Potentie van Thermische Energie uit Oppervlaktewater
Voor de waterschappen en Rijkswaterstaat is de potentie van
TEO in kaart gebracht. Deze interactieve kaarten laten zien
waar het economisch interessant is om warmte of koude uit
oppervlaktewater te winnen.

Portfolio Thermische Energie uit Oppervlaktewater
Dit online portfolio biedt aanvullende informatie en beschrijft
recente initiatieven van TEO-projecten. Het is bedoeld om
middels voorbeelden de eerstelijns vragen van (toekomstig)
initiatiefnemers te beantwoorden of hen door te verwijzen
naar plekken waar zij beantwoording kunnen vinden.
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Regionale kansenkaarten TEO
Voor verschillende regio’s worden in de loop van 2017
regionale kansenkaarten opgesteld. Hierin wordt de slag
gemaakt van de landelijke verkenning naar een meer
gedetailleerde kaart om kansrijke locaties voor TEOprojecten te identificeren.

Wilt u de mogelijkheden van thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO) verder onderzoeken, neemt u dan
contact op met uw eigen waterschap, de Unie van
Waterschappen (070) 351 97 51, STOWA (033) 460 32 00 of
Rijkswaterstaat 0800 8002.
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§

In bedrijf: 2015

§

Voorziening: 160.000 m2 woon/kantoorr.

§

Verwacht in bedrijf: 2018

§

Koelvermogen: 6 MWth

§

§

Energiebesparing 50% tav koeling

§

CO2-besparing: 60% tav verwarming
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§

In bedrijf: 2015

§

Voorziening: Stallen pluimveehouderij

Voorziening: 6.000 woningen en kantoren

§

Koudevraag: 750 MWhth

§

Warmtevraag: 11.300 MWhth

§
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