
Evaluatie materiaal 
 
Link naar de webinarreeks: https://www.youtube.com/watch?v=4kPEuDKJ3BI 

 

 
1. Bekijk de eerste presentatie van Bert Strijker en Ruben Schutter van Transitiemakers 

over het Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen.  

In de Q&A wordt gesproken over een regionale aanjager. Wat zou zijn of naar rol kunnen 

zijn? 
 

 

 
2. Bekijk de tweede presentatie van Martha Deen en Thijs Scholten van CE Delft over 

Smart Thermal Grids en bedrijventerreinen (v.a. minuut 30).  

Thijs Scholten gaat in op waar je Smart Thermal Grids kan toepassen. In wat voor 
omstandigheden zou je Smart Thermal Grids kunnen toepassen? En wat is het potentieel 

in Nederland op basis van de analyse van CE Delft? 

 

 

 
3. Bekijk de 4 pitches van Mark Welle (Kuijpers Ecopartners), Arjen de Jong (Blueterra), 

Edwin Dalenoord (Warmtebedrijf Amersfoort) en Arthur van der Lee (Dutch Climate 

Systems). Kies op basis van de pitches een spreker uit en bekijk de desbetreffende 

‘break-out sessie’ en kies een oplossing uit. Welk probleem lost de oplossing volgens 

jou op?   

 

 

 
4. Bekijk de presentatie van Stan Verstraete (rond 1u18m), procesmanager duurzaamheid 

van Parkmanagement Waarderpolder. Hoe is op het bedrijventerrein verduurzaming 

georganiseerd?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kPEuDKJ3BI


 

 

 

Optioneel materiaal 
• Use case Mijnwater als voorbeeld van een Smart Thermal Grid.  

• Meer dan 100 innovaties om utiliteits gebouwen te verduurzamen: 

https://uptempo.nu/utiliteit/  

Antwoordmodel 
1) Subjectief. 
2) Warmtebronnen, warmtevraag met verschillende temperatuurbehoefte en die varieert in 

tijd (vb. seizoenseffect) en mogelijkheid om warmte op te slaan, zoals in een WKO. 
Bovendien dichtbebouwde gebieden voor een korte transportafstand. In Nederland is in 
20-30% van de buurten potentie voor smart thermal grids, ervan uitgaande dat de 
warmtevraag van woningen en gebouwen met 25% afneemt door onder meer isoleren. 
Dat komt neer op 80-145 PJ warmte en 2-4 PJ koude.  

3) Subjectief. Voorbeelden innovaties: Modulaire WKO (Kuijpers Ecopartners),  Heatscan 
(Blueterra), bedrijventerrein als start verduurzaming van de stad (Warmtebedrijf 
Amersfoort) en Icecube (Dutch Climate Systems).  

4) Open antwoord. Enkele elementen: park management ism. Gemeente, adviesbureau 
Royal Haskoning DHV, kansen voor restwarmte geduid, draagvlak onderzoek bij 
ondernemers, technisch economisch onderzoek, definitie van een concessiegebied, 
vergunningenscan.  

https://r-aces.eu/use_case/using-coal-mine-water-as-source-for-district-heating/
https://uptempo.nu/utiliteit/

