Aquathermie betekent warmte uit water. Water is net als de bodem of lucht een lage
temperatuurbron die gebruikt kan worden om woningen van warmte te voorzien. Door warmte uit
water te halen kan een lage temperatuur warmtenet worden gerealiseerd.

Biogas is een gas dat ontstaat door het vergisten van biomassa (organisch ma teriaal) zoals GFT, slib
en mest. Het gas wat vervolgens ontstaat kan gebruikt worden om woningen te verwarmen, maar
mag vanwege andere eigenschappen dan aardgas niet door het bestaande gasnet worden vervoerd.
Biogas wordt daarom meestal opgewerkt tot groengas.

Biomassa bestaat uit verschillende soorten organisch materiaal. Houtachtig biomassa wordt vaak
gebruikt voor houtpelletketels terwijl mest, GFT-afval, slib en mais goede grondstoffen zijn voor
biogas.

Bodemlussen zijn buizen gevuld met een vloeistof die tot enkele meters diep de bodem in gaan. Ze
zijn verbonden met een warmtepomp die middels de bodemlus warmte uit de bodem kan halen.

Met een collectieve aanpak wordt een warmtenet bedoeld.

Een lening die gebruikt wordt om duurzame maatregelen te treffen die niet direct te financieren zijn.
De lening moet worden terugbetaald, maar dit is in de regel met een lage rente.

De kosten die worden betaald door de uiteindelijke gebruiker. Deze zijn op te delen in
investeringskosten en jaarlijkse kosten per woning. De investeringskosten zijn eenmalige kosten voor
de transitie naar een duurzamere warmtetechniek. Jaarlijkse kosten zijn kosten die de gebruiker
jaarlijks betaald. Voorbeelden zijn kosten voor onderhoud van de techniek en/of de warmte zelf.

Een energielabel laat in één oogopslag zien hoe energiezuinig een woning is. Energielabels lopen van
energielabel A voor een zeer energiezuinige woning tot en met energielabel G voor een woning die
veel energie gebruikt.

De energietransitie gaat over het vervangen van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, olie en
steenkool, voor duurzame bronnen zoals zon, wind en bodemwarmte.

Geothermie is warmte afkomstig uit de aarde (ook wel aardwarmte genoemd). Geothermie kan
ondiep (500 tot 1500 meter), diep (1500 tot 4000 meter) en ultradiep (> 4000 meter) gewonnen
worden. Hoe dieper de warmte gewonnen wordt, hoe hoger de temperatuur.

Groengas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Hierdoor heeft het dezelfde
eigenschappen als aardgas en mag het in het bestaande aardgasnetwerk worden toegevoegd.

Warmtebronnen waarvan de temperatuur tussen de 70-90 C ligt.

In houtpelletketels worden speciale houtpellets verbrand om warmte te winnen. De ketels staan der
discussie omdat de duurzaamheid ervan beperkt is als het hout niet uit de regio komt, het lang duurt
voordat de CO2 die vrijkomt bij verbranding weer is opgenomen door de natuur en ze de
luchtkwaliteit beïnvloeden. Houtpelletketels worden daarom alleen in buitengebieden ingezet.
Hybride warmtepomp
De hybride warmtepomp is een warmtepomp die naast de bestaande CV ketel wordt geplaatst en zo
in een groot deel van de warmtevraag kan voorzien. Alleen als het heel koud is buiten springt de
gewone CV ketel bij om de woning te verwarmen. Daarnaast blijft de CV ketel het water verwarmen.

Met een individuele aanpak wordt een techniek op woningniveau bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld gaan
om een warmtepomp. Bij een individuele aanpak kan je zelf bepalen op welk moment je overstapt op
welke techniek.

De mate van isolatie van een woning.

Warmtebronnen waarvan de temperatuur tussen de 10-40 C ligt.

Dit zijn de totale financiële kosten die Nederland betaalt om een wijk of buurt van het aardgas te
halen, ongeacht wie de kosten betaald. Dit is inclusief de baten van energiebesparing, maar exclusief
belastingen, heffingen en subsidies. Het gaat hier onder andere om de aanleg van een warmtenet, de
verzwaring van het elektriciteitsnet, verwijderen van het gasnet en onderhoud van de infrastructuur.
Ook de investeringen van de bewoners zitten hierin.

