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AFRONDING
BIJEENKOMST

Samenbrengen expertises BEON - Pioneering
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opwerking tot
hoogwaardige
biobrandstof
- snippers
- pellets

- pyrolyse olie

biomassa

lokale
energie-

omzetting

netwerk
- warmte

- groengas/biogas
- elektriciteit

organische
reststoffen

externe
energie-

omzetting

maatschappelijk
vastgoed

woon
wijk

boerderij

fabriek

Innovatie-en marktplan – eerste aanzet

Niet meer
vergelijken

met aardgas!

Restwarmte
benutting

Hybride
warmte-
pompen

totaalpakket
aan duurzame

energie
ontwikkelen

Opslag
warmte/

koude

pilotwijken

Voorlichtings
sessies

bio-warmte
Inzet

energie
coaches

Omzetting
van stroom

overschotten

CO2 opvang en
hergebruik

Warmtenetten
aantrekkelijker en

transparanter maken

Actieplan
pyrolyse

Actieplan
vergisting

Boerderij
vergisters

Biobased
materialen

Infrastructuur
ontwikkeling

Demonstratie in
voorbeeldprojecten

Biomassa
certificatie

Transparantie
over

herkomst

Overschot
omzetten in
producten of

andere
energiedragers

Omzetting
laagwaardige

Biomassa

Combinatie
met

verwerking

Gasunie In 2050 is al het gas in
gebouwde omgeving

groen, alleen industrie
gebruikt nog beetje

aardgas

Dit is 2030

Goed bezig in Twente!!



18-4-2018

3

workshop A
bestaande woningbouw

Herman Grendelman

workshop A
Een beetje gas kan ook…

Jaarlijks een wijk voorzien
van hybride warmte

pompen en
zonnepanelen

Maar dan echt Twents
groen gas!
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workshop B
scholen willen duurzaam worden

workshop B
Verduurzaming maatschappelijk
vastgoed en gebouwen
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workshop B
Warmtenet Hengelo

Lieuwe
Leijstra

workshop B
Oplossing met houtpellets…
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workshop C
De routekaartpuzzel

1. Hoe gaat de bouwkolom de corporaties
helpen met innovaties, leercurves en
prijsreducties?

Hallo,
hallo….

Congrestival 31 mei
• Bijeenkomst van programma Nieuwe Energie

Overijssel
• wat nemen we mee vanuit GO-Duurzaam? Wat

kunnen bedrijven aan diensten en producten
aanbieden om het process te versnellen?

• meedenken over de mogelijkheden
• totaaloplossingen
• duurzame opwek combinaties
• Meldpunt regelgeving
• Combi met onderhoud
• Met Energiefonds
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BEON en Pioneering

hoe gaan we samen verder?
• innovatie-, markt en opleidingsprogramma
• proefprojecten voor maatschappelijk vastgoed
• vraagbaak voor MKB innovatieve projecten
• BEON: verder met duurzame opwek energie
• Pioneering: verder met routekaarten en

energiebesparing

EINDE

Pioneering en
Bio-energiecluster Oost-Nederland

info@pioneering.nl
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl

communicatie@bioenergieclusteroostnederland.nl
www.bioenergieclusteroostnederland.nl


