Symposium '(duurzame)
warmte in de wijk'

Uitnodiging

Symposium ‘(duurzame) warmte in de wijk’
Warmte vormt een belangrijke schakel in het
realiseren van de energietransitie. Tegelijkertijd
roept het ook allerlei vragen op als:
‘Hoe ziet een slim warmtenet er dan uit?’,
‘Waar haal je de, liefst duurzame, warmte
vandaan?’, ‘Hoe ga je om met de ‘onrendabele top?’
Is er ook plaats voor alternatieven als waterstof?
Wilt u ook weten waar het naartoe gaat? Dan is het
middag symposium ‘(duurzame) Warmte in de
wijk’ op 28 mei 2019 in kasteel ‘Groenenveld’ in
Baarn iets voor u. U krijgt hier antwoorden en kunt
er met ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers
en adviseurs van gedachten wisselen.

Uitnodiging
Symposium
'(duurzame)
warmte in de
wijk'
Datum
28 mei 2019
13:00 – 19:00 uur

Kosten:
Voor ONG leden en onze persoonlijke gasten is
deelname gratis. Overige deelnemers betalen een
bijdrage van €75,- (excl. btw). Deelnemers via een
gelieerde organisatie betalen een bijdrage van €50,(excl. btw)

Locatie
Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2
3744 ML BAARN
035 - 542 04 46

Beelmateriaal:
Met uw aanmelding geeft u tevens toestemming
voor het maken van foto’s en het gebruik ervan in
nieuwsuitingen.

Aan/afmelden?
Klik op onderstaande knop als u zich wilt
aan- of afmelden voor deze
bijeenkomst.

Mede namens het bestuur nodig ik u van harte uit
het symposium bij te wonen.
Ik wens u een leerzame middag toe.
Harold Lever
Voorzitter, vakgroep Ondergrondse Netwerken en
Grondwaterbeheer (ONG) van Bouwend Nederland.

AANMELDEN
AFMELDEN

PROGRAMMA Symposium ‘(Duurzame) warmte in de wijk’ 28 mei 2019 in Baarn

13:15–14:15 uur

Inloop met lunch

14:15-14:25 uur

Welkom door Harold Lever, voorzitter vakgroep ONG van Bouwend Nederland
Plenaire presentatie ‘Gemeente Drechtsteden – De stand van zaken’. Drechtsteden loopt
voorop met het realiseren van de wijkwarmtevisie en de regionale energiestrategie. Hoe is het
zover gekomen, hoe kijkt deze regio tegen de verduurzamingsopgave aan en wat zijn de
plannen?
Joey Reedijk (Projectmanager Drechtsteden)
Plenaire presentatie ’Aardwarmte als duurzame bron voor warmtenetten’
Aardwarmte wordt nu nog beperkt ingezet in kassengebieden. Maar heeft aardwarmte de
potentie de bron voor warmtenetten in de gebouwde omgeving te worden?
Prof. Jan-Diederik van Wees (TNO en Universiteit van Utrecht)

14:25-14:55 uur

14:55-15:35 uur

15:35-16:00 uur

Pauze met snack

16:00-16:25 uur

Ronde 1
Programmabureau Warmte & Koude Zuid-Holland
‘Een visie op warmtetransitie’
Greenvis energy solutions
‘Hoe ontwikkel je een (geothermisch) warmtenet?’
Stedin
‘Waterstof, als game changer?’

16:35-17:00 uur

Ronde 2
Heijmans
‘Projectontwikkeling en verduurzaming energievoorziening’
TNO – Innovation for life
‘Toekomstbestendige warmtenetten’
BodemenergieNL
‘Slim warmtepompen toepassen in warmtenetten’

17:10-17:35 uur

Ronde 3
Kilowatts – The energy of things
‘Red is green, cloud based energiezekerheid’
Haitjema Grondwatertechniek
‘Warmtenetten op basis van WKO’s’
ECOvat
‘Seizoensopslag van warmte, de missende schakel’

17:35-19:00 uur

Borrel + Walking dinner

Mocht de aanmelding niet lukken dan kan het zijn dat het symposium is volgeboekt. Stuur uw gegevens aan:
evenementen@bouwendnedeland.nl
Bij grote animo zullen wij dit symposium in het najaar nogmaals organiseren en kunnen wij u hiervoor uitnodigen.
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