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Kenniscentrum Mission Zero  

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: een economie realiseren die draait op 

duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen. Ofwel: weg met het gebruiken 

van nieuwe grondstoffen en niet-duurzame energie.  

Multidisciplinair onderzoek is bij het zoeken naar oplossingen noodzakelijk. Kortom, een 

integrale aanpak op technologisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied. 

Als aanjager van duurzaam ondernemen en leven voeren we praktijkgericht onderzoek uit. 

Lectoren, docent-onderzoekers en studenten gaan met actuele vraagstukken aan de slag. 

Vraagstukken als het leefbaar houden van stedelijke omgevingen door CO2-emissies te 

beëindigen en kansen te creëren met afval. Samen met externe partners ontwikkelen we direct 

toepasbare én in de toekomst bruikbare kennis en tools. 

In het kenniscentrum bundelen we de expertise van vier lectoraten: Energy in Transition, Circular 

Business, Urban Metabolism en Innovation Networks. We zoeken de grensvlakken op en maken 

samen het verschil. Zo ontstaat een andere manier van handelen. We ontdekken nieuwe 

waarden, kijken anders tegen de wereld aan en pakken huidige vraagstukken aan met de kennis 

en technologie van nu. Aandacht voor onze planeet maakt daar een onmiskenbaar onderdeel 

van uit. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-mission-zero


 

 

KIVI  

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Wij zetten ons in voor het 

ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en de erkenning van de waarde van 

hun werk. Wij helpen ingenieurs met het leggen van verbindingen met onderzoek, onderwijs, de 

samenleving en uiteraard ook met elkaar. Ook helpen wij de kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek te waarborgen, het werk en de kennis van ingenieurs in te zetten ten dienste van 

maatschappelijke vraagstukken en de impact van technologie op de samenleving zichtbaar te 

maken. Met dit doel werken wij samen met het technisch bedrijfsleven, kennisinstellingen, het 

hoger onderwijs, de overheid en buitenlandse partners. 

KIVI biedt ook de mogelijkheid om op andere manieren bezig te zijn als ingenieur. Bijvoorbeeld 

door concrete maatschappelijke vraagstukken nader te beschouwen en samen naar oplossingen 

te zoeken. Of door als ingenieurs het hoger onderwijs te ondersteunen, te helpen 

onderwijsprogramma’s beter te maken en studenten te begeleiden. KIVI is een bruisende 

beroepsvereniging met ruim 20.000 leden en biedt toegang tot offline en online begeleiding 

van ingenieurs, een keur aan profilerings- en ontwikkelingsmogelijkheden en tot een breed 

industrieel en academische netwerk, en zet haar gemeenschappelijke kennis in voor het 

verbeteren van onze samenleving. 

Vorig jaar in november vond het KIVI symposium “Water-stof tot nadenken” plaats op De 

Haagse Hogeschool. Sander Mertens, lector Energy in Transition en directeur van kenniscentrum 

Mission Zero, maakte destijds gebruik van zijn KIVI-leerstoel om aandacht te besteden aan 

systeemintegratie. Maken we wel de juiste systeemkeuzes? Moeten we blijven vasthouden aan 

waterstof voor zwaar vervoer en industrie, of is het handig om waterstof een rol te geven in de 

gebouwde omgeving? Met het KIVI symposium “Water-stof tot nadenken” werd duidelijk dat er 

geweldige kansen liggen als we meer gaan systeemdenken. 

 Engineer your Career • Improve our Society 

 

 

https://www.kivi.nl/


 

 

Gemeente Den Haag, Digital Twin living lab Scheveningen 

Wie is Expertisecentrum DISC van gemeente Den Haag? 

Het Expertisecentrum Digitale Innovatie & Smart City 

(EC DISC) van de gemeente Den Haag is een team van 

professionals dat werkt aan slimme innovaties in de 

stad. Hierbij gaat het niet alleen om de technologieën 

zelf, maar juist ook wat de invloed van deze 

technologieën zijn op opgaven van de stad en al haar 

belanghebbenden, en wat we daarin wel en niet willen. 

