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UITNODIGING
ONTWERPTAFEL AQUATHERMIE
16 maart 2021 | 15:30 | Digitaal
Datum:
16 maart 2021
Duur:
15:30 – 17:30 (sessie is 1,5 uur maar kan uitlopen)
Via:
Microsoft Teams
Aanmelden: Accepteer de uitnodiging (stuur de uitnodiging door als u niet kan / niet de juiste persoon bent)
Voorbereiding: We gebruiken MentiMeter en Miro, twee computerschermen werkt optimaal

Ontwerptafel Aquathermie
NLingenieurs en het Netwerk Aquathermie (NAT) hebben hun krachten gebundeld en nodigen u uit om deel te nemen
aan de ontwerptafel aquathermie. Tijdens deze digitale tafel presenteert Waternet een casus en gaan we met elkaar in
gesprek: ‘waar zijn verschillen in benadering van de potentie van aquathermie?’ en ‘kunnen we die verschillen wellicht
verkleinen door uitwisseling van redenering en argumenten?’. Met inachtneming van kennis en kunde van alle
adviseurs en met als doel om overheden te helpen met een eenduidig beeld.

Aquathermie als onderdeel van de warmtetransitie
Aquathermie is één van de warmtebronnen in de energietransitie. Vanuit het Klimaatakkoord hebben gemeenten een
regierol gekregen in de opgave voor aardgasvrije warmte in de gebouwde omgeving. Een grote taak, waarbij zij vaak
de hulp inschakelen van experts zoals adviesbureaus en consultants om te bepalen welke techniek waar het beste kan
worden toegepast in buurten en wijken. Het is hierbij van belang dat alle technieken op een goede manier worden
toegepast.
Aquathermie is een relatief nieuwe bron die nog niet vaak op grote schaal is toegepast in wijken. Er zijn geen
algemeen erkende kengetallen en dit kan leiden tot onduidelijkheid over de potentie en mogelijkheden van
aquathermie in de warmtetransitie. Gemeenten krijgen daardoor soms tegenstrijdige of niet vergelijkbare adviezen.
Dit komt de warmtetransitie, noch de geloofwaardigheid van aquathermie of de adviezen niet ten goede.

Voor vragen over de ontwerptafel of NLingenieurs, neem contact op met mirle.van.huet@nlingenieurs.nl
Voor vragen over aquathermie of de NAT, neem contact op met info@aquathermie.nl.

