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Dinsdag 26 april – dag 2 

 

Het is nog maar dag 2 en het lijkt of we al minstens enkele dagen onderweg zijn. Maar neen, we 

hebben op dag 1 na een indrukwekkende boottocht met diner in de Hamburgse haven die immense 

containers herbergt nog maar de eerste nacht achter de rug. Lieve en Lone zijn onverbiddelijk : 7 uur 

ontbijt, 8.15 stipt aan de bus op naar Kopenhagen. “En we rijen rijen rijen rijen rijen…” dachten velen 

van ons al aan te heffen maar niets is minder waar. Het wordt : breien ! Alles heeft ze bij, die Lone. 

En zo zit zeker de helft van het gezelschap rond 9 uur ’s ochtends in de bus naarstig een katoenen 

vaatdoek te breien.  

Of haken, die keuze is er wel. Mieke van 

Pethegem kiest voor een vaatdoek die even 

paars is als haar truitje, Mieke Vogels 

concludeert na de eerste rijen haken dat haar 

schotelvod eerder een “schaamlappeke” aan 

het worden is. En allemaal zijn we ervan 

overtuigd dat buschauffeur Marc een 

geitenwollensokken-verhaal naar huis 

meeneemt dat hij straks smakelijk aan zijn 

vrouw kan vertellen. Gelukkig zijn we als 

groenen clichés gewoon dus we trekken ons 

van die gedachte niks aan en staren even 

later over het zilte water bij de overzet 

Puttgarten-Rodby.  

 

Stenen verleggen in de rivier 

Eerste stop na de overzet is een staande lunch met daarna een bezoek aan de wijk 

Ressourceraekkerne waar een gedreven Dytte Lysgaard Vind van Lendager architectengroep ons 

uitlegt hoe ze het bouwen met hergebruikte materialen ingang wil doen vinden. Dat ook ramen 

gerecycleerd zijn zien we op zicht niet, maar een appartement dat een mooi patchwork is van allerlei 

soorten bakstenen toont overduidelijk dat niet elke nieuw bouwsel nieuwe stenen behoeft.  

Het lijkt niet spectaculair, maar Dytte legt ons 

uit dat het heel wat voeten in de aarde heeft 

om ontwikkelaars ervan te overtuigen met 

gerecycleerde materialen te bouwen. Wat 

uiteindelijk veel energie spaart.  

Respect voor het moedige werk van 

gedreven architecten om nieuwe principes bij 

traditionele ontwikkelaars te brengen, maar 

de stadsplanning geeft een kil gevoel.  



 

 
 

Blokken naast mekaar die door het ontbreken van groen en plekken voor sociale functies en 

ontmoeting nog meer op woonkazernes lijken… Maar Lone ziet onze vragen en raadt ons het boek 

van Gehl aan “Leven tussen de huizen”. Van dit bezoek onthouden we in elk geval het groeiend 

belang van gerecycleerde bouwmaterialen en voelen we het respect voor jonge architecten die 

steentjes in de rivier verleggen door ontwikkelaars van het gebruik van andere bouwmaterialen te 

overtuigen.  

Het Europees Milieuagentschap 

Na weer wat rijen en uiteraard breien komen we aan bij landgenoot en Mortselaar Hans Bruyninckx, 

die in Kopenhagen ruim 10 jaar directeur is van het vermaarde Europees Milieu Agentschap. Onze 

bus zit in hartje Kopenhagen en ja, het moet gezegd : weinig auto’s. Hans zal het ook zeggen als hij 

ons rond 17 uur uitwuift : “en da’s hier spitsuur hé, je ziet hier amper auto’s”. Hij is er fier op, op 

fietsstad Kopenhagen. Hij is fier op dat consequente mobiliteitsbeleid dat de motor vormt van een 

stad die zich graag profileert als klimaatstad. En hij is fier op zijn Europees milieuagentschap dat in 

2013 nog verhakkeld rapporteerde over milieu en duurzaamheid maar intussen de kennisbasis werd 

van de Europese Green New Deal.  

 



Met zowel geïntegreerde klimaatanalyses van in totaal 38 landen als het inbedden van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten in bestaande kennis. In de vaste overtuiging – aldus een gedreven 

directeur – dat Europa de klimaattransitie zal leiden en het eerste klimaatneutrale continent wordt. 

Met ook en vooral aandacht voor “just transition”- een rechtvaardige transitie dus. “Dit is geen 

milieuplan”, verzekert Hans ons nog, “dit is sociale planning die alles te maken heeft met well-being. 

Met als doel een ecosysteem waarbij we welzijn voor iedereen creëren”.  

 

Diner in een kerk 

 

Terug de bus in, op naar de incheck in ons hotel om 17 uur. Lone en Lieve houden het tempo erin 

want om 17.45 al trekken we naar de Absolon Kirke voor het avondmaal. Een kerk omgebouwd tot 

een afgeladen vol volksrestaurant waar we tussen veel jonge mensen aan rijen tafels een eenvoudig 

avondmaal nuttigen. Mooie ervaring.  

 

Afsluiten met Vivaldi 

Afsluiten doet iedereen anders. Zelf 

beland ik in een groepje aangevoerd 

door Leonce die ons met een kaartje 

van de jaren ’70 in de hand en vele 

herinneringen destijds met Angèle in 

Kopenhagen-by-night rondleidt. We 

belanden uiteindelijk in café Vivaldi van 

de gelijknamige regering waar we 

wijselijk niet over praten. Wel over een 

geslaagde dag, vroeger, nu, 

herinneringen, verjaardagen, grappen 

en grollen. Morgen de derde dag.  



 


