
"SPEEDING UP" met Dutch Power 

 

Een vijftigtal enthousiaste participanten hebben 

op 23 april de themabijeenkomst "Speeding-up 

met Dutch Power" op het prachtige en bijzondere 

"Eiland van Maurik" nabij Tiel hebben bezocht. 

Na een uitgebreide lunch in de Nautisch ingerichte 

"huiskamer" zijn de deelnemers verrast met een 

boottochtje op het water. Drie 7,5 meter lange Rigid 

Inflatable Boats (kortweg RIB) met 250 PK 

buitenboordmotoren, gaven de nodige SPEED. De 

snelheid van bijna 100 km per uur heeft gezorgd voor de nodige extra adrenaline. 

Met een fris hoofd zijn we begonnen aan het plenaire gedeelte waar John Kerkhoven van 

Quintel een zeer interessante toelichting gaf op het Energy Transition Model. Een 

rekenmodel waarbij iedereen in staat is op een eenvoudige wijze via het web de 

verschillende scenario's door rekenen. De uitkomst zal zijn dat we o.a. veel meer moeten 

inzetten op decentrale opwekking, elektrisch rijden, warmte pompen, etc. Dat betekent 

grote aanpassingen aan de infrastructuur. Zo moet het netwerk geschikt zijn om:  

• een groter potentieel aan decentrale opwekking in te passen met behoud van 

kwaliteit en beschikbaarheid; 

• een grillig patroon van vraag en aanbod locaal te kunnen balanceren; 

• het gedrag van consumenten te beïnvloeden om overbelasting van het netwerk te 

voorkomen (elektrisch rijden) 

Kijk op www.energietransitiemodel.nl en download het model 

Verder zijn er interessante presentaties gegeven door Wim Porte Eaton, Jan Pellis Stedin 

en Alan Croes van Tennet over: Datamigratie en wat doet Asset Management ermee. 

Waarom ontsluiten we data en welke intelligentie passen we daarop toe? Complexiteit 

van oude installaties, hoe ga je daarmee om in de nieuwe wereld? Bijzondere 

gereedschappen en hoe borgen we en houden we op 

landelijk niveau kennis in stand. 

Aan de hand van stellingen is gediscussieerd over 

deze actuele onderwerpen uit de sector. 

Het barbecue buffet en het kampvuur, met natuurlijk 

de kampvuurverhalen en gedichten, heeft gezorgd 

voor een mooie afronding van de themadag waar 

wederom veel verbindingen tot stand zijn gebracht. 

 


