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Cradle to crade drieluik  
 
Het HBO en MBO organiseren gezamenlijk een drieluik over Cradle to Cradle. De 
eerste bijeenkomst ging over C2C en de bouw. Op woensdag 11 november gaat 
het over vervoer op de RDM Campus Heijplaatstraat 17, 3008 KA Rotterdam. Op 
13 januari gaat het over mode en alles wordt afgesloten met een groot seminar (in 
februari).  Voor de poster zie hier.  

Aanmelden voor de gratis bijeenkomst (C2C en Vervoer) kan via een email naar 
info@dho.nl met je naam, adres en organisatie. 

Programma 

13.30 - 14.00 Inloop en inleiding door Antoine Heideveld van Senter Novem 
14.00 - 14.15 Inleiding door Ir. Sigrid Bollwerk Lector Smart Energy Hoge School 
Rotterdam 
14.15 - 14.30 Ir. Elco Rietveld Racing Director FormularZero  
14.30 - 14.45 Ing. Wim Heijboer Directeur Spijkstaal  
14.50 - 15.30 Presentatie studentenprojecten over de C2C auto 
15.30 - 15.45 Pauze 
15.45 - 16.30 Reflexie en discussie met als forum Sigrid Bollwerk, Elco Rietveld,Wim 
Heijboer, T. Vermie (Gemeentewerken R'dam en het Climate Initiative)  E. Vennik 
(van Ganzewinkel) 
16.30 - 17.00 Netwerkborrel 

Aanrader: Het boek "De energie survival gids" over inzicht in energie en 
uitzicht op de toekomst  

Het boek is geschreven door Jo Hermans , oud hoogleraar natuurkunde aan de 
Universiteit van Leiden. Op zeer begrijpelijke wijze legt hij uit de zin en onzin op 
duurzaam energiegebied. Is de trein echt efficienter ? Brengen windmolens wel wat 
op ? Wordt een zonnepaneel ooit rendabel ?  Zijn besparingstips zinnig ? Is 
kernenergie verantwoord ? etc. Dit alles uitgelegd met begrijpelijke berekeningen. 
Precies dat wat de technische MBOer moet weten over duurzame 
energietechnieken. ISBN 9789075541113  Meer zie hier 

Road to Copenhagen  

Vanuit 's-Hertogenbosch vertrekt op 2 december de Road to Copenhagen. Het is een 
reis, in estafettevorm, van ’s-Hertogenbosch naar Kopenhagen op vijftig tot honderd 
elektrische scooters. Een paar honderd Nederlandse, Duitse en Deense jongeren 
van 18 tot 24 jaar discussiëren onderweg over de klimaatproblematiek en stellen 
gedurende de reis een manifest op. Dit manifest zal worden aangeboden aan de 

http://www.bol.com/nl/p/boeken/energie-survival-gids/1001004006423801/index.html�


onderhandelaars van de VN Klimaatconferentie. Met “The Road to Copenhagen” wil 
Essent de klimaatproblematiek op een aansprekende manier onder de aandacht 
brengen bij jongeren.  

Betreffende deze nieuwsbrief  
 
DMBO is een dynamische kenniskring die zich bezig houdt met duurzaamheid in het 
Middelbaar Beroepsonderwijs. Ze hebben een website 
www.duurzaammbo.nl boordvol informatie.  
met 300 unieke bezoekers per dag. Ze organiseren ieder jaar een groot symposium 
over duurzaamheid in het MBO en in 2010 zal dat voor de vijfde keer 
plaatsvinden waarschijnlijk in Amsterdam. Via deze nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte van bijeenkomsten, manifestaties en ontwikkelingen in het MBO veld. Als u 
nog personen weet waar deze nieuwsbrief interessant voor kan zijn mail dan 
even het e-mailadres naar r.devrind@kw1c.nl    

Wilt u niet langer op de hoogte gehouden geworden over duurzaamheid in het 
MBO dan een email naar r.devrind@kw1c.nl  U wordt dan direct van onze 
mailinglijst verwijderd. 
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