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Geachte Heer Erik Kraaij,
Op 18 september jl. hebben wij, samen met de heer Henk Looijen, een prettig gesprek over de Green Deal Aquathermie
gevoerd. In dit gesprek heeft u de doelstellingen van Nederland met Aquathermie uiteengezet en heb ik u een korte
presentatie van ons bedrijf MEFA Energy Systems gegeven. Daarbij heb ik een aantal van onze producten en reeds
gerealiseerde projecten op het gebied van Aquathermie toegelicht.
Hoewel ons product zijn oorsprong heeft in Duitsland, vinden de nieuwe productontwikkelingen voor een aantal
producten in Nederland plaats. Mogelijk kan in de toekomst ook gedacht worden aan assemblage in Nederland van een
aantal specifieke producten. Het betreft hier dan met name de producten die met Aquathermie te maken hebben, gezien
het beduidend andere karakter van het Nederlandse ten opzichte van het Duitse landschap en oppervlaktewateren.
Om die reden willen wij ons actief als partner gaan inzetten voor de verdere ontwikkeling van Aquathermie en het doel
wat de Green Deal Aquathermie nastreeft.
MEFA Energy Systems (NL) zal zich concreet inzetten op de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.
5.

Uitwisseling van reeds opgedane kennis op het gebied van Aquathermie
Samenwerking met andere partners en belanghebbenden met het doel om Aquathermie als volwaardige
energiebron te benutten
Mede gestalte geven aan kleinere individuele projecten bij woningen aan het water, woonarken en
utiliteitsgebouwen gelegen aan het water.
Samenwerking op het gebied van andere Aquathermie toepassingen zoals het onttrekken van energie middels
ijsopslag en waterbekkens, alsmede de regeneratie daarvan.
Het mede ontwikkelen van producten die ook Riothermie en TEA mogelijk maken.

Wij verwachten en hebben de intentie om met onze inzet een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen
gedefinieerd binnen de Green Deal Aquathermie.
We hopen samen met de andere partners tot een goede vruchtbare samenwerking te komen.
Met vriendelijke groet,

Lucek Wolthekker
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