
Riothermie, waar stop ik mijn warmte in? 

Peter van der Pijl 



Wat is Riothermie? 

 Hergebruik van thermische energie (warmte) uit afvalwater om nuttig af te zetten in de 

omgeving 

 Warmte in afvalwater afkomstig van:  

  - Huishoudens (was- en douchewater) 

  - Bedrijven / industrie (proceswater / koelwater) 



Energie in de afvalwaterketen 

 In Nederland is de vraag naar warmte circa 40% van de totale Nederlandse 

energievraag. Dit is meer dan tweemaal de electriciteitsvraag. 

 Warmteverlies door rioolafvoer in een huishouden is ca. 30-40% 

 Totaal warmteverlies is 65 PJ/jaar 

 Equivalent aan gasverbruik van 2,5 milj huishoudens 

 Dit substantiële energieverbruik / - verlies kan verkleind worden door de terugwinning van 

warmte uit het afvalwater. 

 

 

 

   



Gebouw- 

verwarming 

Verlies 

Influent 
Elektriciteit 

Bron: STOWA 2013-03 Thermische energie op de rwzi - vraag en aanbod 

Energie in de afvalwaterketen  



Inventarisatie kansen 

 Aanbod en vraag van thermische energie afvalwater in beeld brengen. 

 - Aanbod: Veel rioolwater (modelberek., temperatuurmetingen) 

 Mogelijkheden warmte- en koude-opslag in de bodem 
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                           BVO: Bruto vloeroppervlak 
                           Twarmte,Tkoude: systeemtermperatuur van een objectinstallatie 

Kans Riothermie 
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Matching vraag en aanbod  
Zomer/winter 

 Warmte- en koude-opslagsystemen 

 

 

 

 

 

Dag/nacht 

• Kantoorgebouwen / verzorgingshuizen 

• Zwembaden 

• Ziekenhuizen 

• Bedrijven die veel warmte nodig hebben 

• Warmtenetwerken 



Kansenkaart 



Hoe breng je kansen in beeld? 

Stap 1: Kansenkaart 

o Aanbod thermisch potentieel 

o Potentiële afnemers 

o WKO-potentieel 

Stap 2: Haalbaarheidsstudie 

o Systeemanalyse 

o Voorontwerp 

o Kosten/baten 

Stap 3: Realisatie 

o Definitief ontwerp 

o Contractdocumenten 

o Samenwerking partijen (aanleg en beheer) 

 



Aandachtspunten bij realisatie 

Harde kant 

• Techniek 

 

Zachte kant 

• Samenwerking tussen partijen (gemeenten, waterschappen, private partijen)  

• Kerntaken discussie gemeenten en schappen (zien zich niet als energie-leverancier 
voor derden) 

• Van wie is de warmte? 

• Van wie is de bodem? 

 

Potentieel 

• Energie terugwinning van ca. 1 PJ/jaar (28 milj m3 gas) 
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