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Energie Café 2 in Arnhem
Datum
Tijd
Locatie

30-06-2009 //
19:30 //
Brasserie Haarhuis, Stationsplein 1
in Arnhem //

en consultancy

Hoe ziet jouw energietoekomst eruit?
energiefonds

Terwijl de roep om duurzame energie toeneemt, groeit het gebruik van fossiele brandstoffen gestaag door. We willen er van
af, maar kan dat wel? En zo ja, op welke termijn. En wat hebben we ervoor over? Zeven kerncentrales in de Randstad? Het
groene hart en de kustlijn gevuld met windmolens?
Politiek en bedrijfsleven nemen op dit moment besluiten over beleid en investeringen die bepalen hoe de transitie van fossiele
naar duurzame energie de komende decennia vorm zal krijgen. Keuzes die de huidige generatie studenten en young
professionals hun hele werkzame leven zullen voelen.
Hoe ziet jouw energietoekomst eruit? Ga op dinsdag 30 juni in het tweede Energie Café in debat met experts van Shell en
Greenpeace over de ideale energietoekomst van Nederland. Waar moet de samenleving haar prioriteiten leggen? Met welke
maatregelen moet zij haar doelstellingen bereiken? Hoeveel mag dat kosten en wie gaat dat betalen?
Hans Peter Calis van Shell en Meike Baretta van Greenpeace brengen hun ideale transitiescenario in kaart. Met behulp van
het Energie Transitie Model worden hun aannames en voorkeuren doorgerekend op haalbaarheid. Wat zijn de financiële en
praktische consequenties van hun keuzes? Ga met de sprekers en andere bezoekers in debat over het belang van fossiele
brandstoffen en de vraag hoe duurzaam Nederland in 2040 zal zijn.
Debatteer mee en – voor wie durft – reken jouw ideale energietoekomst door op kosten, consequenties en haalbaarheid op
www.energietransitiemodel.nl.
Het tweede Energie Café wordt gehouden in Brasserie Haarhuis te Arnhem. Het debat begint om 19:30 uur en duurt tot 22:00
uur. Het Energie Café opent haar deuren vanaf 19.00 uur. Deelname is, na registratie, kosteloos.

Oliereserves over 10 jaar op? Volg de
beste bloggers over energie.

Klik hier om je aan te melden!
Sprekers van deze avond
Hans Peter Calis Hans Peter Calis is technology development manager bij Shell
Zijn aandachtsveld is Gasification & Synthesis voor Royal Dutch/Shell's Gas &
Power divisie. Lees meer

Meike Baretta

Meike Baretta werkt sinds 2005 bij Greenpeace als campaigner klimaat &
energie.
Sinds 2006 is zij coördinator van de unit Klimaat & Energie en projectleider
'Help ons klimaat niet naar de kolen'. Lees meer
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