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Bron: Unsplash 

Hoe kan uw gemeente de warmtetransitie versnellen met rivierwater? 
 

Potentie van aquathermie langs de grote rivieren 

 

https://unsplash.com/photos/tXK33aOVJUo
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Bestuurlijke samenvatting 
 

Nederland wil de gebouwde omgeving verduurzamen en zoekt naar 

aardgasvrije alternatieven voor verwarmen en koelen van woningen en 

gebouwen. In Transitievisies Warmte (TVW) maken gemeenten inzichtelijk 

waar en op welke manier dit gaat gebeuren. Een alternatief met groeiende 

belangstelling is aquathermie: de opwek, distributie en levering van 

thermische energie (en koude) uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater 

(TEA) en drinkwater (TED).   

 

In de grote rivieren ligt veel potentie voor aquathermie. De Vereniging 

Nederlandse Riviergemeenten (VNR) wil riviergemeenten ondersteunen, 

bijvoorbeeld in de zoektocht naar mogelijkheden voor de toepassing van 

aquathermie. De VNR heeft Waterprof gevraagd om de potentie voor 

aquathermie te inventariseren, zoals is beschreven in de TVW’s. Het 

onderzoek is samen met Waterhandjes uitgevoerd, studenten van 

wateropleidingen die relevante werkervaring opdoen in de praktijk.   

 

In totaal zijn 67 van de 70 TVW’s van riviergemeenten verzameld en 

geanalyseerd. Aquathermie wordt vaak herkend en benoemd.  Ook wordt 

de potentie van aquathermie in veel gevallen specifiek gerelateerd aan de 

Rijksrivieren. Veel gemeenten zien dus dat aquathermie langs de grote 

rivieren nieuwe kansen biedt omtrent de opwek van duurzame energie.  

 

Er zijn verschillende kennisvragen en aandachtspunten benoemd rondom 

de ontwikkeling van aquathermie. Deze gaan vooral over potentie en 

(technische en financiële) haalbaarheid. Thema’s zoals governance, wet- en 

regelgeving en participatie en draagvlak zijn onderbelicht.   

 

Algemeen beeld is dat aquathermie nog in een opstartfase zit. De potentie 

is groot, maar nog onvoldoende in beeld. Er worden verschillende 

zoekgebieden voor aquathermie benoemd, maar geen concrete projecten. 

Veel zoekgebieden hebben een relatie tot de grote rivieren.  

 

Verdere uitwerking is nodig om aquathermie volwaardig mee te nemen in 

beleid en bronstrategieën. Om de warmtetransitie in uw gemeente te 

versnellen met rivierwater worden de aanbevelingen gedaan:  

• Ontdek warmtekansen voor aquathermie - Start met verkenningen en 

verdere concretisering van lokale aquathermie kansen langs de grote 

rivieren. Onderzoek beschikbare bronnen voor warmte én koude en 

potentiële afnemers om aquathermie als volwaardige bron mee te 

nemen bij het ontwikkelen van bronstrategieën en beleid. Kijk naar 

techniek en financiering, maar vooral ook naar de governance, wet- en 

regelgeving, participatie en draagvlak.   

• Werk samen en creëer draagvlak - Aquathermie is maatwerk. 

Haalbaarheid van projecten is afhankelijk van fysieke en sociale 

kenmerken, die verschillen per regio. Ook zijn overal verschillende 

partijen werkzaam. Neem stakeholders actief mee in verkenningen om 

draagvlak te creëren. Wissel kennis uit over praktijk, kijk naar rollen en 

belangen en zoek naar meekoppelkansen in de omgeving.  

• Ga aan de slag! - In een transitie weten we nog niet alles, dat is niet 

erg. Vraagstukken lossen we op door samenwerking in projecten. Toon 

lef en ga aan de slag. Verschillende riviergemeenten hebben laten zien 

dat aquathermie werkt, maar er is meer nodig. Selecteer als 

riviergemeenten een aantal warmtekansen en breng deze tot 

uitvoering, om samen te leren en nieuwe praktijkervaring op te doen. 

Probeer niet zelf het wiel uit te vinden. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aquathermie, water als energiebron 
Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Het doel is om fossiele 

energiebronnen terug te dringen en zo klimaatverandering te beperken. 

Om de transitie van aardgas naar duurzame energiebronnen te versnellen 

hebben gemeenten een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld, waarin 

inzichtelijk is gemaakt wanneer en op welke manier de gebouwde 

omgeving van het aardgas wordt afgekoppeld. Van de beschikbare 

alternatieven voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving is er 

een groeiende belangstelling voor aquathermie: de opwek, distributie en 

levering van thermische energie (en koude) uit oppervlaktewater (TEO), 

afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).   

