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Wie zitten er in de zaal?



Programma

- Introductie aquathermie en stand van zaken
- Door: Barry Scholten - IF Technology

- Handreiking aquathermie
- Door: Winfried de Coo – Rebel 

- Aquathermie greendeal en klimaatakkoord
- Henk Looijen – Rijkswaterstaat

- Afsluiting



Presentatie Barry















































Presentatie Winfried

















































Presentatie Reinier



Aquathermie 
 
in Klimaatakkoord 
en Green Deal 
 

Henk Looijen 

Rijkswaterstaat 



Rijkswaterstaat 

2 RWS INFORMATIE - 

Klimaatakkoord 

• Klimaatberaad (Ed Nijpels) 

 

• Sectortafels 

– Elektriciteit (Kees Vendrik) 

– Gebouwde omgeving (Diederik Samsom)  

• Werkgroep 9 vraag en aanbod warmte 

– Werkspoor 2 

– Industrie (Manon Janssen)  

– Landbouw en landgebruik (Pieter van Geel)  

– Mobiliteit (Annemieke Nijhof) 

https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit/sectortafel-elektriciteit
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/sectortafel-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/sectortafel-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/sectortafel-industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/sectortafel-industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/sectortafel-industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/sectortafel-industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/sectortafel-industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/sectortafel-industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik/sectortafel-landbouw-en-landgebruik
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik/sectortafel-landbouw-en-landgebruik
https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit/sectortafel-mobiliteit


Rijkswaterstaat 

3 RWS INFORMATIE - 
3 

Aquathermie in werkgroep 9  

• Groot potentieel, echter op lage T  

o Oppervlaktewater: 0-24 graden 

o RWZI: ~12-24 graden 

• Potentieel 

o TEO in combinatie met WKO: IF 
Technology 42 PJ1, CE Delft 150 
PJ2.  

o TEA: 14 met WKO + 42 zonder 
WKO3

  

o TED: beperkt potentieel4 

 

 

 

• Financiële ondersteuning: nu geen 
SDE+ beschikbaar. 

• Betere waardering van 
duurzaamheid in regelgeving: CO2 
prestatie nu nog matig ivm huidige 
E-mix -> investeren in de 
toekomst. 

o Check of TEA meetelt voor 
BENG-3 

o Check CO2 intensiteit 

• Ophelderen en verbeteren 
inpasbaarheid in bestaande netten.  

• Xx verwijzing naar programma 
aquathermie 

 

• Lage temperatuur vraagt om 
opwaardering met warmtepomp. 
Hoe groter temp sprong hoe lager 
COP warmtepomp 

• Inpasbaarheid in bestaande netten 

moet per net bekeken worden 

• Gezien relatief hoge CAPEX is een 
alternatieve bron voor de piek 
wenselijk. 

• Nabijheid (afval)waterbron tov 
warmtenet 

• Kan ook op relatief kleine schaal 
worden toegepast en daarmee 
geschikter dan bijvoorbeeld 
Geothermie voor kleinere 
(deel)netten  

Potentieel Inpassing in 

warmtesysteem 

Voorwaarden voor groei in 
GO 

(uitwerken in programma) 

1) TEO = Thermische Energie uit Oppervlaktewater. IF technology werkt met maximale afstand van  100 meter voor gemalen en 1 km tot waterlichamen. 
2) TEA = Thermische Energie uit Afvalwater. CE Delft studies hanteert relatief lage minimumwaarden voor warmtedichtheid en jaarlijkse warmtevraag om te komen tot regios waarin een warmtenet aantrekkelijk 

zou zijn. Ook wordt een vrij forse afstand (5 km) tot waterlichamen genomen.  
3) Zonder WKO zal een lagere COP hebben (meer Elektriciteitsverbruik) omdat in de winter, wanneer de warmtevraag het grootste is, de brontemperatuur relatief laag is. Met WKO wordt de warmte in de zomer 

opgeslagen in de WKO voor gebruik in de winter 
4) TED = Thermische Energie uit Drinkwater 



Rijkswaterstaat 

4 RWS INFORMATIE - 

Green Deal Aquathermie 

• EZK, BZK, IenW, UvW, …? 

• Procesgeld 9 ton 

• Doel: de waarde van aquathermie in de warmtetransitie in beeld te 
brengen met alle kansen en afhankelijkheden en de vervolgstappen 
die nodig zijn om de markt van aquathermie op gang te brengen en 
brede, grootschalige toepassing mogelijk te maken. 

 

• Leren van praktijk (o.a. Proeftuinen Aardgasvrije Wijken) 

• Netwerk: verbinden stakeholders 

• Kennisagenda 

• Governance en financieringsvraagstukken 

 

 



Aan de slag?!

 Handreiking Aquathermie

Potentieel van Aquathermie 



Contactgegevens & Links:

• Handreiking Aquathermie: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties 

2018/STOWA 2018-47 handreiking aquathermie.pdf

• Potentieel Aquathermie: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PROJECTEN/Projecten 

2016/project449.003 thermische energie/Rapport Nationaal potentieel van aquathermie.pdf

• STOWA website Aquathermie: https://www.stowa.nl/teo

Naam Organisatie Telefoonnr. Emailadres

Barry Scholten IF Technology 06-50451394 B.Scholten@iftechnology.nl

Ewout Hekhuizen Dunea 06-53673236 E.Hekhuizen@dunea.nl

Henk Looijen RWS 06-27883932 Henk.Looijen@rws.nl

Reinier Romijn UVW 06-51749612 RRomijn@uvw.nl

Winfried de Coo Rebel 06-24218751 Winfried.deCoo@Rebelgroup.com


