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Bodemenergie
in de stad
tot 500 m diep
Water sector
Daarna Mijnbouw

Warmtepomp

Wereldbevolking groeit
Men trekt massaal naar de stad productie
platteland consumtie stad

Noodgenerator
In NL gaan we van
het gas af

de Hesla
Tesla die op
waterstof rijdt!

Kansen met
waterstof

Weten jullie wel wat
je in de aanbieding
hebt?
De duurzaamste energie is
die je niet op
hoeft te wekken

Energy water
food

Aquathermie
Warmte vraag moet
100 m van het
warmte aanbod
zitten. Dan zou 50%
van NL bediend
kunnen worden met
een water warmtepomp. Samenwerken
in de ondergrond is
belangrijk (om
buizenstelsel aan te
leggen).

Aquadatabase
kennisbank

We hebben een
App

Insecten zijn de
nieuwe eiwitten
Steeds grotere vraag
naar biomassa

Politici en bestuurders
moeten meer technische
sensitiviteit hebben

In het water hebben we veel
meer warmte dan we nodig
hebben

Jullie kennen
mij niet

Kampen was
dekkend... maar die
is gesloten...

Energie uit
AFVALWATER

Luchtzuiveren
en water
makenz

Samen naar
het Ministerie

Isoleren is
beter dan
genezen

Nieuwbouw meer
warmte uit riool
weg dan schil

Obstakel voor bedrijven om
te investeren is de snelheid
waarmee technologieën
veranderen.

7,5 miljoen woningen
1 miljoen niet-woningen moeten duurzamer

1/7 is koude en
6/7 is warmte
vraag

Nederland op
nummer 2

Biogas uit
afvalwater
Standbeeld zorgt
voor 100.000 X
slechtere dijk

Uitreiking
Waternetwerkscriptieprijs
2018

Gedragsverandering
is key
Wateroverlast
in Utrecht

Hoe zit het met die afspraak?!
Afspraak = Afspraak

de Hesla
Tesla die op
waterstof rijdt!

Welke innovaties
zijn er allemaal?

Bouwen met de
natuur in de
Waddenzee

Wat we eigenlijk
nodig hebben is een
flinke hoosbui.....
Bouwtolleranties
zijn ok

Water wordt het blauwe
goud genoemd

“Bedrijven! Durf
te investeren in
duurzaamheid!”

Strategische
misrepresentatie
;)

Bangladesh kent veel
wateruitdagingen
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Dijken en polderen
zit in ons DNA

Organisatorische
handvatten

Energie is energie
neutraal in 2050

Afval is
energie?
Fouten maken
mag

Water wordt het
blauwe goud
genoemd

Machtsverschuiving van grote
energiebedrijven naar boeren,
bedrijven, waterschappen etc.
In 2030 1.000.000 energie
leveranciers in NL

Wat kun jij doen?!

Moedig experimenteren
aan en zoek de pareltjes

Pompen als
het waait

Friesland Campina
wordt energie bedrijf

De
duurzaamste
energie is die je
niet op hoeft te
wekken

Mensen die
kunnen rekenen én
praten

Hoe organiseer ik de
transitie in mijn eigen
organisatie?
(firm of the future)

A.s. maandag
kans op mooie
wasdag!

De polders als energiebuffer
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Zelfstandige
sturing
duurzame
energie

Energie (weer)bericht

H2o heeft een
nieuwe website

Of we die van
onszelf of die van
de buren oplossen,
we moeten
allemaal vooruit

ek
Zo

de
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Zondijken en
drijvende
panelen
Werk aan
innovatie!
NU!

Regie: Watersector
neem het voortouw!

We hebben
toch met zijn
allen een
energie vraag!

Stappenplan: 1. Breng huidige
situatie ik kaart (Co2 footprint),
2. Klimaatplan maken met
gebouwen, inkoop, vervoer,
afval en GEDRAG!, 3. brainstoren over acties en maatregellen,
4. 160 maatregellen en 4 jarig Gedragsverandering
gedragveranderingsprogramma
is key

7,5 miljoen woningen
1 miljoen niet-woningen
moeten duurzamer
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De centrale rol
ligt bij de
gemeente

e
et d
p m rk!
Sto chma
n
b€

Machtsverschuiving van grote
energiebedrijven naar boeren,
bedrijven, waterschappen etc.
In 2030 1.000.000 energie
leveranciers in NL

Nieuwe moderne oplossingen
(zeewier!)

De watersector is zeer
geschikt om wat te doen!
(Samson met haar)

Wat kan je zelf
doen?!

Van dilemma
naar doorbraak
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Woonden we maar
2020
in Noorwegen?!
storytelling

Circonomist.com

Gemengde
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Groningen voelt het
als geen ander ...
Nieuwe moderne oplossingen
(zeewier!)

De watersector is zeer
geschikt om wat te doen!
(Samson zonder haar)

De Keuze is Reuze
KEUZESTRES

Nederland is toch de
beste?!
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