 

1.2 Samen werken aan aquathermie 
Ook binnen de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) wordt 

ingezet op de energietransitie. De leden van de VNR hebben een Rijksrivier 

door hun gemeente stromen waar in theorie veel potentie ligt voor de 

toepassing van aquathermie, specifiek TEO. Om die reden beoogt de VNR 

samenwerking rondom dit thema te stimuleren door kennis en ervaringen 

uit te wisselen met bestuurders over de potentie van de rivier, de 

(on)mogelijkheden voor de toepassing van aquathermie in hun gemeente 

en de ontwikkeling van projecten. Hiernaast heeft de VNR aangegeven 

samen met Rijkswaterstaat en Alliander te willen werken aan 

kennisontwikkeling binnen het initiatief Warmte uit Water (WuW), waar 

het delen van gemeentelijke kennis gewenst is. 

 

Om de riviergemeenten te ondersteunen bij de zoektocht naar wat 

aquathermie voor hen kan betekenen, wil de VNR de stand van zaken 

rondom aquathermie langs de grote rivieren in beeld brengen. Hiervoor is 

inzicht nodig in de aquathermie-plannen van de gemeenten, de 

geïdentificeerde kansen en mogelijke obstakels. 

 

1.3 Inventarisatie TVW’s 
De VNR heeft Waterprof gevraagd om een inventarisatie uit te voeren naar 

de potentie voor aquathermie langs de grote rivieren, zoals beschreven in 

de TVW’s. Het doel is om inzicht te krijgen in bestaande zoekgebieden voor 

aquathermie, welke initiatieven er al zijn, welke aandachtspunten worden 

gezien en welke kennisvragen moeten worden beantwoord.  

In deze inventarisatie wordt invulling gegeven aan de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Welke gemeenten willen (water uit) de rivier gebruiken bij het 
opwekken van energie/warmte? 

2. Staan er ‘mitsen en maren’ in beschreven, wat zijn de 
(on)mogelijkheden en onzekerheden, wat zijn redenen om (nog) niet 
aan de slag te gaan met aquathermie? 

3. Staat er kennisbehoefte in beschreven? Zo ja, wat zijn de vragen? 
4. Wat is de rol van de gemeente en met wie en in welke rol wil de 

gemeenten samen werken om projecten uit te voeren? 
5. Wat is het tijdtraject? 
6. Bij gebruik van de rivier: Om welke hoeveelheid gaat het (TJ)? Wat 

wordt gezegd over techniek? Welke schaal gaat het om (gebouwen of 
wijken)? Wat gaat er gebeuren (plan, manier)? 

7. Zijn er concrete projecten gaande? Zo ja, welke?  
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1.4 Leeswijzer 
In dit rapport worden de resultaten van het inventariserend onderzoek 
naar de potentie van aquathermie gepresenteerd zoals is beschreven in de 
TVW’s van de 70 riviergemeenten die aangesloten zijn bij de VNR. In 
Hoofdstuk 2 wordt de aanpak toegelicht. In Hoofdstuk 3 worden de 
resultaten gepresenteerd in tekst en visualisaties. In Hoofdstuk 4 worden 
kennisvragen benoemd. In hoofdstuk 5 worden de conclusies van de 
inventarisatie beschreven. In Hoofdstuk 6 worden een aantal 
aanbevelingen geformuleerd voor de riviergemeenten en haar bestuurders 
ten behoeve van verdere ontwikkeling van aquathermie.  

2. Onze aanpak 
 

2.1 Activiteiten 
Voor het uitvoeren van de inventarisatie zijn de volgende activiteiten 

uitgevoerd:  

• Downloaden en opvragen TVW's - Alle TVW’s van de leden van de VNR 

zijn online opgezocht en gedownload of opgevraagd per telefoon of e-

mail en beschikbaar gesteld aan VNR als bijlage van dit onderzoek; 

• Lezen en doorzoeken TVW's - Door het invullen van vragen in een 

onderzoeksformat (zie tabel 1) in Excel is gewenste informatie 

verzameld uit de beleidstukken. Door deze te werken met kleurcodes 

zijn de resultaten visueel weergeven. Ook biedt het document 

voldoende ruimte om informatie toe te voegen benoemde kansen en 

kennisvragen en kennisvragen; 

• Analyseren resultaten - Samen met de opdrachtgever zijn de resultaten 

geanalyseerd en zijn aanbevelingen richting bestuurders besproken; 

• Rapportage uitwerken – Uitwerken van tekstuele en visuele weergaven 

van de resultaten en het formuleren van aanbevelingen. 

