PERSBERICHT
2017/06

Heerlen, 1 1 a u g u s t u s 2017

RTL Z ‘DOE MAAR DUURZAAM’ ‘ MET DUURZAME ENERGIEUITWISSELING OP BASIS VAN MIJNWATER
Op zondag 13 augustus a.s. om 17.00 uur wordt in het landelijke televisieprogramma
‘Doe Maar Duurzaam’ van RTL Z een item gewijd aan mijnwaterenergie. In de
uitzending ‘Energie’ komen diversie ontwikkelingen en innovaties binnen de
duurzaamheidsbranche aan bod. Mijnwater vertelt over hoe mijnwater uit de
voormalige mijngangen dient als duurzame energiebron voor verschillende gebouwen
in Heerlen. En hoe dit concept uit 2005 is doorontwikkeld tot een innovatief plan voor
de levering van duurzame warmte en koude (het Mijnwater 3.0) aan woningen,
bedrijven, winkels en kantoren in elke gemeente in Nederland. Dus ook daar waar
geen mijnen zijn. De opnames voor dit programma zijn gemaakt in en onder
Maankwartier Heerlen, waar Mijnwater haar energie levert (en haalt).
Het informatieve programma ‘Doe Maar Duurzaam’ op RTL Z laat in de uitzending ‘Energie’
diverse ontwikkelingen en innovaties zien binnen de duurzaamheidsbranche. Dat kan variëren
van energie tot duurzaam ondernemen en van milieu tot bouw. Doe Maar Duurzaam is het
totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten om mensen bewust te maken van
duurzame mogelijkheden binnen ieder aspect van het dagelijks leven.
Mijnwater B.V. geeft in het programma aan hoe in Heerlen een innovatief thermisch netwerk is
ontstaan. Dat met mijnwater de basis voor een duurzame energievoorziening is gelegd en hoe
die voormalige mijnen (waar zwoegende mijnwerkers kolen uit de grond haalden) nu een
gigantische bron zijn aan energie. Verder wordt belicht hoe het concept van 2005 zich
doorontwikkelde tot een innovatief systeem om – los van de mijnen – duurzaam stedelijke
warmte en koude te kunnen leveren aan gebouwen. Doordat Mijnwater B.V. energie haalt bij
haar afnemers, waar warmteoverschotten zijn zoals in de koeling van supermarkten en uit de
grote datasysteemkasten bij APG. En dat die warmte aan een andere klant geleverd kan
worden. Op dit moment zijn 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen,
kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten voorzien van mijnwaterenergie.
Het programma ‘Doe Maar Duurzaam’ wordt zondag 13 augustus om 17.00 uur uitgezonden
en is ook op herhaling te zien op:
•
•
•
•

Maandag 14 augustus om 7.30 uur
Woensdag 16 augustus om 10.30 uur
Vrijdag 18 augustus om 13.05 uur
Zaterdag 19 augustus om 16.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht: Marlie Dix, communicatieadviseur Mijnwater B.V.,
e-mail: M.dix@mijnwater.com, gsm: 06 51113034.
Voor meer informatie over de uitzending Doe Maar Duurzaam: Titan Television, Daniëlle van Mil,
e-mail: danielle@titantelevision.nl, telefoon: 085-4017001.
Foto: cameraploeg Doe maar Duurzaam in energiecentrale Mijnwater in Maankwartier Heerlen.
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