
Riothermie op Kaaidistrict in Aalst 

Beschrijving van het project 

Het Denderoever nieuwbouwproject is gelegen ter hoogte van de vroegere pendelparking aan het 

station in Aalst. Er komen verschillende gebouwen, zoals een nieuwe pendelparking, fietsenstalling, 

kantoorgebouw en wooneenheden. Hier wordt ingezet op een mix van wonen, werken, winkelen en 

ontspannen in een autoluwe en groene omgeving. 

In opdracht van Denderoever nv heeft Sweco Belgium nv de duurzame energievoorzieningen voor het 

nieuwbouwproject onderzocht, waarbij riothermie op de openbare afvalwaterleiding een 

veelbelovende optie is. Rioolwater bevat immers nog heel wat restwarmte afkomstig van bijvoorbeeld 

wasmachines en douches. De haalbaarheid van dit duurzaam energieconcept is verder onderzocht in 

samenwerking met Aquafin nv. 

Riothermie bestaat enerzijds uit een warmtewisselaar in een afvalwaterleiding waarmee warmte 

wordt onttrokken aan het rioolwater en anderzijds uit een warmtepomp waarmee deze warmte naar 

een bruikbaar temperatuurniveau wordt gebracht. Riothermie is hier een zinvolle toepassing omwille 

van de noodzakelijke heraanleg van een grote verzamelriool voor afvalwater; de geplande nieuwbouw 

en de korte afstand tot een de afvalwaterleiding met een aanzienlijk debiet. 

Doordat de nieuwe appartementen energiezuinig zijn en van vloerverwarming worden voorzien, 

maakt dit mogelijk het lokale warmtenet op lage temperatuur te ontwerpen. Dit leidt tot minimale 

transportverliezen, en vooral tot zeer hoge rendementen van de installatie.  

Denderoever nv voorziet in de gebouwen de nodige ruimte, infrastructuur en de warmtepompen om 

de warmte optimaal te gebruiken. Aquafin nv voorziet in de nieuwe afvalwaterleiding een 

warmtewisselaar op maat van de geplande ontwikkeling. Daardoor zal een belangrijk deel van de 

energievraag op de site kunnen ingevuld worden met gerecupereerde warmte uit het rioolwater. Het 

warmtenet kan bovendien als passief koelsysteem dienen in de zomer. 

De site in het Kaaidistrict wordt hiermee één van de pioniers voor de toepassing van riothermie in 

Vlaanderen. Voor de betrokken partijen komt het project bovendien tegemoet aan de uitdagingen 

waar ze voor staan: lokale besturen willen een duurzame, leefbare omgeving creëren voor burgers en 

bijdragen aan de klimaatdoelstellingen; projectontwikkelaars moeten voldoen aan een steeds 

strengere EPB-regelgeving en burgers zijn op zoek naar betaalbare en groene woningen in een 

aangename omgeving. 

 

Innovatie 

Bij riothermie is afvalwater de energiebron. Stromend afvalwater in grote volumes is constant 

beschikbaar en dus uitermate geschikt voor warmterecuperatie. 

Een warmtewisselaar in de rioolbuis haalt energie uit het afvalwater. In de winter is de temperatuur 

van het rioolwater 10 à 12°C en perfect bruikbaar voor de warmtevraag. Door middel van een 

warmtepomp wordt deze warmte op een bruikbaar niveau van 30 à 35° C gebracht. In de zomer is de 

temperatuur van het rioolwater 17à 20 °C en ideaal voor actieve en passieve koeling. Aquafin nv meet 

de energiebron op, berekent de beschikbare energie en bewaakt de temperatuur van het rioolwater in 

functie van wat het zuiveringsproces verderop in het stelsel vraagt. Denderoever nv zorgt voor de 

implementatie van het warmtenet op de nieuwe site.  



De riothermie-installatie bestaat uit 3 delen: een warmtewisselaar in de rioolbuis, een warmtepomp  

om de gerecupereerde warmte op het juiste temperatuurniveau te krijgen en leidingwerk van en naar 

de warmtepomp. Er is gekozen voor een therm-liner product: een schelp/schaal die zowel in 

bestaande als in nieuwe rioolbuizen kan geplaatst worden. Deze installatie heeft een beperkte impact 

op de hydraulische capaciteit van de rioolbuis en is - door zijn modulaire opbouw - makkelijk te 

plaatsen, te vernieuwen en uit te breiden is via inspectieluiken. In vergelijking met een 

warmtewisselaar met externe platen zijn er een paar expliciete voordelen aan dit type van 

warmtewisselaar: er is geen externe infrastructuur voor de warmtewisselaar nodig; er is een lagere 

gevoeligheid voor bevuiling en er is geen parasitair energieverbruik om water te verpompen en filters 

te reinigen. 

Deze kostenefficiënte installatie wordt gedimensioneerd op 45% van de warmtevraag op 

piekmomenten, waardoor maar liefst 90% van de warmtevraag op jaarbasis wordt beantwoord. Een 

back-up boiler vult de warmtebehoefte op piekmomenten verder in. 

Met de toepassing van riothermie op het nieuw te ontwikkelen gebied willen we aantonen dat deze 

techniek een waardevol alternatief is voor eerder bewezen technologieën zoals BEO-velden, 

zonnepanelen en windmolens. Volgende argumenten spreken in het voordeel van riothermie: 

• In Frankrijk en Duitsland zijn al meerdere installaties succesvol in gebruik 

• De installatie bevindt zich ondergronds en is dus niet zichtbaar 

• De investering en exploitatiekost zijn competitief met andere systemen 

• De techniek draagt substantieel bij tot een daling van CO2-emissies 

• Dit bivalent systeem (warmtepomp en back-up gasketel) vormt een efficiënt, low carbon en 

flexibel energiesysteem 

• Aquafin nv beheert voor het Vlaamse Gewest een uitgebreid rioleringsnet met een groot 

debiet 

• Riothermie is toepasbaar waar BEO-velden geen optie zijn door de grondkwaliteit of gebrek 

aan ruimte 

• Energetisch interessant voor een volledig koelings- of verwarmingsseizoen: de energiebron 

kan niet verzadigd geraken 


