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Thermische activering van betonvloeren is een bekende techniek voor de klimatisering van  
gebouwen, in combinatie met energie-opslag en warmtepompen. Profijt van TAG vergt bij uitstek 
vergaande integratie van architectuur, bouwtechniek, constructies en installaties. En uiteindelijk 
telt alleen het resultaat: het thermisch comfort voor de gebruiker en de energierekening voor de 
beheerder.

Theorie en praktijk
Onlangs is een marktonderzoek uitgevoerd naar de positie van TAG. Met als kernvraag: Hoe robuust zijn 
theorie en praktijk van TAG met betonkernactivering? Oftewel: Presteert het systeem zoals beloofd in de 
ontwerpfase? En wat kunnen we doen om het profijt van TAG met betonkernactivering te verbeteren?  
Via indringende expert interviews is getracht daar een goed beeld van te krijgen.
De bevindingen zullen we presenteren tijdens de expert meeting ‘Thermisch Actieve Gebouwen’,  
woensdag 19 november 2014.
 
Meander Medisch Centrum
De bijeenkomst wordt gehouden in een echt TAG-project: het nieuwe Meander Medisch Centrum in 
Amersfoort. In het eerste deel van het programma worden ontwerp en eerste gebruikerservaringen van dit 
boeiende project toegelicht, inclusief een korte rondgang door het complex. 
Het tweede deel van het programma wordt besteed aan presentatie van de onderzoeksresultaten met  
aansluitend discussie en debat. Uw actieve deelname wordt bijzonder op prijs gesteld. Doelstelling van de 
discussie is een gezamenlijke roadmap te ontwikkelen voor méér profijt van TAG.

Green Deal Beton
Deze doelstelling is ook van belang voor de Green Deal Beton. Green Deal Beton is een programma voor 
verduurzaming van de betonketen, gecoördineerd door MVO Nederland, met steun van de Rijksoverheid. 
Betonkernactivering is daarin één van de 7 speerpunten.
De vereniging TVVL is kennispartner in dit traject.

Uitnodiging voor actieve deelname



Programma

12.30 uur Inloop, sandwich-lunch

13.30 uur Welkom, intro

13.35 uur Toelichting op Meander Medisch Centrum
+ Van architectonisch ontwerp naar klimatisering vice versa;  

door ir. Hein Doeksen, ontwerp coördinator voor AtelierPRO 
+ Van klimatisering naar betonkernactivering en terug;  

door ir. Jacco Paauw, DGMR
+ Eerste gebruikerservaringen - feedback;  

door Hennie van Pinxteren, Meander Medisch Centrum

14.30 uur Beperkte rondgang door complex

15.00 uur Pauze

15.20 uur Profijt van TAG
+ Green Deal Beton;  

door ing.Thies van der Wal, vrz. werkgroep Betonkernactivering
+ Presentatie resultaten marktonderzoek TAG-betonkernactivering;  

door Michel van Eekert, Buildsight
+ Discussie en debat, aanzet voor roadmap Profijt van TAG

17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel
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Deelname en inschrijving
Deelname is kosteloos;  
aanmelding noodzakelijk via:
www.cementenbeton.nl
 

Max. aantal deelnemers: 50.  
Aanmeldingen worden bevestigd  
in volgorde van binnenkomst.

Nadere info
Cement&BetonCentrum
Hans Köhne
(06) 21 87 00 91
hanskohne@cementenbeton.nl
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