Ontwikkelingen in de omgeving waarbij de uitvoering van de warmtetransitie mee zou kunnen
worden genomen. Voorbeelden zijn renovaties van corporatiewoningen en/of de openbare ruimte,
vervanging van riolering, aanpassingen van het openbaar groen en klimaatadaptatie.
Meekoppelkansen kunnen kosten en overlast in de uitvoering beperken.

Warmtebronnen waarvan de temperatuur tussen de 40-70 C ligt.

Een no-regret maatregel wordt ook wel een geen-spijtmaatregel genoemd. Dit is een maatregel die
je in je woning kunt nemen om de woning te verduurzamen en die ongeacht het toekomstige
alternatief voor aardgas goed is om te nemen.

Het onrendabele verschil tussen investeringskosten en besparingskosten. Investeringskosten kunnen
teruggewonnen worden door besparingsmaatregelen. Echter is de besparing in kosten soms minder
dan de investeringskosten. Dit verschil is de onrendabele top.

De Regionale Energiestrategie wordt gemeente overstijgend opgesteld met als doel het inzichtelijk
maken en vastleggen van plekken voor de opwek van zonne- of windenergie.

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een productie of proces en waar op dit moment nog geen
gebruik van wordt gemaakt. Zo komt bij bedrijven waar met behulp van hoge temperatuur dingen
worden geproduceerd komt vaak restwarmte vrij, maar komt er ook restwarmte vrij bij
rioolwaterzuiveringsinstallaties of bij energiecentrales. Deze restwarmte kan in sommige gevallen
gebruikt worden als bron om een warmtenet van warmte te voorzien.

TEA staat voor thermische energie uit afvalwater en is een vorm van aquathermie waarbij de warmte
uit het rioolwater wordt gebruikt om een warmtenet van warmte te voorzien.

TED staat voor thermische energie uit drinkwater en is een vorm van aquathermie waarbij de
warmte uit drinkwater wordt gebruikt om een warmtenet van warmte te voorzien.

TEO staat voor thermische energie uit oppervlaktewater en is een vorm van aquathermie waarbij de
warmte uit rivieren, plassen en kanalen wordt gebruikt om een warmtenet van warmte te voorzien.

De Transitievisie Warmte is een document waarin de route naar een aardgasvrije gemeente wordt
beschreven. Elke gemeente moet een dergelijke visie in 2021 hebben vastgesteld en tenminste eens
in de vijf jaar herzien. Op deze manier wordt de visie steeds concreter en blijft er ruimte om in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen of nieuwe onderzoeksinzichten.

Een WKO is een methode om warmte en koude in de bodem op te slaan. Dit gebeurt in een
watervoerend pakket in de bodem. Door hier in de zomer koel water uit omhoog te pompen en
warm water in te brengen en dit in de winter om te draaien (warm water omhoog, koud water
omlaag) kunnen woningen worden gekoeld en verwarmd..

Een warmtenet is een collectieve oplossing waarbij warmte i.p.v. gas aan je woning wordt geleverd.
Deze warmte is afkomstig van een bron, zoals geothermie of restwarmte, en wordt vervolgens
middels een vloeistof in een buizennetwerk onder de grond naar de woningen getransporteerd.

Een warmtepomp is een alternatief voor de huidige CV ketel en maakt gebruik van warmte afkomstig
uit de buitenlucht of uit de bodem. Door deze warmte middels elektriciteit verder te verhogen is
deze warmte geschikt om een goed geïsoleerde woning te verwarmen.

De warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie en gaat over het verduurzamen van het
energiegebruik dat we gebruiken in de gebouwde omgeving. De warmtetransitie gaat over het
vinden van een duurzaam alternatief voor het aardgas dat we gebruiken om ons water te
verwarmen, te koken en onze woning warm te krijgen.

Waterstofgas is een gas dat ontstaat door aardgas of water te splitsen. De meeste waterstof is op dit
moment grijze waterstof. Dit is waterstof dat ontstaat door aardgas te kraken. Hierbij ontstaat er een
waterstofdeel en een CO2 deel. Grijze waterstof is daarmee geen duurzaam alternatief. Bij groene
waterstof komt er geen CO2 vrij, maar moet er veel elektriciteit worden toegevoegd om een
waterdeeltje te kunnen splitsen in waterstof en zuurstof. Deze techniek is daarom alleen interessant
wanneer er veel duurzame energie wordt opgewekt.

Een wijkuitvoeringsplan is een document waarin concreet wordt beschreven hoe een wijk, buurt of
kern van het aardgas afgaat. Oftewel: met welke middelen en op welke termijn.

