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Aquathermie in Amsterdam

Opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam

• Riolering
• Grondwater
• Drinkwater
• Nautisch en vaarwegbeheer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

• Dijken
• Waterpeil
• Oppervlaktewater
• Afvalwaterzuivering

Stichting Waternet



Uitleg TEO, TEA en TED

TEO = Thermische energie uit oppervlaktewater

TEA = Thermische energie uit afvalwater

TED = Thermische energie uit drinkwater

TEO+TEA+TED = Aquathermie

Ook koude!



Water als opslag van warmte en koude
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Aquathermie in Amsterdam

Potentie aquathermie Amsterdam

• TEO stedelijk gebied: 
• 50% van de warmtevraag
• 100% van de koudevraag

• TEA stedelijk gebied:
• 10% warmtebehoefte huishoudens

Warmtebehoefte Amsterdam: 25 PJ

Potentie aquathermie: 15 PJ  (60%)



Aquathermie en energielabels

15 °C bronnet
Warmtepomp in huis voor ruimteverwarming en warm tapwater

40 °C midden-temperatuurnet
Warmtepomp in huis voor warm tapwater

70 °C hoge-temperatuurnet

Directe levering

Via collectieve warmtepomp op 40 of 70 °C

Door voortgaande isolatie van woningen: Lagere net-temperatuur en hogere duurzaamheid



Voorbeeldprojecten TEO, TEA en TED
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Casus: Strandeiland

2019 – 2020 landmaken

2023 - 2035 huizenbouw

• 1,5 x 1 km

• 8.000 woningen

• 20.000 inwoners

• 150.000 m² utiliteit



Maatschappelijk belang lage 
temperatuur warmte en koude
§De warmtebron voor TEA,TEO en TED is maatschappelijk bezit

§Voor het ontwikkelen van Aquathermie is regie nodig vanuit de 
gemeente en het Waterschap

§De opgave voor Aquathermie is niet alleen een bestuurlijk-juridische, 
technische of financiële uitdaging. De regionale energie- en 
warmtetransitie is vooral ook een maatschappelijke opgave

§Gemeenten en waterschappen spelen hierbij een cruciale rol 



Waarom past aquathermie bij Waternet? 

§Waternet is bronbeheerder namens de gemeente Amsterdam en het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

§Waternet is al netwerkbeheerder en assetmanager voor drinkwater en 
riolering en heeft daardoor veel van de benodigde kennis in huis

§Waternet heeft naast kennis van de ondergrondse infrastructuur en de 
aquathermie bronnen, bovendien ook veel kennis en ervaring met 
klantprocessen en assetmanagement



De pap en de krenten