2.2 Waterhandjes 
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met drie Waterhandjes. Dit 

zijn studenten water, klimaat en energie die relevante werkervaring 

opdoen met groeiende wateruitdagingen. Als opdrachtgever draagt de 

VNR daarmee bij aan talentontwikkeling in de watersector. De 

Waterhandjes hebben in dit onderzoek gewerkt aan de inventarisatie, 

visualisatie en interpretatie van resultaten. 

 
Tabel 1 - Vragen onderzoeksformat. 

Heb je TVW van gemeente gevonden?  Ja Nee 

o Zo ja, waar? Zo niet, waarom niet? Uitleg 

o Wie bij de gemeente is contactpersoon voor de 

TVW? En wat zijn de contactgegevens?  

Naam, e-mail, 

telefoon 

Is het thema aquathermie benoemd in de TVW? Ja Nee 

o Zo ja, welke vormen?  TEO, TEA of TED 

o Om welke hoeveelheid gaat het? Welke schaal 

gaat het om? 

GJ, TJ, huishoudens, 

woningequivalenten  

 

Worden er kansen voor aquathermie benoemd?  Ja Nee 

o Zo ja, welke kansen? Opsomming 

Worden er knelpunten voor aquathermie benoemd? Ja Nee 

o Zo ja, welke knelpunten? Opsomming 

Is er behoefte aan nieuwe kennis over aquathermie?  Ja Nee 

o Zo ja, wat zijn de vragen? Opsomming 

Zijn er concrete aquathermie initiatieven of projecten 

benoemd? 

Ja Nee 

o Zo ja, benoem aantal en locaties Opsomming 
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3. Resultaten 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de inventarisatie in tekst, 

diagrammen en kaartbeelden.  

 

3.1 Is de TVW van de gemeente gevonden? 
De meeste TVW’s waren online goed vindbaar. In totaal zijn 67 van de 70 

TVW’s gevonden. Van de 67 gevonden TVW’s zijn 5 een conceptversie. 

Deze zijn wel meegenomen in de inventarisatie. De 3 ontbrekende TVW’s 

zijn niet beschikbaar en/of worden later vastgesteld.  
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3.2 Is aquathermie genoemd in de TVW? 
Aquathermie werd vaak expliciet benoemd als optie voor hernieuwbare 

warmtevoorziening. In 60 van de 67 gevonden TVW’s komt aquathermie 

terug. Vier van de gemeenten die aquathermie niet benoemen liggen 

verspreid langs de rivieren, drie concentreren zich naast elkaar aan de 

IJssel.  
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3.3 Welke vormen van aquathermie worden benoemd?  
Als de gemeente aquathermie heeft benoemd als potentiële bron, dan 

wordt de variant TEO altijd genoemd. Hier ligt ook de focus als we kijken 

naar de grote rivieren. TEA wordt in ongeveer de helft van de TVW's 

benoemd. TED in ongeveer een kwart. De concrete verdeling is weergeven 

in bijgevoegd cirkeldiagram.  

 

 

3.4 Wordt de grote rivier benoemd in relatie tot aquathermie?  
Er zijn 60 gemeenten die aquathermie als kans benoemen in hun TVW. De 

grote rivieren worden in 37 gemeenten benoemd. In 9 gemeenten worden 

geen kansen gezien in grote rivieren, wel zijn andere zoekgebieden 

benoemd zoals een plas of vaart. In totaal zijn 21 gemeenten weergeven 

zonder zoekgebied. Aquathermie wordt hier niet in de TVW benoemd of er 

wordt geen specifiek zoekgebied aangegeven.  
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3.5 Worden er specifieke aquathermieprojecten benoemd?  
Hoewel aquathermie vaak als optie benoemd wordt, zijn er nog weinig 
concrete plannen voor aquathermie. In een aantal gemeenten worden wel 
locaties genoemd waar aquathermie uit rivieren verkend wordt. Dit zijn: 
 

