Vooraankondiging

afsluitend symposium
50 energieneutrale woningen in Twente
Maandag 14 september 2015
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: De Kleine Willem, Langestraat 45 Enschede
Het project
De vereniging WoON Twente organiseert een afsluitend symposium over het project
“50 energieneutrale woningen in Twente”.
In de afgelopen 4 jaar hebben 7 woningcorporaties uit Twente in totaal 56 energieneutrale
woningen gebouwd en het project is met succes afgerond.
Voor dit initiatief van de WoON Twente hebben de betrokken corporaties in 2010 een
convenant getekend.
WoON Twente
De woningcorporaties in Twente hebben bijna 10 jaar geleden de vereniging WoON (Wonen
Oost Nederland) opgericht. Eén van de doelen van WoON is, vanuit de netwerkgedachte,
een platform te zijn voor kennismobilisatie en innovatie op het gebied van wonen. Zo is er
bijvoorbeeld een werkgroep “energie en innovatie”.
Vanuit deze werkgroep kwam het initiatief om een plan te ontwikkelen voor de bouw van
minimaal 50 energieneutrale eengezinswoningen in Twente.
Provincie Overijssel
WoON heeft een beroep gedaan op de subsidieregeling “Duurzame energie en
energiebesparing” van de provincie Overijssel. Daarvoor moesten minimaal 50
energieneutrale woningen worden gebouwd. De provincie heeft een subsidie toegekend van
in totaal € 199.000,- voor het project.
Kennis vergaren
Het hoofddoel van het project was om kennis en ervaring op te doen met energieneutraal
bouwen. Doordat iedere corporatie de woningen zelf heeft ontwikkeld zijn inmiddels veel
adviesbureaus en bouwbedrijven uitgedaagd om met een goed concept te komen.
Daardoor heeft het project ook een vliegwielfunctie gehad.

Programma (voorlopig):
Deel 1

: Uitgangspunten en resultaten van het project:

13.00 uur

: Ontvangst

13.30 uur

: Opening door de dagvoorzitter Harm Valk
(senior adviseur Nieman Raadgevend Ingenieurs)

13.40 uur

: Inleiding door Jan Salverda, de voorzitter van WoON Twente

13.55 uur

: Achtergronden en uitgangspunten van het project door Jan Pieter van Dalen
(senior adviseur Nieman Raadgevend Ingenieurs)

14.15 uur

: Carrousel met de deelnemende corporaties o.l.v. Harm Valk.

14.45 uur

: Pauze

Deel 2

: Hoe nu verder in de toekomst?

15.15 uur

: Toekomstvisie van de Provincie op energieneutraal bouwen door
gedeputeerde Erik Lievers

15.30 uur

: Energieneutraal, visie op de toekomst door Chris Zijdeveld.
(voorzitter van de Stichting PassiefBouwen.nl)

15.50 uur

: Forumdiscussie over energieneutraal bouwen o.l.v. Harm Valk met
Chris Zijdeveld, Gert van Werven (senior projectmanager Dura Vermeer),
Frank Ufkes (namens de opdrachtgevers, manager wijkontwikkeling
Welbions) en
Nick Spikkert (een ervaringsdeskundige bewoner uit Borne).

16.30 uur

: Sluiting
Afsluiting met een hapje en een drankje

Met deze aankondiging kunt u al vast de tijd reserveren in uw agenda.
U ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging om u aan te melden.

Contact: Herman Wanschers, voorzitter projectgroep 50 energieneutrale woningen in Twente
p/a WoON Twente, Paul Krugerstraat 44 Hengelo, telefoon:074-2468300

