
 

Programma 
 

 
10.00 – 10.30 uur Inloop koffie/thee 

 

10.30 – 10.45 uur Opening en ontwikkelingen – Netwerk Aquathermie 

 

10.45 – 11.15 uur RES en Aquathermie in Zeeland – Evert Swart, Waterschap Scheldestromen 

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland is een regionale 
Kopgroep Aquathermie opgericht. In de kopgroep zijn gemeenten, waterschap, 
provincie, de lokale netbeheerder en initiatiefnemers  betrokken. Gezamenlijk 
richten zij zich op de realisatie van aquathermie projecten in het kader van de 
RES en de Regionale Structuur Warmte in Zeeland.  

 

11.15 – 12.15 uur Presentatie Overture – Jan Dees, DNWG Infra B.V. 

Netbeheerder Enduris beheert de TEO installatie Overture. Wat zijn de 
ervaringen met deze installatie tot nu toe? En wat zijn zaken waar specifiek de 
Netbeheerder tegenaan loopt? Na de lunch brengen we een bezoek aan de TEO 
installatie.  

 

12.15 – 12.45 uur Lunch 

 

12.45 – 13.45 uur Wandeling en bezoek Overture – Jan Dees, DNWG Infra B.V. 

 

13.45 – 14.00 uur Pauze 

 

14.00 – 14.15 uur Toelichting traineeopdracht Netbeheer NL en NAT – Cees de Wit 

In november is Cees de Wit – trainee van het nationaal energietraineeship – 

gestart bij Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie. Hij richt zich in zijn 

opdracht in het bijzonder op netbeheerders in relatie tot aquathermie.  

 

14.15 – 14.45 uur WarmingUp en MMIP 4: Wat betekent dit voor aquathermie? – Deltares 

Afgelopen december kreeg Warmtecollectief WarmingUp 9,3 miljoen euro 

subsidie toegekend in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven 

Innovatieprogramma (MMIP). Met een investering van 9,5 miljoen euro door de 

samenwerkingspartners zelf komt het totaal aan beschikbare financiële 

middelen op 18,8 miljoen euro. Hiermee heeft het collectief als doel om 

vraagstukken over kostenreductie en verduurzaming integraal aan te pakken en 

oplossingen daarvoor te ontwikkelen die op vele locaties toepasbaar zijn. EVA 

‘De Energietransitie Versnellen met Aquathermie’ is hier een onderdeel van.  

 

14.45 – 15.00 uur Afronding 

 

 


