
Reis GroenPlus Hamburg-Kopenhagen-Aarhus-Bremen 
 
Dag 5, vrijdag 29 April 
 
Om 08.15 uur rollen we onze koffers door de autovrije straten rond ons 
hotel (Cabinn Aarhus) richting bus. 
 
Marc wacht ons op en bergt samen met zijn trouwe helper Fons 
Lommelen de koffers weg. Eigenlijk is dit het vertrtek terug naar huis. 
Vanavond zullen we in Bremen slapen. 
 
Deze ochtend houden we nog halt in de Gemeente Hedensted voor een 
bezoek aan Compas. De ruime gemeentelijke hal herbergt de stedelijke 
tewerkstellingsdienst maar geeft ook onderdak aan Compas, een labo 
voor startups. 

 

 
 
Compas heeft goede ambassadeurs zoals An 



 
 
Ze heeft een stem als een klok, een aanstelijke lach en praat aan één 
stuk door over haar projecten. Ze heeft naar eigen zeggen niet 
gestudeerd maar is getrouwd met een slimme ingenieur die alles op een 
rijtje houdt. 
 
De gemeente Hedensted steunt de startende ondernemers maar het is 
de bedoeling dat ze winstgevend worden en zoals elk bedrijf ook 
belastingen betalen. 
 
Compas geeft onderdak aan een aantal projecten. 
Bij Rexcon vonden we terug wat we eerder ook in Friland zagen,: 
hergebruik van materialen via prefab bouwelementen. 
 

 
 



Rexcon maakt zich sterk om materiaal niet allen een tweede maar ook 
een derde, vierde leven te geven: 

 

 
 
 
Een ander project dat onderdak vindt bij Compas is ‘Plant for the sky’. 
We kunnen onze klimaatdoelstellingen alleen halen als we minder vlees 
en dus meer groenten eten. 
Om op de vraag naar groenten te voldoen wordt geëxperimenteerd met 
hydro- cultuur. Groenten groeien in kunstmatig verlichte en van water 
voorziene kassen. 
Plant for the sky, produceert niet zelf maar geeft de techniek door aan 
opleidingen en scholen. Zo ontstaat een lerend netwerk : hoeveel licht, 
water….heb je nodig om een smakelijke tomaat te kunnen oogsten? 
 
Ook in België wordt geexperimenteerd met hydrocultuur. Op de 
pilootinstallatie van Inagro in Rumbeke groeit momenteel hydro-prei en 
de eerste resultaten geven aan dat hoge opbrengsten mogelijk zijn.  

Voorstanders van de hydrocultuur dromen van het kweken van vele 
soorten groenten via hydrocultuur en van verschillende smaken en 
variëteiten van een gewone wortel, prei… 

Maar er komen ook kritische vragen uit het publiek. Hoeveel energie, 
hoeveel water gebruik je voor deze teelt ? Er wordt gezorgd voor een 
gesloten waterkringloop en de restwarmte wordt aangesloten op de 
buurtverwarming. 



Op de vragen of de groenten die op deze manier geteeld worden 
evenveel natuurlijke mineralen en stoffen bevatten, en wat met het zich 
traag ontwikkelende magnesium… komt niet echt een antwoord. Ook 
niet op de vraag welke zaden worden gebruikt om de kweek op te 
starten, genetisch gemanipuleerde?  

Bij dergelijke hoera-oplossingen past de nodige kritische kijk.  

 

Tot slot krijgen we nog toelichting in verband met de gekoelde opslag 
van groenten. Het volume van een groentenmaaltijd is groter dan van 
een vleesmaaltijd. We willen geen grotere ijskasten kopen, toch? 
In dit project gaat men op zoek naar milieuvriendelijke bewaarmethodes 
gebaseerd op tips van onze grootouders. 
 
