HOEVEEL WARMTE KUN JE UIT
AFVALWATER WINNEN?
Nederland wil van het gas af. Met warmte uit (afval)water hebben de waterschappen goud
in handen, denken velen. Maar dat watergoud moet je wel verantwoord ‘oogsten’. STOWA laat
uitzoeken wat het effect is van het terugwinnen van warmte uit afvalwater op het zuiveringsproces. Belangrijkste conclusie: er kunnen - met name in de winter - effecten optreden, maar
er kan meer dan je denkt. Aquathermiedeskundige Barry Meddeler van Syntraal legt het uit.
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die wordt gevraagd, fluctueert. We
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Een warmtewisselaar in het riool kan
maximaal ongeveer 2 graden
warmte oogsten.
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situaties in kaart kunnen brengen. Wat het effect is op de
zuivering en of dat opweegt tegen het belang van gasloze
woningen, is natuurlijk een bestuurlijk vraagstuk. Maar
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om in dichtbevolkte steden, waar al van alles in de onder-

brengt het ook weer terug op die temperatuur. En die is in

grond gebeurt, ook nog eens een WKO aan te leggen. Het

de winter op de diepte waar de riolering ligt nog altijd 10
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het weer opwarmen vergt. Gemiddeld ligt het herstel tussen de 500 meter en vijf kilometer bij 2 graden afname.’

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met
Michelle Talsma van STOWA.
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