
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Op donderdag 8 april vond het Koplopersymposium plaats. In een afsluitende 
talkshow hebben 20 Koplopers, waaronder De Drie Gezusters, hun duurzame 
initiatieven en doelen gedeeld voor de toekomst. Met trots is daarna het 
Koplopercertificaat aan de Koplopers overhandigd.  
 
Het thema voor het symposium was ‘schot voor de toekomst’. Niet voor niets, want de aftrap was in een 
van de thuisstudio’s van FC Groningen. Wethouder Chakor verrichte de opening en Wouter Gudde, 
directeur van FC Groningen trapte het symposium af. Buiten op het veld werden de Koplopers warm 
ontvangen met een warme pizzapunt op een bodem van veldbonen uit de inspiratiewagen van de 
Snackbar van de Toekomst. Marco Agema stond met twee Young Food professionals van het Terra 
college garant voor een smakelijke ontvangst.  
 
Binnen liep ondertussen de spanning in de rustruimte op. Eenmaal aan tafel in de studio behandelde 
tafelgastvrouw Jetta Post diverse thema’s. Denk aan gezondheid en lokale producten, energie en 
beweging, social impact, (bio)diversiteit en circulaire economie. Ze werden moeiteloos ingekleurd door 
20 enthousiaste Koplopers. Het enthousiasme straalde van de glunderende gezichten af. 
 

De Drie Gezusters neemt het 
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Bijzondere tijden en initiatieven  
Het behalen van het Koplopercertificaat is een kers op de taart voor De Drie Gezusters. Het afgelopen 
jaar was erg bijzonder, mede doordat de deuren van het Grand Cafe al bijna een halfjaar gesloten zijn. 
Hierdoor heeft De Drie Gezusters zich meer dan ooit gefocust op andere initiatieven. De zaak wordt 
hardhandig aangepakt en opgeknapt, obers fietsen vele kilometers door de stad Groningen om 
overheerlijke gerechten thuis te bezorgen en er was wederom tijd om te focussen op duurzame doelen. 
Hierin heeft De Drie Gezusters de afgelopen jaren stappen gezet. Zo heeft het Grand Café een volledig 
gasvrije keuken, er zijn regulerende terrasheaters geïnstalleerd, no-flow herentoiletten, plastic is 
geëlimineerd waar mogelijk, de vegetarische kaart wordt steeds uitgebreider en voedselverspilling 
wordt aangepakt door de installatie van een food waste monitor. Doordat deze monitor slimme data 
verzamelt, levert dit een flinke besparing op de inkoop op.  
 
Duurzame doelen voor de toekomst 
Voor de komende jaren staan er een aantal nieuwe doelen op de planning. Omdat De Drie Gezusters is 
gevestigd in een monumentaal, oud pand, zijn er een aantal beperkingen die het verduurzamen lastig 
maken. Zo wordt er veel warmte en energie verbruikt via lichtbronnen waar niet gemakkelijk groene 
alternatieven voor te vinden zijn. De Drie Gezusters ziet dit het komende jaar als een prioriteit. 
Daarnaast wilt De Drie Gezusters de komende tijd bijdragen aan een emissievrije binnenstad. Hierin 
deelt het Grand Café de visie van Gemeente Groningen. Dit houdt onder andere in dat het bedrijf op 
zoek gaat naar groenere vervoersmiddelen, maar dit ook van leveranciers verwacht. Denk aan 
elektrische bestelwagens of cargo bikes. Op het gebied van ‘groener’ voedsel hoopt De Drie Gezusters 
dat de food waste monitor nieuwe inzichten gaat geven in hoe voedselverspilling voorkomen kan worden 
in de toekomst.  
 

 
 
Diverse bijdragen van de Koplopers en een spetterend spektakelstuk  
Naast de optredens van diverse Koplopers met bijzondere verhalen, genoten kijkers mee van een 
training sessie bij Basic Fit en een inspirerend spoken-word-video van Groningse stadsdichter Myron 
Hamming. Wethouder Chakor plantte tenslotte samen met vertegenwoordigers van de toekomstige 
generaties de eerste bomen van het Koploperbos. Hiermee gaan de Koplopers hun CO2-uitstoot 
compenseren en dragen ze bovendien bij aan de klimaatbestendigheid, biodiversiteit en 
aantrekkelijkheid van bedrijventerrein Zuidoost.  
 
Meer lezen over het symposium, terugkijken of op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 
Zie hier meer: https://www.koploperproject-groningen.nl/post/kijk-hier-het-koplopersymposium-schot-
voor-de-toekomst-terug. 
 


