Programma Urgenda regiotour Utrecht
Woensdag 20 t/m vrijdag 22 juni 2012
Woensdag 20 juni
(Utrecht, Mijdrecht, Benschop, Schalkwijk)
9.00 uur

Opening tour met futuristisch voertuig op Neude
Team Antarctica (een groep studenten van de hogeschool Utrecht) presenteerde de
Solar Truck. Een futuristisch voertuig op zonne-energie die 2300 km kan rijden op
ondergrond Antarctica (zandachtige sneeuw en harde ijsgolven).
www.teamantarctica.nl

09.30 uur

Gaming in Utrecht
Gaming is hot. In de Dutch Game Garden zijn diverse gamebedrijven gevestigd
waaronder het bedrijf Digital Dreams met hun spel Solar Tycoon. Gedeputeerde R.
Van Lunteren was aanwezig bij dit bezoek. Centraal stond de vraag of serious
games kunnen bijdragen in duurzame gedragsverandering.
www.dutchgamegarden.nl

11.00 uur

Bezoek Energie Utrecht
Energie- U is een vereniging van en voor Utrechters die zelf energie willen
opwekken en besparen. Met Energie-U bezochten we één van de energie
ambassadeurs die gedreven zijn verduurzaamde woning liet zien en vertelde over
het proces om dat te realiseren. Energieambassadeurs geven hun buren advies,
helpen mensen met het plaatsen van zonnepanelen en hebben al 250 huizen met
infraroodfoto's gescand op energielekken. Zie ook www.energie-u.nl

12.30 uur

I did slow fashion
Kleding is er in overvloed en het krijgt een steeds kortere levenscyclus. Dit proces
leidt tot uitputting van mens en milieu. Slow fashion wil hieraan tegenwicht bieden.
I did slow fashion heeft een naai-atelier (werkplek) voor allochtone vrouwen en
creëert sociale contacten voor gepensioneerde breisters in Utrecht waarbij zo veel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerde stoffen en garens.
Sampling terug halen naar Nederland lijkt een belangrijk element in het
verduurzamen van de mode-industrie en daarvoor zoekt I did hulp zoals in het
filmpje te zien is.

14.00 uur

Groen gas bezoek Biogast
BioGast maakt groen gas uit rioolslib en voed dit in het aardgasnet. De Urgenda
Karavaan had ook een aantal groen gas auto’s van PON. Het bedrijf Ballast Nedam
wil al haar medewerkers laten rijden op groen gas!
www.biogast.nl Mijdrecht

16.00 uur

Het koewelzijn bij de Natuurhoeve
De Natuurhoeve is het duurzaamheidsprogramma ‘Duurzame Weidezuivel’ gestart,
waarin ze samen met haar boeren uit het Groene Hart werkt aan de allerlekkerste

producten, bereid met zorg voor de omgeving, koe en mens. Zo komt de melk die
nodig is voor haar eigen producten van koeien die in de lente en zomer lekker in de
wei grazen. Het duurzaamheidsprogramma houdt tevens in dat de boeren 4
workshops per jaar volgen op het gebied van milieu en koewelzijn.
www.duurzameweidezuivel.nl Benschop
19.30 uur

Debat biomassa: ‘over boeren, buitenlui en bermgras’
Met oa de wethouder Michiel van Liere van de gemeente Houten en de Provincie
Utrecht organiseren we een debatavond over biomassa. Ad van Wijk leidt in met
mooie biomassa voorbeelden in de gemeente Houten. Wat naar voren kwam in het
debat is dat het essentieel is helder te krijgen wie er waar met biomassacentrales
bezig zijn en waar de toevoer vandaag gaat komen.
Lees hier het verslag van ’t Groentje

http://www.groentje.nl/www/index.cfm?page=artikel&artid=1068

Donderdag 21 juni
(Utrecht, Zeist, Soesterberg, Groenekan & Maarssen)
10.00 uur

Duurzaamheid vanaf de Utrechtse gracht
De 'bierboot' voorziet de horeca in de Utrechtse binnenstad van hun voorraden.
Tijdens de tocht was er aandacht voor een van de meest duurzame projecten van
2011: ‘De Bio-Was-Centrale’. De grond onder Hoog Catherijne is verontreinigd met
oplosmiddelen en met dit systeem kan dmv WKO’s verontreiniging in beweging
worden gebracht. Voor meer informatie zie www.citychlor.eu.

11.30 uur

Lunch met Nutrecht en Utrecht INC
Nutrecht probeert leven, leren en werken met elkaar te verbinden op 3500 m2.
Tijdens de lunch kwamen diverse jonge ondernemingen van zowel Nutrecht als
Utrecht INC aan het woord. Utrecht INC probeert startende innovatieve bedrijven te
versnellen in de regio Utrecht. Na de lunch lieten Ad de Jong en Brett Bannink
Nutrecht zien. Zie ook www.nutrecht.nl en www.utrechtinc.nl

13.30 uur

Bezoek Zwembad Dijnselburg in Zeist
In 2009 heeft de gemeente Zeist een energie-scan laten uitvoeren op het
zwembad. Daaruit kwamen 49 potentiële maatregelen om energie te reduceren. In
de zomer van 2011 heeft in het zwembad een grote technische rennovatie plaats
gevonden. Wij kregen tijdens dit korte bezoek een rondleiding langs diverse
energiemaatregelen die genomen zijn en zagen dat diverse aanpassingen goed op
te schalen zijn.