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

We hopen samen met studenten, docenten en onderzoekers van de Haagse Hogeschool 

invulling te geven aan de beantwoording van leervragen op verschillende thema’s, zoals 

Openbare Orde & Veiligheid, Natuur & Milieu, Mobiliteit & Bereikbaarheid, en 

Duurzaamheid & energietransitie.  

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april? Met welke 

bezoekers?  

Op de kennismarkt gaan we graag het gesprek aan met alle aanwezigen om eventuele 

samenwerkingen te verkennen op de voorgenoemde thema’s. Daarnaast beantwoorden 

we ook graag vragen over de activiteiten van de gemeente op het gebied van Smart City 

& Digitale innovatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartcity.denhaag.nl/nl/


 

DutchVR        

Wie is Dutch VR? 

DUTCH VR is een development studio op het gebied van Virtual Reality(VR), Augmented 

Reality(AR), Mixed Reality(MR) en alles wat daarbij komt kijken. We zijn sinds 2015 als BV 

ingeschreven, maar waren jaren daarvoor al aan het pionieren. Met een eigen platform, 

de CyberLayer en tal van andere technische hoogstandjes zit DUTCH VR inmiddels in de 

kopgroep op het gebied van de nieuwe Realities.  

DUTCH VR wil deze Realities beschikbaar maken voor iedereen. De instap is het DUTCH 

VR Viewer On-Line Platform, waarbij gebruikers zelf omgevingen kunnen inrichten en 

beschikbaar maken voor bezoekers. Binnen de Cyberlayer kan data in een futuristisch 3D 

omgeving worden gevisualiseerd. VR & AR moeten gewoon tot de dagelijkse tools en 

oplossingen behoren en dus voor iedereen op ieder device makkelijk beschikbaar zijn!  

De ontwikkeling van hardware, introductie van 5G netwerken en de verdere development 

van tools en protocollen zullen de beschikbaarheid voor de gebruiker ten goede komen 

en dus zal men meer en meer de introductie van de nieuwe technieken in de 

samenleving terug gaan zien. Educatie, Trainingen en Cultuur zullen de vruchten kunnen 

gaan plukken van de mogelijkheden die nieuwe Realities bieden. Bij meer complexere 

processen kunnen alle branches hun voordeel ermee doen.  

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

Wij hopen dat de AR tabletop en het platform uiteindelijk meegenomen worden in de 

lessen en workshops van de HHS. Binnen de  samenwerking  zouden we gezamenlijk 

verder kunnen ontwikkelen en diverse andere oplossingen beschikbaar kunnen maken 

voor het onderwijs en bedrijfsleven. 

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april?  

Innovatie in het algemeen, innovatie in het onderwijs, mogelijkheden in het onderwijs en 

met midden- en kleinbedrijf (mkb) ondernemingen, en de mogelijkheden van VR & AR. 

Uit ervaring weten we inmiddels dat de gesprekken heel uiteenlopend kunnen zijn. 

Daarom hebben we ook zoveel mogelijk materiaal bij ons. 

 

http://dutchvr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O2jqoSDPYpA
https://youtu.be/H2-Um4NsHNk


 

Priva 

Onze wereld maakt ongekende veranderingen door. Duurzame oplossingen om de groeiende 

wereldbevolking te voeden, huisvesten en zich te laten ontwikkelen, zijn belangrijker dan ooit. 

Het leveren van technologieën en diensten om deze uitdaging aan te kunnen, zijn ons verleden, 

ons heden en onze toekomst. Priva werd meer dan 65 jaar geleden opgericht door dezelfde 

familie die nu nog steeds eigenaar is en het bedrijf runt. In de loop van de jaren hebben we 

technologie en toonaangevende innovaties ontwikkeld voor snelgroeiende markten zoals 

tuinbouw, gebouwautomatisering en Indoor Growing.  

