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Toepassingen en prestaties van 
bodemenergie in de praktijk

Datum 26 november 2020



Verduurzaming warmte voorziening



Stand van zaken beleid provincie
• Het beleid van de provincie m.b.t. WKO is in 

ontwikkeling. 
• Voor vragen, suggesties, complimenten, e.d. 

zie: www.omgevingswet@brabant.nl
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Cursussen Bodemenergie

• Meer weten over ins en outs van bodemenergie ?

• BodemenergieNL heeft verschillende opleidingen 
opgezet, ook speciaal voor overheden.  

• Mail voor een compleet overzicht  van de cursussen  
naar cursussen@bodemenergienl.nl
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Cursus G  voor gebruikers van 
bodemenergiesystemen

In samenwerking met: 
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• Voor 2021 hebben we ook een mooi 
programma. Een greep hieruit

• Voor 2021 hebben we ook een mooi 
programma. Een greep hieruit



Webinars / workshop in 2021 
• Workshop over bodemenergie te Schiphol
• Nationaal Symposium  Gebruikersplatform Bodemenergie 

2021 op 1 juli 2021, incl. Uitreiking WKO duurzaamheid 
Award

• Workshop Ziekenhuizen bodemenergie voor bereiding 
warmtapwater;  2 delen

• Innovatief aanbesteden / prestatiecontracten;
• De impact van duurzame energie op slimste vierkante 

kilometer: Bodemenergie op de High Tech Campus;
• De rol van bodemenergie bij de warmtetransitie in de 

gemeente Amsterdam;
• Innovatief opslaan energiebij de TUE
• Enz., enz.  Kijk op de website voor het gehele programma
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Programma webinar 3 december 2020
Toepassingen en prestaties van bodemenergie

in de praktijk;
13.00  Opening  door  de dagvoorzitter Henk van Zoelen
13.03  Welkomstwoord door  de Gedeputeerde Eric de Bie
13.07  Toelichting  programma webinar door Henk van Zoelen
13.20   Energietransitie op wijkniveau? Toepassing van bodemenergie in het  

Paleiskwartier is een ideaal voorbeeld! Door  Bob Bloemers directeur 
Duurzaam Opgewekt;

13.35  Vragen en reactie
13.50   De ontwikkeling van een burgerinitiatief naar een dorp zonder 

aardgas; door Niek Willemsen, Traais Energie Collectief (TEC)
14.05  Vragen en reacties
14.20  Pauze
14.30   Toepassing van aquathermie met bodemenergie door Ronald  

Roosjen, adviseur bij Deltares;
14.45  Vragen en reactie
15.00  Conclusies en afsluiting door Henk van Zoelen
15.05  Einde webinar
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