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Wereldprimeur Vehicle to Grid, Rauw op je dak en zet jezelf op de circulaire kaart.
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

Wereldprimeur: Amsterdamse auto’s leveren
elektriciteit terug aan het elektriciteitsnet

In Amsterdam zijn de eerste publieke laadpalen ter wereld geïnstalleerd.
Naast het laden van elektriciteit voor je auto, lever je ook terug aan het
openbare elektriciteitsnet. Initiator Alliander is Network Councillid van de
Board: “Een project als dit komt alleen tot stand als partijen in de regio
elkaar weten te vinden. Zo’n innovatie krijg je alleen niet voor elkaar.”
aldus Marisca Zweistra van Alliander.

De toekomst in 2025:
European revival of
van push naar pull?
Hoe is de economie van de
toekomst georganiseerd in de
Metropoolregio Amsterdam? Om
een antwoord te kunnen geven
op deze vraag, hebben we vier

Staat jouw circulaire
initiatief op de kaart?
Onze regio bruist van de
circulaire initiatieven. Allemaal
met hetzelfde doel; slimme
oplossingen voor behoud van
grondstoffen. Wil je weten welke
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toekomstscenario’s voor de regio

startups of scale-ups, gebieds-

ontwikkeld die we jaarlijks

ontwikkelingen of slimme

monitoren.

ontwerpen er zijn? Wij hebben
ze op de kaart gezet. Zet jezelf
ook op de kaart!

College Tour met
Thomas Rau over
circulair inkopen

Winnaars Nationale
Zorginnovatieprijs
2018 bekend

Als geen ander kan Thomas Rau

Tijdens de slotshow op het

mensen overtuigen van het

Health Valley Event 2018 op 15

belang van circulair inkopen. Dat

maart in het CineMec Nijmegen,

bleek ook tijdens een bijzondere

is de CRDL door de vakjury

editie van College Tour, met

uitgeroepen tot winnaar van de

Jacqueline Cramer als scherpe

Nationale Zorginnovatieprijs

vragensteller en de zaal als

2018. Het publiek koos Abena

enthousiaste mede-interviewer.

Nova als winnaar van de

Schiphol Group, lid van de

publieksprijs.

Network Council, was gastheer.

20 maart 2018

Intertraffic Amsterdam
20 maart 2018

Koplopers en toekomstdenkers
over circulaire economie
20 maart 2018

Workshop Green ICT in Practice
29 maart 2018

Coffee & Data: Urban Analytics
5 april 2018

9 april 2018

CO2: Grondstof van de
toekomst
10 april 2018

Think BIG: DATA delen voor
gezondheid (NCVGZ)
16 april 2018

Schaarse ruimte, Slimme
Oplossingen
20 juni 2018
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Kick-off MRA Kennis- en
netwerkdagen

State of the Region
20-24 juni 2018

WeMakeThe.City

Welcome on Board!
"Wij zien een absolute meerwaarde in partnerships,
zeker voor de regio Amsterdam. We kijken uit naar de
samenwerking met de Board en alle kennisinstellingen,
overheid en andere bedrijven gericht op innovatie en digitalisering."
Mark Bontekoning
CS Digital Media B.V
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