzamelen bij Bosch en Hovenschool) 

 

 

14.30 – 15.15 uur  Kantoorpand met positieve energiebalans  

 Het gerenoveerde pand in Amstelveen kan meer energie produceren dan er 

gebruikt wordt en heeft daarmee een positieve energiebalans. Het pand is zo’n 

vijfentwintig jaren geleden neergezet. Met 6.000 m2 biedt het ruimte aan 

kantoren, een showroom, werkplaats en parkeerkelder. Directeur Gideon 

Goudsmit neemt ons mee door dit prachtige kantoorpand. 
Locatie: Parelvissersklaan 1, Amstelveen  



 

 

        

       

 

 

15.30 – 16.30 uur  Streetwear en Dutch Design fashion show 

In de week van de Dag van de Duurzaamheid zal ook de Dutch Sustainable 

Fashion Week plaatsvinden! Wij gaan een kijkje nemen bij de Streetwear Fashion 

Show in de Hallen in Amsterdam. Om 19.00 uur vindt hier de volgende show 

plaats: Dutch Design Fashion Show. www.dsfw.nl 

Locatie: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage, 1053 RT Amsterdam 

 

16.45 – 17.15 uur Slow Fiets Contest met Cocomat Fiets  

Coco-mat organiseert een slow contest en informeert ons over doel van de Coco-

mat fiets.  

Locatie: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage, 1053 RT Amsterdam (16.30 verzamelen bij modeshow) 
 

16.50 – 17.40 uur Live uitzending van de NOS op NPO2 over de Dag van de Duurzaamheid  

 

18.30 – 19.30 uur Eten Pakhuis de Zwijger  
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam 

 

17.30 – 18.30 uur  De 17 doelen die je deelt met Anne-Marie Rakhorst 

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid organiseert bevlogen ondernemer 

Anne-Marie Rakhorst het #17doelendiejedeelt evenement, waarbij 17 kinderen 

hun wensen en doelen voor 2030 met ons delen. Het initiatief van komt van de 17 

werelddoelen die in 2015 door de VN zijn ondertekend. In Pakhuis de Zwijger zal 

Prinses Laurentien met een aantal kinderen deze doelen met ons delen. Kijk voor 

meer info op www.17doelendiejedeelt.nl  

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam. Alleen voor genodigden. 
 

20.00 uur   Duurzame 100 van Trouw. Wie wordt de nummer 1 van 2016? 

De Trouw Duurzame 100 is een jaarlijkse ranglijst die bestaat uit 100 

Nederlanders die het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van 

duurzaamheid. In het pakhuis de Zwijger zal hieromheen een mooie avond 

worden georganiseerd. Graag hiervoor even apart aanmelden op 

www.pakhuisdezwijger.nl  
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam 

 
Volg de tour via Twitter @urgenda #dvdd16 Instagram @urgendaNL en Facebook.com/urgenda  Bekijk de video’s 
van de tour op www.urgenda.tv  Kijk voor het laatste, volledige programma op www.urgenda.nl. Interesse om een 
dag mee op stap te gaan of vragen? Stuur een mailtje naar annelies.bol@urgenda.nl   

http://www.urgenda.nl/
mailto:info@urgenda.nl

