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Warmtenetwerk studiereizen
Studiereis 2022

Sinds jaar en dag organiseert Stichting Warmtenetwerk jaarlijks een hoog gewaardeerde buitenlandse 

studiereis. De laatste jaren maakte Corona de organisatie van een buitenlandse reis onmogelijk. Vorig jaar 

organiseerden wij een 2-daagse reis naar Limburg en dit jaar gaan we weer naar het buitenland: Berlijn.

Het is een uitgelezen kans om samen met Nederlandse geïnteresseerden enkele dagen te worden 

ondergedompeld in buitenlandse warmtenetpraktijken. Het programma wordt altijd afgewisseld door 

presentaties, discussies en het bezoeken van sites. Het biedt niet alleen de kans om de zaken eens heel 

anders te bezien, maar ook om nieuwe ideeën op te doen. Het biedt daarnaast ook de mogelijkheid om 

diverse Nederlandse mensen, op de een of andere manier verbonden met warmtenetten, beter te leren 

kennen en zo de blik op de warmtetransitie te verruimen. We streven daarom naar een brede samenstelling 

van de groep: warmtebedrijven, overheden, adviseurs, onderzoekers, leveranciers, aannemers, 

vastgoedeigenaren, etc. 

We gaan interessante projecten bezoeken van Vattenfall en van E.ON (moederberdrijf van Essent). Uiteraard 

horen we ook van hun plannen voor verduurzaming en groei van warmtenetten. Daarnaast gaan we in discussie 

met AGFW (het Duitse Warmtenetwerk) en met BDEW (het Duitse Energie Nederland). Gelukkig is er ook tijd 

om samen wat van Berlijn te zien en hopen we te genieten van elkaars gezelschap.

De reis zal dit jaar plaatsvinden met de trein. Dat vinden wij milieu- en wachttijden vriendelijker dan vliegen. 
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Het programma

Dag 1: woensdag 28 september

- Treinreis vanaf station Amersfoort, vertrek 

09.45, aankomst Berlijn 16.30 lunch wordt 

verzorgd in de trein

- Met de U-Bahn naar Hotel Westin Grand Berlin 

aan de Unter den Linden

- Welkom en presentatie door Ernst Japikse, 

voorzitter van Stichting Warmtenetwerk 

- Presentatie door en discussie met Werner 

Lutsch, voorzitter van AGFW over 

verduurzaming, bronnenstrategie en aardgas

- Diner in restaurant Gendarmerie, op 

loopafstand van het hotel
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Westin Grand Berlin Hotel



Dag 2: donderdag 29 september 

- We zijn vandaag te gast bij E.ON in het 

stadsdeel Adlershof met WISTA (Stadt für 

Wissenschaft, Wirtschaft und Medien) en 

Humboldt Universiteit

- Bezoek Smart City met innovatieve 

oplossingen als Power-to-Heat, lage 

temperatuurnetten, warmteopslag en gebruik 

zonnewarmte

- We vernemen lessons learned en ideeën voor 

innovaties

- Wandeling door het centrum van Berlijn met 

een gids

- Diner in de Fernseh-Turm

Studiereis 2022



Dag 3: vrijdag 30 september

- We zijn te gast bij Vattenfall

- Bezoek aan de koudecentrale en het koudenet 

op de Potsdamer Platz

- Presentatie en discussie met Vattenfall over 

verduurzaming en bronnenstrategie

- Na de lunch brengen we een bezoek aan de 

Reichstag

- Om 15.56 stappen wij weer op de trein en 

komen om 22.30 aan in Amersfoort 
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Praktische informatie
Studiereis 2022

Kosten: € 1.295 

Hierbij inbegrepen: reis naar en in Berlijn, ontbijt, lunches, diners, 

toegangsbewijzen en gids

Inschrijven

U kunt tot 31 augustus inschrijven op deze reis via deze link. Let op: 

er kunnen maximaal 50 mensen mee. We gaan in principe uit van de 

volgorde van binnenkomst, maar we streven ook naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging over de verschillende groepen deelnemers. Uw 

deelname wordt op 5 september bevestigd. Uw inschrijving is echter pas 

definitief nadat de factuur volledig voldaan is. Annuleren is na betaling 

van de factuur niet meer mogelijk.

Organisatie

Alyssa van Dansik, Simone Ploumen, Maurice Verhulst, Wim Mans

https://www.formdesk.com/hetbranchebureau/StudiereisSWN22



