
Afscheid van Aardgas
Betaalbaar en duurzaam renoveren van gasgestookte collectieve installaties

donderdag 28 september 2017
Veerensmederij Amersfoort

Meer over de locatie etc. zie ommezijde. Direct inschrijven? Ga naar:

10.00-10.15 uur Ontvangst & aanvang Job Schipper, Directeur Aenergie

Nederland moet zich houden aan de 
klimaatafspraken die in Parijs getekend zijn.  
Dat betekent onder andere dat alle woningen in 
Nederland in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. 
Welke ontwikkelingen zijn nu al in gang gezet? 
Hoe verloopt de energietransitie? Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld in Rotterdam?

Aardgasvrij, Warmtewet, CO2- neutraal, BENG, 
ZEN, Nom, wet- en regelgeving, nieuwbouw, 
bestaande bouw, diversiteit aan systemen en niet
te vergeten: de verschillende doelgroepen. 
Marco geeft u inzicht in dit complexe geheel.
Met duidelijke handvatten biedt hij u structuur in de 
inmiddels ontstane jungle, met praktijkvoorbeelden, 
zodat u de juiste keuzes kunt maken.

10.15-11.00 uur
Hoe verloopt de 
Energietransitie naar 
een klimaatneutraal 
Nederland in 2050?

14.15-15.00 uur
Overgaan op 
aardgasvrij: 
Houd vast aan 
structuur
– ‘no regret’!

16.00-17.00 uur  Afsluiting & Borrel

11.15 -12.00 uur
10 Redenen om 
geen gas meer te 
gebruiken 

12.00-12.45 uur
Aardgasloze 
oplossingen op wijk- 
en gebouwniveau

13.30-14.15 uur
Betaalbaar gasloos 
renoveren  

15.30-16.00 uur
Forumdiscussie 

12.45-13.30 uur Lunch met verse soep en luxe belegde broodjes en fruit

15.00-15.15 uur Thee

11.00-11.15 uur Koffie

15.15 -15.30 uur Spetterende verrassing

Gas is bij nieuwbouw allang niet meer nodig om 
gebouwen mee te verwarmen, laat staan om te 
koken. Ook bestaande gebouwen kunnen van 
het aardgas. Wat zijn voor woningcorporaties de 
kansen en belemmeringen om in de bestaande 
bouw van het aardgas af te gaan? Ronald legt 
uit wat gezien wordt als obstakels en geeft 
praktijkvoorbeelden van hoe het wél kan.

Welke mogelijkheden zijn er om uw collectieve 
gasinstallaties te vervangen? Kan een heel 
collectief in een keer vervangen worden door een 
aardgasloos systeem? Welke oplossingen worden 
nu al toegepast en wat zijn de ervaringen daarmee? 
Welke stappen zijn nodig en wie doen er mee?

De energietransitie brengt een enorme investering 
met zich mee, geraamd tot 5,5 miljard euro per jaar. 
Wat betekent dit voor u en hoe kunt u de renovatie 
betaalbaar houden? 

Op basis van prikkelende stellingen gaan we de 
discussie aan – stel ook uw vragen!

Ronald Schilt, Directeur Merosch.
Ronald heeft ruim 20 jaar ervaring 
op het gebied van duurzame 
technieken en het ‘organiseren 
van de wil’ om te komen tot 
een gezonde en duurzame 
samenleving. 

Frans Rooijers, Directeur 
CE Delft. Frans is al sinds 
1980 werkzaam op het gebied 
van energiebesparing en de 
elektriciteitsvoorziening.

Ronald Franken, 
Belangenbehartiger Energie 
en Duurzaamheid bij Aedes 
vereniging van woningcorporaties.

Ronald Schilt, Frans Rooijers, 
Ronald Franken, Marco Kessen

Jan Rotmans, Hoogleraar 
transitiekunde aan de Erasmus 
Universiteit en internationale 
autoriteit op het gebied van 
transities & duurzaamheid.

Marco Kessen, Specialist 
Installatietechniek WonenBreburg. 
Marco heeft veel ervaring op 
gebied van gebouwbeheer binnen 
technische, inkoop en commerciële 
functies.

Het programma

Uw dagvoorzitter is Ronald van der Horst, Manager Sales en Inkoop, Aenergie

www.aenergie.nl/afscheid-aardgas

www.aenergie.nl/afscheid-aardgas


Afscheid van Aardgas

Voor wie
Voor iedereen die te maken heeft met het renoveren van woningen 
en vervangen van collectieve systemen. Dit varieert van de 
beleidsmedewerker, manager vastgoed, manager financiën, tot hoofd 
technische dienst of hoofd bedrijfsbureau binnen o.a. woningcorporaties, 
Verenigingen van Eigenaren en zorginstellingen.

Locatie
De Veerensmederij Amersfoort. Dit rijksmonument bevindt zich op
10 minuten lopen van station Amersfoort centraal en beschikt over 
volop gratis parkeergelegenheid.

Prijs
Het event is gratis voor deelnemers aan Aenergie. Voor niet-
deelnemers vragen wij een bijdrage van €199,- excl. BTW.

Inschrijven
Meld u vóór 20 september aan via onze website:

www.aenergie.nl/afscheid-aardgas

Betaalbaar en duurzaam renoveren van gasgestookte 
collectieve installaties

donderdag 28 september 2017
Veerensmederij Amersfoort

Contactgegevens:
Marathon 9F, 1213 PE Hilversum
Postbus 8056, 1201 HB Hilversum
Tel.: 035 - 33 33 500
info@aenergie.nl
www.aenergie.nl

U W  E N E R G I E S P E C I A L I S T  V O O R  Z A K E L I J K E  A A N S L U I T I N G E N
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