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: 20 januari 2011
: Provinciehuis Zuid-Holland
: zie presentielijst

De gastheer Erik van Heijningen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en facilitator Jacob
Fokkema doen de aftrap voor de bijeenkomst.
Jacob Fokkema spreekt de groep bestuurders en accounts van KISSZ toe met een anekdote over een
schaap in de waterput. Moraal van dit verhaal: wil je problemen oplossen, vergeet dan de context van
je kennis niet. KISSZ staat voor het verbinden van kennis en praktijk. Aan het einde tovert Jacob een
lichtend energiestokje uit zijn tas dat de hele avond symbool staat voor het nemen van
verantwoordelijkheid in dit netwerk.
Erik van Heijningen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland doet het openingswoord.
Het is een mooi moment voor een boodschap, want we zijn precies aan het einde van een
bestuursperiode. In maart zijn er verkiezingen, wat dragen we over aan een volgend college? Er is
veel gaande, we kennen elkaar en we betrekken het onderwijs. We kijken vandaag terug op de
verdiensten van KISSZ: wat is er bereikt? Maar we blikken ook vooruit: hoe ziet de toekomst eruit?
Op de eerste bijeenkomst in november 2008 is besloten de focus op energie te richten. Vorig jaar
ondertekenden bestuurders een intentieverklaring en nu, in januari 2011, kijken we naar resultaten en
naar het perspectief voor KISSZ tot 2015. De interne evaluatie heeft opgeleverd dat de KISSZpartners het met elkaar eens lijken te zijn dat KISSZ een netwerk is en géén projectorganisatie. KISSZ
houdt op waar een project begint. KISSZ kunnen we afrekenen op netwerkresultaten zoals: weten we
elkaar beter te vinden, is er nieuwe samenwerking ontstaan. Hebben we urgenties omgezet in
agenda's en zijn daar initiatieven uit ontstaan. Om een voorbeeld te geven: de EUR heeft mij
uitstekend geholpen bij het vraagstuk rond nieuwe financieringsvormen voor warmteprojecten. Het
resultaat daarvan pak ik nu zelf op in warmteprojecten.
De urgente vraagstukken uit de KISSZ-agenda zijn: warmte, duurzame monumentale binnensteden,
energie in het stedelijk gebied en duurzaam hoger onderwijs. Duurzaamheid in onderwijs vind ik
belangrijk! Warmte is een onderwerp waar ik ook veel perspectief in zie, misschien moeten we een
keurmerk gaan voeren, "Zuid-Holland de warmste provincie van Nederland". Mocht ik na de
verkiezingen nogmaals gedeputeerde worden dan zal ik er voor pleiten om warmte op de agenda te
zetten.
Energie in het stedelijk gebied. De Universiteit Leiden wil gedragsonderzoek inzetten, daar ben ik in
geïnteresseerd, gedrag en het draagvlak voor energiemaatregelen zijn belangrijk!
Tijdens de discussietafels van vanavond zullen we zien wat er te vieren is na twee jaar werken in
KISSZ-verband. Als een onderwerp onvoldoende uit de verf komt moeten we met elkaar ook durven te
zeggen, we gaan niet door. De verwachting is perspectieven om te zetten in gezamenlijke initiatieven.
Hierbij reikt de polsstok zover als de aangesloten organisaties zelf willen.
Statements van deelnemers
Erik draagt het stokje over aan Tim van der Hagen (TU Delft): zijn statement over het
warmtevraagstuk luidt “we maken Zuid-Holland tot dé nationale regio voor warmte en koude
technologie'’. Een bundeling van krachten tussen publieke, private partijen en kennisinstellingen in dit
gebied biedt goede mogelijkheden. De TU Delft kan en wil daar graag mee aan de slag. Er zijn zo'n
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zestig onderzoekers met warmte en koude bezig binnen mijn instelling. Mijn criterium is dat er
voldoende wetenschappelijke uitdaging in moet zitten en dat verwacht ik wel. Ten tweede is er geld
nodig voor procesondersteuning om een traject richting Europese financiering goed op de rails te
krijgen. Dus geef ons een opdracht!
Tim draagt het stokje over aan Ton de Jager (Haagse Hogeschool): het netwerk van KISSZ is
belangrijk voor de Haagse Hogeschool. Wij ondersteunen de doelstelling en voor onze studenten is de
regio Zuid-Holland het toekomstige werkgebied. We hebben nieuwe contacten gekregen door het
KISSZ-netwerk en verbindingen gelegd. Samen met Hogeschool Rotterdam werken we aan een
onderwijsevenement op 11/11/11 Dag van de Duurzaamheid en we zijn in de werkgroep warmte actief
