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Over energietransitie en zo veel meer…



Main topics

• What inspires me and what is my motivation?

• What are the main challenges?

• Which windows of opportunities do I see?

• What is the role of Centre of Expertise Energy / EnTranCe?



My EnTranCe in the Energy World…



Land of moor.…



Land of oil.…



Land of natural gas.…



Coal – Natural gas transition ….



Energy Use in The Netherlands



Historic atmospheric carbon dioxide levels

K.J. Noorman born 
at 319,5 ppm



Inspiring Examples…
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The World after Midnight…



Futures…



EnTranCe
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Deel 4:  

Het Lectoraat Energietransit ie

4.1 Een energiek Centre of Expert ise Energy

Energie is naast Healthy Aging en Ondernemerschap een speerpunt van de 

Hanzehogeschool Groningen. Het Centre of Expertise Energy geeft vorm aan 

onderwijs, onderzoek en innovatie op energiegebied en bundelt de activiteiten in 

het kader van het speerpunt hogeschool-breed Het streven van het CoE Energy 

is om vanuit brede maatschappelijke context en de gehele hogeschool, het 

energieonderwijs uit te bouwen, het energieonderzoek te versterken, innovaties 

te versnellen en het aantal startups te vergroten (Hanzehogeschool Groningen, 

2017). Dit is een veelomvattend streven met een natuurlijke, vanzelfsprekende 

verbinding tussen onderwijs, onderzoek en onderwijs. Dat is zoals het volgens mij 

ook hoort te zijn. Het één kan niet zonder het ander bestaan. Vanuit een gezonde 

‘ecosysteemgedachte’ draagt de Hanzehogeschool Groningen vanuit het CoE 

Energy bij aan het versnellen en verder vormgeven van de energietransitie.

 
 

Figuur 12: EnTranCe (bron: Hanzehogeschool Groningen, 2017)



Research at the Meso level



Education



Important starting points:

• Integrated systems approach needed in energy transition research.

• Research focus at meso level and bottom up approach; empowerment 
in energy transition and focus at integrated regional and local energy 
transition challenges.

• Contribute through open innovation processes, multidisciplinary 
research and involvement of relevant stakeholders.

• Research and Education.



Courage needed…



THANK YOU!


