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van droom naar praktische
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Van droom naar praktijk
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Het water als enorme zonnecollector en buffertank

• Rijn 1 graad koelen: 7,5 
miljoen huishoudens

• Rioolwater benutten: 
800.000 huishoudens

• Opslag: aquifer in West 
Nederland, 20*50 km, 40 m 
dikte: 14 miljoen woningen



Werkingsprincipe TEO: winnen, opslaan, opwerken, distribueren
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TEO Potentie: technisch en economisch
Buffering capacity of the groundwater system 
(blue)
and Heat delivery capacity of the surface water 
system (red)

Urban areas suitable for district heating



Match vraag en aanbod



Brabant
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Zelf potentie bepalen in uw omgeving
• https://stowa.omgevingswarmte.nl/overzichtskaart
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Interactie onttrekkingen

• Effecten op watertemperatuur 
− 3D-berekeningen

• Opwarming (regeneratie) 
− Onderlinge afstanden bepalen

• Vuistregels
− X GJ onttrekking = Y km afstand

• Meerdere typen watergangen
− Rivier, kanaal, stilstaande plas, etc
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Warmte uit het water halen

• Risico’s en faalfactoren 
− Inlaatsysteem
− Waterfiltering
− Warmtewisselaar 
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Uitwerking systeemcomponenten

• Overzicht aquathermieconfiguraties met effecten op prestatie, kosten en 
duurzaamheid
− Uitvraag aan adviesbureaus voor inzichten in TED, TEO en TEA system
− Bundeling van informatie tot 1 rapport (product 1)

• Operationele handreiking warmtewisselaars, filtertechnieken en onderhoud
− Hiervoor worden ervaringen van bestaande systemen gebruikt, waar data voor nodig is
− De bundeling van deze data leidt tot een ontwerphandreiking v0.
− In samenspraak met de begeleidingscommissie worden kennisleemtes geadresseerd waar

verdieping nodig is.
− Verdiepend onderzoek
− Updaten van ontwerphandreiking (product 2)
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Inzicht in effecten van Aquathermie

Effecten in brede zin:
• Als gevolg van grootschalige toepassing
• Temperatuur-, ecologische en systeemeffecten; positief of negatief
• Uitdaging: los waterkwaliteitsproblemen op met een TEO systeem; maar ook: voorkom negatieve

effecten. Niet te grote onttrekking op een te klein water

- monitoring!
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Ecologische effecten in oppervlaktewater (TEO)

Aanpak
• Met Stowa, RWS, WS-en (en Witteveen&Bos)
• 3 sporen

Nu
• Webinar Beleidskader
• Handreiking Monitoring

Issue
• Meetlocaties niet voor handen
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Naar de praktijk
Beslisboom
• https://www.stowa.nl/publicati

es/configuraties-voor-
aquathermie-de-afwegingen-
boven-water
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https://www.stowa.nl/publicaties/configuraties-voor-aquathermie-de-afwegingen-boven-water


Waar geschikt?

• Nabijheid water met voldoende potentie
• Voldoende dichtheid om warmtenet voor de hand liggend te maken
• Mogelijkheid WKO
• Alternatieve warmtebronnen nabij? Past in bronnenstrategie?
• Nieuwbouw; bestaande bouw: isolatiegraad, woningtype

Met een centrale warmtepomp op 70 graden, een WKO en een distributienet zijn de meeste bestaande 
woningen te verwarmen, helemaal als basisisolatie in orde is.
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Aquathermie projecten in de praktijk

• Zo’n 100 bestaande 
aquathermie
systemen

• Een veelvoud in 
voorbereiding

• Meest nog relatief 
kleinschalig

• Voorbeeld opschaling 
in bestaande bouw: 
Aquathermiesysteem
Utrecht Overvecht
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Leren van de praktijk

• https://www.aquathermie.nl/bibliotheek/handlerdo
wnloadfiles.ashx?idnv=1818111
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Grootschalig in bestaande bouw? 

• Uitdagingen:
− Elektriciteitsverbruik warmtepompen (CO2 uitstoot 

huidige mix)
− Voor alle collectieve warmteopties: opzet warmtenet 

complex
− Mogelijke andere bronnen van hogere T: geothermie, 

datacenters,…. Breed afwegen. eindbeeld zal altijd een 
mix van bronnen zijn

− Onzekerheid over ecologische effecten moet 
weggenomen worden

− Techniek warmtewinning moet ‘standaard’ worden
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Dank voor uw aandacht

Om te onthouden:

• Aquathermie is qua toepassingsbereik vergelijkbaar met geothermie (met centrale 
warmtepomp die een 70/40 net voedt), en zou ook dusdanig moeten worden meegewogen 
in transitievisies warmte

• De grote uitdaging zit in het aardgasvrij maken van bestaande bouw. Dit is voor 
aquathermie niet anders dan andere duurzame bronnen: waar gepast, de overstap naar 
collectieve warmtesystemen en hoe we dat organiseren met elkaar. 
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