
Water: warmteleverancier van de toekomst 
De potentie van thermische energie uit oppervlaktewater 

Wist u dat als we warmte uit de Rijn aftappen door deze 1⁰C te af te koelen, er genoeg warmte vrij komt voor 
het verwarmen van 7 miljoen huishoudens in Nederland! Zomers wordt deze warmte opgeslagen in het 
grondwater. In de winter wordt dit gebruikt om gebouwen te verwarmen, via een warmtepomp. Dit is veel 
efficiënter dan luchtwarmtepompen die gebruik maken van de koude winterlucht.  
 
Deltares doet onderzoek naar dit systeem als alternatief voor de warmtevoorziening door gas. In de toekomst 
kan deze duurzame warmtebron in meer dan 50% van de Nederlandse warmtevraag door huishoudens 
voorzien, indien deze warmte slechts een paar km van de wijken wordt gewonnen.  
 
De potentie om Nederland van warmte te voorzien met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) wordt 
ruimtelijk in drie kaarten geschetst. 
• Kaart rechtsboven: Technische potentie. De hoeveelheid warmte die het oppervlakte watersysteem kan 

leveren en hoeveel warmte kan worden opgeslagen in de ondergrond (technische potentie). 
• Kaart linksonder: Buurten geschikt voor warmtenetten. Door gebruik te maken van warmtenetten kan de 

warmte getransporteerd worden van de bron naar de gebouwen. Bij voldoende warmtevraag per hectare is 
een warmtenet lonend. Ca. 2/3de van alle woningen in Nederland ligt in wijken die in aanmerking komen 
voor warmtenetten. 

•  Kaart rechtsonder: Buurten die van warmte kunnen worden voorzien via een TEO warmtenet. Matching van 
het aanbod, de geschiktheid voor warmtenetten én de warmtevraag laat zien dat TEO in ca. 40% van de 
totale warmtevraag kan voorzien. 
 

In onderstaande tabel worden de resultaten van de TEO-potentiekaart getoond. 
• De totale warmtevraag van woningen en utiliteit (kantoren, scholen, winkels, etc.) is bijna 500 PJ. In 2050 is 

dit door besparing naar verwachting afgenomen tot 349 PJ.  
• De warmtevraag van buurten die geschikt zijn voor warmtenetten is dat nu 338 PJ en in 2050 233 PJ.  
• De warmtevraag van buurten waar warmtenetten én TEO mogelijk zijn is nu 267 PJ en in 2050 198 PJ. 
• De warmtevraag van buurten waar warmtenetten én TEO mogelijk én waar rekening wordt gehouden met 

uitputting, doordat meerdere buurten uit één waterlichaam warmte onttrekken is nu 200 PJ en in 2050 152 
PJ. 

• In potentie kan aan ruim 40% van de huidige warmtevraag worden voldaan door TEO en warmtenetten. In 
2050 is dat ruim 43%.  

• In potentie kan aan 60% van de huidige warmtevraag worden voldaan van de buurten die geschikt zijn voor 
warmtenetten. In 2050 is dat bijna 65%.  
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  [PJoule] [PJoule] [PJoule] [PJoule]     

huidig 498,8 333,7 267,1 199,8 40,1% 59,9% 

in 2050 349,2 233,6 189,2 151,5 43,4% 64,8% 
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