Uitnodiging

Minisymposium: Zaaien en oogsten!
Duurzame alternatieven voor het verwarmen (en koelen) van (school) gebouwen
Woensdag 21 november
Jacobus Fruytier scholengemeenschap Anklaarseweg 71, Apeldoorn.
Afgelopen voorjaar hebben 9 reformatorische scholen* het ‘Manifest voor Duurzaam Reformatorisch
Onderwijs’ ondertekend. Daarmee hebben de scholen zich geconformeerd aan het nemen van actieve
stappen op het gebied van duurzaamheid.
Eén van die stappen is energietransitie: hoe kunnen we toewerken naar een gasloze verwarming van onze
scholen en hoe verkleinen we tegelijkertijd onze energie-afhankelijkheid?
De Jacobus Fruytier scholengemeenschap, advies- en ingenieursbureau Tauw, de gemeente Apeldoorn,
Waterschap Vallei en Veluwe, Kerschoten Energie Neutraal (KEN) en Hollander Techniek nodigen u van
harte uit om hierover van gedachten te wisselen en samen te verkennen in hoeverre de verwarming én
de koeling van een (school) gebouw kan plaatsvinden met restwarmte/koude uit de
omgeving.
Programma
14:00 uur		

Inloop met koffie en thee

14:30 uur		
Welkomstwoord dagvoorzitter en interview met de 			
			presentators
			
Gasloos verwarmen en koelen vanuit 4 invalshoeken
			
(presentatie + ruimte voor discussie)
					
• We willen naar gasloze warmte (Marjolein Tillema, KEN /
					 gemeente Apeldoorn)
					
• We kunnen naar gasloze warmte (Simon Bos, advies- en
					 ingenieursbureau Tauw)
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Pauze

					• We hebben gasloze warmte
					
(Joep van Doornik, Waterschap Vallei en Veluwe)
					
• We maken gasloze verwarming (Joris Hemme, Hollander Techniek)
		
Forum met de leerlingen olv dagvoorzitter met de zaal
Leerlingen aan het woord: Onze toekomst!
Hoe verder? Waarom zouden we niet duurzaam doen!
17:00 uur		

Afsluiting met een hapje en een drankje

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan het symposium is gratis en iedereen is welkom. Wel stellen we een aanmelding vooraf op
prijs. Dat kan via deze webpagina.
*Van Lodenstein College, de Gomarus Scholengemeenschap, het Calvijn College, het Wartburg College, de Pieter Zandt
Scholengemeenschap, de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, het Driestar College, het Hoornbeeck College en Driestar Educatief.

