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Aquathermie
maakt gebruik
vanwarmte en
koude in water,
in het geval van
Heeg het opper-
vlaktewater.
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‘Als het kanmetdit slootje, danmoethet bij ons zeker lukken.’
Het is de zomer van2017als SjoerdYpmamethet Friesewater-
schapeen studiereismaaktnaarWageningen.Daarbezoekt hij
Torckdael, eenwoon- en zorgcentrumdatde stadsgracht gebruikt
bij de verwarming vanhet gebouw. ‘Die techniekkan inHeeg in
hethele dorpworden toegepast’, denktYpma. ‘Wij hebben im-
mers eenmeer.’

De techniek is niet nieuw, de schaal is datwel. InHeegwordt
danal praktijkervaringopgedaanmet aquathermie. It Sylhûs, het
gebouwvande lokalewatersportvereniging,maakt al vele jaren
voorde verwarminggebruik vanniet alleen zonnepanelen,maar
ookwater uit hetHeegermeer.

Zelf is Ypmadanalmeerdan tien jaar vanhet gas af. ‘Onzewo-
ning is flinkgeïsoleerd enwehebben zonnepanelen en -boilers’,
zegt hij. Verder probeert hij het energiegebruik van zijn gezin te
matigen; lichtenuit enkort douchen. ‘Alleenmijndochter houdt
zichdaarniet altijd aan.’

Heeg energie-neutraal in 2025, zo luidt dedoelstelling vanhet
projectWarmHeegwaarYpmadeel vanuitmaakt.Hij begoner
als vrijwilliger enwerd later een vandebegeleiders vanhet pro-
ject. Verderhebbenonder anderede gemeente Súdwest Fryslân,
PlaatselijkBelangHeeg enWetterskipFryslân, het Friesewater-
schap, zich eraan verbonden.

Dezepartijen zetten inopwarmteuit oppervlaktewater,
aquathermie inhet jargon.Daarmeewordthet gebruik van fossie-
le brandstoffen tegengegaan, zobewijst onder anderehet project
inWageningen.

Inoktober2018publiceerdedeUnie vanWaterschappen
deHandreikingAquathermie.Eenpaarmaanden laterwerd
aquathermie inhetontwerpklimaatakkoordgenoemdals eenvan
dealternatievenvoor aardgas,naast restwarmteengeothermie. In
dit akkoordwordtgesprokenvaneenonderzoeknaarde vervolg-
stappendienodig zijnom‘demarkt vanaquathermieopgang te
brengenenbrede, grootschalige toepassingmogelijk temaken’.

DERTIG VIERKANTE KILOMETER
Inmiddelswordennet als inWageningenook inGoes, Amster-
damenUtrecht panden verwarmdmetbehulp vanoppervlakte-
water.Daarbij gaat het omnieuwbouwprojecten. Zo is deUtrecht-
seMerwedekadedoorde gemeente aangewezenals duurzame
wijk.Daar kunnen5500nieuwbouwwoningenwarmtekrijgen
dankzij de temperatuurverschillen inhetMerwedekanaal.

Aquathermie is de verzamelnaamvoordewinning, opslag en
distributie vanwarmteuit riool-, afval-, drink- of oppervlaktewa-
ter. Inhet geval vanHeeg ligt dekeuze voor oppervlaktewater voor
dehand.Het dorp ligt immers aandeoever vanhetHeegermeer
endeFluessen, eenwatervlakte van in totaal bijnadertig vierkan-
te kilometer.

‘A

Hoewater
het FrieseHeeg
vanhet gas af
kanhelpen
De techniek is niet nieuw, de schaal is dat wel. Een
bestaand dorp van het aardgas af met behulp van een
meer. Het Friese Heeg heeft vergevorderde plannen,
maar van een gelopen race is absoluut geen sprake.
Kosten en milieu zorgen voor hindernissen.
Frits Conijn
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Koude waterstroom

Warme waterstroom

Het oppervlakte-
water uit het meer wordt
‘geoogst’ als dit warmer
is dan 15 oC (ongeveer
de helft van het jaar)

Warmte uit het Heeger-
meer halen om huizen in
koude maanden te verwar-
men. In warme periodes
worden de gebouwen juist
gekoeld. Het winnen gaat
via verschillende water-
circuits.

Thermische energie
uit oppervlaktewater

‘Inde zomerwarmtde zonhetmeer
op’, zegt organisatieadviseur LucieGel-
derblom,diehet project inHeeg samen
met SjoerdYpmabegeleidt. ‘Als hetwa-
terwarmerwordt dan vijftien graden, lei-
denwehet langs eenwarmtewisselaar,
eenpakket vanwarmtegeleidendemeta-
lenplaten.’

Tegelijkertijdwordt grondwater op-
gepompt, dat aande andere kant de
warmtewisselaar in stroomt.Dankzij
hetwarmerewater uit hetmeer stijgt
de temperatuur vanhet grondwater
met ongeveer vijf graden tot een graad
of zeventien. Vervolgenswordt het op-
gewarmdewater op eendiepte van 160
meter in de bodemopgeslagen, een
dieptewaar dewarmte behoudenblijft.
Nadeze behandeling stroomthet afge-
koeldewaterweer terug inhetmeer.Met
als gevolg dat de temperatuur daarvan
daalt.

