
AQUATHERMIE, EEN TE 
ONTDEKKEN WARMTEBRON 

Het potentieel van de Dijle als thermische energiebron

De Dijle vormt een bron van leven voor alle steden en dorpskernen waarlangs deze 
stroomt in. Echter kan deze rivier ook ingezet worden als een bron van energie om deze 
steden en dorpskernen van duurzame warmte en koude te voorzien 

Digital twin Dijle 
Het warmtepotentieel van een rivier is de maximale hoeveelheid 
warmte die uit een rivier onttrokken kan worden zonder dat de 
watertemperatuur onder een kritische waarde zakt. In analogie 
voor regelgeving omtrent lozing van koude wordt de maximale 
temperatuurdaling van de rivier gezet op 3°C. De temperatuurdal-
ing van een rivier wordt op basis van de warmteonttrekking 
gemodelleerd door het riviermodel van EXTRAQT.  

In deze modellen wordt niet enkel een temperatuursverandering op 
basis van warmteonttrekkingen in rekening gebracht. In eerste in-
stantie wordt de referentietemperatuur van een rivier bepaald door 
verschillende natuurlijke effecten zoals zoninstraling, verdamping, 

warmtetransport via de bodem, 
… Na een warmteonttrekking 
zullen deze processen ervoor 
zorgen dat de temperatuur van 
de rivier terug evolueert naar 
deze referentietemperatuur. Dit 
proces wordt regeneratie ge-
noemd. Het is essentieel om dit 
effect te integreren in warmtepo-
tentieel bepalingen.  

Het warmtepotentieel in de Dijle 
is bepaald voor de maand janu-

ari, de meeste kritische periode voor een potentieel bepaling. Jan-
uari is namelijk niet enkel de maand waarop de watertemperatuur 
het laagst is, maar tevens ook de maand waarbij de warmtevraag 
het hoogst is. De simulatie van de watertemperatuur wordt 
gemaakt op basis van omgevingsparameters en maakt geen ge-
bruik van metingen van de watertemperatuur. Hierdoor is EX-
TRAQT in staat om op het even welk moment de temperatuur van 
het water te berekenen. Er wordt als het ware een digital twin van 
de rivier opgesteld. 

Aquathermie is het 
duurzaam verwarmen 
en koelen met 
oppervlaktewater

Rivieren, meren en kanalen kunnen 
ingezet worden als thermische bron-
nen voor het verwarmen en koelen 
van gebouwen 

Om de warmte of koude te ont-
trekken uit deze waterlichamen 
wordt een warmtewisselaar en een 
warmtepomp gebruikt. De warmte-
pomp zal aan de hand van elek-
triciteit de temperatuur uit het water-
lichaam opwaarderen naar een 
hogere temperatuur voor het ver-
warmen van een gebouw oftewel 
verlagen om het gebouw te koelen.

“De natuur gaf ons 
via zijn rivieren de 
kans voor het 
cultiveren van 
samenlevingen, nu 
kunnen deze rivieren 
ons helpen in de 
energietransitie”
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Figuur 1 geeft het resultaat van een simulatie van de watertem-
peratuur in de Dijle weer, vertrekkende bij het binnenstromen in 
Leuven (0 km) tot aan de monding van de Demer (43 km 
verderop). De grafiek kan het best als volgt gelezen worden: een 
hoeveelheid water wordt gevolgd wanneer het van start- naar 
eindpunt stroomt terwijl elke 50 meter de temperatuur van de Dijle 
wordt herrekend. Een tastbare analogie van deze grafieken is alsof 
men vaart op de Dijle met bv. een kano en na 50 meter steeds 
opnieuw de watertemperatuur zou meten. Op basis van de speci-
fieke stroomsnelheid in januari duurde het 34 uur en 49 minuten 
voordat de Dijle vanaf Leuven tot aan de Demer vloeide. De simu-
latie loopt dus gedurende meerdere dagen en ook het dag-nacht 
patroon is duidelijk herkenbaar op de curves. De blauwe curve 
stelt het referentiescenario voor, een typische watertemperatuur 
van de Dijle in januari. De oranje lijn geeft de temperatuur van het-
zelfde pakketje Dijlewater weer nadat de benodigde warmtevra-
gen per gemeente/stad uit de Dijle worden onttrokken. 

Warmte- en koudevraag 
rondom Dijle 
Om het warmtepotentieel van de Dijle te koppelen aan 
de warmtevraag in de buurt wordt bij aquathermie ge-
bruik gemaakt van een warmtenet. De residentiële 
warmtevraag in deze regio kan bepaald worden op ba-
sis van het huidige gasverbruik. Deze data is vrij 
beschikbaar via de netbeheerder Fluvius. Om het effect 
op de rivier als worst-case-scenario te bepalen wordt 
met de piekvraag gerekend. Tussen Leuven en Meche-
len stroomt de Dijle ook langs volgende gemeenten: 
Rotselaar, Haacht, Keerbergen, Bonheiden en Boort-
meerbeek. De warmte- en koudevraag betreft echter 
niet de volledige vraag van deze gemeenten/steden 
maar de vraag in de zone reikend tot maximaal 1000m 
langs beide kanten van de Dijle (figuur 2).  

Verder wordt er voor deze simulaties vanuit gegaan dat 
de SPF (seasonal performance factor), de seizoens-
gemiddelde COP,  van de warmtepomp 4 bedraagt. 
Om de gewenste piekvraag uit figuur 2 te bekomen, 
dient men dus 75% van de piekvraag te onttrekken uit 
de rivier en wordt 25% geleverd door elektrisch vermo-
gen van de warmtepomp.  

