
  
 
Programma Regio Gelderland Voorjaar 2023  
 
 

Een programma van, voor en door ingenieurs 

 

Allereest, een beetje laat, een voorspoedig nieuwjaar 
 

Hierbij ontvangt u het voorjaarsprogramma 2023 van Regio Gelderland. 
 

De activiteiten zijn: vier netwerkcafé ’s en vier seminars. Met bedrijfsbezoeken zijn we weer gestart. We 
denken daarbij aan twee bezoeken medio juni. U krijgt hierover bericht in de nieuwsbrief. 

 
Hebt u een actueel thema waar u meer over zou willen weten of waarvan u vindt dat we er als Regio 
aandacht aan zouden moeten besteden? Kunt u zelf iets vertellen over een onderwerp, of kunt u iets 

laten zien dat voor andere ingenieurs interessant is? Laat het ons weten!  
 

Het bestuur van Regio Gelderland 

 
 

Informatie en aanmelding 

 
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u de website www.kivi.nl/gel raadplegen of contact 

opnemen met: 

   Elfride Dijkstra-ten Dam 
   E-mail elfride.dijkstra@kivi.nl 

   Telefoon 053 – 489 4097 
 

Aanmelden voor activiteiten bij voorkeur via de website (eventueel via mail of telefoon). Aanmelden 

geldt voor alle activiteiten. 
 
Afzeggen; Natuurlijk kan het gebeuren dat u genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren. Bedenk 
echter, dat het niet alleen teleurstellend is voor de organisator maar ook voor de spreker. 

 

 

NETWERKCAFÉ: Opslag van warmte in woningen  
Maandag 6 februari, 19.30–22.00 uur 

 
In het klimaatakkoord is een energie-neutrale gebouwde omgeving een belangrijke pijler om de CO2 

doelstelling op korte en lange termijn te bereiken. Energieopslag maakt het mogelijk om met een grillig 

duurzaam energie aanbod de variabele energievraag te kunnen voldoen. Een compact warmte/koude 
opslagsysteem dat een goede prestatie in de vorm van opslagcapaciteit, vermogen en efficiency koppelt 

aan kosteneffectiviteit en schaalbaarheid is noodzakelijk. 
 

ARES ontwikkelt een warmtebatterij die in woningen geplaatst kan worden. De warmtebatterij maakt 

gebruik van het thermochemische warmtepomp principe. In diverse demonstratieprojecten (MERITS, 
CCO-Proto, SWeKOS) is de technische haalbaarheid aangetoond. De laatste stap naar de marktintroductie 

wordt de komende 2,5 jaar uitgewerkt.  

http://www.kivi.nl/gel
mailto:elfride.dijkstra@kivi.nl


Locatie: Groote Sociëteit, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 
Spreker: Tim Rutten www.aressystems.nl 

Kosten: KIVI-leden en studenten gratis, niet KIVI-leden € 5 

 
SEMINAR: Warmtepompen  

Woensdag 15 februari, 18.00-20.30 uur  
 

Omdat de vorige presentatie over warmtepompen zo druk bezocht was, hebben we een tweede sessie 
ingepland. Nu als seminar. 
  

Warmtepompen zijn een goede oplossing om je huis te verwarmen maar hebben als nadeel dat ze pas 
goed functioneren bij volledig geïsoleerde huizen en aangepaste lage temperatuur radiatoren of 

vloerverwarming. Bij hybride warmtepompen ligt dit anders, je kunt zonder veel aanpassingen aan je huis 
duurzaam verwarmen. Wel heb je op koude dagen je Cv-ketel nodig. Roy Janssen legt uit wat de 

verschillen zijn. Ook gaat hij in op de aanschafkosten en het verbruik aan elektriciteit en gas. Tevens is 

het de vraag waarmee je de hybride warmtepomp in de toekomst gaat voeden. 
 

Locatie: Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Ruitenberglaan 26, 6821 CC Arnhem  
Spreker: Roy Janssen ATAG 

Kosten: KIVI-leden € 5, niet leden € 25, studenten gratis.  

