Duurzaamheids (discussie)bijeenkomst

Waar?

De Bilt, H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4

Wanneer?

Dinsdag 4 september. Aanvang 20:00h

Voor wie?

Iedereen die is geïnteresseerd in duurzaamheid

Toegang:

Gratis.

Wat kunt u verwachten?
3 sprekers nemen u mee in hun visie op duurzaamheid. Er zal volop
gelegenheid zijn voor discussie het stellen van vragen.
U kunt op deze avond inspiratie en ideeën op doen die u in uw
dagelijkse werk kunnen helpen om te komen tot een duurzamere
bedrijfuw bedrijf/instelling of woning duurzamer te laten
functioneren.
Ook zult u meer weten komen over de (on)mogelijkheden van de
nieuwe generatie windmolens met verticale as.

Voor vragen: Piet Nieuwendijk 06-43047995

Sprekers:
Wijnand Duyvendak

Wijnand Duyvendak initieert al zijn leven lang politieke en
maatschappelijke campagnes. In de jaren tachtig radicaal en
onafhankelijk, in de jaren negentig binnen een professionele
milieuorganisatie, in de jaren nul voor GroenLinks in de Tweede Kamer, en
sinds 2008 als publicist en onafhankelijk klimaatcampaigner
In november 2011 presenteerde Wijnand Duyvendak zijn nieuwe boek Het
groene optimisme – het drama van 25 jaar klimaatpolitiek.
Met het boek wil hij een ongekend verhaal vertellen: een reconstructie van
25 jaar klimaatpolitiek, met ruime aandacht voor de klimaatwetenschap,
het bedrijfsleven en de milieubeweging. Door een historische beeld te
schetsen van de ontwikkelingen rondom klimaatproblematiek hoopt
Duyvendak een belangrijke bijdrage te leveren aan het politiekmaatschappelijke debat over hoe de aanpak van de opwarming van de
aarde effectief vorm gegeven zou moeten worden. Een debat dat nog veel
te weinig gevoerd wordt!

Jasper Fastl

Jasper Fastl is een gedreven politicus die zich inzet voor verbetering van
het milieu. Hij richt zich in de provinciale staten o.a. op het behoud van
het Groene Hart, Duurzaam bouwen, stimulering van biologische
landbouw en bevordering van natuur en biodiversiteit in de provincie
Utrecht.

Ivo van Dam

Ivo van Dam is oprichter en eigenaar van www.ivada-electric.com. Hij is een
ondernemer met een goed oog voor duurzame energie en gecommiteerd
aan het brengen van de beste (dus duurzame) oplossing voor
energieopwekking.
Hij zal 2 ontwikkelingen op het gebied van windenergie bespreken:
1) een duurzaam alternatief voor energiecentrales de zg. MagLev
windmolens
2) een verticale as windmolen die wel eens de pc van de windenergie kan
worden, in de zin dat hij windenergie bij de massa brengt. Deze is stil,
levert nauwelijks horizonvervuiling en vult het gat tussen enkele
zonnepanelen en de grote windmolens.

