Uitnodiging
Voorjaarsbijeenkomst
Kenniskring
Biomassa uit natuur en landschap
Datum

donderdag 26 mei 2016

Tijd

15.00 – 17.00 uur

Locatie

zwembad De Marke
Daendelsweg 2A
8051 Hattem

Aanmelding

via info@igev.nl

Deelname

gratis

Inzet van hout voor duurzame verwarming
Eigen groenstromen lokaal inzetten voor verduurzaming van
de warmtevraag. Direct of indirect. Vooral voor grote
warmtevragers als zwembaden kan dit interessant zijn. In
Hattem hebben partijen enkele jaren de handen ineen geslagen
om dit te realiseren. Op 26 mei gaat de kenniskring
Biomassa uit Natuur en Landschap hier op bezoek bij
zwembad De Marke waar een houtketel zorgt voor de verwarming van de zwemwater.
In het programma zal volop aandacht zijn voor de winst die bereikt kan worden op het gebied
van duurzaamheid. Ook zal ingegaan worden op belangrijke aandachtspunten, zoals de keuze
voor locatie, organisatie en aanbesteding. Ook voor de keuze voor pellets of snippers en het
type en de capaciteit van de ketel en eventuele back-up. Verder aandacht voor de kwaliteit en
continuïteit van de brandstoflevering en subsidiemogelijkheden en financiële haalbaarheid.
Gemeenten worden van harte uitgenodigd om hun ideeën en
uitgewerkte casussen in te brengen voor een nadere
beschouwing.
Het programma is interessant niet alleen voor de vaste leden
van de kenniskring, maar vooral ook voor
gebouwbeheerders die geïnteresseerd zijn in de
verduurzaming van de warmtevraag.

Programma
15.00 uur

Welkom
Frans Feil, coördinator kenniskring
Jan Mulder, zwembad De Marke

15.10 uur

Peter Slot (Unica)
Unica heeft met ROVA de ketel geïnstalleerd en is verantwoordelijk voor het
onderhoud. Peter Slot zal ingaan op de totstandkoming van het project en de
organisatie.

15.30 uur

Excursie
Bezichtiging houtketel onder leiding van Jan Mulder

16.15 uur

René Nijboer (Tubro)
Tubro heeft veel houtketels geïnstalleerd bij zwembaden en directeur René Nijboer
zal ingaan op belangrijke factoren voor de ketel- en brandstofkeuze.

16.45 uur

Frans Feil
ISDE regeling en financiële haalbaarheid

16.50 uur

Vervolg en bespreking casussen
Bespreking casussen van gemeenten en borging van kwaliteit en continuïteit in de
brandstoflevering uit natuur en landschap.

17.00 uur

Afsluiting & netwerkborrel

De kenniskring Biomassa uit Natuur en Landschap is een activiteit van IGEV: het
Innovatiecentrum voor Groene Economie Noord Veluwe.
Bij de kenniskring gaat het om kennisuitwisseling tussen deelnemers om:
Meer biomassa uit natuur en landschap in te zetten voor economische activiteiten in de regio met
een positieve bijdrage voor de werkgelegenheid en voor verduurzaming van de lokale economie.
De kenniskring staat open voor alle bedrijven en (overheids-)organisaties in de regio Noord
Veluwe en is opgezet om ervaringen te delen, mogelijkheden te bespreken en nieuwe projecten te
ontwikkelen op het gebied van biomassa uit natuur en landschap.

