
Welkom 



Welkom en programma

Jet Groen - Kamp C 
Soetkin Goris - Trizone

Droom voor ons co-woon-
project, om in eigen energie te 
kunnen voorzien

Bevolking bewust krijgen van de 
klimaatuitdaging. 
• Lokale besturen willen graag 

beginnen… 
• Energieteams
• Ondersteuning?

CVPP ontwikkelen in een wijk samen 
met sociale huurders, scholen functies 
en andere bewoners

Energie onafhankelijkheid
Delen van energie



“Terugblik droomdagen –vooruitblik durfdagen”
Soetkin Goris van Trizone | procesbegeleider

18u30 – 18u45

https://trizone.be/#home


Initiatieven in de gemeente
faciliteren, uitwerken. Mee initiatief 
nemen. Burgers warm maken. 
Mee participeren
van maatschappelijke kwetsbaren.

Lokale energienetten, 
ecologisch wonen, 
goedkoop energieneutraal
• Virtual powerplant
• B2B coöperatieve
• Warmtepomp

• Gedeeld net

Ik wil (te weten komen hoe ik) zelf 
een lokaal initiatief kan opstarten en 
samenwerking voor opwekken van 
energie. 

Waar info te vinden?

Energie uit PV is niet constant. Hoe is de 

afrekening in een cVPP? Business Case?

Mensen krijgen schrik om te investeren in PV 
wegens de slimme meter

Droom voor ons 

co-woonproject, 

om in eigen energie te 
kunnen voorzien

Alle oude huizen op weg naar 
energieneutraal op een betaalbare wijze
• Wat met moeilijke investeringen met 

lange terugverdientijd?
• Hoe sociaal zwakkeren erbij betrekken?

• Hoe opslag jaar rond?

• Wat kan gemeente concreet doen?

Zo snel mogelijk 
voldoende mensen 
activeren en 
informeren om 
concrete 

ENERGIETRANSITIE
te kunnen realiseren!
Warmte uitwisselen 
over openbare 
domeingrenzen ?!



“Hoe wordt je als gemeenschap een speler in de energiemarkt”
Ruth Mourik van Duneworks

“Loenen binnen 20 jaar energieneutraal”
Jasper Kroondijk van Qirion | adviseur energietransitie

“Sint-Amandsberg Dampoort |Gent” door 'EnerGent'
Jeroen Baets van EnerGent | projectcoördinator 

18u45 – 19u45

Durfavond_Ruth.pptx
http://www.duneworks.nl/
file:///C:/Users/pausegr/Desktop/Interreg cVPP - Loenen presentatie Durfdagen KampC.pptm
https://www.qirion.nl/
EnerGent_20190423_durfavond.pptx
https://energent.be/


20u00 – 21u45

ZELF AAN DE SLAG 



CAFETARIA

PUT

DE DEN 



Werksessie:

20u00 – 20u20 
focusvraag en voorstellingsronde 

20u20 – 20u40
Ronde 1

20u45 – 21u05
Ronde 2

20u10 – 21u30
Ronde 3

20u00 – 21u30



Experten komen langs 

Wie? 

Ruth Mourik
Luc van Summeren
Randall Hanegraaf
Antje Schurmans



Experten komen langs 

Wat? 

Jacob Demeyer
Jasper Kroondijk
Astrid van Sprang



Experten komen langs 

Hoe?

Jan Gilot
Marc Bellinkx
Jeroen Baets



Korte pauze
Bar open 



Cohousing | Burgerinitiatief: 

• Wie? 

• Wat?

• Hoe?

Lokale overheid: 

• Wie? 

• Wat?

• Hoe?

Burgers met goesting:

• Wie? 

• Wat?

• Hoe?



Slotwoord 
en toelichting verder verloop

Noteer de Uitstap en 2de Durfdag :

Zaterdag 25 mei Uitstap 
Dinsdag 4 juni 2de Durfdag van 18u00 – 22u00

Doel van het cVPP project:
Minstens 3 gemeenschappen kunnen een DOE traject volgen 
vanaf september 2019. 

21u45 – 22u00



Dank je!
Café  open tot 22u30
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Associated Partners


