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Oudehaske koppelt klimaat aan wij-gevoel
Accu’s en ‘blauwe
diesel’ streden op
de eerste dag van
de Elfwegentocht
om voorrang als
motoren van een
andere mobiliteit.
In Oudehaske is
de olie favoriet.

WILLEM BOSMA

B
ij het gisteren feestelijk ge-
opende Hasker Pompke
kan elke dieselrijder tot 15
juli terecht voor een brand-

stof die ongeveer net zo ruikt als
gangbare diesel, maar die niet van
aardolie is gemaakt. Afvalolie uit de
voedingsindustrie en de horeca is de
basis. Daardoor geldt het blauw ge-
verfde goedje als klimaatvriendelijk
alternatief voor gewone diesel.

Blauwe diesel wordt in Noord-Ne-
derland gedistribueerd door Wiers-
ma Olie en Techniek. Maar bij hun
thuispomp kunnen alleen bedrijven
terecht, waaronder ook dat van
dorpsgenoot Hanneke Schmeink.

,,Ik gebruik het al anderhalf jaar
naar tevredenheid. Mijn carport is
veel schoner. Er komt minder roet
uit de uitlaat.’’ Schmeink vatte het
plan op om de brandstof voor ieder-
een verkrijgbaar te maken ,,op een
laagdrempelige en leuke manier.
Dat is nogal uit de hand gelopen.’’

Het initiatief ontving enkele dui-
zenden euro’s van de provincie en
van de gemeente. Zo’n 25 sponsors
legden er wat bij. De lokale fietsen-
maker Haico Bouma stelde een deel
van zijn bedrijfsterrein beschikbaar.
It Hasker Pompke – in essentie niet
meer dan een 3000 litertank met
een pinautomaat – is intussen door

dorpelingen opgetuigd als tijdelijke
ontmoetingsplek voor jong en oud.
Je kunt er koffie krijgen, een manda-
rijntje pellen of gewoon zitten klet-
sen aan lange tafels.

,,Het moest ook goed zijn voor de
sociale cohesie en dat lijkt te luk-
ken’’, stelt Schmeink. Elke dag is er
een ,,Bliid Oerke’’ voor het dorp en
de komende twee vrijdagen wordt
het Pompke een dorpseetkamer
voor 100 mensen per keer. ,,Benzi-
nemensen’’ en de jeugd worden niet
buitengesloten. Voor hen zijn er
elektrische fietsen en twee elektri-

sche bakfietsen voor het aan huis be-
zorgen van boodschappen.

Dat is typisch Elfwegentocht: het
publiek vertrouwd maken met an-
dere vormen van vervoer, die het
klimaat niet of nauwelijks beïnvloe-
den. Gistermorgen werden twintig

elektrische BMW’s onthaald op
Kornwerderzand en daarna ver-
deeld over de provincie.

Gistermiddag ontving de organi-
satie een Brabantse stoet stekkerau-
to’s bij het Abe Lenstra-stadion. Peu-
geot en Citroën waren paraat om
proefritten te offreren. De gasten uit
het zuiden arriveerden knap laat.
Hun accu’s moesten onderweg wor-
den bijgeladen. Zelfs die van routi-
nier Marjan Minnesma – mede-ini-
tiator van de elfwegentocht – bracht
haar minder ver dan ze dacht. ,,Maar
ja, ik ben een optimistisch mens.’’

Bij bekeerlingen schept het geëta-
leerde elektrische aanbod een be-
hoefte die ook anders zou kunnen
worden beantwoord. Zo wil VVD-
wethouder Jaap van Veen (Nieuwe-
horne) dinsdag met zo’n ding van
Crackstate naar de collegevergade-
ring in Akkrum.

Een dorpsgenoot hoort het hoofd-
schuddend aan: ,,Dat is ferdikky ek
te befytsen. Of oars koe it skoan mei
de trein.” Het traject loopt inder-
daad parallel aan een spoor, waar-
over elk half uur een trein dendert.
Inderdaad: ook elektrisch.

Wethouder wil met
elektrische auto
van Heerenveen
naar Akkrum

Hanneke Schmeink heeft het halve dorp enthousiast gemaakt voor het samen uitbaten van It Hasker Pompke. Er is alleen ‘blauwe diesel’ te koop. Hier tankt ze een
bevoorradingstruck van Poiesz. Blauwe diesel – gemaakt van gebruikt frituurvet – is zeker 80 procent klimaatvriendelijker dan diesel van aardolie. FOTO NIELS DE VRIES