Priva helpt steden te transformeren naar Sustainable Urban Deltas door de ontwikkeling van 

geavanceerde technologie, diensten en kennis over klimaatbeheersing en procesautomatisering 

in gebouwen, tuinbouw en alles daartussenin. We willen bijdragen aan duurzaam leven voor een 

groeiende en steeds meer verstedelijkte wereldbevolking. 

Wij kijken verder dan de business case. Naast onze ambitie om leidend te zijn als technologie- 

en serviceprovider in duurzame oplossingen voor gebouwen en de tuinbouw, is het belangrijk 

op welke manier we dat doen. Als familiebedrijf hechten we waarde aan zakelijke 

langetermijnrelaties op basis van respect, eerlijkheid en transparantie. De waarden die Priva 

definiëren zijn innovatie, duurzaamheid, menselijkheid en daadkracht.  

 

 

 

VB Optimum 

VB Optimum is specialist in installatietechniek en energiebesparing. Als onderdeel van Priva Lab 

For Innovation en Vanbeek ondersteunen we onze opdrachtgevers bij de verduurzaming van 

gebouwen en het optimaliseren van klimaatinstallaties. Wij geloven in de kracht van een digital 

twin als basis voor een toekomstbestendig gebouw. 

VB Optimum dringt door tot de kern van je gebouw: de klimaatinstallaties. Dat doen we door 

een digital twin van het gebouw te maken, met hierin alle bestaande energiedata, de prestaties 

van de klimaatinstallaties en het gebouwbeheersysteem. Via deze Digital Twin leren we het 

gebouw en haar installaties goed kennen. En kunnen we controleren of de installaties doen wat 

https://www.priva.com/nl
https://www.vboptimum.com/


ze moeten doen. Hier is veel winst te behalen, want 70% van de gebouwinstallaties werkt niet 

naar behoren. Of ze vertonen defecten, of ze functioneren niet optimaal. 

De digital twin van je gebouw stelt je in staat duurzaamheidsmaatregelen in je gebouw te 

simuleren. En een stap in de toekomst te zetten. Je kunt verschillende verduurzamingsscenario’s 

nabootsen en laten reageren op diverse externe omstandigheden of gebouwgebruik. Wat zijn 

de voordelen van een warmtepomp? Hoe reageert het gebouw op driedubbel glas? En welk 

effect heeft een nieuw luchtbehandelingssysteem? Onderbouwd met gebouwdata kun je de 

meest slimme verduurzamingsmaatregelen doorvoeren. Zo werk je aan een toekomstbestendig 

gebouw. 

VB Optimum is voortgekomen uit Priva Lab for Innovation en Van Beek. Priva Lab for Innovation 

is de innovatietak van Priva, dé marktleider in Nederland op het gebied van klimaatcomputers. 

EcoBuilding is een ontwikkeling van Priva Lab for Innovation. Vanbeek is specialist op het gebied 

van integraal energiemanagement en helpt vele honderden organisaties bij de energietransitie. 

Vanbeek heeft expertise van organisaties, bedrijfsprocessen, technieken, wetgeving, 

verduurzaming, energiemanagement en energiemonitoring. 

VB Optimum werkt samen met vrijwel alle installateurs en energieprofessionals. Samen 

realiseren we mooie projecten. Ons doel is om onze kennis te delen. Zo ontstaat een breed 

netwerk van specialisten. Die hebben we allemaal nodig om zo veel mogelijk gebouwen te 

verduurzamen. 

 

 

 

 

DigiGO 

Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data en digitale systemen. De 

samenhang daartussen ontbreekt nog vaak. De systemen ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dat 

is inefficiënt en staat innovatie in de weg terwijl de opgaven van de branche fors zijn. 

Samen digitaal optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en 

sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee we de Gebouwde Omgeving 

versneld digitaliseren. 



digiGO biedt geen blauwdruk aanpak. Het is een beweging van onderop. Overheid, 

opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector trekken samen 

op. Zij dragen nieuwe en bestaande digitaliseringsinitiatieven aan in de vorm van projecten, die 

we onder de paraplu van digiGO benutten. 