met ICT&warmte. We willen meer studenten interesseren voor de opleiding Climate & Environment.
Daarover wil ik graag in gesprek met KISSZ-partners en zal ik straks aan de discussietafel over
onderwijs een vraag inbrengen.
Ton draagt het stokje over aan Saskia Bolten (Gemeente Delft): in Delft worstelen we met onze talloze
monumenten. Hoe komen we tot een beleid voor het verduurzamen van de binnenstad met zoveel
monumenten? Dit speelt in veel meer monumentale steden in Zuid-Holland en Nederland. Hoe
kunnen we leren van ‘good practices’ als De Witte Roos? Hoe kunnen we de hier opgedane kennis
beschikbaar maken? Door er tijd en geld in te steken! En als je geen geld hebt, dan moet je er
hersens in steken. Dat is onze insteek voor KISSZ en voor de werkgroep duurzame monumenten die
Delft trekt. Daar zie ik perspectief in en daar wil ik mee doorgaan. Samen met de andere gemeenten
uit het KISSZ-netwerk.
De discussietafels
Aftrap
Frans Rooijers (CE Delft) reflecteert kort op de ontwikkelingen aan het energiefront: het zijn
economisch en politiek roerige tijden. De ambities op energie worden door dit kabinet fors verlaagd,
maar ik zie aan de andere kant dat er meer wordt gedaan en minder wordt gepraat. Ik ben daarover
positief gestemd. Vrijblijvend beleid wordt losgelaten, in plaats daarvan wordt bekeken hoe we dingen
gaan doen die kunnen. Waarom gebeurt er niet wat al kan? Aan de ene kant heeft dat te maken met
weerstand, aan de andere kant met kennis en ervaring. Belangrijk is dat de maatschappelijke context
aan het veranderen is. De tijd van ambities formuleren is voorbij, er zijn duidelijke Europese afspraken
voor CO2-reductie en hernieuwbare energie. Het is aan de lidstaten om die afspraken te realiseren en
daarvoor zal bij de energiegebruikers de nodige weerstand overwonnen moeten worden. De
initiatieven van de lokale overheden passen daar heel goed in. Met de Green Deals kunnen de lagere
overheden duidelijk maken aan Den Haag wat er nodig is om die projecten te laten slagen. Dat is vaak
regelgeving en goede financiële prikkels. KISSZ kan daarbij een rol spelen
De onderwijstafel
Vraagstelling: wat is er nodig om klimaatgerelateerd onderwijs (energie, water) aantrekkelijk te maken
voor studenten? Positieve voorbeelden? Kenmerken? Welke behoefte heeft de arbeidsmarkt?
De warmtetafel
Vraagstelling: in Zuid-Holland loopt er veel op warmtegebied. De tijd is rijp om een gezamenlijk geluid
te laten horen. Welke stappen zijn op dit moment belangrijk?
De energietafel
Vraagstelling: duurzame energie in de bestaande bouw heeft een fors aandeel in de CO2-doelstelling,
20-30%. Het heeft urgentie bij bestuurders, de techniek is niet het probleem, toch komt het niet tot een
doorbraak! Is de tijd rijp en is het wenselijk om kaders te scheppen op het niveau van Zuid-Holland? Is
er behoefte aan meer samenwerking tussen de overheden in Zuid-Holland in de vorm van een
Energieplatform voor de gebouwde woonomgeving?
De drie facilitators van de discussietafels geven een korte terugkoppeling.
Josee van Eijndhoven (onderwijs): het motiveren van studenten voor duurzaamheidsonderwijs draait
in de kern om kennis-, informatie- en relatiemanagement. Open Source onderwijs via internet is een
ontwikkeling aan de kennisinstellingen die kansen biedt. Binnenkort is er een bijeenkomst van de
KISSZ groep onderwijs, waar we kijken hoe we een traject in gang kunnen zetten.
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Leo Jansen (energie): voor energieneutraliteit in het stedelijk gebied is het uitwisselen van ervaring en
machtsvorming op basis van een community een voorwaarde De discussiegroep denkt aan een open
source informatiesysteem. Er is meer uitwisseling tussen de steden gewenst, er is al samenwerking
op het niveau van Delft en Zoetermeer via de stichting EREA/energieagentschap, maar daar
participeren de andere gemeenten en de kennisinstellingen niet in. Een andere mogelijkheid is om de
stichting AIDA, "studenten voor duurzaamheidsvragen", uitwisselingsconferenties te laten organiseren
voor overheden en studenten. Saskia Bolten toont zich bereid om een vervolg te initiëren op de
ideeën van deze discussietafel.
