‘WE STAAN PAS AAN HET BEGIN MET AQUATHERMIE’
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Aquathermie – warmte uit oppervlakte-, riool- of drinkwater – heeft een enorme potentie om
als warmtebron te dienen. Maar hoe zorg je ervoor dat die potentie ook wordt benut? STOWA
laat de concrete toepasbaarheid van aquathermie nader onderzoeken. Katja Kruit is de projectleider: ‘Gemeenten en waterschappen weten soms helemaal niet hoe zo’n systeem eruit
kan zien en welke keuzes je moet maken.’
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KENNISPROGRAMMA OVER WATERBEHEER EN ENERGIETRANSITIE
Het onderzoek naar de toepasbaarheid van aquathermie (‘Configuraties aquathermie’) is onderdeel van het kennisprogramma ‘Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën’ (WARES) van STOWA en de Unie van Waterschappen. Met
Regionale Energiestrategieën (RES) maken regio’s plannen voor de energietransitie, waar waterbeheerders een rol in
kunnen spelen. Het kennisprogramma behelst naast aspecten van aquathermie ook opwekking en opslag van duurzame energie (wind en zon) en de juridische aspecten voor waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen. In juni worden de resultaten van het onderzoek naar configuraties van aquathermie gepubliceerd.
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