Hoe gaan we met digitalisering zorgen voor versnelling van circulair industrieel bouwen? Zo 

luidt de centrale vraag van de BouwDelta Open Space, die plaatsvindt op 14 april bij de Haagse 

Hogeschool in samenwerking met digiGO en Lente akkoord.  

Met circulair-, industrieel-, en digitaal bouwen kunnen we drie vliegen in één klap slaan: het 

draagt bij aan het versneld aanpakken van het woningtekort, het behalen van de 

klimaatdoelstellingen en aan de circulaire economie. We hebben waardering voor wat er al is en 

willen dat uitbouwen, en tegelijkertijd worstelen we in de bouw-, ontwerp- en technieksector 

allemaal met dezelfde uitdagingen. 

Daarom nodigt de BouwDelta groep doeners en denkers die met digitalisering het verschil 

denken te maken van harte uit: kom 14 april 2023 van gedachten wisselen over de 

mogelijkheden van circulair industrieel bouwen. Wees welkom! Meld je aan via deze link 

 

 

 

 

  

https://www.bimloket.nl/p/1257/BouwDelta-Open-Space-op-14-april


 

 

TNO 

Wie is TNO? 

TNO Innovation for Development (I4D) richt zich op het ontwikkelen van projecten in 

Sub-Sahara-Afrika en Zuidoost-Azië met als doelstelling om kennis en technologie van 

TNO ook in deze regio’s in te zetten voor versterking van innovatie bij zowel overheid als 

private sector. Dat doen we op het gebied van gezondheid, voeding, educatie, 

circulariteit, energie, bouw materialen en mobiliteit. 

 

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

Met HHS zijn in Nederland goede contacten op verschillende onderwerpen en willen we 

ook in het kader van I4D graag tot samenwerking komen in projecten. Een eerste 

voorstel voor een project op grensvlak van gezondheid en leefomgeving is recent 

ingediend. 

 

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april? Met welke 

bezoekers?  

Tijdens de kennismarkt willen we graag in gesprek over innovaties voor een circulaire 

economie in Sub Sahara Afrika, zowel in de private sector als bij de overheid. Welke 

stappen kunnen gezet worden op het gebied van recycling van plastic, biomassa en 

elektronisch afval en hoe komen we tot opschaling van nu vaak nog kleinschalige 

initiatieven? 

 

https://www.tno.nl/en/about-tno/tno-society/innovation-development/


 

Lemmen Advies 

Wie is Lemmen Advies?  

 

Drs. Ineke Lemmen, initiator, regisseur en inspirator voor biobased & circulair & sociaal 

bouwen. Hoe? Door mensen te stimuleren met elkaar samen te werken om 

toekomstbestendig bouwen in de praktijk te brengen, vandaag en morgen. Kom meer te 

weten op mijn website.   

  

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

Ik vind het interessant om mijn kennis en ervaring met studenten te delen (gastcollege’s, 

opdrachtgever met specifieke vragen voor studenten challenges, HHS als partner in 

kennisnetwerken voor de bouw; meedenken met de ontwikkeling van de Sample Box BB; 

voorbereiden van EU-projecten) omdat zij zo direct gaan werken en alles wat ze geleerd 

hebben in de praktijk kunnen brengen;  

  

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april? Met welke 

bezoekers?  

Als ik kan koop ik biobased! Neem een kijkje bij mij expositie van biobased 

bouwmaterialen. Via de online modeshow van biobased bouwmaterialen krijgen de 

studenten een eerste indruk van materialen die koopbaar, toepasbaar en haalbaar 

zijn. Het toepassen van Biobased Bouwmaterialen is nodig om de wettelijke verplichting 

van MilieuPrestatieGebouw (MPG 0,8 in 2023; wordt 0,5 in 2025) te behalen. Op dit 

moment is er nog geen normering voor CO2-uitstoot. Willen we Paris Proof bouwen, dan 

moeten we van 340 eenheid uitstoot naar 200 eenheid uitstoot. De Dutch Green Building 

Council is op dit moment aan het rekenen. Om deze doelen te behalen MOET je 

Biobased Bouwmaterialen toepassen. 

