
Onze methodiek voor de benutting van de 
meest kansrijke warmtebronnen van de wa-
terschappen.

Warmtekansen?
ontwikkel uw project



Ontwikkeling warmteproject

Waterschappen leveren een belangrijke bijdrage 
aan de energietransitie. In 2025 willen water-
schappen energieneutraal zijn. Dit doen zij onder 
andere door eigen opwek van duurzame energie 
uit zon en wind, de productie van biogas en duur-
zame inkoop van elektriciteit.  
 
Ook beheren ze rioolwaterzuiveringen, opper-
vlakte- en afvalwater, die een bron kunnen zijn 
voor het leveren van koude en warmte voor de ge-
bouwde omgeving. Door deze bronnen te benut-
ten dragen de waterschappen niet alleen bij aan 
het halen van de eigen doelstellingen, maar ook 
aan de maatschappelijke klimaatdoelstellingen 
van Nederland.  
 
De potentie van de warmtebronnen van de water-
schappen is groot. Thermische energie uit opper-
vlaktewater (TEO) kan zo’n 40% van de toekom-
stige warmtevraag van de gebouwde omgeving 
voorzien. Voor thermische energie uit afvalwater 
(TEA) is dat 10%. Ongeveer 25% van het Neder-
landse biogas wordt door de waterschappen ge-
produceerd. 



De warmtebronnen van de waterschappen ver-
dienen een prominente plek binnen de Regionale 
Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies 
Warmte (TvW) van de gemeenten.

Maar waar zit dat potentieel in ons gebied? En 
waar is het kansrijk genoeg om te realiseren? De 
antwoorden erop blijven vaag als je niet beschikt 
over de juiste doorrekeningen en gebiedspartners 
niet verbonden worden. 

TheEarlybirds en Waterprof werken samen aan 
het benutten van de warmtebronnen van water-
schappen. Met overzichtelijke kaarten, transparan-
te doorrekeningen en een gebiedsgericht proces 
helpen zij opdrachtgevers in 4 stappen richting de 
realisatie van een duurzaam warmteproject.



De route naar een concreet warmteproject ver-
loopt langs verschillende stappen en schaal-
niveau’s.  

Stappenplan concreet  
warmteproject

Inventariseer potentiële warmtebronnen

Maak een haalbaarheidsscan van een locatie

Vertaal de warmtebronnen naar een kansenkaart 

Werk samen aan de opzet van een warmteproject
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Als de haalbaarheid voor een locatie is 
aangetoond en uw wilt aan de slag met uw 
warmteproject, dan zetten wij dat samen met u 
op.  

Op basis van de haalbaarheidsscan inventariseren 
we welke technische zaken aan zowel de vraag- als 
aanbodzijde nog moeten worden uitgezocht. We 
richten een gebiedsproces in waarin overheden, 
woningbouwcoöperaties en bewonerscollectieven 
worden betrokken. 
We maken een ontwerp voor het warmtesysteem. 
Daarbij kijken we naar de rolverdeling in de 
hele warmteketen. Gedetailleerde berekening 
met het COLONY-model zijn input voor de 
technische randvoorwaarden. Het traject van 
vergunningverlening starten we op.   

Het resultaat van deze stap is een voorlopig 
ontwerp van het warmtesysteem en een 
procesvoorstel voor uitvoering van het project. 
Het realisatietraject kan hierna van start.

Wat we doen



We denken graag met u mee vooruit!

Contactpersoon: Eline Burger
Bel of mail: +31 631 085 184 | eline@theearlybirds.nl

Contactpersoon: Jeroen de Bruin 
Bel of mail: +31 6 111 465 16 | jeroen@waterprof.nl

TheEarlybirds en Waterprof werken gezamenlijk 
aan de warmteopgaves waar waterschappen voor 
staan. Met passie delen ze hun kennis en ervaring. 

Denk samen met Jeroen en Eline over een aard-
gasvrije omgeving.



Aardgasvrije generatie
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