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Datum: 19 april 2022
Tijdstip: aanvang 13.00 uur
Locatie: Online
Aanmelden: Via de website
Kosten:	 Deelname	is	gratis

Beste heer, mevrouw,

Op 19 april aanstaande organiseren de provincie Overijssel en het Gebruikersplatform Bodemenergie 
een webinar over het optimaliseren van bodemenergiesystemen in gemeentes. Tijdens dit online 
event gaan de sprekers vooral in op het perspectief  dat de klimaatinstallatie met koude- en 
Warmteopslag in de bodem biedt voor verduurzaming en de rol die goed beheer daarin vervult.

Gericht op gemeenten
Het webinar is met name bedoeld voor eigenaren en vergunninghouders van WKO-systemen. De 
sprekers willen hen informeren over enerzijds de kansen die bodemenergie biedt, maar anderzijds 
ook over de randvoorwaarden die men in de gaten moet houden. Het beheer en het daarbij horende 
optimalisaties zijn cruciaal om de energiewinning uit de bodem maximaal te benutten. Naast de 
bezitters aan de systemen is het webinar ook uitermate geschikt voor gemeenteambtenaren die in 
hun werk met WKO-systeem te maken hebben, evenals voor adviseurs en technici die meer willen 
weten over het beheer.

Tweetal	introducties
Het webinar start om 13.00 uur met een opening door dagvoorzitter Henk van Zoelen. Vervolgens 
zijn er introducties door Marleen Volkers- Schokker, programmaleider Warmte Nieuwe Energie bij de 
provincie Overijssel en Ad van Bokhoven van KWA Bedrijfsadviseurs over het verduurzamen van 
klimaatinstallaties met hulp van bodemenergie.

Specialisten aan het woord
Specialist Ivo Everts gaat daarna in op het optimaliseren van bestaande WKO-installaties. Naast het 
geven van algemene informatie bespreekt hij ook een typerend voorbeeld uit de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Als laatste spreker zal John Tsoutsanis van het Rijksvastgoedbedrijf ingaan op de wijze 
waarop het Rijk de gebouwen met WKO optimaliseert die zij onder beheer heeft. Tijdens de sessies 
kunt u vragen stellen en na elke presentatie zal de dagvoorzitter vragen uit de chat voorleggen, die 
de sprekers dan zullen beantwoorden. De bijeenkomst is, na een plenaire terugkoppeling en 
eventuele conclusies, om 15.00 uur afgelopen.

Aanmelden
Aanmelden voor het event op donderdag 19 april kan via het aanmeldformulier op de website van 
Gebruikersplatform Bodemenergie. Deelname is gratis.

Met vriendelijke groet,

Dick Westgeest
Voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie
info@gebruikersplatformbodemenergie.nl
Voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie

Webinar over herstel en toekomst
bestendig beheer van WKOsystemen
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Programma van het webinar op 19 april 2022

13.00 Opening door de dagvoorzitter Henk van Zoelen

13.10 Welkomstwoord 
 Door Marleen Volkers- Schokker, programmaleider Warmte Nieuwe Energie 
bij de provincie Overijssel

13.15 Verduurzaming van klimaatbeheersing door middel van Bodemenergie 
Door Ad van Bokhoven, adviseur bij KWA Bedrijfsadviseurs

13.30 Beantwoording	van	vragen	en	reacties

13.45 Optimalisatie	van		de	WKO-installaties	via	een	WKO-scan	en	bespreken	van	een	
	praktijkvoorbeeld n.a.v. de optimalisaties aan het WKO-systeem bij de gemeente  
Alphen aan den Rijn
Door Ivo Everts, eigenaar en specialist bij AtesControl

14.05 Beantwoording	van	vragen	en	reacties

14.20 korte pauze

14.25 Optimalisatie	van	gebouwen	met	WKO	onder	beheer	van	het	Rijksvastgoedbedrijf	
Door John Tsoutsanis, adviseur bij Rijksvastgoedbedrijf

14.40 Beantwoording	van	vragen	en	reacties

14.55 Plenaire terugkoppeling en conclusie

15.00 Einde	bijeenkomst


