Thermische energie uit oppervlaktewater:
alternatief voor aardgas?
Het terugwinnen van warmte en koude uit oppervlaktewater staat nog in de
kinderschoenen. Maar deze ‘thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)’ kan
een duurzaam én substantieel alternatief worden voor aardgas. Waterschappen
kunnen daarin een belangrijke rol gaan spelen.
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Tot slot: waterschappen hebben naast TEO meer mogelijkheden om warmte uit water te gebruiken en aan te bie-

De Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater

den, namelijk riothermie: warmte uit afvalwater. STOWA

(2017-35) kunt u downloaden vanaf stowa.nl | publicaties.
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