Frans Rooijers (warmte): De TU Delft wil de kennisagenda voor warmte (smart thermal grids) op het
Europese niveau tillen (project binnen het EU 7e kaderprogramma) en van Zuid-Holland een pilotregio
maken. Gemeenten en provincie worden gevraagd om hiervoor procesgelden (k€ 40) bij elkaar te
brengen om een goed projectvoorstel te maken. De gemeente Den Haag en de provincie hebben hier
al positief op gereageerd. Erik van Heijingen neemt het initiatief om ook de andere KISSZ-gemeenten
hiertoe uit te nodigen. Tweede punt is dat het in ieders belang is, om de krachten te bundelen voor de
realisatie van warmteprojecten in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland neemt het initiatief om een
coalitie te vormen van partijen in Zuid-Holland die samen optrekken naar ‘Den Haag’ in het kader van
een Green Deal en laten weten dat ze het gebruik van warmte als energiebron belangrijk vinden onder
het motto "Zuid-Holland, de warmste provincie van Nederland".
In de bijlage is een kort verslag opgenomen van iedere tafel.
De toekomst voor KISSZ
Josee van Eijndhoven (kerngroep KISSZ): het doel van KISSZ is om kennis en praktijk met elkaar te
verbinden. Maar we moeten de ambities daarbij niet te hoog stellen, want we hebben maar een klein
polsstokje. Het netwerk van KISSZ vormt een vruchtbare bodem voor het ontstaan van mooie
initiatieven bij en tussen de aangesloten organisaties. We moeten de nadruk veel meer op de
netwerkfunctie leggen. Maar dat betekent dat we ook veel meer zichtbaar moeten maken waar KISSZ
voor staat en mee bezig is en anderen uitnodigen om daar een bijdrage aan te leveren. Zelf denk ik
dat het verbinding leggen met relevante initiatieven van anderen een belangrijk spoor voor KISSZ kan
worden in 2011 en dat dit de basis versterkt. Daar wil ik mij voor inzetten.
Statements aan het slot
Rietje van Dam (Universiteit Leiden): stelt voorop dat zij enthousiast is over KISSZ, maar….
¾ Wie financiert het?
¾ Hoe garanderen we de continuïteit?
¾ Hoe koppelen we beleid (gemeenten) aan onderzoek & onderwijs (kennisinstellingen)?
¾ Hoe dagen we studenten uit?
¾ Hoe maken we het onderwijs vraaggericht?
¾ Hoe gaan we verder?
Het initiatief KISSZ moet door gaan en ik hoop dat gemeenten en provincie geld bij elkaar kunnen
brengen om dat mogelijk te maken.
Het slotwoord is voor Erik van Heijningen: we vinden met zijn allen vanavond dat KISSZ door moet
gaan met haar doelstelling kennis en beleid te verbinden, mijn boodschap is: maak dit jaar de ambitie
die we hebben met dit netwerk concreet!
Daarna wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Leo Janssen, de initiatiefnemer van het KISSZnetwerk en de voorzitter vanaf het allereerste begin in 2007. Daarbij wordt door Erik van Heijningen
gememoreerd dat Leo een markante persoonlijkheid is voor duurzame ontwikkeling en voor het
verbinden van kennis en beleid. Niet alleen voor KISSZ maar voor veel meer initiatieven, zoals de
provinciale adviescommissie voor leefomgeving. Waarop een applaus van de aanwezigen volgt.
Josee van Eijndhoven neemt het voorzittersstokje van de kerngroep KISSZ over. Jacob Fokkema
treedt toe als nieuw lid. De huidige kerngroepleden George Brouwer, Petra van Gelderen en José
Lemmen blijven aan. Er wordt een beroep gedaan op de gemeenten in KISSZ om een kerngroeplid te
leveren, zodat het geluid van de gemeenten goed doorklinkt. Verder gaat KISSZ prat op de
accountfunctie die in de aangesloten organisaties is gerealiseerd. Het jaar 2011 wordt een spannend
jaar waarin de basis voor KISSZ versterkt zal worden om tot 2015 slagvaardig aan de doelstelling te
kunnen werken. Tijdens het buffet wordt hierover flink doorgepraat.
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Bijlage: de discussietafels bestuurlijke bijeenkomst KISSZ 20 januari 2011
Onderwijstafel
Facilitator
: Josee van Eijndhoven (kerngroep KISSZ)
Vraagstellers : Ton de Jager (Haagse Hogeschool) en Wouter Kersten (AIDA)
Deelnemers
: Rietje van Dam (Universiteit Leiden), Kees van Paridon (Erasmus Universiteit
Rotterdam), Johan van Reenen (Gemeente Delft), Berry Boelders (gemeente
Leiden), Gertjan de Werk (TU Delft), Karel Mulder (TU Delft), Kenneth Heijns (TU
Delft), Kitty Triest (Haagse Hogeschool) en Petra van Gelderen (Hogeschool
Rotterdam)
Vraagstelling