Indewinterwordthetwater opge-
pomptuit deondergrondseopslag.De
warmtewordt via eengeleider overgedra-
genaanwater inhetwarmtenet.Opdie
manierwordt de temperatuur verhoogd
van12naar 17 graden, een ingreepdie
volgensdedeskundigeneenenergiebe-
sparingoplevert vanongeveer 20pro-
cent. Als hetwater via eenwarmtepomp

opde juiste temperatuur is gebracht,
gaat het richtingde aangeslotenhuizen
enbedrijfspanden.

Windmolens zijn taboe indeFriese
streekZuidwesthoek,duswordende
warmtepompenaangedrevenmet zonne-
panelen.Uitdeberekeningenblijktdat
er tussende12.000en14.000nodig zijn.
Diewordenzoveelmogelijkgeplaatst op
daken,want vanwegehet ruimtebeslag
maaktmen indeze streekook liever geen
gebruik vanzonneweiden.

‘InHeegstaanveelouderewoningen
dieniet voldoenaandemodernste iso-
latievoorschriften’, zegtprojectmanager
SjoerdYpma. ‘Veelhuizenhebbeneen
F-ofeenG-energielabel.’Dat is te zienaan
onderanderehetenergieverbruik:waar
inHeegperwoning jaarlijksgemiddeld
1800kubiekemeterwordtgebruikt, isdat
inderest vanNederland1640kubieke
meter.

KOSTBAAR
Zonder goede isolatie heeft aquather-
mie geen zin.Dehuizenmoetenop
zijnminst dubbel glashebbenenbe-
schikkenover dak- enmuurisolatie.Het
systeemwerkthet bestemet vloerver-
warming.Met anderewoorden, nieuw-
bouwwoningenkomenals eerste in
beeld. Endaar zijn er vooral inhet oude
centrumvanHeegniet veel van. ‘Dus
moetde isolatie verbeterdworden’, zegt

Ypma. ‘EenC-label is hetminimum.’
De totale kosten voordewoningendie

beter geïsoleerdmoetenworden, lopen
gemiddeldop tot 15.000 euro. ‘Maar als
deklus gezamenlijkwordt aanbesteed’,
vultGelderblomaan, ‘is 13.000 euro
waarschijnlijk voldoende.’Dat geld is
niet alleenbestemdvoorde isolatie en
deaansluitingophetwarmtenet,maar
ook voorhetweghalen vandegasaan-
sluiting ende verwarmingsketel ende
vervanging vanhet gasfornuis door een
elektrischekookplaat.

Aquathermie eneenwarmtenet leve-
ren eendureoplossingop,wetenGelder-
blomenYpma. ‘DusdoenwijmetWarm
Heeg eenberoepopde solidariteit.Of
demensen in eenhuur- of koophuiswo-
nen, of ze armof rijk zijn, de collectieve
warmtevoorzieningmoet voor iedereen
inhet dorpbeschikbaar, haalbaar enbe-
taalbaar zijn.’

OokdeRijksregelingProeftuinen
AardgasvrijeWijken zoueenmooiebij-
dragekunnen leveren. Viadeze regeling
wordenperproject bedragen tussende
4 en5miljoen euro verstrekt. Aangezien
Heeg864woningenenbedrijfspanden
telt, komtdatneer opongeveer 5500
europer aansluiting.Daarmee zouden
dekostenperdeelnemerdalen tot onder
de8000 euro.

‘Er looptnueenaanvraag’, zegtGel-
derblom. ‘Maar ofweookdaadwerkelijk

‘‘IN DE ZOMERWARMT DE ZON HETMEER OP. ALS HETWATERWARMERWORDT DAN VĲFTIEN GRADEN, LEIDEN
WE HET LANGS EENWARMTEWISSELAAR, EEN PAKKET
VANWARMTEGELEIDENDEMETALEN PLATEN’Lucie Gelderblom,

organisatieadviseur

in aanmerkingkomen, is nog ergonze-
ker. Verspreid overNederlanddoen
zeventig projecten eenberoepopde
regeling. Slechts 25daarvanworden
uiteindelijk ookgehonoreerd.’

Draagvlak is cruciaal voorhet project
inHeeg.Wantuiteindelijk beslissen
debijna 2200 inwoners zelf over hun
deelname. ‘Niets is zeker’, zegt Ypma,
‘het staat demensen vrij omaan te slui-

Heeg (rechts) ligt aan
de oever van het
Heegermeer en de
Fluessen, eenwater-
vlakte van in totaal
bijna 30 km2.
FOTO: PETER ELENBAAS/HH
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Onder-
grondse
opslag op
160 meter
diepte

Wisselaar geeft
de warmte of
koude door van
het ene water-
circuit naar het
andere

Het grond-
water op 160
meter diepte
is van nature
rond de 10oC.
In warme
periodes
worden de
gebouwen
daarmee
gekoeld
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tenof omaf tehaken, tot ophet laatste
moment. Technischkrijgenwehetwel
rond,maarhet is de vraagof het voor ie-
dereenbetaalbaar blijft.’

