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Sinds jaar en dag organiseert Warmtenetwerk jaarlijks een hoog gewaardeerde buitenlandse studiereis. 
Het vormt voor velen een uitgelezen kans om samen met Nederlandse geïnteresseerden enkele dagen te 
worden ondergedompeld in buitenlandse warmtenet praktijken. 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 stemmen het programma af op actuele vragen die leven in Nederland. En dat zijn er anno 2019 heel 
wat. De voorbereidingen van de studiereis zijn we vroeg dit jaar gestart in de vorm van een enquête. De 
belangrijkste onderwerpen die hieruit naar voren kwamen lopen uiteen van strategische planning, 
toekomstbestendigheid van warmtenetten, de duurzaamheid, bedrijfsvoering van grote warmtenetten in 
stedelijke agglomeraties, temperaturen, innovaties in het algemeen, bestaande bouw aansluiten, 
kostenreducties, zoektocht naar duurzame bronnen, organisatie, rol van gemeenten, aanbesteding, 
draagvlak creëren, etc. 

Op basis van dit wensenlijstje zijn we aan de slag gegaan en we hebben een land gevonden dat 
verrassend veel kennis en ervaring heeft op deze gebieden: FINLAND!
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“Finland, land van 1000 meren en 300 warmtebedrijven”

In Finland wonen 5,5 miljoen mensen in een heel groot land. Toch is ongeveer de helft van 
alle woningen aangesloten op een warmtenet. Er ligt dan ook in totaal 15.000 km 
warmteleiding in de grond en dat groeit nog elk jaar met bijna 500 km. De Finnen focussen 
niet alleen op verdere groei, maar ook op verduurzaming van de bronnen en reductie van de 
warmtevraag. Al bijna de helft van de warmteproductie komt nu al uit duurzame bronnen. 
Men put daarbij uit een breed scala aan bronnen. Zo is de momenteel in Nederland veel 
besproken TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) in Finland al enkele jaren realiteit. Ook 
zijn er warmtebedrijven die overtollige warmte van hun afnemers inkopen. De prijs die het 
warmtebedrijf hiervoor betaalt staat gewoon op hun website.

Ook de wijze van samenwerking tussen warmtebedrijven, industriële bedrijven en overheden 
is heel interessant. De Finnen slagen er daarnaast ook nog in om volgens Euroheat & Power de 
laagste warmtetarieven te hebben in Europa. 

We hebben in Finland een heel interessante partner gevonden: Finland DHC, een soort 
zusterorganisatie van Warmtenetwerk. Samen met Emmi Koskimies van Finland DHC zijn we er 
in geslaagd een maatprogramma samen te stellen dat maximaal aansluit bij de thema’s die in 
Nederland actueel zijn. We focussen daarbij op twee stedelijke gebieden: Helsinki en Turku.

Emmi Koskimies 



Het programma, dag 1

Woensdag 2 oktober 

- Vlucht van Amsterdam (14.00 uur) naar Helsinki
- Busreis van Helsinki naar Turku 
- Diner, overnachting en voor de liefhebbers een 

bezoek aan de Finse sauna
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Donderdag 3 oktober 

- Seminars en workshops door diverse 
directeuren van 4 warmtebedrijven over o.a. 
strategisch beleid en planning, ontwikkeling 
duurzame bronnen, innovaties

- Lunch in het maritiem museum
- Bezoek aan twee lokale plants, waaronder een 

TEA plant voor verwarmen èn koelen
- Busreis van Turku naar Helsinki
- Diner en overnachting
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Vrijdag 4 oktober

- Seminars en workshops door diverse 
professionals over o.a. het betrekken van de 
eindgebruiker in het proces van plan, 
samenwerking met alle stakeholders en 
omgevingsmanagement

- Bezoek aan een energiebedrijf
- Vlucht naar Amsterdam (18.10 uur)
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Praktische informatie studiereis 2019

Kosten
Leden: € 1295 
Niet leden: € 1475 

Inschrijven
U kunt tot 10 augustus inschrijven op deze reis. Klik hier om u in te schrijven.

Er kunnen maximaal 50 mensen mee en maximaal 2 mensen van dezelfde 
organisatie/ holding. Na de inschrijving ontvangt u hiervan een 
ontvangstbevestiging. De inschrijving is voorlopig totdat u uiterlijk 17 augustus 
een definitieve bevestiging ontvangt. We gaan in principe uit van de volgorde van 
binnenkomst, maar we streven ook naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
over de verschillende groepen deelnemers.

https://fd8.formdesk.com/hetbranchebureau/aanmeldenstudiereiswarmtenetwerk/?get=1&sidn=854befa98a784f27a9063ff12a466059



