
 

  

 

De NVDO Sectie Food, Beverage & Farma organiseert op woensdag 28 september bij Koninklijke 

Grolsch te Enschede;  

   

“Duurzame Warmtevoorziening” 

Restwarmte als alternatief voor fossiele energie 

 

 

Door de aanleg van een warmteleiding wordt aan het einde van dit jaar meer dan twee derde 

van de warmtevraag van Koninklijke Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence. 

Hierdoor is de brouwerij in staat om grotendeels over te schakelen van fossiele energie naar 

duurzame energie en zet Koninklijke Grolsch opnieuw een grote stap in haar ambitie binnen de 

energietransitie. Leer meer over het onderwerp tijdens deze bijeenkomst. Een unieke en 

bijzonder leerzame praktijkervaring! 

 

 

Programma (13.00-16.30 uur) 

Ontvangst en Registratie 

 

Welkom en Opening door de Dagvoorzitter 

Remco Jonker; Partner bij Mainnovation en voorzitter NVDO Sectie Food, Beverage & Farma 

 

 

Duurzame oplossingen voor een schonere toekomst 

Susan Ladrak, Sustainability Manager, Koninklijke Grolsch  

Overschakelen naar 100% groene elektriciteit, het reduceren van de CO2 emissie en het 

gebruiken van restwarmte. Stuk voor stuk mooie initiatieven waarmee Koninklijke Grolsch het 

voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid. Samen met Twence wordt een ondergrondse 

leiding aangelegd waarmee restwarmte van Twence gebruikt kan worden voor het verwarmen 

van proceswater en waarmee flink bespaard wordt op het gasverbruik. Daarnaast neemt Susan 

ons mee in de SD-uitdagingen die Grolsch is aangegaan. 

 

 

RONDLEIDING Koninklijke Grolsch en Netwerkpauze 

 

 

Energie besparen en dan? 

Daniël Platvoet, Manager Utilities en Project Manager 

Koninklijke Grolsch neemt met haar innovatieve oplossingen het voortouw en draagt daarmee bij 

aan één van de uitdagingen uit het Nationale Klimaatakkoord: het terugdringen van CO2-

uitstoot. Maar, innovatieve oplossingen brengen ook uitdagingen met zich mee voor onderhoud, 

want hoe onderhoud je bijvoorbeeld een ondergrondse leiding? Daniël vertelt over de 

uitdagingen die hij tegenkomt bij het opereren van alle nieuwe en toekomstige equipment en het 

onderhoud aan duurzame oplossingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Deelname is gratis en we kunnen 40 professionals een deelnameplek geven 

  Indien je niet aanwezig bent zonder afmelding vooraf, brengen wij no-show kosten van €75,- in rekening 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/28-september-bedrijfsbezoek-koninklijke-grolsch-duurzame-warmtevoorziening-699/