THERMISCHE SCHOK
Naast debetaalbaarheid spelenookmi-
lieuaspecten een rol. Aquathermieont-
trektwarmte aanhet oppervlaktewater,
waardoorhet afkoelt. Dat zou volgens
velenookdekwaliteit vanhetwater ten
goedekomen.Wantbij een lagere tem-
peratuur kunnen schadelijke algen en
ziekteverwekkers zoals deE. colie-bacte-
rie zichminder goed vermenigvuldigen.

ELFSTEDENTOCHT
l Volgens Andy van den
Dobbelsteen, hoogleraar
Climate Design aan de TU
Delft, vergroot aquathermie
in Friesland de kans op een
Elfstedentocht.

l Eind 2019 presenteerde hij
een plan om de woningen
langs de route te verwarmen
met oppervlaktewater. Dat
zou twee vliegen in één klap
opleveren. De woningen krij-
gen duurzame warmte en
de watertemperatuur daalt,
waardoor de kans stijgt dat
de route dichtvriest. Dat
geldt niet alleen in Friesland.

l Van den Dobbelsteen:
‘Zo kunnen in steden met
grachten, zoals Amster-
dam, Utrecht en Delft, vaker
schaatstaferelen ontstaan.’

‘‘ALS GEVOLG VAN DE TEMPERATUURDALING NEEMT DEFOTOSYNTHESEACTIVITEIT AF, GROEIEN ALGENMINDER
SNEL EN KOMEN ER ANDERE VISSOORTEN IN HETWATER.
ZEKER IS DAT ER EEN THERMISCHE SCHOK ONTSTAAT’Piet Verdonschot, hoogle-

raar aquatische ecologie

’sWinters zoudenernauwelijks gevol-
gen zijndoordat het bodemlevendan
stilstaat en er geenorganische activitei-
ten zijn.

MaarPiet Verdonschot, hoogleraar
aquatische ecologie aanWageningen
University, vreest het ergste. ‘Als gevolg
vande temperatuurdalingneemtde
fotosyntheseactiviteit af, groeien algen
minder snel enkomener andere vissoor-
ten inhetwater. Zeker is dat er een ther-
mische schokoptreedt.’

De gevolgen vandie schokheeft Ver-
donschot onderzocht inhet laboratori-
um. ‘Al bij een tot twee graden verschil
verlopennatuurlijkeprocessenanders’,
zegt hij. ‘Zobegonnen sommigeonge-
werveldedierendie zichnormaal gespro-
ken tegoeddoenaanafstervendeplan-
ten anderedieren te eten.Het evenwicht
inhet oppervlaktewater raakt verstoort
door aquathermie.’

Dat geldt niet alleen voorhet opper-
vlaktewater,maar ook voorhet grondwa-

ter.Debacteriën, ongewerveldedieren
en virussendiedaar leven, zijn volgens
Verdonschot gebaat bij een constante
temperatuur.Wanneerdeondergrond
wordt gebruikt alswarmteopslag krijgen
die soortenhetmoeilijk.

‘Zolang er eenenkel pandopdezema-
nier verwarmdwordt, zal het niet zo’n
vaart lopen’, zegtVerdonschot. ‘Maar als
weaquathermie inheelNederlandgaan
inzetten,wordt het eenander verhaal.
Dankunnendenadelenweleens snel
groter blijkendande voordelen. Laten
wemeer zonnepanelen inzetten, dat lijkt
meeen stuk eenvoudiger.’

‘Verdonschotheeft eenpunt’, klinkt
het inHeeg. ‘Als de temperatuurwordt
gewijzigd’, zeggen LucieGelderblomen
SjoerdYpma, ‘zullen er veranderingen
plaatsvinden, zowel indeondergrond
als inhetmeer. Al is de temperatuur
vanhetmeer altijd onderhevig aan
schommelingen.’

Daarnaastwijzendeprojectbegelei-
ders ooknogopmogelijkenadelige ge-
volgen voorde vleermuizen. Als alle hui-
zengoedwordengeïsoleerd, vindendie
moeilijker eennest-, slaap-, of overwin-
teringsplek. Endaarmee zoude eiken-
processierups een van zijnnatuurlijke
vijanden verliezen.

‘Het probleemmetde vleermuizen is
met speciale kasten relatief eenvoudig
op te lossen’, aldusGelderblom. ‘De
andereproblemenmoetennoggoed
onderzochtworden, of het nugaat om
het grondwater of het draagvlakbij de
inwoners.Natuurlijk hopenwij datHeeg
in2025 vanhet gas is,maarde invoering
vaneen collectievewarmtevoorziening
opbasis vanaquathermie is noggeen
gelopenkoers.’

Frits Conijn is redacteur van het FD.
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