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

: wat is er nodig om klimaatgerelateerd onderwijs (energie, water) aantrekkelijk te
maken voor studenten? Positieve voorbeelden? Kenmerken? Welke behoefte heeft
de arbeidsmarkt?

Studenten worden gemotiveerd door ‘echte’ opdrachten uit het werkveld.
Innovation Lab’s werken!
‘Markt’ organiseren waar vraag (gemeente) en aanbod (kennisinstelling) bij elkaar komen.
Initiatief kan ook vanuit studenten komen, die via hun informele netwerken soms meer projecten
genereren dan zij aan kunnen.
Gemeenten en kennisinstellingen spreken een andere taal, waardoor ze elkaar soms niet
begrijpen. Vraagstukken moeten als het ware ‘vertaald’ worden.
Pleidooi voor een ‘open source’ portal.
Uiteindelijk draait het om kennismanagement, informatiemanagement en relatiemanagement.

Afspraken: de bovengenoemde punten worden ingebracht in de bijeenkomst over onderwijs op 1
februari bij de Universiteit Leiden.
Warmtetafel
Facilitator
Vraagsteller
Deelnemers

Vraagstelling

: Frans Rooijers
: Erik van Heijningen
: Jacob Fokkema, Tim van der Hagen, Chris Hellinga (allen TUD Delft), Eric Poot
(Wageningen UR), Emy Lap (gemeente Den Haag), Jos Benner (CE Delft), Bob
Houtkamp, Robert Geurts, José Lemmen (allen Provincie Zuid-Holland), Arend
Bosma (Provincie Zuid Holland; verslag)
: in Zuid-Holland loopt er veel op warmtegebied. De tijd is rijp om een gezamenlijk
geluid te laten horen. Welke stappen zijn op dit moment belangrijk?

De discussie concentreert zich rond twee punten:
1. De KISSZ kennisagenda warmte, ‘Smart Thermal Grids’
2. Bundeling van warmteambities binnen Zuid-Holland, mede met het oog op nieuwe
financieringsmogelijkheden.
De KISSZ kennisagenda warmte 'Smart Thermal Grids':
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Er zijn door de begeleidingsgroep warmte acht kernvragen gebundeld in de kennisagenda "Smart
Thermal Grids".
Alle KISSZ-partners zijn bij dit initiatief betrokken en hebben zich verbonden aan
deelonderwerpen. Wageningen UR is betrokken vanwege glastuinbouw.
Studenten zullen worden ingeschakeld via onderwijsinitiatieven.
Het initiatiefvoorstel zet in op twee schaalniveau's: Zuid-Holland als pilotregio en drie lokale pilots
voor stedelijk gebied/glastuinbouw. De pilots staan nog open.
De tijd is nu rijp om het initiatief om te zetten in actie en inspirerende samenwerking. Daar is een
professionele aanpak en organisaties voor nodig.
Het beeld dat voor ogen staat is een Europees project waarin kennisvragen en kennisaanbod bij
elkaar komen en waarlangs publieke partijen, marktpartijen en kennisinstellingen zich kunnen
formeren.
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Bundeling van warmteambities in Zuid-Holland:
¾