Het overenthousiaste Compasteam heeft voor ons tot slot nog een 
lekkere lunch. Zoals in vele kantines in Denemarken valt ook hier op hoe 
mensen voorbereid worden op een meer plantaardig dieet : om de 
vleesconsumptie te verminderen wordt vlees dun of in reepjes gesneden. 
En om verspilling tegen te gaan staan er kleine bordjes zodat de porties 
sowieso een pak kleiner zijn. “Nudging” heet dat : een 
gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel 
worden gestimuleerd naar een gewenst gedrag.  
 



 
 

We kregen alvast een vermelding op de facebook van Compas 

I fredags havde vi besøg fra Belgien  
Groen (Grønt) er et belgisk parti i den flamske del af Belgien. Det blev 
stiftet i 1982 under navnet AGALEV.  
Groen var I Danmark for at høre om de 17 verdensmål og hvordan de 
virkeliggøres, men samtidigt om hvordan vi kan skåne miljøet ved at 

genbruge.  
Hvordan huse kan bygges af genbrugsmaterialer og hvordan borgere, 
små og store kommuner, regioner og stater har en rolle til at gå foran.  
Her fortalte vi om hvordan Compas er opstået og selve samarbejdet 
mellem iværksætter og kommune og Anders, Thomas og Kristina fortalte 

om at være grøn iværksætter.  
Første stop var København så tog de til Århus og sidste stop var 
Compas. 
 
 
Dit was onze laatste stop in Denemarken. Marc voert ons nu richting 
Bremen Duitsland. 
 
Lone die niet zo lang geleden een zware hersenschudding had, is moe 
en gaat ons hier verlaten. 



 
Niet zonder een mooi cadeautje van Lieve - ongelofelijk hoeveel zelf 
gemaakte keramiek ze mee naar Denemarken bracht, chapeau - en ook 
niet zonder een woordje van Mieke en een persoonlijk opgedragen song 
van Leonce. 
 
 
Lieve Lone, 
 
Dit is de tweede keer dat ik met jou Denemarken verken. 
 
Ik blijf me verbazen over het enthousiasme waarmee je over jouw land 
vertelt. 
Mensen die zo fier zijn op hun land die vind je bij ons niet,of toch maar 
heel zelden. 
 
Er is veel te meer te beleven in jouw land dan je ons op 4 dagen kan 
vertellen. Soms leidt dit tot een programma dat een beetje te vol zit en 
onze grijze hersenen doet knetteren. 
Soms zeg je wow, hier kunnen wij nog veel van leren, het hergebruiken 
van bouwmaterialen en de strobouw bijvoorbeeld. Soms steekt het 
chauvinisme de kop op. Recycleren, recyclageparken, 
kringloopwinkels… dat doen wij beter. 
 
Wat vooral bij blijft is jouw eigen manier van gidsen, kordaat maar ook 
warm. Jouw fluitje dat ze bij ons gebruiken om een hond te roepen staat 
in schril contrast met je betrokken manier van vertellen waar je, je 
moeder, nicht, familie betrekt om ons duidelijk te maken hoe het 
zorgsysteem, de kinderopvang…in jouw land functioneren. 
 
Tot slot Lone, we zouden voor jou een standbeeld moeten haken en/of 
breien. Jij leerde ons opnieuw het rustgevende van handwerk te 
ontdekken. 
 
Lieve had gesuggereerd om Deense kronen mee te nemen. Ik wou er 
een souvenirtje mee kopen maar er was gewoon geen tijd om geld op te 
doen. 
 
Nooit gedacht dat ik uit Denemarken zou terugkeren met een zelf 
gehaakte schotelvod als souvenir. 
 
Lone, bedankt en tot ziens! 
 



 
 

 
 
 
Een beetje file rond Hamburg is net als bij ons in Antwerpen en Brussel, 
dagelijkse kost. Wat wil je met al die geloste containers die landinwaarts 
moeten. 
 
We arriveren tijdig in het Ibis hotel Hamburg waar we ons laatste 
avondmaal genieten. Het is de laatste avond, ook wel “bonte avond” 
genoemd. En dus vloeide de wijn wat rijkelijker… 
 
De echte ‘die hards’ trekken nog de stad in op zoek naar jawel, 
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