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Energietransitie en duurzaamheid

Aquathermie  
kan Nederland  
verwarmen  
en koelen

Door de klimaatdoelstellingen moeten  
we op termijn alle huizen op andere wijze 
verwarmen. Eén van de technieken – wat 
minder bekend maar met veel potentieel 
– is aquathermie. Deltares doet onderzoek 
naar dit systeem als alternatief voor de 
warmtevoorziening door gas.

Deltares

Een van de toepassingen van aqua-
thermie is om thermische energie 
(warmte) uit oppervlaktewater 

zomers op te slaan in het grondwater. In de 
winter wordt dit gebruikt om gebouwen 
te verwarmen, via een warmtepomp. Dit 
is efficiënter dan luchtwarmtepompen die 
gebruik maken van de koude winterlucht. 
Andersom kan het systeem in de zomer 
zorgen voor verkoeling van gebouwen.

Veertig procent
Uit onderzoek van Deltares blijkt dat deze 
duurzame warmtebron in de toekomst in 
ongeveer veertig procent van de Neder-
landse warmtevraag van huishoudens kan 
voorzien. ‘Het is een enorme potentie en 
een serieus alternatief in het verduurzamen 
van ons land’, zegt Ronald Roosjen van 
Deltares. ‘Om dit te bepalen hebben we 
drie stappen gezet. Als eerste is bepaald 
hoeveel warmte het watersysteem kan 
leveren en hoeveel warmte kan worden 
opgeslagen in de ondergrond. Vervolgens 

is gekeken welke woonwijken geschikt zijn 
voor warmtenetten.’
De warmte moet immers getransporteerd 
worden van de warmtebron naar de woning. 
Of een warmtenet haalbaar is, hangt af van 
de totale vraag naar warmte en de warm-
tevraagdichtheid. Alleen als er voldoende 
vraag in een gebied is, is een warmtenet 

lonend. Tweederde van de woningen in 
Nederland ligt in een wijk waar warmtenet-
ten logisch zijn. Als laatste stap is de match 
gemaakt tussen enerzijds de warmtevraag 
en anderzijds het warmteaanbod.
De analyse is uitgevoerd met behulp van 
Geografisch Informatie Systeem (GIS), 
waaruit een landelijk dekkende kaart van 
thermische energie uit oppervlaktewater 

is gegenereerd. Deltares heeft in kaart 
gebracht welke buurten aangesloten  
kunnen worden op warmtenetten met 
thermische energie uit oppervlaktewater. 
Buurten die rood gekleurd zijn, hebben 
in een straal van maximaal vijf kilometer 
meer dan genoeg thermische energie in 
het oppervlaktewater zitten om aan de 
warmte vraag van de buurt te voldoen. 
Buurten die geel zijn gekleurd hebben 
onvoldoende thermische energie in de 
nabijheid, indien andere buurten ook de 
warmte zouden gebruiken. Hier moet dus 
een selectie plaatsvinden welke buurten 
wel en niet aangesloten worden. 

Tweeduizend woningen
Thermische energie uit oppervlaktewater 
heeft veel mogelijkheden. Het is op ver-
schillende plekken al succesvol toegepast, 
zij het op een kleine schaal. Ronald: ‘In 
Wageningen halen ze warmte uit stads-
grachten om in de winter een appartemen-
tencomplex voor ouderen te verwarmen en 

Tweederde van de woningen in 
Nederland ligt in een wijk waar 
warmtenetten logisch zijn

TEO, TEA EN TED
Aquathermie is de verzamelnaam voor  
drie vormen van energievoorziening: 
TEO: Thermische energie uit oppervlaktewater;
TEA: Thermische energie uit afvalwater; 
TED: Thermische energie uit drinkwater. 

in de zomer te koelen. In Katwijk worden 
in het kader van de aardgasvrije wijken 
tweeduizend woningen van het gas afge-
koppeld door warmte uit de Rijn bij gemaal 
Katwijk ernaartoe te transporteren.’
Gegeven de ambitieuze doelstelling van  
dit kabinet is het nu echter zaak om de 
toepassing van thermische energie uit 
oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater 
op te schalen: van kleine lokale initiatieven 
naar grootschalige, gekoppelde systemen. 
Deltares doet daarom ook onderzoek naar 
de mogelijke uitrol van het transitiepad 
voor thermische energie met toepassingen 
op stedelijk, regionaal en landelijk niveau.
De komende tijd wordt gekeken wat de 
potentie van aquathermie is en hoe het 
zich verhoudt tot andere vormen van 
warmtevoorziening. Ronald: ‘Ga je in  
een keer grootschalig hele stadswijken op 
een warmtenet aansluiten, of begint het 
met kleinschalige projecten? En hoe knoop 
je die aan elkaar? Dat zijn zaken die we 
gaan onderzoeken.’

Green Deal
Deltares is nauw betrokken bij de Green 

Deal Aquathermie, die in de maak is. Dit 
kennisprogramma heeft tot doel om de 
haalbaarheid in het oppervlaktewater, 
afvalwater en drinkwater aan de energie-
transitie zo goed mogelijk te gebruiken. 
De green deal omvat een actieprogramma 
en een onderzoeksprogramma, en wordt 
gesloten tussen de waterbeheerders 
(Waterschappen en Rijkswaterstaat) met 
het ministerie van Economische Zaken. 

Wat? Onderzoek naar thermische  

energie uit oppervlaktewater als  

alternatief voor de warmtevoorziening 

door gas.

Wie? Deltares.

Doel? Het kabinet heeft in het regeer

akkoord als doelstelling opgenomen dat 

de gaswinning in Groningen op termijn 

naar nul moet worden teruggebracht. 

Dit betekent dat we alle huizen op een 

andere wijze gaan verwarmen.

Looptijd? Het is een doorlopend 

 programma.

Vervolg? Deltares zet de komende drie 

jaren in het kader van de Green Deal 
Aquathermie een kennisprogramma  

op om de allerlei effecten van warmte

winning te onderzoeken. 
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