UITNODIGING WORKSHOP

Workshop over de inzet van bodemenergie bij
NS Station Eindhoven
Datum:

donderdag 29 september

Tijdstip:

13:00 tot 17:00 uur

Locatie:

Centraal Station Eindhoven

Aanmelden:

Via het aanmeldformulier op de website

Kosten:

Deelname is gratis (max. 30 deelnemers)

Op donderdag 29 september 2022 organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie, samen met NS Stations, een
workshop over de toepassing van bodemenergie bij het station in Eindhoven. Een groot deel van de NS Stations in
Nederland draait al op duurzame energie en vooral de grote stations hebben een WKO-systeem of worden daarmee
uitgerust. Een mooi voorbeeld is het NS Station in Eindhoven. Wil je meer weten over dit project, dat mogelijk als
voorbeeld voor ander eindgebruikers kan dienen, bezoek dan de workshop met rondleiding bij het NS Station in
Eindhoven.
Na een welkomstwoord van dagvoorzitter Henk van Zoelen, start de workshop met een presentatie door Marieke Keijzers.
Zij werkt als stationsmanager in Eindhoven en weet alles over de ins en outs van deze locatie. Ook geeft zij interessante
achtergrondinformatie over de speciale eigenschappen van het stationsbedrijf.
Daarna gaat collega Katelijn van den Berg, programmamanager duurzaamheid bij NS Stations, meer in detail in op de
duurzaamheidsambities van de NS. Tot slot zal Björn Kouwenhoven, senior-adviseur bij NS Station uitgebreid de specifieke
kenmerken uit de doeken doen van het energiebeleid en de WKO-installaties bij de NS. De bijeenkomst wordt afgesloten
met een rondleiding langs de installaties op het NS Station van Eindhoven.
Aanmelden
Aanmelden voor het event op donderdag 29 september in Eindhoven kan via het aanmeldformulier op de website van
Gebruikersplatform Bodemenergie. Deelname is gratis.
Met vriendelijke groet,
Dick Westgeest
Voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie
T: 06 47 06 70 57
d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl

www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

Programma workshop NS Station Eindhoven CS donderdag 29 september

12.30
13.10
13.00

Inloop met koffie, thee en water

13.10

Ins en outs over NS Station Eindhoven CS
door Marieke Keijzers, Stationsmanager bij NS Station Eindhoven CS.

13.30

Vragen en reacties

13.40

Opening en welkomstwoord door Henk van Zoelen (RWS)

Duurzaamheidsambities van de NS
  door Katelijn van den Berg, programmamanager Duurzaamheid NS Stations.

14.00

Vragen en reacties

14.10

De specifieke kenmerken van het energiebeleid en toepassing van WKO-installaties bij de NS.
door Björn Kouwenhoven, senior-adviseur NS Stations

14.30

Vragen en reacties

14.40

Pauze

15.10

Bediscussiëren van stellingen/vragen aan meerdere tafels

16.10

Plenaire terugkoppeling en conclusies

16.20

Rondleiding door technische ruimte en netwerkborrel

17.00

Einde bijeenkomtst


www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