Gemeente Locaties 
Horst aan de Maas Grubbenvorst, Lottum en Broekhuizen 

Buren Maurik 

Oss Lith 

Land van Cuijk Cuijk 

Roermond Herten-Oost 

Gorinchem Arkelsedijk en Lingewijk-Oost 

Rheden Spankeren, Dieren-West, De Steeg, Velp-Zuid, 

Dieren-Zuid, Rhenen en Laag-Soeren 

Zaltbommel Westzijde, Zaltbommel, Spellewaard, Waluwe 

Zwijndrecht Walburg en Kort Ambacht 

 

 

In de TVW’s, zijn geen gerealiseerde projecten benoemd, ondanks dat er 

verschillende gerealiseerde TEO-projecten bekend zijn bij het Netwerk 

Aquathermie: 

 

Gemeente Locatie Project Opmerking 
Roermond Swalmen Kasteel Swalmen Geen rivier 

Den Bosch Den Bosch Paleiskwartier Geen rivier 

Den Bosch Den Bosch Hinthamerpoort Geen rivier 

Land van Cuijk Cuijk Merletcollege TEO Maas 

Gorinchem Gorinchem Hoog-Dalem Geen rivier 

 

Ook zijn er initiatieven bekend waar gesproken wordt over de toepassing 

van aquathermie in grote rivieren, zoals: 

 

Gemeente Locatie Project Opmerking 
Zutphen Zutphen Helbergen TEO IJssel 

Venlo Venlo Hagerhof-Oost TEO Maas, PAW 

proeftuin 

Nijmegen Nijmegen Onderzoek 

WarmingUP 

TEO Waal 

4. Kennisvragen 
In de TVW’s worden kennisvragen benoemd over aquathermie. Deze zijn 

te verdelen onder de categorieën: techniek, financieel, governance, 

juridisch en participatie en draagvlak, gebaseerd op de “Handreiking 

Aquathermie” van STOWA (2018). De meeste kennisvragen gaan over 

potentie en (technische en financiële) haalbaarheid. Kennisvragen op 

gebied van governance,  juridisch en participatie en draagvlak komen 

beperkt terug.  
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Belangrijke kennisvragen zijn: 

• Wat is de potentie van aquathermie in mijn gemeente?  

• Wat is de invloed van aquathermie op het milieu?  

• Hoe pas je de techniek toe?  

• Wanneer is een warmtenet geschikt?  

• Wat kunnen we leren van andere lopende en gerealiseerde 
projecten? 

Benoemde aandachtspunten omtrent de ontwikkeling van aquathermie 

zijn: 

• Aquathermie is een lage-temperatuurbron, voor toepassing zijn goed 

geïsoleerde woningen en gebouwen nodig; 

• Aquathermie is alleen haalbaar als de afstand van bron tot afnemer 

niet te groot is; 

• De effecten van aquathermie, specifiek koudelozingen, op ecologie zijn 

nog onbekend; 

• Fluctuatie van het waterpeil in grote rivieren maakt inname van water 

voor warmtewinning lastig; 

• De aanleg van warmtenetten, als ook het isoleren van woningen en 

gebouwen, is kostbaar; 

• Draagvlak is randvoorwaardelijk voor succesvolle toepassing van 

aquathermie; 

• Er bestaat twijfel of bewoners bereid zijn woningen aan te passen aan 
lagere temperaturen. 

5. Conclusies  
In deze inventarisatie is de stand van zaken omtrent aquathermie bij de 

riviergemeenten in beeld gebracht, zoals beschreven in de TVW’s. Op basis 

van de resultaten zijn de volgende conclusies geformuleerd: 

 

• De TVW’s van de 70 aangesloten gemeenten zijn goed vindbaar en 

aquathermie komt vaak terug als optie voor hernieuwbare 

warmtevoorziening.  

• Wanneer aquathermie wordt benoemd wordt TEO altijd genoemd als 

optie, TEA in ongeveer de helft van de TVW’s en TED in ongeveer een 

kwart.  

• Aquathermie wordt vaak als kansrijk gezien in relatie tot de grote 

rivieren. Ook worden andere zoekgebieden gezien voor toepassing van 

aquathermie, zoals een lokale plas of vaart. In ongeveer een derde 

van de gemeenten zijn geen specifieke zoekgebieden gevonden. 

• Concrete projecten en plannen voor aquathermie worden beperkt 

benoemd in de TVW’s. Het beeld is dat aquathermie erg algemeen 

beschreven wordt. Desondanks zijn er al verschillende initiatieven in 

ontwikkeling waar over toepassing van aquathermie gesproken wordt.   

• In de TVW’s zijn verschillende kennisvragen en aandachtspunten 

benoemd in relatie tot aquathermie. Deze gaan vooral over potentie 

en (technische en financiële) haalbaarheid. Thema’s zoals governance, 

juriudisch, participatie en draagvlak komen beperkt terug.   

