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EEN STORTVERBOD OP 
WARMTE?

1 DECEMBER  2011  

De opleidingen voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele 

Techniek, Vastgoed & Makelaardij, Human Technology 

en Facility Management en het Kenniscentrum 

NoorderRuimte organiseren jaarlijks gezamenlijk een 

aantal Kenniscafé’s. Het Kenniscafé NoorderRuimte 

heeft als doel kennis te delen en verbanden te leggen. 

Praktijk, onderwijs en onderzoek ontmoeten elkaar 

in het Kenniscafé. Vanuit verschillende invalshoeken 

en ook in verschillende vormen worden interessante, 

actuele onderwerpen binnen het werkveld belicht. 

Daarbij is er volop ruimte voor discussie en interactie.

Datum : 1 december 2011    
Tijd : 16.00-17.30 uur
Locatie : Cultuurcafé de Cast
  Zernikeplein 7   
  begane grond  
  (rechtsaf bij binnenkomst)

U bent van harte welkom!



PROGRAMMA 

Welkom en introductie
Ton van der Maarel (lector Ruimtelijke Transformaties, 
Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool)

•	 Riothermie,	het	gebruik	van	warmte	uit	afvalwater
  Rada Sukkar ( Consultant Energie & Water Tauw bv)

•	 Flexiheat;	de	ontwikkeling	van	een	intelligente	
 warmte-infrastructuur
  Wim van Gemert	(	lector	Energietransitie;	
  Energie Kenniscentrum Hanzehogeschool)

•	 (Her)gebruik	van	warmte	op	lokale	schaal
  Gert-Jan de Wit (Bries Energie techniek)
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In Nederland is de vraag naar warmte circa 40 % 
van onze totale energievraag. Meer dan tweemaal de 
elektriciteitsvraag. In het “Energierapport 2011” van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
wordt erkend dat bij energiebesparing aandacht voor 
“warmte” cruciaal is om afgesproken doelstellingen op het 
gebied van CO2-reductie te halen.  Maar warmte gooien 
we nog steeds weg. Eigenlijk zou er een stortverbod op 
warmte moeten komen.

Hergebruik van warmte is geen luchtfietserij. Vooral niet 
als we kijken naar de mogelijkheden om naast industriële 
restwarmte ook gebruik te maken van bodemwarmte en 
de warmte in het afvalwater. Berekeningen geven aan dat 
een besparing van meer dan 10 % op het gasverbruik in 
huishoudens mogelijk is door afvalwarmte te gebruiken.

Factoren	die	(grootschalig)	hergebruik	van	warmte	nog	
in de weg staan zijn regelgeving, verdeelde belangen en 
gebrek aan kennis en ervaring en soms vertrouwen.

Drie sprekers laten hier hun licht over schijnen en gaan met 
elkaar in gesprek. 
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