
Uitnodiging
Thematische 

energie-avonden

Wind- en zonne-energie, de kracht van warmte, opslag 
van energie en het flexibel omgaan met verschillende 
energiebronnen, goed ventileren en isoleren, … We 
hebben al deze en andere interessante onderwerpen voor 
jou gebundeld in 5 infoavonden. Experten gaan dieper in 
op de verschillende aspecten van de thema’s en staan 
open voor vragen. We nodigen je graag uit voor volgende 
gespecialiseerde energie-avonden:

Windenergie in land- en tuinbouw
donderdag 22 februari om 20u
Boerenijsje, Loenhout

• Technische specificaties en werking van windturbines - 
rendement voor bedrijven 

 Adri Mathijssen (Mega Windy)

• Vergunningenbeleid

Warmte, ventilatie en isolatie in de intensieve 
veehouderij
woensdag 28 februari om 20u
De Bouwhoeve, Hoogstraten

• Warmtescan, warmteverliezen door ventilatie en isolatie
 Sofie Cardinaels, Proefbedrijf voor de pluimveehouderij

• Energiezuinig ventileren en rationeel energiegebruik
 Veerle Vanlinden, ILVO

Batterijopslag en flexibiliteit op 
landbouwbedrijven
woensdag 14 maart om 20u
Romberama, Loenhout

• Modaliteiten aansluiting batterijen
 EANDIS

• Een batterij op je bedrijf: algemene en praktische aspecten
 Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt

Warmtekrachtkoppeling en warmtenetten
dinsdag 20 maart om 20u
Hortipower BVBA, Merksplas

• Het beleid en de visie van de provincie Antwerpen
 Koen Eyskens, Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid

• Wkk’s en restwarmte - warmtenetten in de praktijk
 Herman Mariën, Kenniscentrum Energie Thomas More

Zonnepanelen en PV installaties
donderdag 22 maart om 20u
IZEN, Lille

• De verschillende systemen, kosten en verbruik
 Het optimaal houden van bestaande installaties
 Wouter Moerkens, IZEN

• Financiering van zonnepanelen en PV installaties, subsidies 
 en verzekeringen
 Daniël Kromphout, KBC

Praktisch
Deze thematische energieavonden zijn gratis en exclusief voor alle land- en tuinbouwers 

uit Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel.

We starten telkens om 20u en ronden af met een netwerkmoment om 22u - deuren open vanaf 19.30u

Schrijf snel in voor de thema-avonden van jouw keuze via info@rurant.be of 014 85 27 07 (RURANT - Greet Aernouts)
 met telkens de vermelding van je naam, aantal personen en de datum van de avond waarvoor je inschrijft

Agro Energie Netwerk Noorderkempen is een project van RURANT, IOK, IGEAN, Innovatiesteunpunt, Thomas More 
en het Proefbedrijf Pluimveehouderij ism de gemeenten Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel,

met steun van

Windenergie in land- en tuinbouw donderdag 22 februari om 20u Sint-Lenaartseweg 190 in Loenhout Inschrijven voor 19 februari 

Warmte, ventilatie en isolatie 
in de intensieve veehouderij

woensdag 28 februari om 20u  Bouwhoef 2 in Hoogstraten Inschrijven voor 24 februari

Batterijopslag en flexibiliteit op bedrijven woensdag 14 maart om 20u Leiweg 20 in Loenhout Inschrijven voor 10 maart 

Warmtekrachtkoppeling en warmtenetten dinsdag 20 maart om 20u Berkelaar 7 in Merksplas Inschrijven voor 16 maart

Zonnepanelen en PV installaties donderdag 22 maart om 20u Hoeksken 56 in Lille Inschrijven voor 18 maart


