Duurzame bron

Verminderen energieverbruik:
Ruimteverwarming
(warmte lage
temperatuur)

Proceswarmte
(warmte hoge
temperatuur)

Bereikbaarheid

Transport en
mobiliteit (beweging)
Elektrisch personenvervoer

nen:

Kracht en licht
(elektriciteit)

Warmte uit
omgeving

Bio-energie

Netwerk fietssnelwegen

Warmte uit asfalt

Energie uit bermen

Warmtepomp

Energielinies

Aanpassen energie-infrastructuur:
Stroming van water

Stroming door wind

Straling van de zon

Opslag

Transport

Panelen langs de weg

Auto als batterij

Duurzaam tankstation

Opslag CO2:

• investeren in (internationale) bereikbaarheid van stedelijke
regio’s
• verbinden verschillende mobiliteitsnetwerken via multimodale
knooppunten
• ITS (inteligente transportsystemen) en Smart Mobility:
efficienter, veiliger, betrouwbaarder en milieuvriendelijker
• fiets en schonere vervoersmiddelen

Cultuur en erfgoed

Isolatie monumenten

• herkenbare, betekenisvolle leefomgeving: richtinggevend en
inspirerend
• verduurzaming van erfgoed

Defensie en nationale veiligheid

Monumentale kunstwerken

Monument als accu

Gebruik biobrandstof

Defensietereinen / -gebouwen

• breed inzetbare krijgsmacht
• schade beperkt houden als gevolg van nationale
veiligheidsrisico’s

Economische ontwikkeling

Efficiënt warmtegebruik

Efficiëntere processen

Multimodale knooppunten

Koeling oppervlaktewater

(Ultra)diepe geothermie

Afvalverbranding

Aardwarmte voor wijk

Lokale vergisting

Blue energy

Turbines en industrie

Op het dak

Opslag mijnen

Smart grid

Windwheel

Zonneweides

Warmte-koude opslag

Autarkisch wonen

Atol

Hoogspanningsnetwerk

Dubbel grondgebruik

Opslag bij bedrijf

Warmterotonde

Drijvende panelen

Opslag oppervlaktewater

CO2 Smartgrid

• belang kennis en innovatie
• circulaire en biobased economie
• kwaliteit fysieke leefomgeving

Gebouwde omgeving
•
•
•
•

Isolatie bestaande woningen

OV bereikbaarheid

Energieneutrale wijk

Stimuleren fietsen

Natuurlijke ventilatie

600.000 nieuwe woningen
verduurzamen bestaande voorraad
leegstand kantoren ed: herbestemmen, transformeren
meer flexibiliteit en duurzaamheid

Gezondheid en milieuveiligheid
• terugdringen emissies bodem, water en lucht
• beperken omgevingsveiligheidsrisico’s ‘safe by design’
• waarborgen en bevorderen gezondheid en veiligheid,
maar ook keuzevrijheid

Natuur en landschap

Energie uit vegetatie

Tegengaan hittestress

Getijdencentrales

Aquatisch milieu

Opslag in gewassen

• behouden en verbeteren kwaliteit bestaande en toekomstige
natuurgebieden en (cultuur)landschappen:
Natuur Netwerk Nederland
• onder invloed van grote transitieopgaven van energie, water,
landbouw en transitie naar circulaire en biobased economie:
beschermen of meekoppelen
• verbinden natuurwaarden en maatschappelijke opgaven

Natuurlijke hulpbronnen

Hergebruik brandstoffen

Algenteelt

• afhankelijkheid van buitenland verkleinen
• efficienter omgaan met grondstoffen door innovatie en recyling
(circulair)
• vervangen door minder schaarse, hernieuwbare grondstoffen
(biobased)
• behoud, herstel en uitbreiden van natuurlijke omgeving
• produceren en consumeren met minder grondstoffen

Voedsel en landbouw
•
•
•
•

Zerostal

Noordzeeboeren

Mestvergister

Hergebruik in glastuinbouw

terugdringen emissies bodem, water en lucht
aantrekkelijke landschappen
zuivering en opslag CO2 in bomen en bodem
kansen voor opwekken en levering hernieuwbare energie en
grondstoffen

Water
•
•
•
•
•

Warmte uit melkwinning

wateroverlast, oversrtoming, hittestress, droogte en verzilting
kwaliteit van oppervlakte- en grondwater onder druk
bodemdaling
mariene ecosysteem Noordzee onder druk
veiligheid, kwantiteit en kwaliteit vragen om gebiedsgerichte
aanpak

Energieneutraal kunstwerk

Warmte oppervlaktewater

RWZI energiefabriek

Waterkrachtcentrale

Turbines op dijken

Gasvelden op zee