14.45 uur

Vliegbasis Soesterberg
De vliegbasis wordt in belangrijke mate een natuurgebied, met plekken die
beschermd worden en plekken waar ruimte is om te recreëren. We kregen een
rondleiding van oa. gedeputeerde B. Krol en spraken over:
- Hoe de geplande woonwijk zo duurzaam mogelijk kan worden ontwikkelt
- Hoe de landingsbaan kan worden hergebruikt
- Welk soort OV-verbinding geschikt is:Den Dolder–Museumkwartier–Soesterberg

http://vliegbasissoesterberg.info/
16.15 uur

Bezoek Eurofiber Datacenter Utrecht
We namen een kijkje bij het nieuwe datacenter in Groenekan. Datacentra staan
erom bekend grote energieslurpers te zijn. PUE staat voor ‘Power Usage
Effectiveness’ en geeft een verhouding weer van de totale energie die het
datacenter ingaat, ten opzichte van het deel van de energie dat daadwerkelijk
gebruikt wordt door de IT-apparatuur zelf.

18.00 uur

Culturele feestavond op C-fordt
Culturele Feestavond in C-fordt met lokale lekkernijen zoals b.v. de Leckere bier.
Het is een duurzame netwerkavond met cultuur en muziek. Pieter Derks verzorgde
een korte cabaretshow! www.c-fordt.nl

Vrijdag 22 juni
(Driebergen, Leusden & Amersfoort)
09.30 uur

Wake-up breakfast Natuurcafé La Porte
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ambitie om over een aantal jaar
allemaal elektrische voertuigen te hebben rijden. Tijdens een ideeën-sessie
bekeken we of de Utrechtse Heuvelrug als ‘Overslagplaats’ zou kunnen dienen. Is
dit qua logistiek haalbaar?

12.00 uur

Stichting Plus in Leusden
Stichting Plus wil graag een fijne woonomgeving creëren voor mensen
met schizofrenie, waar wonen en leven zo gewoon mogelijk is, waar zorg op een
prettige manier wordt gegeven en waar ouders/betrokkenen het gevoel hebben dat
optimaal gewoond en gezorgd wordt, zonder dat zij zich hiermee (zouden) hoeven
te bemoeien. Dit alles lijkt heel vanzelfsprekend, maar Stichting Plus is een van de
mooiste voorbeelden in ons land en verdient navolging.

http://www.stichtingpluswonen.nl/
12.00 uur

(Parallel programma met Marjan Minnesma tot 13.00 uur)
Opening laadpaal en wagenpark op Hogeschool Utrecht
Marjan Minnesma (directeur Urgenda) opende het wagenpark en de laadpaal op de
Hogeschool Utrecht. Het jaarlijkse Utrechtse event had dit jaar een spectaculaire
verzameling van 26 elektrische voertuigen!

14.00 uur

Bezoek Amersfoort 033 energy en energy mobility
De doelstelling van Amersfoort 033 is om 2000 woningen een stuk zuiniger te
maken. De kracht is om dit samen te doen met ondernemers, gemeente,
studenten, banken en straatambassadeurs. Ambassadeurs geven adviezen en
helpen bij b.v. installatie. Jan Costa heeft zijn eigen bouwbedrijf en gaf ons een
kijkje in zijn Mobiele Energy Experience Center!
www.033energie.nl

15.00 uur

De wedstrijd ‘het duurzaamste idee voor amersfoort’
De beste Amersfoortse ideeën werden kort ‘gepitcht’. Criteria zijn: inspiratie,
impact en innovatie. Het jurypanel bestaat uit onder andere: Wethouder van ‘t Erve
van de gemeente Amersfoort, Dorine Putman van de ASN bank & Professor Jan
Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam én voorzitter van Urgenda. De
winnaars krijgen een expertconsult en publiciteit. Kijk hier voor de uitslag

http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239068
16.00 uur

Food Revolution cafe met oa Carolyn Steel
Hoe krijgen we voedsel van rond de stad weer ín de stad? Het is bijna onmogelijk
geworden. De bevoorrading van winkels is er niet op ingericht. De voedselproductie
evenmin. In dit Food Revolution Café probeerden we te komen tot deals tussen
buurt, boer, bakker, zuivelaar en winkelier.
www.nieuwvers.nu

Voor meer informatie en suggesties qua hulp neem contact op met Annelies Bol,
annelies.bol@urgenda.nl of 06-41252087.