Voor degene die zich al aangemeld hadden voor de eerste sessie, is deelname gratis.    
 

NETWERKCAFÉ: Zonnestroom  
Maandag 6 maart, 19.30–22.00 uur 

 
Er komt veel kijken bij het aanschaffen van zonnepanelen voor bedrijven. Bereken eerst je opbrengst.  

Het zal duidelijk zijn, hoe groter je dak, hoe meer zonnepanelen je kunt installeren. Maar kunnen deze op 

het elektriciteitsnet worden aangesloten. Aspecten als saldering en eigen elektriciteitsopslag spelen 
daarbij ook een rol. 

 
Locatie: Groote Sociëteit, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 

Spreker: Hold  

Kosten: KIVI-leden gratis, niet KIVI-leden € 5  
 

WORKSHOP: Robots programmeren, GIBAS 
Woensdag 23 maart, 18.00 – 21.00 uur  

 

 
 

Meer informatie hierover volgt binnenkort via de website. 
 

Locatie GIBAS, Sluiswachter 20b, 3861 SN Nijkerk (www.gibas.nl)  
Kosten: KIVI-leden € 10, niet KIVI leden € 25, studenten gratis 

 

NETWERKCAFÉ: Is waterstof wel de goede oplossing 
Maandag 3 april, 19.30-22.00 uur 

 
“The inconvenient Truth about H2” 
 
Op strikt persoonlijke titel zal Ton Manders ons meenemen in een boeiende analyse van de voor- en 

nadelen van de beoogde H2-economie. 

 

  

http://www.aressystems.nl/
http://www.gibas.nl/


Zijn positief kritische betoog behandelt onder andere de volgende aspecten: 
- Waarom lijkt het toepassen van H2 zo lucratief 

- Welke kanttekeningen zijn er te plaatsen 

- Welke voorwaarden zijn nodig voor succes  
- Potentiële show stoppers 

- Welke alternatieve oplossingen bestaan er 
 

Ton heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van Elektrolysers, zowel op het gebied van 

ontwerp en implementatie, alsook op het gebied van technologische ontwikkeling en toekomstvisie. 
Ton spreekt uitdrukkelijk niet namens zijn huidige werkgevers (Eurochloor en Nobian). 

Hij vertolkt zijn eigen inzichten en berekeningen op persoonlijke titel. 
Kortom er wordt ons een boeiende lezing met talrijke rekenkundige verrassingen in het vooruitzicht 

gesteld. 
 

Een en ander kan leiden tot een uitdagende en mogelijk scherpe discussie na afloop. 

Er is maar één doel: Een oplossing voor de huidige energiecrisis dichterbij brengen. 
 

 
 
 

Locatie: Groote Sociëteit Arnhem, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 
Spreker: Ton Manders, Technology & Safety Director Euro Chlor   

Kosten: KIVI-leden en studenten gratis, niet KIVI-leden € 5 

 
SEMINAR: Verkeersveiligheid en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied 

Woensdag 19 april, 16.00 – 20.00 uur 
 

Dit seminar organiseren we samen met: 
 KIVI-afdeling Verkeerskunde  

 Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Automotive 

 Royal HaskoningDHV 

 

Er vallen in Nederland iedere dag twee verkeersdoden en 58 ernstig gewonden.  

 

 
 

Waar liggen de kansen voor het vergroten van de verkeersveiligheid? 
Het begint bij de visie van de stad op haar toekomst. Daarbij is een duidelijke tendens zichtbaar: we 

gaan steeds meer van vervoer naar verblijf. De overheersende aanwezigheid van personenauto’s, 

bestelbussen en vrachtwagens gaat afnemen, ten gunste van de verblijfsvriendelijkheid in een 
publieke verblijfsruimte die meer en meer het domein wordt van voetgangers en fietsers. 



 
Locatie: Royal Haskoning DHV, Laan 1914, 35, 3818 EX Amersfoort 

Sprekers: Peter Morsink RHDHV, Martih Dieker (HAN) 

Kosten: KIVI-leden € 5, niet leden € 25, studenten gratis 
 
SEMINAR: Hoe creëren we draagvlak voor de energietransitie - Burgerparticipatie? 
Mei 2023 

 

Zonder Draagvlak komt de energietransitie niet van de grond. 
 

