Wat zijn de alternatieven voor aardgas?
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Maar liefst 7 miljoen woningen moeten de komende 30 jaar van het gas af. Hoewel 2050 nog heel ver weg
lijkt, zijn er goede redenen om nu al bezig te zijn met het aardgasvrij maken van je bestaande bezit. Door
onderhoudsprogramma’s en portefeuillebeleid verstandig in te richten is de overgang straks makkelijker en
bespaar je dus geld.
Gert-Jan Wesenbeek, Senior adviseur Energie en Duurzaamheid DGMR Raadgevende Ingenieurs, geeft op 24
september tijdens het congres 'Bestaande woningen aardgasvrij – praktische handvatten voor nú' antwoord op
de volgende vragen:
- Wat zijn de alternatieven voor aardgas?;
- Waarin verschillen deze alternatieven qua praktische consequenties voor een gebouweigenaar?;
- Hoe komt de warmte nu het gebouw binnen en hoe gaat dat over 20 of 30 jaar?;
- In de komende 30 jaar staat elke gebouweigenaar sowieso aan de lat. Wat is verstandig om nu al te doen om
later geen spijt te krijgen? Wat kost dat, wat bespaart het?
Praktische handvatten
Bent u benieuwd naar deze en nog veel meer vragen en antwoorden rondom het thema aardgasvrij maken van
bestaand bezit? Bezoek dan zeker ons congres op 24 september voor praktische handvatten voor nú met deze
complexe materie. Een leuke bijkomstigheid: Voor deelname aan dit congres ontvangt u bij Aedes 3 PEpunten.

Winactie!
We mogen een mooie prijs weggeven die aansluit bij het onderwerp van dit event. U
maakt als deelnemer aan dit congres namelijk kans op 1000 watt aan warmtepanelen!
Degree-n verloot deze panelen onder alle deelnemers. De winnaar mag zelf een keuze
maken uit de panelen qua formaat en wattage die Degree-n aanbiedt (bijvoorbeeld
3x300 watt en 1x100 maar het mag ook 10x100 watt zijn). Met 1000 watt kan een
mooie woonkamer, eetkamer of meerdere slaapkamers verwarmd worden. In
combinatie met een bestaande warmtepomp en/of traditionele cv-ketel werkt u zo al
goed mee aan een hybride oplossing richting aardgasvrij!
U hoeft verder niets speciaals te doen om kans te maken op deze prijs, met uw
aanmelding voor dit congres dingt u automatisch mee. De winnaar wordt tijdens het
event live bekend gemaakt.
Charlotte Bijenveld
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