Aarhus: de gelukkigste stad ter wereld !
(Beeld)verslag Aarhus 31 mei – 3 juni 2018
Stichting De Levende Stad heeft in samenwerking met de BNSP een vierdaagse excursie naar Aarhus
georganiseerd. 17 deelnemers hebben van 31 mei tot 3 juni 2018 aan den lijve ondervonden of, en
zo ja waarom, Aarhus bekend staat als de gelukkigste stad ter wereld.

Bij de start van de excursie hebben we ons afgevraagd
waarom de bewoners van Aarhus zo gelukkig zijn.
Komt dat door:
●
de voortvarende aanpak van de stadsvernieuwing ?
●
de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid ? (In 2030 100% Co2-neutraal !)
●
de grote aandacht die Aarhus heeft voor de jeugd ?
●
de ver doorgevoerde sociale verzorging ?
●
een strikte scheiding van werk(tijd) en privé(tijd) ?
●
een aantal ongrijpbare zaken, die allemaal vallen onder de term “Hygge” ?

https://decorrespondent.nl/7948/waarom-hygge-het-nieuwe-zen-werd/2001973642548-a2961802

Letterlijk al onze gesprekspartners hebben we met
de vraag naar hun geluk geconfronteerd – tot en
met de service-dames die namens de VVV, ook
alweer héél gelukkig, rondlopen op de
Aboulevarden.
Hun antwoord was trouwens:

“Omdat we hier niet zeuren !”.

Gedurende onze speurtocht is gebleken, dat er niet één duidelijke
reden aangewezen kan worden voor het geluksgevoel. Veeleer
gaat het om een combinatie van factoren.
De informele sfeer draagt hier zeker aan bij, evenals het stralende
weer. Je zou haast vergeten, dat je je bevindt in een NoordEuropese stad en niet ergens aan de Middellandse Zee.

De bevolking zelf kan geen duidelijke reden
aangeven voor het geluksgevoel.
De gemeentelijke vertegenwoordiger, die “het
verhaal van Aarhus” presenteerde, was zelfs geheel
van slag, toen wij hem die vraag stelden.

Het beste antwoord is misschien wel gelegen in de ligging van
Aarhus: een mooie, redelijk overzichtelijke middelgrote stad,
omringd door bossen en agrarisch gebied dat visueel zeer
aantrekkelijk is, en direct gelegen aan de zee.

Geluk ? We weten het niet !
maar:
We zijn wèl in Aarhus geweest !
We hebben te voet, per fiets en met de bus een deel van Aarhus en omgeving verkend. Aarhus is
nog volop in ontwikkeling en heeft haar zinnen gezet op een verdere verdichting van het bestaande
stedelijke gebied in plaats van uitbreiding. Die verdichting vindt plaats door de hoogte in te gaan,
waarbij gebouwen van 10 verdiepingen en meer niet geschuwd worden. Het parkeren is niet
nadrukkelijk aanwezig, maar vindt veelal plaats in parkeergarages.
In de groep werden nog vraagtekens gezet bij de inrichting van de openbare ruimte tussen de
hoogbouw. Groen is sporadisch aanwezig en bomen moeten (hopelijk) nog geplant worden.

Dit laat onverlet, dat het goed
toeven is in Aarhus. We
hebben veel blije gezichten
gezien (ook in de Gay-Parade,
waar we al vrijdagochtend
fietsend in terechtkwamen).

Donderdag 31 mei
Aankomst veersteiger Wischhafen – Glückstadt + overtocht
Soms weet zelfs onze chauffeur Ron er niet doorheen te komen –
en moeten/willen we lopen !

Lunch + verblijf
Glückstadt

Aankomst hotel + inchecken
Best Western Plus The Mayor Hotel
Banegårdspladsen 14, Aarhus
Nou; het stadhuis ligt wel erg dichtbij !

Vrijdag 1 juni
Bezoek gemeente - Central Entrance
Townhall (Rådhuset, DK-8000 Aarhus C,
www.aarhus.dk)
Aldaar een verhaal door Henrik Pedersen
(gemeente Aarhus) als overview over de
ontwikkelingen in/van Aarhus.

Klimmetje ‘stadstoren’ . . . .

. . . . en een informatieve wandeling door centrum Aarhus o.l.v. Carsten Lützen en Stine Sparrewath

Het centrum van Aarhus kent vele gezichten: ‘echt’ historisch,
gerenoveerde en ge-updated, deels nog-te-herontwikkelenbinnenstedelijke winkelstraten, havengebieden en –kades.
Ook het avontuur wordt daarbij zeker niet geschuwd. Een zeer
enerverende ervaring was de loopplank met glazen vloer boven de
centrale winkelstraat – goede oefening voor de bestrijding van
hoogtevrees.
Al met al een op het oog geslaagde herontwikkelings-operatie !
(En een ruime keus aan goede en snelle eetgelegenheden !)