Naast kennisontwikkeling is een adequate strategie nodig om de warmteambities voor ZuidHolland te bundelen en met een samenhangend en sterk verhaal naar buiten te treden.
Erik van Heijningen stelt voor om een coalitie te vormen die samen optrekt naar het Rijk. Daar
heeft iedereen voordeel van. In het kader van de Green Deal zou Zuid-Holland zich kunnen
profileren als "de warmste provincie van Nederland".

Afspraken:
¾ De faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft neemt de coördinatie op zich van
de KISSZ kennisagenda "Smart Thermal Grids" en spant zich in voor medefinanciering door de
EU (7e kaderprogramma). Paulien de Herder, hoogleraar Engineering systems Design in Energy
and Industry en wetenschappelijk directeur van Next Generation Infrastructures, zal deze kar gaan
trekken. TU Delft biedt de eigen campus aan als pilotlocatie.
¾ Het procesgeld voor een succesvolle EU-aanvraag ligt in de orde van 40.000 euro en zal bij
voorkeur moeten worden opgebracht door de KISSZ-overheden. Het is wel van belang om de
energiebedrijven inhoudelijk bij dit gezamenlijke initiatief te betrekken.
Emy Lap van de gemeente Den Haag vindt het redelijk om het procesgeld door provincie en
gemeenten op te laten brengen. Een evenredige bijdrage door Den Haag moet mogelijk zijn. In
Den Haag zijn er potentiële pilotlocaties, bijv. een WKO ring in het centrum van Den Haag.
Erik van Heijningen zal op korte termijn een voorstel doen aan de KISSZ-gemeenten om het
benodigde procesgeld bij elkaar te brengen.
¾ Chris Hellinga van de TU Delft geeft aan dat als het procesgeld beschikbaar komt, de TU Delft
voor de zomer een businessplan gereed kan hebben voor een eerstvolgende EU call. De
provincie, in de persoon van Arend Bosma, neemt ambtelijk het initiatief om met de KISSZgemeenten en andere relevante partners een consortium te vormen voor een krachtige
onderbouwing en presentatie van "Zuid-Holland de warmste provincie van Nederland". Dit kan
o.a. worden gebruikt om samen op te trekken naar ‘Den Haag’ in het kader van een Green Deal.
Energietafel
Facilitator
Deelnemers:

Vraagstelling

¾

¾
¾

: Leo Jansen
: Saskia Bolten (Gemeente Delft), Hans Haring (Gemeente Zoetermeer), Wendelijn
Oolbers (Gemeente Den Haag), Peter Verheggen (Gemeente Zoetermeer), Bert
Jacobs (Provincie Zuid-Holland), Rob Schröder (Milieufederatie Zuid-Holland),
Dorien Beukers (Gemeente Den Haag), Bart Straatman (Erasmus Universiteit
Rotterdam), Henriët Robijn (AIDA), Martin van Rossum (Hogeschool InHolland;
(rapporteur)
: Duurzame energie in de bestaande bouw heeft een fors aandeel in de CO2doelstelling, 20-30%. Het heeft urgentie bij bestuurders, de techniek is niet het
probleem toch komt het niet tot een doorbraak! Is de tijd rijp en is het wenselijk om
kaders te scheppen op het niveau van Zuid-Holland? Is er behoefte aan meer
samenwerking tussen de overheden in Zuid-Holland in de vorm van een
Energieplatform voor de gebouwde woonomgeving?

Belemmeringen voor een doorbraak zijn een gebrek aan beleving van urgentie door bewoners en
geen vertrouwen en helderheid in adviezen, beleid en financiële kaders van de overheid. De
geringe financiële prikkels en het ontbreken van betrouwbare "full service" aanbieders kan hier
aan toe worden gevoegd.
Remedies voor een doorbraak liggen op het vlak van besparing koppelen aan andere voordelen
die bewoners van belang vinden zoals comfort en opwaardering van de woonbuurt. Het concreet
en zichtbaar maken van effecten van maatregelen kan momentum creëren tot actie.
Wellicht kunnen kennisinstellingen een 'objectiverende rol' spelen in het demonstreren wat werkt
en wat niet werkt, zowel technisch als procesmatig.

