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Reis GroenPlus Hamburg-Kopenhagen-Aarhus-Bremen 
 
Woensdag 27 april – dag 3  
 
Lieve en Lone gunnen ons een uurtje extra rust.  
We vertrekken iets later vandaag. 
De koffers moeten mee want straks rijden we verder door naar Aarhus. 
De bus verlaat het Cabine -Hotel om 09.00 uur voor een bustocht langs 
de toeristische highlights van Kopenhagen. 
 
De ontdekking van Kopenhagen. 
 
Kopenhagen ligt aan de Sont. Aan de overzijde van die zeestraat ligt de 
Zweedse stad Malmö, die sinds 2000 met Kopenhagen is verbonden 
door de Sontbrug.  De gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 90 
km² en ruim 632.000 inwoners.. 
De stad werd gesticht in de Middeleeuwen en werd aan het eind daarvan 
de hoofdstad van Denemarken. De naam Kopenhagen gaat terug op 
Købmandshavn, dat ‘Koopmanshaven’ betekent. De benaming 
Koopmanshaven is echter geen juiste omschrijving. Kopenhagen is geen 
havenstad meer en ook de industrie is grotendeels vertrokken. Vandaag 
is Kopenhagen voornamelijk een dienstenstad.  
 
We vertrekken langs de nieuwe grote bibliotheek ‘Black Diamond’ 
genoemd en rijden verder langs de beurs. Børsen is een van de oudste 
beursgebouwen ter wereld. Het werd begin jaren 1620 gebouwd in 
opdracht van koning Christiaan IV van Denemarken,  Kopenhagen zou 
een belangrijk handelcentrum worden dat met Amsterdam kon 
wedijveren. De bouwmeesters  waren Lorenz en Hans Van Steenwinckel 
uit Antwerpen afkomstige bouwmeester. De Antwerpenaars onder ons 
blinken van trots. 
Meest kenmerkend is Dragespiret ("de drakentoren"),die  stelt vier in 
elkaar gedraaide drakenstaarten voor. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_IV_van_Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
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Naast de beurs ligt  het parlementsgebouw. In Denemarken noemt men 
het parlement de ‘Ting’ een  oud Viking woord voor een ronde kring waar 
het volk samen komt. 
 
Lone vertelt hoe de Denen aankijken tegen samen leven en democratie. 
De Deense grondwet dateert van 1849 en is gebaserd op de Begische 
grondwet uit 1831. Het denken van de Deense filosoof des vaderlands 
Grundtvig , kan niet overschat worden. Hij zorgde ervoor dat iedereen 
kan participeren aan de demokratie dank zij scholing en vorming. Lone 
zal nog vaak naar Grundtvig verwijzen hij is de grondlegger van de 
volkshogeschool en wilde de boeren en andere mensen uit de lagere 
regionen van de samenleving een hoger opleidingsniveau geven. De taal 
en geschiedenis van het vaderland, de grondwet, de kennis van industrie 
en landbouw zouden samen met de kennis van de volksliederen en het 
christelijke geloof, de leidende principes voor de vorming zijn.  

Het onderwijs vond plaats van november tot maart omdat studenten de 
rest van het jaar op de boerderij werkten. Het doel  was dat studenten in 
de winter regelmatig naar de school zouden terugkeren om hun opleiding 
voort te zetten. In het begin konden alleen jonge mannen de cursussen 
volgen, maar in 1861 kregen jonge vrouwen ook toegang tot 

https://stringfixer.com/nl/N._F._S._Grundtvig
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volkshogescholen. Ook vandaag zijn er nog ongeveer 70 
volkshogescholen in Denemarken.  
De visie van Grundtvig op " levenslang leren” blijft tot op vandaag 
overeind.  

 
We rijden via de gezellige Nyhavn (Nieuwe Haven) richting Amaliënborg.  
Amalienborg is een paleizencomplex dat uit  4 verschillende paleizen 
bestaat. De rococopaleizen werden in de achttiende eeuw rondom een 
plein gebouwd en zijn vrijwel identiek. Het Christian IX-paleis is nog 
steeds de koninklijke residentie van koningin Margrethe II en prins 
Hendrik. 
 

