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Het rapport ‘Verkennende studie naar vier varianten voor de winning van Thermische Energie uit 
Oppervlaktewater (TEO)’ is een verkenning naar de technische en economische haalbaarheid  van 
aquathermie uit oppervlaktewater. Het rapport brengt verschillende opties voor het winnen van 
warmte uit oppervlaktewater voor toepassing in de gebouwde omgeving in kaart. We plaatsen het 
rapport via deze coverletter in context. 
 

Warmte uit Water partners met gedeeld doel: versnellen energietransitie met TEO 
Het Warmte uit Water (WuW) initiatief is een pre-concurrentiele samenwerking van Rijkswaterstaat 
(RWS) en Alliander met als doel de energietransitie te versnellen door inzet van warmte uit 
oppervlaktewater. RWS is beheerder van de rijkswateren die een grote warmtepotentie hebben. 
Alliander is het moederbedrijf van Liander, netbeheerder van het elektriciteitsnetwerk. Alliander ziet 
in TEO een energiebron die een aanzienlijk aandeel verdient in de warmtetransitie.  
 

Wat is Thermische Energie uit Oppervlaktewater en waarom is het belangrijk? 
Thermische energie uit oppervlaktewater is een vorm van aquathermie en is een systeem dat 
duurzame warmte en koude aan het oppervlaktewater onttrekt. Deze warmte en koude is bij uitstek 
geschikt om gebouwen te verwarmen en te koelen1). TEO kan optioneel ingezet worden in 
combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. De distributie van de opgewekte 
warmte via TEO gebeurt via een (lokaal) warmtenet. De technologie voor toepassing van TEO is 
betrouwbaar2) en geschikt voor alle seizoenen. 
Op dit moment wordt ongeveer 30% van de nationale energievraag ingezet voor het verwarmen en 
koelen van gebouwen, vooral met aardgas1). TEO kan in Nederland voorzien in 150 PJ per jaar3), dat is 
43% van de toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving3). Nabijheid van een warmtevraag 
langs rivieren, kanalen of meren is een voorwaarde voor de inzet van TEO. 
 

TEO-warmtesysteem voor de gebouwde omgeving 
 

 
 
Een TEO-warmtesysteem bestaat uit een bron (bijv. een rivier), een in- en uitlaat, technische ruimte 
met warmtewisselaar, warmtepomp en piek-back-up systeem (voor dagen met extreme 
warmtevraag), WKO (optioneel), warmtenet en inpandige afleverset. De eerste 4 componenten (tot 
en met de optionele WKO) vormen het zogenaamde bronsysteem.  
 
 



 
  
 
  

 

Studie 
Voor WuW is het van belang om kennis te ontwikkelen met betrekking tot grotere TEO-systemen 
(enkele duizenden woningen). Het benutten van warmte uit de Waal om 8.500 woningen in de 
gemeente Tiel te verwarmen, is de casus in deze studie. 
In de uitwerking van ‘Verkennende studie naar vier varianten voor de winning van thermische 
energie uit oppervlaktewater’4) zijn 2 ontwerpparameters gevarieerd, wat vier varianten oplevert: 
een TEO bronsysteem met en zonder seizoensopslag in een WKO (zogenoemde Indirecte en Directe 
levering) en een TEO systeem waarbij de warmtewisselaar op het land staat of direct in het 
rivierwater of -oever (zogenoemde Open en Gesloten TEO-systeem. Het is belangrijk dit niet te 
verwarren met de vorm van het warmtenet waar veelal dezelfde terminologie wordt gebruikt. Dan is 
een open net een warmtenet waar meerdere bronnen en leveranciers op aangesloten kunnen 
worden.  
Voor deze vier varianten van het bronsysteem zijn energetische kenmerken, de ruimtelijke inpassing, 
de kosten per variant en de installatietechnische en rivierkundige aspecten uitgewerkt. 
 

Resultaten 
Een samenvatting van de resultaten is te vinden in paragraaf 5.1 in tabel 10. Belangrijkste uitkomst is 
met name dat de optie Directe levering - Gesloten TEO financieel het gunstigst is. Ook is het CO2- 
besparingspotentieel bij deze variant het grootst. Echter zijn er rondom het gesloten systeem nog 
technische onzekerheden en is de werkzaamheid alleen in de praktijk bewezen op veel kleinere 
systemen.  
Als we kijken naar de Directe levering - Open TEO, zien we dat hiervoor de kosten significant hoger 
zijn (2x de kosten van het Directe levering - Gesloten TEO systeem), met name de kosten voor de in- 
en uitlaat en de technische ruimte zijn hier groot, door het grote benodigde waterdebiet in het 
winterseizoen. Dit systeem kan ook niet het hele jaar door de warmtevraag invullen, hiervoor is één 
maand een alternatief systeem nodig (evt. hetzelfde als de piek- en back-up voorziening).  
Het Indirecte levering - Open TEO systeem, het TEO systeem dat vandaag de dag het meeste wordt 
gerealiseerd, is qua kosten niet uitzonderlijk duur of goedkoop. Het gebruik van WKO’s zorgt voor 
een lagere energie-efficiëntie dan bij de directe TEO systemen. Kanttekening bij de CO2-besparing 
zoals die in tabel 10 staat, is dat hier wordt uitgegaan van de grijze elektriciteitsmix uit 2021, terwijl 
mag worden aangenomen dat de toekomstige elektriciteit volledig groen is.  
De Indirecte levering – Gesloten TEO variant scoort gemiddeld op de meeste aspecten, maar heeft 
wel een groot ruimtebeslag. 
 

Interpretatie en nuancering 
- Uit de uitkomsten van de studie blijkt dus dat het Directe levering – Gesloten TEO systeem de 

meeste potentie biedt betreffende kosten, efficiëntie, initiele-CO2 besparing en ruimtebeslag 
technische ruimte. Echter is er verder onderzoek nodig naar de toepassing van deze directe, 
gesloten variant, voor zulke grote toepassingen. 

- Huidige verduurzaming in Nederland betekent dat de gebruikelijke grijze elektriciteitsmix snel zal 
vergroenen. Voor alle varianten betekent dit dat na aanvang realisatie de CO2-besparingen 
zullen toenemen tot uiteindelijk 100%. 

- Praktisch aan de slag gaan met een nadere uitwerking van een potentiële TEO-locatie kan nieuwe 
vragen oproepen die verder onderzoek behoeven.  
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