Lunch in restaurant Skovmollen

De vrijdagmiddag hebben we doorgebracht in het buitengebied van Aarhus. Op zeer korte afstand
van de stad (nog geen vijf kilometers van het centrum, die wij echter met de bus hebben overbrugd)
beginnen de bossen al; zeer aangenaam om de stadse drukte van je af te schudden.
Via deze wandeling kwamen we uit bij het strand van ‘het Kattegat’ (zoals de zee hier heet).
Na een korte wandeling kwamen we uit bij de historische gebouwen van de universiteit en de
ultramoderne nieuwbouw van het museum Moesgard.
Prachtig ! En stil ! En warm ! (En je ziet dat grasdaken toch moeite hebben met grote droogte.)

Wandeling
Skovmollen –
Moesgard strand –
gebouwen Aarhus Universitat
Moesgard –
Moesgard Museum
(Gelukkig was het museum
zelf al gesloten !)

Zaterdag 2 juni

Fietstocht

Deze dag hebben we, in willekeurige volgorde, de volgende projecten en wijken bezocht: Ø-Havn,
Fiskerihavn, Dokk1, Godsbanen, Ceres Byen, ARoS, e.v.a.

Het laatste programma-onderdeel
van deze (vrij)dag was een bezoek
aan de wijk Frederiksbjerg. Hier is
een zeer actieve
bewonersorganisatie bezig met het
creëren van een echt ‘buurtgevoel’ en een constructieve wijze
van bewonersparticipatie.
Vandaag was het ‘open dag’
waarbij we in de gelegenheid
werden gesteld om echt de handen
uit de mouwen te steken.
Natuurlijk kent al dat geluk ook een keerzijde: ook in Aarhus zijn gebieden en wijken waar het
minder goed toeven is. Ook hier kennen we drugs, armoede, zwervers, schotelantennes en
vluchtelingen.

Ook daarover is veel geschreven, daarmee het ‘geluk’ van Aarhus en Denemarken relativerend.
https://zefhemel.nl/happiest-city-on-earth/
Wij hadden echter de pech dat door een lekke achterband van een van de deelnemers we onze
fietstocht moesten bekorten. Dat leidde er toe dat de expeditie door ‘het andere Aarhus’ (zoals de
wijk Gellerup) voortijdig moest worden afgebroken.

Zondag 3 juni
De dag van de terugreis.
Vroeg op en met onze bus op weg; Jutland, Duitsland, Amersfoort – omdat dit toch een lange rit is
zijn twee tussenstops ingelast. En niet zomaar: we hebben overduidelijk de twee gezichten van
Duitsland – of met inbegrip van de stop op de heenweg te Glückstadt de drie gezichten – aan den
lijve mogen ondervinden.
-

Glückstadt op de heenweg mogen we wel
opvatten als het ‘klassieke, enigszins
truttige en burgerlijke’, dorpse Duitsland.

De bestemmingen van deze zondag waren
veel meer extreem:
- De eerste stop, waar we tevens de lunch
gebruikt hebben, was het zg. Elbinsel
Kaltehofe behorend bij de gemeente
Hamburg. Een gebied waar een oude
waterzuivering gelegen in de Elbe wordt
omgevormd tot een ecologisch, natuureiland. We hebben daar gegeten in de
‘hotspot’ Entenwerder 1: hip, popi-jopi,
chaotisch, maar als je er van houdt oh zo
aangenaam.
De eerste, kennelijk zeer geslaagde,
tussenstop van deze dag; iedereen bleef
zo lang hangen dat we niet meer
toegekomen zijn aan het eigenlijke doel:
de ecologische ontwikkeling van het
Elbinsel.

De tweede, tevens laatste, stop was het café binnen de muren van
de trotse burcht van Bad Bentheim.
Zo dichtbij en toch zo anders !! Een grote rots op nog geen tien
kilometer van de Nederlandse grens, waar we genoten hebben van
typisch Duitse gerechten als Bratwurst, Pommes, usw, en dat alles
weggespoeld met een groot glas Deutsches Bier !

De buitenland-excursie 2018
van
Stichting de Levende Stad
was alweer
een groot succes !

(maar om nu te zeggen dat we het antwoord gevonden hebben . . . . )

