
Online leidraad riothermie 
 

Met de publicatie van een online leidraad maken we gemeentes warm om Riothermie-projecten op te 

starten.  

Wat is riothermie? 
Riothermie is de recuperatie van warmte uit rioolwater. Rioolwater heeft een constante temperatuur 

van 12 tot 18 graden Celsius. Via een warmtewisselaar in de riool en een warmtepomp kan deze 

warmte opgewaardeerd worden tot 40°, wat voldoende is voor huisverwarming en sanitaire 

toepassingen. 

De voordelen van riothermie liggen voor de hand:  

• Energie die anders verloren gaat wordt gerecupereerd waardoor het aandeel fossiele energie 

nodig voor verwarming afneemt.  

• De warmte kan via riothermie zonder CO2-uitstoot gewonnen worden, indien de warmtepomp 

door groene energie wordt aangedreven. 

• Riothermie past binnen de uitrol van lage-temperatuurs-warmtenetten, wat één van de 

doelstellingen van het Vlaamse beleid is om CO2-reducties te realiseren. 

Waar kan riothermie? 
Deze techniek wordt reeds langer toegepast in Zwitserland, en ook Duitsland en Frankrijk zijn op de 

kar gesprongen. Recent volgde Nederland met verschillende projecten en momenteel lopen er ook in 

Vlaanderen projecten, zoals in Ukkel en Leuven (INNERS-project). Maar in Vlaanderen staat de 

toepassing van riothermie nog in zijn kinderschoenen. 

Om de techniek te promoten en om projectontwikkelaars/gemeentelijke bestuurders en iedereen 

die met de ruimtelijke ordening betrokken is, de gelegenheid te geven om op korte tijd de 

haalbaarheid van riothermie in te schatten, ontwikkelde VMM een snelle controlemethode. Via een 

online gebruiksvriendelijke kansenscreening kan de haalbaarheid van een riothermie-project 

eenvoudig ingeschat worden. Door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden (afstand van de 

collector, aantal IE door de collector, … ) kan de gemeente snel zien of riothermie haalbaar is. Dit is 

een grote hulp bij het inplannen van projecten of infrastructuur, zowel naar warmtevraag als naar 

warmte-aanbod.  Riothermie-projecten vragen een grote mate van afstemming, maar realiseren 

verschillende doelstellingen: afvoer van afvalwater en recuperatie van energie. Riothermie geeft dus 

volop invulling aan het burgemeestersconvenant. 



Hoe initieer je riothermie in je gemeente? 
We plaatsen alle stappen om een riothermie-project te realiseren in een handige online leidraad. 

Vanuit de homepagina (zie figuur), kan de bezoeker doorklikken naar verschillende 

projectvoorbeelden en naar fiches die één tot twee schermen groot zijn. Verder is elke projectstap van 

een riothermie-project uitgewerkt en is het volledig verloop van de realisatie van een riothermie-

project beschreven.  

Voor gemeentebesturen of projectontwikkelaars, is dit een pragmatisch hulpmiddel bij de algemene 

planning voor het succesvol initiëren van een riothermie-project. We hebben er voor gezorgd dat info 

voor zowel geïnteresseerden als professionals waardevol is. Op de hoofdpagina’s vind je in enkele 

minuten algemene info, op een kwartiertje ben je door de verschillende stappen. Wens je alle info? 

Dan kan je in ruim een uur de volledige leidraad in detail doornemen. De webrubriek zal bovendien 

verder geactualiseerd worden  met updates en nieuwe succesvolle projecten. 

Gezocht en gevonden?  
Per 1 december van dit jaar is de startpagina van de website ruim 500 maal geraadpleegd via unieke 

IP-adressen en bijna 700 raadplegingen in totaal. De raadplegingen van onze eigen organisatie zijn 

hieruit gefilterd. Daarnaast staat de leidraad ook hoog in de rangschikking van de belangrijkste 

zoekmachines en werd de eerste kansenscreening ook meer dan 45 maal bekeken. Dit  toont aan dat 

de gelaagdheid van de leidraad werkt en dat er nood is aan bruikbare informatie rond riothermie-

projecten. 

 


