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Waterkracht



Getijden, Golven, Zoet/Zout



Energie uit Aquatische Biomassa



Aquathermie

TEO, TEA, TED



Water energiedrager van restwarmte



WKO, Geothermie



De Grondstoffenfabriek



Demi water voor waterstof



“ WATER EN ENERGIE; DILEMMA of DOORBRAAK? “ 





De keuze is reuze, maar......
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We hebben alles
zelf al bijna op 

orde!

Daar zijn andere
partijen voor

We hebben zelf al genoeg uitdagingen 
rond kwaliteit en kwantiteit, energie is 

bovendien niet  core competence...

Wij moeten zeker 
de problemen van 
andere sectoren 

oplossen..

Wij mogen volgens onze 
statuten alleen activiteiten 

ondernemen op het vlak van….

Alleen als ik mijn 
eigen (water) 
belangen kan 

bewaken.

Té 
kapitaalintensieft

é veel risico..

De watersector is 
al duurzaam..

Daar krijg ik mijn 
aandeelhouders/besluitvormers echt 

niet in mee
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“ De watersector heeft een zeer geschikt profiel om de uitdaging op 
het gebied van het klimaat/duurzame energie op te pakken. 
Ze is betrouwbaar, dichtbij, heeft kennis van bronnen, ze heeft een 
focus op de lange termijn, ze wil maatschappelijke meerwaarde 
leveren.....”



Dus als de techniek niet een dilemma is......... 



Volgende dilemma : Zelfstandig? Binnen de branche? Met de 
buurt? Met de stad/regio?



Hoeveel complexiteit en afhankelijkheid van 
anderen kunnen we aan?



• Motivatie

• Hulpvaardigheid

• Verbondenheid

• Geven en nemen

• Assertiviteit

• Overtuigingskracht

• Verantwoordelijkheid

• Flexibiliteit

• Empathisch vermogen

• Sensitiviteit

• Luisteren

Is ‘de watersector’ in staat om samen te werken met 
anderen? 

enne.....hoe zit het met jou? 



Samenwerken is....hard werken

Klanten willen niet meer dat je ze 

iets verkoopt. Het aanbod moet 

passend zijn, de drive oprecht en 

authentiek en belangrijk, de klant wil 

graag actief onderdeel uitmaken van 

het tot stand komen van de 

oplossing.



Uit de eigen praktijk

Over WarmteStad
WarmteStad, opgericht in 2014 door de gemeente 

Groningen en Waterbedrijf Groningen, is hét duurzame 

warmtebedrijf in de stad Groningen. Met de inzet van 

water als warmtedrager, biedt zij aan inwoners en 

bedrijven in de stad Groningen voor de lange termijn 

betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte 

(en/of koude) oplossingen. Hiervoor maakt zij op een 

inventieve manier gebruik van bewezen technieken zoals 

warmte en koudeopslag (WKO). Zo draagt WarmteStad bij 

aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad en 

levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan ‘Groningen 

energieneutraal’ in 2035.

Klanten:
Woco’s
Vve’s
Kennisinstellingen
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Soms zit het mee......

Wij zijn Warmtestad
WarmteStad is van Groningen. We zijn geboren vanuit de overtuiging dat 

je zorgt voor dat waar je om geeft. En we geven om onze stad, zo 

eenvoudig ligt dat. WarmteStad is in 2014 opgericht door de gemeente 

Groningen en Waterbedrijf Groningen, meer lokaal geworteld kun je het 

niet krijgen. Kennis en kunde halen we bij lokale partners, die net als wij 

Groningen een warm hart toedragen. Verbondenheid met onze stad vormt 

de basis van alles wat we doen.

Ons doel is om van Groningen een energieneutrale stad te maken. In 2017 mochten we 

onze 1000e klant verwelkomen en hier komen in de toekomst nog veel meer bij. Allemaal 

Stadjers die samen met ons een bijdrage leveren aan een duurzaam en energieneutraal 

Groningen.



Soms zit het tegen....



En weer door…





Sportcentrum Europapark geopend

op 14 november is in Groningen het gloednieuwe Sportcentrum Europapark 

geopend. WarmteStad is de partij die hier duurzame energie gaat leveren.
Sportcentrum Europapark is één van de grotere multifunctionele sportcentra in Groningen. Het gebouw is 

eigendom van de Gemeente Groningen en zal voornamelijk door het Noorderpoort College worden 

gebruikt. Naast een sporthal, turnhal en verschillende sportzalen zoals een dojo, danszaal en fitnesszaal, 

is ook het Noorderpoort in het sportcentrum gevestigd.

Powercollectoren

Met WarmteStad zijn we er trots op dat we hiervoor de duurzame warmte en koude mogen leveren. Hier is 

door diverse collega’s heel hard aan gewerkt. Op het dak van het Sportcentrum Europapark zijn 88 

zogeheten Powercollectoren geplaatst. Deze innovatieve hybride zonnecollectoren wekken zowel 

elektriciteit als warmte op en wekken driemaal zoveel energie op als een normaal zonnepaneel. Speciaal 

is dat de warmte wordt opgeslagen in ons WKO systeem, zodat deze in de winter eventueel ook voor 

andere gebouwen die op het WKO net zijn aangesloten, weer gebruikt kan worden.

•
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To do list voor Water en Energie

✓ vraag! 
✓ deel kennis en ervaringen
✓ luister naar je stakeholders
✓ ken elkaars belangen
✓ steun elkaar
✓ vier elk succes
✓ wees eerlijk in waar het fout ging
✓ betrek je klanten
✓ probeer te combineren met andere doelen, aan te sluiten bij andere wensen

(wijkvernieuwing etc.)
✓ wees transparant in je communicatie
✓ wees reëel maar enthousiast
✓ maak andere technieken niet zwart...
✓ maak elke week tijd om te leren van anderen

en ga aan de slag......



Storytelling 2020
Van dilemma naar doorbraak;  

“ Watersector levert essentiële bijdrage aan 
klimaatdoelstellingen!” 


