
 

 

Deelproject: Modellen en concepten voor riothermie 
Korte beschrijving 

Projectduur: 01-11-2011 – 31-03-2015 

 

In het Nederlands-Duitse Interreg IVA - project denewa (Duits-Nederlandse Watertechnologie, 
www.denewa.eu) wordt aan twee onderwerpen gewerkt: 

1. Decentrale behandeling van afvalwater van ziekenhuizen 
2. Riothermie: Terugwinnen van warmte uit afvalwater 

Het Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) en  iro GmbH Oldenburg (iro) werken 
samen in het deelproject „Modellen en concepten voor het terugwinnen van warmte uit afvalwater“.  
 
Eén van de doelen van het deelproject is het opstellen van een kansekaart voor het gebied van de 
Gemeente Oldenburg, teneinde kansrijke locaties te traceren voor het benutten van warmte uit 
afvalwater. Met behulp van  Geografische Informatiesystemen (GIS) worden de aanwezige data 
samengevoegd en geanalyseerd. Door te kijken naar één bepaald gebied kunnen gegevens die eerder 
in afzonderlijke datasystemen waren opgeslagen , nu in samenhang worden bezien (bv. eigendom 
van onroerend goed en rioolkadaster). Op basis van hiervan worden op de tekentafel stukken 
rioolleiding geselecteerd en bemeten (temperatuur, debiet) om  een goede basis te maken voor het 
plannen van maatregelen. Dankzij de cartografische visualisering kan er bij verdere planningen 
vroegtijdig rekening worden gehouden met deze energiebron, die tot dusver weinig aandacht heeft 
gekregen. 
 
Een ander doel  is het opstellen van een handleiding voor gemeentes, netbeheerders en planners. 
Hiertoe worden samen met planners, fabrikanten en gebruikers workshops gehouden, met het doel 
ervaringen uit te wisselen en zicht te krijgen op de factoren die essentieel zijn voor het succesvol 
uitvoeren van projecten. De resultaten van de workshops leveren impulsen voor de verdere 
werkzaamheden op verschillende niveaus (planning, aanleg, beheer). 

In het kader van het project 

- worden aldus workshops gehouden om uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken tussen 

gebruikers, planners en fabrikanten aan beide zijden van de grens; 

- wordt het brede publiek geïnformeerd over de tot dusver nauwelijks bekende energiebron 

(pers, voorlichtingsbijeenkomsten, beurzen); 

- wordt een methode voor de analyse van een bepaald gebied aan de hand van het voorbeeld 

van het stadsgebied Oldenburg ontwikkeld en in vaktijdschriften gepubliceerd; 

- worden ervaringen met de bestaande testinstallatie in Oldenburg geëvalueerd, en 

- worden investeringsprojecten en gemeentelijke planningen begeleid, zodat in 2015 minstens 

twee grotere installaties worden gerealiseerd (stand van zaken: 01/2015). 

 



In de eerste aanlegfase in de stadsontwikkelingswijk „Alter Stadthafen“ wordt 7.500 m2 

woonoppervlak voorzien van warmteterugwinning uit afvalwater, dit wordt later uitgebreid tot ca. 

20.000 m2. 

In het bouwgebied „Wechloyer Tor“ is gepland om ca. 8.000 m2 woonoppervlak te voorzien van 

warmteterugwinning uit afvalwater. Aldus beschikt Oldenburg over icoonprojecten die worden 

gerealiseerd zonder specifieke subsidie.  

 

Concluderend: riothermie vormt, mits er rekening wordt gehouden met bepaalde randvoorwaarden, 

in toenemende mate een economisch alternatief bij het realiseren van energieconcepten. Het is de 

bedoeling om met de opgedane ervaringen het thema in Oldenburg intensief verder uit te werken. 

Als partners en energiegebruikers komen met name openbare instanties als scholen en 

kinderdagverblijven in aanmerking, maar ook particuliere kantoorgebouwen, nijverheidsbedrijven of 

geschikte woongebieden. 

 

Het Interreg-project demonstreert aldus op succesvolle wijze dat een EU-subsidie een duurzame 

ontwikkeling kan initiëren. 

 

Nadere informatie vindt u op de internetpagina van het deelproject: 

http://energie-im-abwasser.de 

 

 

 

Uw contactpersonen:  

 

 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband  

Reinhard Hövel 

hoevel@oowv.de 

 

 

iro GmbH Oldenburg 

Jürgen Knies 

knies@iro-online.de 

 

 

 

 

 

 

Unterstützt durch / mede mogelijk gemaakt door: 
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