  



 4 

Verder door naar misschien wel het bekendste punt van Kopenhagen de 
kleine zeemeermin -Deens: Den lille Havfrue- . Het stelt de 
hoofdpersoon voor uit het gelijknamige sprookje van Hans Christian 
Andersen. 
Het beeld van de zeemeermin werd gemaakt door Edward Eriksen 
(1876-1959), in opdracht van de brouwerij Carlsberg. Het is 1,25 m groot 
en werd op 23 augustus 1913 op een rots in de haven gezet.  Op 
24 april 1964 werd het beeld onthoofd. Deze daad werd later opgeëist 
door de kunstenaar Jørgen Nash. Sinds die tijd is het beeld vaker beklad 
en beschadigd door vandalen. In 2010 werd het beeld naar de Chinese 
stad Sjanghai getransporteerd om daar te worden tentoongesteld op de 
Wereldtentoonstelling. Dat leidde in Denemarken tot veel 
verontwaardiging. Veel Denen lieten weten dat de zeemeermin 
thuishoort in Kopenhagen en nergens anders. Het 
Deense Natuurhistorisch Museum plaatste bij wijze van grap een 
zeemeerminnenskelet op de lege sokkel. 
 
Met de kleine zeemeermin als stille getuige ontsrtaat in de groep een 
hevig debat over de toekomst van de landbouw . De verschillende anti -
stikstofbesluiten, de duurder wordende grondstoffen, onbetaalbare 
landbouwgronden…De boeren worden doodgeknepen. Hoe geef je de 
boeren opnieuw perspectief? De lezing van Hans Bruininckx gisteren, 
heeft alvast zijn effect niet gemist. 
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Recht tegenover de Zeemeermin ligt de Incineration Line 6, een 
afvalverwerkingscentrale die ook mooi en multifunctioneel wil zijn. De 
Nederlandse architect Erick van Egeraat  koos voor  lasergesneden 
cirkels die de hele gevel versieren, en ’s nachts de kastanjebruine 
centrale van binnenuit verlichten. De constructie is zo gebouwd dat op 
het dak een park en skipiste is aangelegd. 
 
Deze plek leent zich perfect tot een groepsfoto: 
 

 
 
Weer de bus op.  
 
 
Op bezoek bij Københavns kommune 
 
We worden verwacht aan de Nialsgade in het kantoor van de: Techniek 
en Milieu Afdeling: 
Frederik Fegger project manager van het planning departement is onze 
gastheer. 
Hij geeft een boeiende lezing over de klimaatdoelen van Kopenhagen. 
 
De baseline is om samen -co create- de doelen 2025 te halen: 
- De beste fietsstad 
- Eerste CO2 neutrale hoofdstad 
- 50% verplaatsingen per fiets 
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- Maximum 25 % autobezit in de stad 
-  

 

 
 

 
Frederik schetst de belangrijkste kencijfers voor Kopenhagen. De stad 
telt 632.000 inwoners, in de regio Kopenhagen wonen 1.300.000 
inwoners. 
Maandelijks stijgt het aantal inwoners  van de stad met 800 inwoners. 
Jongere gezinnen verhuizen niet langer maar blijven in de stad. De 
gemiddelde leeftijd van de inwoner van Kopenhagen is 36 jaar. 
Dit betekent dat Kopenhagen voor de uitdaging staat om 60.000 nieuwe 
woning te bouwen. Een deel wordt gerealiseerd op een nieuw gecreëerd 
eiland. Dit idee wekte heel wat protest op, onder meer in verband met de 
mogelijke klimaatwijziging. Het werd uiteindelijk toch goedgekeurd maar 
de bouw start pas in 2035. 
 
Bij de inrichting van de nieuwe wijken en de herinrichting van oudere 
wijken wordt veel aandacht besteed aan de ‘architectuur’. Frederik toont 
voorbeelden van  de herinrichting van een straat waar de auto’s nog 1 
rijstrook hebben tegen de huizen, aan de schaduwzijde. Het fiets en 
voetgangersgebied werd uitgebreid langs de zonnekant. 
In 2023 is Kopenhagen arcitectuurhoofdstad. 
 