 

https://inekelemmen.nl/


 

 
 

TARAXACUM  

Wie is Taraxacum? 

 

• Ton Damen, oprichter, inspirator The Taraxacum Foundation, opdrachtgever pilotproject 

A home for Taraxacum, 

• Arjen Arnouts, eigenaar The Way We Build, architect pilotproject A home for Taraxacum,  

• Wouter Wingelaar, eigenaar RWS bouw, aannemer pilotproject A home for Taraxacum. 

 

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

Stichting Taraxacum gelooft dat jonge, briljante wetenschapers en onderzoekers de 

drijvende kracht zijn achter innovatie, en dat innovatie kan zorgen voor een duurzame 

wereld. Daarom wil Taraxacum veelbelovende masterstudenten op het gebied van 

verduurzaming van de gebouwde omgeving behouden voor onderzoek en wetenschap. 

Stichting Taraxacum helpt jonge, briljante master studenten door hen een verrijkt PhD-

traject aan te bieden met onder andere financiële ondersteuning, huisvesting, 24/7 coaching, 

peer-meetings met soortgenoten in binnen- en buitenland. Implementatie van de PhD-

resultaten wordt vanaf dag 1 gewaarborgd via een quadruple and quintuple innovation helix 

framework approach. Eindgebruikers zijn voor Taraxacum de belangrijkste stakeholder. 

Stichting Taraxacum gelooft in inclusiviteit, in het samenbrengen van innovators en 

accelerators. En we vinden dat de symbiose tussen wetenschap en kunst/cultuur een 

voorwaarde is voor maatschappelijk draagvlak en inbedding.  

 

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april?  Met welke 

bezoekers? 

 

We willen voornamelijk laten zien hoe we A home for Taraxacum hebben ontwikkeld, 

tegen welke problemen we aanlopen en wat op dit moment nog 

beslispunten/onopgeloste vraagstukken zijn. Dit doen we doormiddel van presentaties 

door Wouter Wingelaar en Arjen Aarnoudse. De opzet van Stichting Taraxacum wordt 

toegelicht door Ton Damen. Alle bezoekers zijn welkom, maar we staan er in de eerste 

plaats voor studenten van de HHS 

 



  

 

 

DGBC 

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die 

zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is 

nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. Wij kunnen met onze brede 

achterban uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. 

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van ons energieverbruik en bijna 

een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Als sector hebben we een belangrijke sleutel in 

handen om Nederland sneller en grondiger duurzamer te maken. Juist hierom pakken wij een 

leidende positie en komen we nu in actie. Dat doen we met elkaar. En in samenwerking met de 

overheid. Zo ontstaat een ambitieus beleid en werken we aan een samenleving waarin 

duurzaamheid centraal staat. 

Aan de hand van vier centrale thema’s ontwikkelen we impactvolle programma’s op het 

gebied van: 

• CO2-reductie (Paris Proof) 

• Circulariteit 

• Gezondheid 

• Klimaatadaptatie. 

DGBC brengt organisaties met elkaar in contact en stimuleert samenwerking. Via het 

kennisplatform worden kennis en innovaties van en met partners gedeeld. Zo werkt DGBC 

samen met onder ander De Haagse Hogeschool in het Brains for Buildings Energy Systems (B4B) 

project. B4B is een meerjarig project met meerdere belanghebbenden dat gericht is op de 

https://www.dgbc.nl/


ontwikkeling van methoden om big data uit slimme meters, gebouwbeheersystemen en het 

internet der dingen te benutten om het energieverbruik te verminderen, het comfort te 

verhogen, flexibel in te spelen op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie, en 

te besparen op de onderhoudskosten van installaties. Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van 

snellere en efficiëntere modellen en algoritmen op basis van machinaal leren en kunstmatige 

intelligentie. Het project is gericht op bestaande utiliteitsgebouwen zoals commerciële en 

institutionele gebouwen. Geïnteresseerd? Bekijk onze website.   