• Er is behoefte aan kennisdeling en specifiek leren van 

praktijkervaringen bij lopende en gerealiseerde projecten.  

 



 

12 
 

6. Aanbevelingen  
Aquathermie biedt de riviergemeenten nieuwe kansen voor de opwek van 

duurzame energie. De potentie is groot, maar nog onvoldoende in beeld. 

De volgende aanbevelingen schetsen de mogelijke vervolgstappen om de 

warmtetransitie in uw gemeente te versnellen met toepassing van 

aquathermie uit rivierwater  

 

Ontdek warmtekansen voor aquathermie 
Start met verkenningen en verdere concretisering van lokale aquathermie 

kansen langs de grote rivieren. Onderzoek beschikbare bronnen voor 

warmte én koude en potentiële afnemers om aquathermie als volwaardige 

bron mee te nemen bij het ontwikkelen van bronstrategieën en beleid. 

Selecteer concrete warmtekansen om deze tot uitvoering te brengen. Kijk 

naar techniek en financiering, maar vooral ook naar de governance, wet- 

en regelgeving, participatie en draagvlak.   

 
Werk samen en creëer draagvlak 
Aquathermie is maatwerk. Haalbaarheid van projecten is afhankelijk van 

fysieke en sociale kenmerken, die verschillen per regio. Ook zijn overal 

verschillende partijen werkzaam. Neem stakeholders actief mee in 

verkenningen om draagvlak te creëren. Wissel kennis uit over praktijk, kijk 

naar rollen en belangen en zoek naar meekoppelkansen in de omgeving.  

 
Ga aan de slag! 
In een transitie weten we nog niet alles, dat is niet erg. Vraagstukken lossen 

we op door samenwerking in projecten. Toon lef en ga aan de slag. 

Verschillende riviergemeenten hebben laten zien dat aquathermie werkt, 

maar er is meer nodig. Selecteer als riviergemeenten een aantal 

warmtekansen en breng deze tot uitvoering, om samen te leren en nieuwe 

praktijkervaring op te doen. Probeer niet zelf het wiel uit te vinden. 

Nawoord 
De Waterhandjes bieden in dit nawoord kort hun ervaring over het 
project met een advies voor vervolg. 
 
Inge van Beek – student Watermanagement, Hogeschool Rotterdam 
Ik vond het erg leuk om met het thema aquathermie aan de slag te gaan. 
Doordat dit thema niet tijdens mijn opleiding is behandeld heeft het mij 
veel kennis en nieuwsgierigheid gebracht. Ik vond het leuk om de 
transitievisies warmte van verschillende gemeenten in te zien. Hierdoor 
krijg je een goed beeld hoe er met de energietransitie wordt omgegaan.  
 
Als advies wil ik meegeven dat het van belang is om samen te werken en 
informatie te delen als het gaat om aquathermie. Er is veel potentie, maar 
die is nog onbekend. 
 
Mathijs de Baar – student Watermanagement, Hogeschool Rotterdam 
Het was interessant om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken 
van aquathermie binnen de verschillende gemeentes in Nederland. Ik heb 
de opdracht als erg leerzaam ervaren. Dit kwam vooral doordat ik binnen 
een vakkundig en leerzaam projectteam heb kunnen werken en voor een 
professionele opdrachtgever.   
 
Als advies zou ik willen meegeven dat het onderwerp aquathermie een 
enorm potentie heeft en daarom interessant is verder te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor elke gemeente. 
 
Lars Reerink – student Land en Watermanagement , Hogeschool Van Hall 
Larenstein 
Ik vond het erg interessant om meer te leren over aquathermie. Dit was 
voor mij nog een onbekende bron om warmte uit te halen. Een techniek 
die nog onbekend is maar zeker toekomst gaat hebben. Goed om te zien 
dat zoveel gemeenten aquathermie al opgenomen hebben in de eerste 
versie van hun TVW. Ons onderzoek naar in hoeverre Aquathermie is 
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opgenomen en wordt toegepast kan hopelijk bijdragen aan verder 
bekendheid van het onderwerp en een toepassing op bredere schaal. 
 
Als advies zou ik willen meegeven dat het opnemen en benoemen van 
aquathermie (zoals in de de TVW’s) een goede eerste stap is, maar dat het 
ook echt concreet gemaakt moet worden om het daadwerkelijk toe te 
gaan passen.
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