 7 

Stand van zaken klimaatneutrale stad. 
Op dit moment is er een reductie van 57% CO2. Kopenhagen werkt 
verder om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn.  
- Energie consumptie ; 99% van de woningen zijn aangesloten op 

ditrictsverwarming (verplichte aansluiting). Dat maakt het 
makkelijker om deze energie te vergroenen. 

- De stedelijke administratie rijdt alleen nog met electrische auto’s 
- Zonnepanelen op openbare gebouwen 
- Wonen in de stad aangenaam maken; de jaarlijkse CO2 uitstoot van 

een stadsbewoner is 1,2 ton. De uitstoot van een bewoner van het 
platteland is 11-17 ton 

- De grote afvalverbrandingsoven incineration Line 6 maakt dat er 
minder geïnvesteerd wordt in recyclage en hergebruik. De CO2 van 
de verbranding wordt wel opgevangen en de warmte gebruikt voor 
stadsverwarming 

- 42% van de verplaatsingen in Kopenhagen gebeurt per fiets. Voor 
elke auto zijn er 5 fietsen. 

- Het ontmoedigen van autobezit loopt niet altijd even makkelijk. Net 
als bij ons is ook in Kopenhagen het schrappen van 
parkeerplaatsen een item dat de gemoederen beroert 

- In 2011 werd Kopenhagen geconfronterd met een grote 
overstroming. Dit was het signaal om werk te maken van nieuwe 
groenzones om het water te bufferen, de biodiversiteit te verhogen 
en meer verkoeling te brengen bij extreme hitte 

- Kopenhagen wil 100.000 bomen extra planten. Er was een oproep 
naar de inwoners waar willen jullie bomen. Tot vandaag werden 
60.000 extra bomen geplant. De moeilijkheid is vaak dat er te veel 
leidingen liggen in de ondergrond waardoor onvoldoende ruimvoor 
het wortelgestel van  bomen. 
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-  
 

 

Tijdens de vragenronde confronteren we Frederik met ons bezoek van 
gisteren aan de wijk Ressourceraekkerne. Door het ontbreken van groen 
en plekken voor sociale functies en ontmoeting lijken deze op 
woonkazernes. Frederik geeft toe dat dit geen voorbeeld is van goede 
stadsarchitektuur. Het is net als bij ons; eerst wordt gebouwd daarna 
wordt de groene ruimte ingericht en beseft men dat er geen 
ondergrondse ruimte meer is voor boomwortels. Op ons congres 
biodiversiteit ( oktober 2021) keurden we een resolutie goed: 
 

Het agentschap natuur en bos werkt duidelijke richtlijnen uit voor de 

aanleg van kwalitatief groen. Hierin wordt bepaald aan welke 

voorwaarden de groen aanleg van een nieuw woonproject, of 

(her)aanleg van wegen dient te voldoen. Bij een bouwproject of plan voor 

wegen (her)aanleg wordt toegezien op de kwaliteit van de bouwplannen 

door de dienst stedenbouw. De kwaliteit van het groen wordt 

geëvalueerd door de groendienst. Het project wordt pas vergund als het 
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totale plaatje klopt, als de voorziene bomen ook de mogelijkheid hebben 

om op die plek te groeien… 

 

Na een blits-bezoek aan een tuinwijk waar prefab woningen met 

gerecycleerde materialen worden gebouwd (we vernemen er morgen in 

Filland meer over), knorren de magen behoorlijk.  

 

In de schaduw van het operagebouw eten we broodjes. Gelukkig dat de 

zon volop van de partij is want de basistemperatuur is fris. 