 

 

 

OMRT 

Wie is OMRT? 

OMRT maakt ontwerpen en ontwerpprocessen van vastgoed flexibel, integraal en snel 

door kennis te centraliseren in één systeem. Met onze parametrische technologie maken 

we vastgoedontwikkeling toekomstbestendig, integraal en iteratief.   

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

We hopen connecties te krijgen voor professionele samenwerking. We doen veel aan 

onderzoek en ontwikkeling, dus nauwe samenwerking met de academische wereld kan 

efficiënt zijn. Ook willen we mogelijk nieuwe medewerkers scouten, hoewel we ons 

meestal richten op de MSc Building Technology in Delft als onze belangrijkste bron van 

nieuwe medewerkers. Uiteraard komen we ook om persoonlijk iets te leren van de 

lezingen. 

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april?  Met welke 

bezoekers? 

We zullen bezoekers informeren over wat de toekomst van ontwerpprocessen zou moeten 

zijn. Weg van de traditionele lineaire inefficiënte ontwerpaanpak, op naar de nieuwe, 

geïntegreerde parametrische aanpak. We richten ons daarbij op bedrijven, overheden en 

onderzoekers. 

  

https://www.omrt.tech/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterk op Stroom 

Wie is Sterk op Stroom? 

Sterk op Stroom (SoS) werkt aan een Smart Grid in de Vruchtenbuurt Den Haag. Met 

bewoners slim energie opwekken, energie delen en slim gebruiken. Op deze manier 

krijgen bewoners meer zeggenschap over hun energie. In de Vruchtenbuurt werkt SoS 

samen met de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt die een duurzaam warmtenet 

ontwikkelt en de elektrische DEEL-auto coöperatie, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van 

een slim laadplein. SoS deelt zijn kennis op landelijk en regionaal niveau bij 

EnergieSamen en in de Regionale Energiestrategie (RES). 

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

Onderzoekers kunnen leren van dit initiatief en het onderzoek kan initiatieven van 

bewoners ondersteunen en versterken.  De kunst is daarbij om in de planning aan te 

sluiten op het natuurlijke verloop van de ontwikkeling van de projecten zodat de 

onderzoeken de praktijk daadwerkelijk vooruithelpen. 

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april?  Met welke 

bezoekers? 

Smart Grid in de wijk, Energie-delen, Bewonersinitiatieven, Integrale aanpak 

energietransitie in de wijk. Dit is interessant voor zowel studenten, docenten als 

onderzoekers. 

 

https://sterkopstroom.nl/


 

Rotterdam Engineering 

 

Wie zijn Rotterdam Engineering?              

Rotterdam Engineering is een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau voor de 

ondergrondse infrastructuur gespecialiseerd in de disciplines warmte, water, stoom, gas 

(zoals aardgas, H2, CO2), olie en riolering. In ons engineering- en advieswerk streven we 

naar het optimale ontwerp waarin het theoretisch kader, praktische uitvoerbaarheid en 

omgevingsvraagstukken geborgd zijn.   

 

Wat is de (verwachte) samenwerking met HHS? 

Door onze samenwerking willen de ondergrondse infrastructuur (branche) en de daarbij 

behorende mooie uitdagingen meer zichtbaar maken voor studenten door sponsoring 

van studievereniging, gastlessen en lunchlezingen. Daarnaast kijken we graag met de 

HHS naar de mogelijkheden om tot innovatie in de branche in relatie tot 

duurzaamheidsvraagstukken. 

 

Welke gespreksonderwerpen willen jullie voeren op de kennismarkt op 13 april? Met welke 

bezoekers?  

We gaan graag het gesprek aan over de rol van de ondergrondse infrastructuur in de 

energietransitie, ofwel de verbinding tussen bron en afnemer. Vanwege onze grote 

ervaring met warmtenetten (belangrijk facet voor de energietransitie) zijn we een 

interessante sparringpartner voor alle aanwezigen. 

 

 

 

https://rotterdamengineering.nl/