Afspraken:
¾ Onder de deelnemers aan deze discussietafel worden twee initiatieven genoemd die een start of
opstap kunnen vormen naar meer samenwerking en uitwisseling voor energiebeleid in de
gebouwde omgeving.
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¾

¾

¾

Er is een Stichting EREA, een energieagentschap van de gemeente Delft en de gemeente
Zoetermeer. Gemeente Den Haag maakt hiervan nu nog geen deel uit noch de gemeenten buiten
de regio Haaglanden of de kennisinstellingen. De markt maakt juist weer wel onderdeel van
deze stichting uit. Een en ander kan voor- en nadelen hebben.
Het tweede initiatief is de Stichting AIDA die studenten van kennisinstellingen en beleidsinstanties
faciliteert om antwoorden te vinden op duurzaamheidsvragen zoals beleidsvragen over energie in
de gebouwde woonomgeving. AIDA zou voor studenten en overheden regelmatig
uitwisselingsconferenties kunnen organiseren waar opdrachten van de overheden en concrete
resultaten van studentenprojecten worden gepresenteerd.
Saskia Bolten van Delft wil zich inzetten om met de KISSZ-partijen de vraagstelling van deze
discussietafel een stap verder te brengen naar een antwoord.
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Lijst genodigden
Bestuurders
Erik van Heijningen
Alexandra van Huffelen
Emy Lap
Frank de Wit
Saskia Bolten
Harry Wagemakers
Hans Haring
Tim van der Hagen
Bart Straatman
Rietje van Dam-Mieras
Gerard van Drielen
Ton de Jager
Lid college van bestuur
Rob Schröder

-

provincie Zuid-Holland
gemeente Rotterdam
- niet aanwezig
gemeente Den Haag
gemeente Leiden
- niet aanwezig
gemeente Delft
gemeente Dordrecht
- niet aanwezig
gemeente Zoetermeer
TU Delft
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Leiden
Hogeschool Rotterdam
- niet aanwezig
Haagse Hogeschool
Hogeschool InHolland
Milieufederatie Zuid-Holland

Kerngroepleden en accounts van KISSZ
Leo Jansen
Kerngroep KISSZ
Josee van Eijndhoven
Kerngroep KISSZ
Petra van Gelderen
Kerngroep KISSZ/hogeschool Rotterdam
José Lemmen
Kerngroep KISSZ/provincie Zuid-Holland
George Brouwer
Kerngroep KISSZ/hogeschool Rotterdam – niet aanwezig
Hendrik Jan Bosch
gemeente Rotterdam
- niet aanwezig
Berry Boelders
gemeente Leiden
Johan van Reenen
gemeente Delft
Roosmarijn Sweers
gemeente Dordrecht
- niet aanwezig
Peter Verheggen
gemeente Zoetermeer
Kitty Triest
Haagse Hogeschool
Martin van Rossum
Hogeschool InHolland
Geert de Snoo
Universiteit Leiden
- niet aanwezig
Gertjan de Werk
TuDelft
Ernest Briët
Milieufederatie Zuid-Holland
- niet aanwezig

Overige genodigden
Jacob Fokkema
Kees van Paridon
Wendelijn Oolbers
Dorien Beukema
Arend Bosma
Robert Geurts
Bob Houtkamp
Hans Goossensen
Bert Jacobs

-

Facilitator
Erasmus Universiteit
gemeente Den Haag
gemeente Den Haag
provincie Zuid-Holland
provincie Zuid-Holland
provincie Zuid-Holland
provincie Zuid-Holland
provincie Zuid-Holland

- niet aanwezig
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Sylvia Rave
Carmelita Smith
Chris Hellinga
Kenneth Heijns
Karel Mulder
Paulien Herder
Frans Rooijers
Jos Benner
Wouter Kersten
Harriët Robijn

-

provincie Zuid-Holland
provincie Zuid-Holland
TuDelft
TuDelft
TuDelft
TuDelft
CE Delft
CE Delft
AIDA
AIDA

- niet aanwezig
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