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T
ijdens de online talkshow over aardwarmte schuiven vijf interessante gasten aan tafel 

bij presentator Donatello Piras voor een goed gesprek over aardwarmte. Zo hebben 

we voor het eerst vertegenwoordigers van het Rijk, de gemeente, de initiatiefnemers 

en natuurlijk bewoners in Nieuwegein bij elkaar gebracht om het onderwerp vanuit 

verschillende invalshoeken te bespreken. En ook ú kunt meepraten! Stel uw vragen tijdens het 

gesprek via de chat.

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Meld u aan via www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken. Heeft u op voorhand al 

vragen die u wilt stellen, dan kunt u die  via het aanmeldformulier met ons delen. Deze live 

uitzending vanuit Nieuwegein vindt plaats op dinsdag 6 oktober van 19.00 tot 20.15 uur en 

is te volgen via een link die u via de mail ontvangt vooraf aan de uitzending. Uiteraard moet u 

zich daarvoor wel even aanmelden.

Dit zijn de gasten

Marieke Schouten, wethouder Energietransitie en 
duurzaamheid van de gemeente Nieuwegein 

Hoe kunnen we voor de warmtevoorziening in onze huizen 

af van het gebruik van fossiele brandstoffen en overstap-

pen naar een schonere brandstof? Dit zijn vragen die ons 

allemaal aangaan: inwoners, gemeente, energiemaat-

schappijen. Veilig, duurzaam, maatschappelijk verant-

woord, zorgvuldig en passend in de omgeving zijn daarbij 

belangrijke randvoorwaarden voor de gemeente. We 

hopen met zoveel mogelijk inwoners in gesprek te komen 

om de verschillende belangen en afwegingen te horen. Als 

college wegen we deze mee in de besluitvorming.

Herman Exalto, programmamanager Geo-energie bij 
het staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN)
Uit een recente studie (WARM) bleek onlangs dat een 

kwart van de Nederlandse woningen in de toekomst 

verwarmd kan worden met aardwarmte. In het Algemeen 

Dagblad liet Herman weten dat er volgens hem geen 

scenario is waarin Nederland zónder aardwarmte haar 

duurzame ambities kan waarmaken.Wat is daarvoor nodig? 

Welke keuzes moeten er gemaakt worden? En wat bete-

kent dat in de praktijk voor onze samenleving?

Joris Peijster, namens Warmtebron Utrecht project-
manager voor Lean
Waar staan we met Lean als één van de eerste aardwarmte-

projecten in de gebouwde omgeving? Joris geeft inzicht in 

de laatste stand van zaken en welke stappen nog genomen 

moeten worden voordat het onderzoek in de bodem kan 

worden voortgezet. Daarnaast zal hij ook zijn licht laten 

schijnen over de risico’s, schadeafhandeling en de ervarin-

gen van consortiumpartners met aardwarmtewinning in het 

buitenland.

Martin van Nieuwenhoven, Bewonerscollectief 
 Aardwarmte Nieuwegein (BAN)
Veel inwoners hebben vragen over aardwarmte en zijn 

bezorgd over de plannen van Warmtebron. Daartoe is door 

en voor bewoners het Bewonerscollectief Aardwarmte 

Nieuwegein (BAN) opgericht. BAN doelstellingen: geen 

aardwarmte-boringen in en nabij de woonwijken, infor-

meren over risico’s bij aardwarmte, het stadsbestuur laten 

waarborgen dat de veiligheid en belangen van bewoners 

(kosten, schaderegeling, milieu etc) in de besluitvorming 

voorop staan, zorgen dat daarvoor alle benodigde feiten en onderzoeken op tafel komen te 

liggen zodat bewoners ook goed onderbouwd kunnen participeren.    

. 

Paul Triepels, initiatiefnemer en voorzitter van 
 Energie-N 
Energie-N is in het leven geroepen om bewoners van Nieu-

wegein te helpen hun woning te verduurzamen en ener-

giezuiniger te maken. “Wij willen mensen over de drempel 

helpen om energiezuiniger te gaan leven, een idee ontstaan 

vanuit urgentiegevoel. Het gebeurt niet vanzelf!” Met 

enthousiasme, ervaring en kennis wil Paul bijdragen aan een 

duurzamer Nieuwegein.

Als televisiepresentator werkte gastheer Donatello Piras 

voor RTL-Z en als vaste commentator schuift hij vaak aan 

bij radio- en tv-programma’s van BNR, NOS, RTL, Jinek, 

Nieuwsuur en Goedemorgen Nederland. Ook is hij bekend als 

politiek analist voor Nederland en Italië. ●

  Van 28 september tot en met 16 oktober 
  Doe mee en denk mee tijdens de 
  Nieuwegeinse Warmteweken!

Tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken van 28 september tot en met 16 oktober willen 

de gemeente, Eneco, Warmtebron Utrecht en Energie-N u informeren en met u in ge-

sprek gaan over tal van thema’s: 

• Het verduurzamen van de stadswarmte met aardwarmte.

• Mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas om uw huis anders te verwarmen 

 en via een andere warmtebron te koken..

• Webinars over hoe u uw huis kunt isoleren. 

• De mogelijke plaatsing van een warmtebuffer aan de Symfonielaan bij het 

 WarmteOverdrachtStation Zuilenstein.

Meld je aan voor een van de bijeenkomsten op www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken 

Praat mee tijdens de online talkshow 
over aardwarmte
Ligt de energiebron van de toekomst diep onder onze voeten te wachten? 
Wat kan aardwarmte betekenen voor de energietransitie? Waar liggen kansen? 
Wat zijn de risico’s? En welke stappen moeten we nog met elkaar zetten om van 
aardwarmte een veilig, verantwoord en gedragen alternatief te maken voor aard-
gas? Deze onderwerpen komen tijdens de online talkshow op dinsdag 6 oktober 
van 19.00 tot 20.15 uur uitgebreid aan bod.
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