Figuur 1: Temperatuur Dijlewater op 
gemiddelde dag in januari. Blauw: referen-
tiescenario. Oranje: scenario waarbij de 
warmtevraag per gemeente/stad uit de 
Dijle wordt onttrokken



Regeneratie 
Figuur 3 geeft de regeneratie van de Dijle weer langsheen zijn tra-
ject tussen Leuven en de monding van de Demer. Deze grafiek 
stelt eigenlijk het temperatuurverschil voor tussen het referenti-
escenario (blauw) en onttrekkingsscenario (oranje) in januari uit 
figuur 1. Regeneratie duidt op het effect van warmteonttrekkingen 
of warmte-lozingen op de stroomafwaartse temperatuur van een 
rivier. Bij het plots onttrekken of lozen van warmte uit een rivier 
wordt een temperatuurshock geïnduceerd in deze waterstroom. 
Dit zijn de duidelijke sprongen in de figuur ter hoogte van de ver-
schillende gemeenten/steden. Vervolgens zal de rivier zich gelei-
delijk stroomafwaarts herstellen van deze onnatuurlijke invloed en 
evolueert de riviertemperatuur gestaag terug naar de referenti-
etemperatuur. Het geïnduceerde temperatuurverschil verkleint 
m.a.w. steeds na (in dit geval) een warmteonttrekking, wat de stij-
gende trend (regeneratie) van de verschillende tussenstukken op 
figuur 3 verklaart.  

Modelleren van aquathermisch potentieel

Rivieren, meren en kanalen halen hun thermische energie uit interacties met de omgeving (zon, lucht, grond, …). 
De waterlichamen kunnen aanschouwd worden als thermische batterijen die continu opgeladen worden door 
de natuur. 

EXTRAQT integreert en modelleert al de interac-
ties met de omgeving aan de hand van een digi-
tal twin van het waterlichaam. De Digital Twin is 
daardoor in staat om nauwkeurig de temperatuur, 
en diens verandering na aquathermische impact, 
in kaart te brengen. 

Aan de hand van EXTRAQT’s digital twin kan het 
potentieel van rivieren, meren en kanalen bepaald 
worden voor het duurzaam verwarmen en koelen 
van gebouwen.

Figuur 2: Gele band is een zone van 1000m langs weerskanten 
van de Dijle. Groene vlakken zijn zones van gemeenten of 
steden met warmtevraag in de nabijheid van de rivier. De ver-
mogens zijn de piekvermogens voor de specifieke gemeente. 



De temperatuurdalingen duiden op de lokale afnames in wa-
tertemperatuur ten gevolge van het onttrekken van de speci-
fieke warmtevraag per gemeente/stad. Hierbij is het vervol-
gens niet verrassend dat Leuven (km 2 op figuur 3) de groot-
ste temperatuurshock induceert, gevolgd door Mechelen (km 
35 op figuur 3). Op de grafiek is duidelijk te merken dat de 
warmteonttrekking van iedere stad of gemeente afzonderlijk 
niet meer dan 0.5°C temperatuurdaling van het rivierwater 
veroorzaakt. Het opgetelde effect van de verschillende warm-
teonttrekkingen gecombineerd met de natuurlijke regeneratie 
van de rivier induceert een temperatuursverandering van niet 
meer dan 0.7°C. Dit is minder dan een kwart van wat toeges-
taan is volgens de regelgeving. Merk op dat het riviermodel 
onmisbaar is om het fenomeen van regeneratie in rekening te 
nemen. Zonder een model dat regeneratie simuleert, worden 
de verschillende lokale temperatuurdalingen bij elkaar 
opgeteld en zou het warmtepotentieel foutief worden vast-
gelegd.  

Potentieel 
Heel wat residentiële gebouwen tussen Leuven en Mechelen 
kunnen gebruik maken van de Dijle voor verwarmen (en koe-
len) zonder dat er kritische effecten ontstaan in de rivier. 
Aquathermie biedt verder ook het potentieel om de merkbare 
stijgende riviertemperatuur door antropogene gevolgen tegen 
te gaan. Dit kan door gebruik te maken van een WKO in 
combinatie met een aquathermie. Het onderzoeken van 
dergelijke synergiën, het maken van potentieelstudies en het 
opstellen van een ideale onttrekkingsstrategie in een water-
loop zijn activiteiten die behoren tot de expertise van EX-
TRAQT.

EXTRAQT is de expert in 
aquathermie 

Diensten 

EXTRAQT’s kernactiviteit bestaat uit het 
nauwkeurig thermisch modelleren van 
rivieren, meren en kanalen. Op basis 
hiervan wordt diepgaande informatie 
verleend over de capaciteit van een wa-
terlichaam om gebouwen te verwarmen 
en te koelen. 
Op basis van de resultaten van deze 
analyses worden technische concepten 
ontwikkeld voor de aquathermische 
installatie. Zo is EXTRAQT een one-
stop-shop in aquathermie, van poten-
tieelstudie tot concept ontwikkeling. 

Contact 

Website: www.extraqt.be 
Email: info@extraqt.be 
Telefoon: +32 479 13 52 07 
Adres: Asstraat 5. 3000 Leuven 

Figuur 3: Regeneratie van de temperatuur 
van het Dijlewater in januari, afgeleid als 
het temperatuurverschil tussen beide 
curves in figuur 1.
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