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Mijn oogst
Veel inspiratie opgedaan uit sessie klimaatadaptatie in de stad. Belangen bij elkaar brengen bewoners
belangrijk.
Waterspuwers in elke stad aan elk huis en gebouw. Vroeger was het heel gebruikelijk om dat te doen.
Alles komt terug dus ook de spuwers.
Mag ik ook zaaien? Perspectief Achterhoek 2030: De nieuwe ambachts- en aandachtseconomie van
de Achterhoek, Internationaal bekende proeftuin. Prijzen!
Wij leveren duizenden vijverpompen elk jaar weer. Deze zijn voor circulatie en kosten natuurlijk
energie. Samen met plant-e een concept ontwikkelen voor eigen energieopwekking, er worden
immers al veel planten in vijvers gebruikt.
Mosselen in zetten om stadwaterkwaliteit te verbeteren.
Wij hebben heel veel oppervlaktewater met heel veel warmte en koude. Dat moet je oogsten en wij
weten hoe!
Heel veel inspiratie, ideeën en contacten. Bijzonder behulpzaam bij het doordenken in onze eigen
innovaties voor de afvalwaterwereld. Zoals onze korreltechnologie en het verwaarden van afvalwater
en zuiveringsslib.

Neem tijd om te dromen en ideeën uit te werken voordat je weer met beide benen op de grond komt.
Probeer burgers te betrekken bij ontwikkelingen in de buitenruimte
Gevoel dat landbouw ondervertegenwoordigd is vandaag. Inzetten op meer contact met landbouw: De
boer op!
Loes Heebing
Waterschap Rijn en IJssel
Al pratend met Koos Kuiper tot het volgende idee: Maak zonnepannelen transparant zodat bij de
aanleg van 'zonneparken' dubbel grondgebruik mogelijk is combinatie met elektra uit planten etc.
Marti Overbeek
DB Infra
Werkatelier bijgewoond. Het belang van het inzetten van werkateliers inzien bij ruimtelijke plannen.
Auke Sietzema
Van Hall Larenstein
Grote uitdaging voor water (en landschap) -> verduurzaming landbouw *innovatief *lerend *mineralen
efficiënt *kringloopherstel *coöperatief
Gerrit Krajenbrink Waterschap Rijn en IJssel
Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Er komen ook veel meer heftige regenwater. We
komen om in 't water. Mijn idee: er bestaan allerlei pijpleidingen voor gas, olie, etc. Gebruik
pijpleidingen om 't water af te voeren naar gebieden die een tekort aan water hebben, zoals te zien
was op het filmpje van Daan Roosegaarde.
M.C. Brouwer
Atelier Brouwer
"Gevangen in je werk" Ben je nog in staat om de verandering te zien en krijg je de gelegenheid
daarvoor? #oase2020
Leon Klein Tank Waterschap Rijn en IJssel
Berm- en strooimaaisel inzetten voor duurzaam plaatmateriaal
Erik Zweers
Waterschap Rijn en IJssel
*Heel veel leuke ideeën opgedaan *Connecties gemaakt *Ervaren hoe het er aan toe gaat op
moderne congressen *Gezien hoe de verbinding wordt gelegd tussen partijen die ideeën hebben en
Joep Burgers
Hogeschool Van Hall Larenstein de uitvoerders
Geen topsectoren maar MKB sectoren beleid
B. Scholten
If Technology
Nicole Otten
Waterschap Rijn en IJssel
Mathien Paalhaar Van Hall Larenstein
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Waterboerderij overleven in een straal van 20-50 km rondom Ulft. Alles water innovaties circular bij
elkaar - 35 kilometer dieet!!
Schoolfietsroutes naar elk dorp met reflecting lights doen en water-relatie langs deze routes
accentueren!
*waterschappen zoeken naar goede afzet/verwaarding van hun struviet *er is slechts plaats voor 1
verwaarder die dat efficiënt kan doen *maak Co2-effect van kringloopsluiting zichtbaar
*De vruchtbare kringloop van LTO koppelen aan "KARMA" van Provincie Gelderland *Verduurzaming
Middelbare Scholen een impuls geven via kiEMT + koppelen aan onderwijs techniek & cultuur * En
veel leuke en interessante mensen opnieuw ontmoet
*Kennisgemaakt met de wereld van Daan: geweldig inspirerend. *Nieuwe kansen voor de verbetering
van de waterkwaliteit in de stadsgracht Groenlo met dank aan Louisa Remesal
Regisseren en beleidsmogelijk maken - liefst Daan Roosengaarde laten aansturen - van kleine lokale
broedplaatsen (lokale denktankjes) waar vanuit in eerste instantie werkzoekender (bijstandtegenprestatie voor uitkering) innovatie ideeën (allerlei) gebracht en gehaald kunnen worden.