Dit seminar organiseren we samen met de klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie en de KIVI-
afdeling Duurzame technologie. 

 

De maatregelen in het Klimaatakkoord raken aan hoe we wonen, werken en leven. Veel maatregelen 
in het Klimaatakkoord zullen gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Hun wensen en zorgen 

moeten daarom zichtbaar meegewogen worden in de keuzes die gedurende de transitie gemaakt 
worden. Dit moet op alle niveaus gebeuren: in de nationale politieke keuzes, in keuzes op regionaal 

niveau, lokaal niveau en in relatie tot keuzes die raken aan het eigen bedrijf, huis en omgeving. 
 

 
 

 

Onderwerpen: 
 Hoe creëren we draagvlak  

 Projecten waarbij burgers al actie hebben ondernomen 

 Wat doet de gemeente Arnhem en omliggende gemeentes 

 Wie betaald de energietransitie  

 Discussie hoe we de bewoners enthousiasmeren  

 

https://www.deingenieur.nl/artikel/blijf-werken-aan-draagvlak 
 

Locatie: Nog te bepalen  

  

NETWERKCAFÉ: Beveiliging van retailers door BigBrother 

Maandag 5 juni, 19.30-22.00 uur 
 

https://www.bigbrother.nl/ 
 

BigBrother is de Europese marktleider in beveiliging voor retailers. We bedienen meer dan 5.000 

klantlocaties in heel Europa (17 landen). Met onze eigen ontwikkelingsteams én input van onze klanten 
maken we ons eigen VMS (Video Management Systeem) waarin we verschillende beveiligingssystemen 

koppelen en unificeren. Zo pakken we fraude en diefstal aan, geven we unieke inzichten en krijgen 
ondernemers grip op hun bedrijf. BigBrother, eye-opening 

 

 

https://www.deingenieur.nl/artikel/blijf-werken-aan-draagvlak
https://www.bigbrother.nl/


 
 

 
 

Locatie: Groote Sociëteit Arnhem, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 
Spreker: Matthijs Machielse, Manager Innovation & Technology  

Kosten: KIVI-leden gratis, niet KIVI-leden € 5  

 
SEMINAR: Hergebruik van oude gebouwen, of gewoon slopen 

Maandag 14 juni, 18.00–20.30 uur 
 

De tijd van groei en nieuwbouw is voorbij. Transformatie en herbestemming van gebouwen is de 
belangrijke opgave in de toekomst. Het ontwerp en de ontwerper spelen een belangrijke rol in deze 

opgave en het vinden van oplossingen. 

 
Het slopen van deze gebouwen is vandaag de dag niet de meest voor de hand liggende keuze. Vanuit 

duurzaamheidsgedachte, maar ook vanuit kostenoverwegingen wordt vaak gekeken naar het opnieuw 
gebruiken van het gebouw. Wanneer het gebouw kan worden hergebruikt scheelt dat veel aan milieulast 

doordat minder transporthandelingen nodig zijn, minder energie voor sloop en nieuwbouwactiviteiten, 

maar vooral minder nieuw materiaal. De aanpak van een dergelijke ontwikkeling wijkt principieel af van 
de aanpak bij een nieuwbouw. Bij een nieuwbouw zal men een gebouw ontwerpen dat past bij het 

programma van de gebruiker. Bij het hergebruik van een gebouw zal veel meer worden gezocht naar een 
gebruiker die past bij het gebouw. Voordat kan worden vastgesteld welke functie het beste past in een 

gebouw is het van belang om vast te stellen wat de mogelijkheden van het gebouw zijn. 
 

https://www.abt.eu/projecten.aspx 

 
Locatie: Hold  

Sprekers: Frank Hofmans ABT, Schipper Bosch 
Kosten: KIVI-leden € 5, niet leden € 25, studenten gratis 
 

https://www.linkedin.com/in/matthijs-machielse/
https://www.abt.eu/projecten.aspx

