
Deelsessie Kansen voor Aquathermie
• Wat kan er allemaal? 

• Door Jessica Doorn en Sofie ten Have NMU

• Kansen in de regio
• Doorn Jeroen Daey Ouwens Provincie Utrecht











Quickscan warmte



Quickscan warmte

Stap 1: 
Gegevens van de buurt

 type gebouwen
 warmtebehoefte



Quickscan warmte

Stap 2: 
Beschikbaarheid van 
bronnen

 Individueel en 
collectief



Quickscan warmte

Stap 3: Oordeel 
beschikbaarheid

 In gesprek!



Quickscan warmte

Met jouw buurt duurzame warmte 
verkennen? 

We kunnen samen met drie initiatieven een 
quickscan doen!

Geef je interesse aan bij Sofie ten Have, 
s.ten.have@nmu.nl



Kansen voor aquathermie in de provincie Utrecht
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Agenda

 Initiatieven aquathermie in de provincie Utrecht

 Grootschalige aquathermie: resultaten studie 

 Kleinschalig aquathermie: stand van zaken

 Ondersteuning vanuit de provincie Utrecht.



Initiatieven in de provincie Utrecht (1/2)

Er zijn circa 40-60 aquathermieprojecten in de provincie, verdeeld over thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).

Zowel private partijen, energiecoöperaties als buurtinitiatieven ontwikkelen projecten.

Grootste project is bij RWZI Overvecht van Eneco, circa 15% van de warmte van het stadsnet.
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TEO
− Houten-zuid van Eneco met ARK als bron
− Lek/Lekkanaal van Eneco bij Nieuwegein
− Oog in Al van energiecoöperatie Oog voor Warmte
− Fort Honswijk, gemeente Houten met de provincie
− Watertuin, 73 waterwoningen in gemeente De Ronde Venen
− Everdingen met de Lek als bron, energiecoöperatie Huibertstroom

TEA
− Brandenburg-west, Bilthoven met RWZI als bron. Geselecteerd door PAW.
− Zwembad Brandenburg met het riool Bilthoven als bron (riothermie)
− Driebergen met de RWZI als bron (HDSR, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Heuvelrug Wonen)

TED
− Vooralsnog in onderzoek (Leidsche Rijn, Nieuwegein)



Initiatieven in de provincie Utrecht (2/2)
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Grootschalige aquathermie (1/3)

De provincie heeft met bureau Techniplan, de waterschappen en de warmtetafels onderzocht waar in de provincie 
mogelijkheden liggen voor de toepassing van grootschalige aquathermie.

Met grootschalige aquathermie wordt bedoeld minimaal 0,5 PJ warmte (20,000-30,000 woningen). De reden voor deze 
toepassing is dat op deze schaal aquathermie relatief goedkoop is en onder bepaalde condities zelfs zonder SDE++ 
haalbaar is. 

WKO is een aanvullende optie maar niet noodzakelijk als de warmte wordt geleverd aan een netwerk met meerdere 
bronnen (zoals bv Utrecht/Nieuwegein). In de winter nemen andere bronnen zoals biomassa, geothermie en eventueel 
aardgas de warmtelevering over (zie volgende sheet).

De enige locaties waar dit kan zijn bij Bunschoten met het Eemmeer als bron en Nieuwegein-zuid met de Lek/Lekkanaal 
als bron.  In de verre toekomst zou Lage Weide of de WRK-leiding nog een optie kunnen zijn.

Bij Bunschoten ligt geen distributiewerk – de warmte moet dan via nieuw aan te leggen leidingen naar Bunschoten en 
andere Eemlandgemeenten worden getransporteerd. Bij Nieuwegein kan de warmte in het bestaande netwerk worden 
geïnjecteerd.
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Grootschalige aquathermie (2a/3)
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Grootschalige aquathermie (2b/3)
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Grootschalige aquathermie (3/3)
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Kleinschalige aquathermie 

Kleinschalige aquathermie is maatwerk.

Let op de relatief grote additionele elektriciteitsvraag (en kosten) bij kleinschalige toepassing.

Er lopen enkele trajecten om meer grip te krijgen op kleinschalige aquathermie en het verdelingsvraagstuk. In principe zijn de 
warmtetafels vanuit de RES het gremium dit te organiseren

− Een grote bron is de rivier de Eem waar een onderzoek zal worden gestart vanuit de RES Amersfoort. Kansrijke gemeenten zijn 
onder andere Amersfoort en Baarn. 

− Dit geldt ook voor het Valleikanaal (o.a. Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg) waar het verdelingsvraagstuk nu een 
urgente een rol speelt.

− Voor het Merwedekanaal is een studie gestart door de gemeente Utrecht, HDSR en RWS naar de ecologische effecten van TEO 
in dit gebied.

− Voor de Lek als bron voor kleinschalige toepassing zijn er onderzoekstrajecten voor toepassing bij o.a. Fort Honswijk en 
Everdingen.

− Status grote plassen (Vinkeveense plassen, Loosdrechtse plassen) onduidelijk.
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Ondersteuning provincie Utrecht

De provincie kan ondersteunen middels subsidies, kennis en makel- en schakelfunctie
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Subsidies
− USET-regeling voor bijvoorbeeld locatiestudies, haalbaarheidsonderzoeken en milieustudies

Kennis
− GIS-kaarten (o.a. potentieel, restricties zoals boringsvrije zones en Natura 2000, dichtheid warmtevraag, 

etc.)
− In sommige gevallen opdrachtmiddelen voor studies zoals haalbaarheid grootschalige aquathermie

Makel- en schakelfunctie
− Initiatieven en initiatiefnemers met elkaar in verbinding brengen
− Volgen van innovatie en kennisoverdracht
− Deelname aan werkgroepen zoals IPO en RES warmtetafels



Ondersteuning provincie Utrecht

Vragen?
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Dank voor uw aanwezigheid!Dank voor uw aanwezigheid!


