
Warmte uit Water

Casus Zutphen

WARES Congres

25 november 2021

Arianne de Vries
arianne.de.vries@rws.nl



Context samenwerking RWS en Alliander
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RWS en Alliander werken co-creatief en pré-concurrentieel samen 
binnen de Bouwcampus in het kader van het project Warmte uit 
Water.

www.debouwcampus.nl

Co-creatieve en Pré-concurrentiële setting: De Bouwcampus

http://www.debouwcampus.nl/


Warmte uit Water (WuW)
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Missie: Energietransitie versnellen door 
synergie tussen water en energie 
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Co-creatieve samenwerking tussen RWS
en Alliander: WuW

WuW heeft als doel om op basis van leerervaringen in proeflocaties een 
geïntegreerd opschaalbaar en herhaalbaar water-energie concept binnen 
Nederland te ontwikkelen. 
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Generieke spoor

Mede op basis van de ervaring uit het locatie specifieke spoor wordt in het 
generieke spoor in een iteratief proces een herhaalbaar en opschaalbaar 
concept ontwikkeld.
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Locatiespecifiek     
spoor

Praktijkervaring opdoen in enkele 
projecten:
• Zutphen
• Tiel
• Arnhem Bestuurskwartier
• Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl
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Bestuurlijke spoor

• Benodigde beleidsruimte realiseren 
om concept te kunnen opschalen 
(EZK, IenW, NetbeheerNL,etc.)

• Het bepalen van de proactieve inzet 
en rol van RWS en Alliander in de 
warmte transitie.
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Minder tekst?
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Technisch

FinancieelOrganisatorisch

Juridisch

Innovatie over sectoren, werkvelden
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Proeflocatie Zutphen
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Proeflocatie Zutphen: technische en financiële haalbaarheid
Locatie 1 Voorsteralleekwartier-Zuid/Berkelpark
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Locatie 1
Voorsteralleekwartier-
Zuid/Berkelpark

Uitkomsten
• geen haalbare businesscase



Proeflocatie Zutphen: technische en financiële haalbaarheid
locatie 2 Waterkwartier - Helbergen

Uitkomsten
• Technisch mogelijk
• Voor positieve business case is subsidies noodzakelijk

Factoren met grote impact op de technische financiële 
haalbaarheid
• Afstand bouw tot bron
• Complexiteit ondergrond (directe of indirecte levering)
• Veiligheidsmarges in vuistregels te winnen warmte (vanwege 

ecologische impact)



Proeflocatie Zutphen: Organisatorische/juridische haalbaarheid
GreenChange aanpak Waterkwartier - Helbergen

Leervragen:
Wat is nodig van WuW om de ketenpartners tot een consortium 
vorming te laten komen?
• GreenChange aanpak
• Nieuwe samenwerkingspartners leidt tot nieuwe 

samenwerkingsvormen 
• RWS als proactieve vergunningverlener

Gezamenlijke uitdagingen:
• Iedereen een comfortabel huis
• Betaalbaar (NMDA)
• Duurzaam
• Robuust systeem



Proeflocatie Zutphen: Organisatorische/juridische haalbaarheid
Green Change aanpak Waterkwartier-Helbergen
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Uitkomsten
• De Warmtetransitie biedt mogelijkheden om de 

warmteketen (van bron tot en met afnemer) op 
alternatieve wijze te organiseren

• Toepassen van TEO past binnen het huidig wettelijk 
kader. 

• Inzet GreenChange methode heeft geleid tot duidelijke 
rollen, LOI is ondertekend

• Bijdrage WuW heeft geleid tot subsidietoekenning 
door Provincie Gelderland
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