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KIVI NIRIA Jaarcongres 2010  

‘Duurzaam omgaan met energie’ 
 

DEN HAAG – Op 6 oktober 2010 organiseert KIVI NIRIA het Jaarcongres ‘Duurzaam 
omgaan met energie’ op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

 
Onze samenleving is sterk afhankelijk van energie. Tegelijkertijd is het na alle aandacht voor de 
opwarming van de aarde en dreigende energietekorten wel duidelijk dat we slimmer met energie 
moeten omgaan. Een nieuw klimaat voor duurzame oplossingen lijkt aangebroken.  
 
Op het jaarcongres wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen en technologieën op het 
gebied van duurzame energie. Ook wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: welke kansen zijn er 
om duurzaam om te gaan met energie en waarom doen we dat nog niet? Hoe zien, in een tijd van 
bezuinigingen, de mogelijkheden van de overheid eruit om invloed uit te oefenen op het 
energieverbruik? 
 
De focus van dit jaarcongres ligt op de volgende gebieden: duurzaam omgaan met energie, de 
gebouwde omgeving, industrie, verkeer/transport, land- en tuinbouw en duurzame bronnen. 
Duurzame oplossingen in deze gebieden komen uitgebreid aan bod in de vele boeiende workshops en 
lezingen van het jaarcongres. Daarnaast komen in twee plenaire sessies een aantal vooraanstaande 
sprekers aan het woord, waaronder:  
 

• Elco Brinkman, Bouwend Nederland 

• Rudy Rabbinge, Wageningen Universiteit 

• Ralph Masiello, KEMA USA 

• Meiny Prins, Priva 

• Martin van Pernis, president KIVI NIRIA 
 
Meer informatie over het jaarcongres en het aanmeldformulier zijn te vinden op 
www.kiviniria.nl/energie. 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en hoger 
opgeleide technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te 
ontwikkelen en te delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is 
een van de speerpunten van KIVI NIRIA. 

 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolein Zakee, 070 – 391 98 28, 

marjoleinzakee@kiviniria.nl. 


