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Kennissessie Bronnen voor warmtenetten 
Aquathermie: De mogelijkheden voor Noord-Holland





Klimaatakkoord gebouwde omgeving



Vormen van aquathermie

Aquathermie verzamelnaam voor:

• Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

• Thermische energie uit afvalwater (TEA)

• Thermische energie uit drinkwater (TED)



Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
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I. Waterlopen 
& plassen

• verwarming

• koeling

• opslag in WKO

II. Diepe plassen

• koeling

III. Gemalen

• verwarming

• koeling

• opslag in WKO











Gemiddelde watertemperaturen

▪ Warm water wordt in de zomer uit oppervlaktewater onttrokken (>2000 uur) 

▪ Het oppervlaktewater wordt geleid over een warmtewisselaar en de warmte opgeslagen in grondwater (WKO)

▪ Het oppervlaktewater koelt 5 graden af en wordt vervolgens geloost op het oppervlaktewater

▪ In de winter wordt het warme grondwater opgepompt om warmte te leveren via een warmtepomp aan woningen



economisch potentieel TEO: 40% van de warmtevraag



http://rvo.b3p.nl/viewer/app

/Warmteatlas/v2

http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2


Definities Potentieel
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Potentiële energievoorraad

Technisch winbaar potentieel 

Economisch winbaar 
potentieel

gemalen

waterlopen 
& plassen

Maatschappelijk 
potentieel 

diepe 
plassen



Definities Potentieel
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Technisch winbaar: 

opslagcapaciteit 

bodem bepalend

Economisch 

winbaar: 

economische 

factoren 

meegenomen

Potentiële voorraad: 

theoretisch potentiel

De potentiële voorraad die op 

basis van de huidige 

technische mogelijkheden uit 

een waterlichaam kan 

worden gewonnen. 

Voor de concepten 

waterlopen (& plassen) en 

gemalen vormt de 

beschikbare opslagcapaciteit 

van de ondergrond voor 

energieopslag een bepalende 

factor

Het technisch potentieel 

gecorrigeerd voor 

financiële 

haalbaarheidaspecten, 

Er geldt een minimaal 

vereiste energievraag/-

aanbod van 1.000 GJ voor 

een rendabel project. Ook 

dient de energievrager zich 

voldoende nabij (100 m) 

het watersysteem te 

bevinden.

De hoeveelheid energie die 

in het natuurlijk 

watersysteem zit en in 

theorie benut kan worden

Maatschappelijk 

winbaar: 

beleidsmatige 

aspecten meegenomen

De economisch winbare 

hoeveelheid energie, 

gecombineerd met 

maatschappelijke 

belangen: ecologie, 

drinkwatergebieden, 

archeologie, gebieden met 

hittestress en gebieden 

met 

waterkwaliteitsproblemen

enz.



TEO Hinthamerpoort

TEO Wijk Hinthamerpoort, Den Bosch 

In de Bossche wijk Hinthamerpoort worden sinds 

2009 zo'n 450 appartementen verwarmd met een 

TEO en warmte- en koudeopslagsysteem. De 

warmte van het nabijgelegen oppervlaktewater, 

wordt opgeslagen in de bodem. Die warmte 

gebruikt men in de winter.





Thermische energie uit afvalwater/riool (TEA) 56 PJ
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I. Persleiding 
& vrijverval

• directe 
warmte

• opslag in WKO

II.Rioolgemalen

• directe warmte

• opslag in WKO

III. Effluent

• directe 
warmte

• opslag in WKO

https://stowa.geoapps.nl/Overzichtskaart#e5e9ea2b-d5bf-e811-a2c0-00155d010457

https://stowa.geoapps.nl/Overzichtskaart#e5e9ea2b-d5bf-e811-a2c0-00155d010457
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Metingen temperatuur en capaciteit RWZI Kralingseveer
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Rioolwaterzuivering Utrecht
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Zwembad ‘t Bun op Urk

Harnaschpolder Delft
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Thermische energie uit drinkwater (TED) 5 PJ
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I. Drinkwater

• verwarming

• koeling

• opslag in 
WKO

II. Rivierwater

• verwarming

• koeling

• opslag in WKO

III. spaarbekken

• verwarming

• koeling

• opslag in WKO
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EVA-Lanxmeer Culemborg (energiebedrijf Thermo Bello) 