 

 
 

Het Operagebouw van Kopenhagen  is ontworpen door Henning Larsen 
en is één van de modernste operagebouwen ter wereld. Op 15 januari 
2005, na een bouwperiode van iets meer dan 3 jaar, werd het gebouw 
met een galaconcert in gebruik genomen, in aanwezigheid van koningin 
Margaretha II. 
Het operagebouw werd volledig met privégeld gebouwd, Arnold Mærsk 
(1913-2012) legde hiervoor 335 miljoen euro op tafel.  
De Maersk Group is een van de grootste scheepvaartbedrijven in de 
wereld. Het is een wereldwijd, in 130 landen opererend conglomeraat 
met bijna 90.000 medewerkers. Naast de scheepvaart is Maersk ook 
actief in de logistiek en in de olie- en gasindustrie. 

Zelf was Maersk  niet echt gelukkig met het ontwerp. Bij de opening werd 
de architect verwezen naar de vijfde rij in de zaal. 
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Het wordt al tijd om Kopenhagen te verlaten en richting de overzet naar 
Aarhus te rijden. 

Vele reisgenoten willen best nog wat meer Kopenhagen, allicht komt een 
citytrip naar de hoofdstad van Denemarken op vele ‘to do’ lijstjes. 

 

 

 

Van Kopenhagen naar Aarhus. 

 

Op de weg naar de overzet vertelt Lone voluit over het leven is in 
Denemarken. 

Denemarken wordt geleid door de sociaal- democraten. Mette 
Frederiksen (Aalborg, 19 november 1977) is sinds juni 2019  premier van 
Denemarken. Ze won de verkiezingen met een flinks programma dat 
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vragen stelt bij vluchtelingen en migranten. De Vooruit voorzitter Conner 
Rousseau gaat bij haar in de leer. 
Denemarken besliste  tot een grote staatshervorming.  
 
In de zomer van 2004 ging het Deense parlement akkoord met 
regeringsvoorstellen om ingrijpende bestuurlijke hervormingen door te 
voeren  Dat leidde tot een vermindering van 271 tot 98 gemeenten, die 
fors groter waren dan voorheen. Het middenbestuur werd beperkt tot vijf 
regio’s in plaats van dertien. Verder is er een ingrijpende herverdeling 
van taken tussen de drie bestuurslagen en belangrijke veranderingen in 
de financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen.  
Dit staat in schril kontrast met wat in Vlaanderen gebeurt. We praten al 
jaren over de noodzaak over schaalvergroting voor de gemeentes maar 
hebben niet de daadkracht om hierover een akkkord te sluiten. Het wordt 
dan maar overgelaten aan plaatselijke initiatieven die vastlopen in 
politieke spelletjes (zie recent Mechelen- Boortmeerbeek). 
 
Leren in Denemarken 
 
De gemeente is bevoegd voor basisonderwijs. 
De meeste kinderen in Denemarken gaan vanaf hun zesde jaar naar de 
Folkeskole. Een klein deel gaat naar een privéschool of krijgt 
thuisonderwijs. Privéscholen worden voor 85% gefinancierd , de ouders 
betalen de rest. (zie ook school die we in Filland bezochten). 
 

 
 
 
De Folkeskole telt in ieder geval negen leerjaren (leerplicht). In de 
praktijk kiezen veel leerlingen en hun ouders voor een tiende jaar. In het 
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tiende jaar is er veel aandacht voor de voorbereiding op het 
vervolgonderwijs, voor sociale vaardigheden en internalisering. 

Secundair onderwijs duurt doorgaans twee tot vier jaar en wordt gevolgd 
door studenten in de leeftijd van 15 - 16 en 18 - 19. Secundair onderwijs 
is niet verplicht. Studenten hebben de keuze uit een breed scala aan 
opleidingen. Sommige onderwijsprogramma's zijn academisch 
georiënteerd, de meest voorkomende is het Gymnasium . Anderen zijn 
meer praktijkgericht en leiden studenten op voor banen via een 
combinatie van instructie op vakscholen en leerlingwezen .  
 
