Community of Practice voor Energieinitiatieven
Wat:
Meetup Duurzame warmte en aardgasvrij
Waar:
Online via ZOOM (link wordt vooraf beschikbaar gesteld)
Wanneer: Dinsdag 26 oktober 2021 19.30 – 21.00 (digitale inloop vanaf 19.15).
Wie:
Energieinitiatieven / Bewoners die collectief aan de slag gaan met energiebesparing
Trainer: Jessica Doorn NMU en Rianne Bakker Energie-U
Meedoen? Aanmelden kan via: deze link
Kosten:
De bijeenkomst is kostenloos voor energieinitiatieven
Doe mee met de community of practice voor energie-initiatieven: Leer van andere energieinitiatieven door
ervaringen en kennis uit te wisselen. Heb je onderwerpen die je graag op de agenda ziet, laat het ons weten!

MEETUP DUURZAME WARMTE EN AARDGASVRIJ
Nu de transitievisie warmte in elke gemeente vorm begint te krijgen staan er steeds meer initiatieven op die zelf
aan de slag willen gaan met duurzame warmte. De uitdaging zit zowel op technisch vlak (welke warmtebronnen
zijn beschikbaar in onze buurt of wijk?) alsook op sociaal vlak (hoe kan ik mijn buurtbewoners activeren om zelf
aan de slag te gaan of mee te doen met het wijkinitiatief?).
Op 26 oktober om 19.30 uur organiseren we de meetup voor
Duurzame warmte en aardgasvrij! Deel je kennis en ervaringen met
elkaar, stel je vragen en ga in discussie.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
- De techniek rondom aquathermie, er zijn verschillende manieren
om huizen te verwarmen met aquathermie en een warmtenet. Een grote warmtepomp, kleine
warmtepompen, voor de niet goed geïsoleerde huizen hoge temperatuur, voor de wel goed geïsoleerde
huizen het retourwater. Of aquathermie in combi met zonneboilers. Zonneboilers, warmtepompen en een
warmtenet. En dan heb je nog opslag van warmte in de bodem.
- Meekrijgen van bewoners door thema’s te koppelen: hoe kun je ontwikkelingen en thema’s gebruiken om
draagvlak en haalbaarheid te vergroten? Hoe krijg je 60+ bewoners mee? Vergroening en leefbaarheid in de
wijk spreken een andere doelgroep aan, en kan ervoor zorgen dat een grotere groep bewoners bereikt
worden. Heb je hier ervaring mee? Laat het weten!
- Onderwerpen voor een volgende uitwisselingsessie.
Heb je zelf al vragen die je graag zou willen stellen? Laat het weten zodat we dit op het programma kunnen zetten
van de meetup via j.doorn@nmu.nl. Meld je aan voor deze meetup via het online registratieformulier
De COP wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Energie-U in opdracht van U-Thuis, het
samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Utrecht met als doel om energiebesparing bij particuliere
bewoners te versnellen.

