Programma COP Aquathermie 2 juli 2019 - Waternet
9.00 – 9.30 uur

Inloop

9.30 – 9.35 uur

Opening/welkom - Stefan Mol, Waternet

9.35 – 9.55 uur

Korte stand van zaken Netwerk Aquathermie & ophalen ideeën/behoeften COP –
Edith Roelofs, NAT

9.55 – 10.15 uur

Stand van zaken MMIP4 project en relatie COP aquathermie – Bonne van der Veen
(o.v.b.), Deltares

10.15 – 10.45 uur Hoe gaan we om met aanvragen en projecten? – Harry de Brauw, Waternet
Het Rijk heeft de ambitie om Nederland in 30 jaar aardgasvrij te maken. Sommige
gemeenten zijn ambitieuzer en hebben een termijn van 20 jaar of zelfs 10 jaar voor
ogen. Dit resulteert in de opgave om in een relatief korte periode grootschalig
alternatieve warmtebronnen te verbinden met woningen en utiliteitsgebouwen. De
gemeente Amsterdam loopt hierin voorop. Waternet merkt dit aan het toenemend
aantal vragen over aquathermie. Om met de beperkte mankracht hiermee adequaat
om te gaan heeft Waternet een werkwijze en daarbij behorende tools ontwikkeld.
Deze worden gepresenteerd en bediscussieerd.
10.45 – 11.00 uur PAUZE
11.00 – 11.30 uur Casus Strandeiland en rol gemeente – Stefan Mol, Waternet
Stefan Mol neemt ons mee in de inzichten die Waternet opdeed rondom het TEO
project Strandeiland. Gevolgd door een discussie over vragen als: Hoe zien wij de
toekomst van de warmtetransitie? Wie heeft daarin welke rol? Moet warmte een
NUTS voorziening worden of ligt hier een rol voor de vrije markt? Etc..
11.30 – 12.00 uur Casus Buikslotermeer – Harry de Brauw, Waternet
Waternet is bezig met een haalbaarheidsstudie naar de toepassing van TEA op een
persleidingbreuk. Een complexe techniek die, naar verwachting warmte van ca. 70
graden gaat leveren ten behoeve van bestaande woningen. In het project wordt
bovendien samengewerkt met woningbouwcorporaties. Een interessante casus dus!
12.00 – 13.00 uur Reizen met OV naar Hotel Jakarta (incl. lunchpakket).
13.00 – 14.00 uur Bezoek TEO installatie Hotel Jakarta LET OP: maximaal 30 personen! (vol = vol)
14.00 uur

Einde

Achtergrond informatie Community of Practice Aquathermie
Doel community of practice
De community of practice (CoP) bestaat uit alle partijen die bezig zijn om aquathermie in praktijk te
brengen: gemeenten, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, netbeheerders, warmtebedrijven,
burgerinitiatieven, etc.
De CoP verbindt mensen en partijen die bezig zijn met de toepassing van aquathermie, van
geïnteresseerden en beginners tot ervaringsdeskundigen en specialisten, met als doel kennisdeling en
het van elkaar leren. Daarnaast is de CoP een belangrijk platform voor het Netwerk Aquathermie
(voorheen Programmabureau Aquathermie) voor het ophalen van kennis- onderzoeksvragen voor de
kennis-en innovatieagenda aquathermie (onderdeel van de Green Deal Aquathermie).
Wat zijn jullie wensen en behoeften m.b.t. community?
De CoP is er voor en door de leden. Dit betekent dat het aan de leden, aan jullie, is om bijeenkomsten en
activiteiten te initiëren. Vanuit een behoefte om iets te delen of vanuit de behoefte om iets te leren.
Wil jij ook graag eens een bijeenkomst met de CoP initiëren? Laat het ons weten! Dat kan via
info@aquathermie.nl
Op basis van jullie deel- en leerbehoeften maakt het Netwerk Aquathermie dan een kalender voor de
rest van het jaar.
Rol Netwerk Aquathermie
Het Netwerk Aquathermie coördineert de jaarkalender van de CoP (qua timing, geografische spreiding
en variatie in onderwerpen) en faciliteert bij de praktische organisatie.
Netwerk Aquathermie doet dit in het kader van zijn taakstelling binnen de Green Deal Aquathermie,
onderdeel van het Klimaatakkoord, die op 14 mei is ondertekend. Via deze Green Deal werken ruim 40
verschillende partijen en partners samen om het potentieel van aquathermie goed onder de aandacht
van de stakeholders te brengen, om kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde
ervan in de praktijk te beoordelen. Doel is een goede vergelijking te kunnen maken met andere
duurzame warmtetechnieken en aquathermie mee te laten wegen in de warmtetransitie.
De Green Deal Aquathermie is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat,
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) en van de
Unie van Waterschappen.