Wat het Deense systeem vooral bijzonder maakt, is  dat studenten er 
zelfs betaald worden om te studeren. Een meerderjarige, financieel 
onafhankelijke Deense student hoger onderwijs krijgt maandelijks 
ongeveer 750 euro 
 
De belastingen zijn erg hoog in Denemarken, een volwassene ouder dan 
25 betaalt iets tegen de 50 procent belastingen. Dat betekent dat zaken 
zoals ziekenhuizen, scholen en de tandarts volledig gratis zijn. Hoewel 
procentueel gezien de  armoedecijfers in Denemarken half zo laag liggen 
als in België, is de armoede wel bijna verdubbeld sinds 2008.  
 
Zorg in Denemarken. 
 
Het zorgstelsel in Denemarken is volledig via de overheid geregeld. Dus 
geen verzekeringsstelsel maar via het belastingstelsel gegarandeerde 
zorg voor iedereen vanaf het moment dat ze zich als bewoner inschrijven 
bij een gemeente. Zo ontvangt elke inwoner een zorgpas waarmee ze 
direct aanspraak kunnen maken op elke vorm van zorg. De zorg is 
daarmee niet gratis, maar zonder eigen risico of bijdrage als drempel. De 
collectieve uitgaven aan kwaliteit en toegankelijkheid van de Deense 
zorg zijn met 10% van het BBP aanzienlijk lager dan  in België. Doordat 
de beloning van instellingen en zorgprofessionals niet prestatie gedreven 
is, ontbreekt de prikkel tot overproductie en is er een gedeeld belang van 
alle partijen om te sturen op zowel kwaliteit als op doelmatigheid. 
Publieke verantwoordelijkheid en solidariteit zijn daarbij belangrijke 
waarden. 
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Woonzorgcentra bestaan niet in Denemarken. Mensen worden thuis 
verzorgd. Als ze zwaar zorg behoevend zijn verhuizen ze naar een meer 
beschutte woning waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Er is in het Deense systeem geen plaats voor commerciële zorg. 
 
Kinderopvang 
 
De meeste Deense baby’s, peuters en kleuters van hun eerste tot hun 
zesde jaar in børnehuse oftewel kinderhuizen, doorgaans mooie, lichte 
en ruim opgezette gebouwen met een riante buitenspeelruimte. Voor 
zuigelingen is er geen opvang nodig omdat Deense ouders na de 
geboorte ongeveer een jaar betaald verlof krijgen. Terwijl er in 
Vlaanderen één kindbegeleider voor acht of negen kindjes is, is de 
Deense verhouding één op vier bij de jongsten en één op zes bij de 
oudste kleuters. En dan is er in elk centrum nog een kinesist, een 
logopedist en soms nog een sociale coach. 
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De gemeente is verantwoordelijk en bepaalt welk opvangaanbod er moet 
zijn d.w.z. kinderdagverblijf, opvang bij onthaalouders, kleuterschool of 
andere vormen van opvang. De gemeente is verplicht om ervoor te 
zorgen dat er plaats is voor alle kinderen in de gemeente. 
 
 
We naderen de overzet Odden - Aarhus.  
 
Beetje paniek bij Lone, we mogen niet aan boord zonder een 
gedetailleerde lijst van wie allemaal op de bus zit. Snel, snel 
invullen…Uitendelijk worden de lijsten mee gerist zonder de namen van 
Martine en Ria. 
Als de boot zinkt zullen zij niet op de lijst der drenkelingen staan. 
 
Maar we kunnen nog mee en de boot zinkt niet, het weer is mooi en de 
zee kalm. 
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Tijdens de overzet genieten we van een verzorgd en lekker buffet. We 
zijn toch bofkonten. 
Aarhus  wacht ons op na 1,5 uur varen. 
 
Arme Lone want ook hier loopt het niet zoals gepland. 
In het Cabin Hotel Aarhus had men ons pas een dag later verwacht. 
Puzzelen en wachten maar uiteindelijk geraakt iedereen aan een bed! 

 

Verslag 

Mieke Vogels 

PS. 
John (onze slimste ☺ ) merkte terecht op dat er in het verslag van dag 1; 
Rondvaart haven Hamburg een fout staat. Het containerschip Ever given 
zat niet vast op het Panamakanaal maar lag dwars in het Suez kanaal. 
Bedankt John 
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