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Ennatuurlijk helpt met het verduurzamen van Nederland. Met energie uit de 

buurt, voor de buurt. Comfortabel én vertrouwd. Dat doen we ook in de regio 

Midden- en West-Brabant, samen met de gemeentes, woningcorporaties, 

bedrijven, projectontwikkelaars en bewoners. Via warmtenetten leveren we nu 

al warmte en soms ook koude aan woningen en bedrijven in Tilburg, Breda en 

omliggende gemeenten. Wat kunnen we voor jou betekenen?

Bekijk onze merkfilm

Wij zijn Ennatuurlijk. 

https://www.youtube.com/watch?v=ws65DsGzEIE
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Ton Goossens  
Key Accountmanager Midden- en West-Brabant

“Net als heel Nederland staat ook Midden- en West-Brabant voor de enorme opgave om aardgasvrij te worden. Collectieve warmte is in 

deze regio een reëel en betaalbaar alternatief. Sinds de jaren tachtig ligt hier al een warmtenet voor verwarming en warm water. Dit net 

kunnen we uitbreiden naar bestaande en nieuwe wijken. In samenwerking met de gemeentes, woningcorporaties, bedrijven, bewoners en 

projectontwikkelaars zoeken we kansen, zoals in het centrum van Breda en in de Tilburgse Kruidenbuurt.”

Jeroen Heesterbeek 
Accountmanager

“We willen er zijn voor alle bedrijven en bewoners die aardgasvrij willen werken en wonen. Dat doen we door de juiste vragen 

te stellen en vooral door heel goed te luisteren. Zodat we precies begrijpen wat er nodig is. Alleen zo zorgen we voor meer dan 

tevreden opdrachtgevers en bewoners. En versnellen we de toegang tot duurzame en lokale energie voor iedereen.”

Joost Simons 
Accountmanager

“Samen met de bewoners en het bedrijfsleven kunnen we gaan zorgen voor een duurzaam alternatief voor aardgas. Dit geldt zelfs 

voor bedrijven die proceswarmte gebruiken. Onze warmte is: Duurzaam: Samen realiseren we nu al een vermindering in CO2-

uitstoot van 75%. Makkelijk: Geen omkijken meer naar een CV-installatie met onderhoudscontracten. Veilig: Geen gasleidingen en 

gasaansluiting(en) in huis. Genoeg redenen om samen met ons te kijken naar warmte- en koude-oplossingen.”

Maak kennis met onze 
doorpakkers in Midden- en West-Brabant.
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Wat is een warmtenet precies? En hoe 

werkt het? We leggen je het graag uit. Via 

onze warmtenetten leveren we warmte aan 

woningen en bedrijven voor verwarming 

en warm water. Er zijn ook buurten 

waar we koude leveren. Deze huizen en 

ondernemingen hebben geen aparte CV-

ketel meer nodig en zijn dus afgekoppeld 

van het gasnet. De eerste stap naar een 

duurzame toekomst.

Check of jouw woning of bedrijf kan worden aangesloten 

op een warmtenet van Ennatuurlijk. Ga naar  

ennatuurlijk.nl/postcodecheck

Ontdek het 

warmtenet
Hoe werkt een warmtenet?
Een warmtenet is een netwerk van ondergrondse leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dit warme water is opgewarmd door 

een warmtebron. Denk aan een afvalenergiebedrijf, aardwarmte (geothermie) of een biomassacentrale. Het warme water transporteren 

we vervolgens via het warmtenet naar een woning of bedrijfspand. Daar zit een afleverset waar de warmte binnenkomt en die de warmte 

afgeeft voor verwarming of warm water.

Wat is het voordeel van een warmtenet?
Warmte via een warmtenet is comfortabel, veilig en vaak duurzamer. De installatie in een woning of gebouw neemt relatief weinig ruimte in 

beslag. Er zijn bovendien weinig aanpassingen in huis of in het gebouw nodig.

Wat is de rol van warmte in de energietransitie?
Warmtenetten vormen een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In het Klimaatakkoord staat dat het 

doel is om voor 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. De verwachting is dat tussen de 25% en 50% daarvan verwarmd 

kan worden via een warmtenet.

Hoe duurzaam is een warmtenet?
De duurzaamheid van een warmtenet is voor een belangrijk deel afhankelijk van de lokale warmtebron. Niet alle bronnen zijn op dit 

moment al even duurzaam. Bij Ennatuurlijk werken we elke dag hard aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame warmtebronnen en 

warmtenetten die in 2040 volledig CO2-neutraal zullen zijn.

http://www.ennatuurlijk.nl/postcodecheck
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In Midden- en West-Brabant ligt een van de grootste 

warmtenetten van Nederland. Hier leveren we in totaal 

zo’n 2.400.000 GJ warmte aan 51.000 huishoudens 

en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, 

Geertruidenberg, Drimmelen en Made. Het warmtenet 

is in de jaren tachtig aangelegd om de warmte van de 

RWE-centrale in Geertruidenberg nuttig te gebruiken 

voor verwarming van woningen en bedrijven. Nog 

steeds is het grootste deel van de geleverde warmte 

afkomstig van deze centrale. Alleen wordt nu de 

warmte voor 75% opgewekt met biomassa. Dat 

is al een stuk duurzamer dan de oorspronkelijke 

brandstof. Maar het kan nog duurzamer. Samen 

met onze regionale partners werken we hard aan 

deze verduurzaming.

Zo houden we 
Midden- en West-
Brabant warm

Warmte van de RWE-centrale
De RWE-centrale levert 93% van de geleverde warmte voor dit warmtenet. Bij de RWE-centrale komt er veel warmte vrij bij het 

opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via 

ons warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en 

wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde.

Biogas van 
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Een klein gedeelte (ongeveer 1%) van de warmte wordt 

geleverd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 

waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van 

rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor 

de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat warmte.

Altijd verzekerd van warmte
Bij storingen of onderhoud aan de centrales en bij een piek 

in de warmtevraag zetten we onze back-upvoorziening in. 

Dit zijn ketels die draaien op bio-olie of hoog rendement 

gasketels. 

In onze serie Doorpakkers vertellen we over het 

warmtenet in Midden- en West-Brabant.

Bekijk hier de eerste aflevering.

https://www.youtube.com/watch?v=2wg-_31zHS4&t=5s
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Het afgelopen jaar hebben we flinke stappen gezet in 

verduurzaming. De benodigde warmte voor het warmtenet is 

afkomstig van de RWE-centrale in Geertruidenberg (93%), die 

stapsgewijs overgaat van kolen op biomassa. In 2020 was voor 

de elektriciteitsopwekking de bijstook van biomassa 75% ten 

opzichte van 37% in 2019.

Ontdek waar 
onze warmte 
vandaan komt

Check het warmte-etiket:

Check de tips voor het lezen van een warmte-etiket op

ennatuurlijk.nl/warmte-etiket

Kenmerken netwerken

Afzet (GJ) 2.421.926

Primaire energiefactor GJp/GJth 0,19

Kilogram CO2-uitstoot per GJ 14,4

CO2-besparing t.o.v. cv-ketel op aardgas 75%

Aandeel hernieuwbare energie 85%

Aandeel restwarmte 0%

Warmteverlies 33%

Mix 2020

Warmte van 
elektriciteitscentrale

Biomassa

Aardgas

Biogas

93%

3%

3%

1%

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk/warmte-etiket-ennatuurlijk
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“Samen met de gemeente zijn we voortdurend bezig met de verduurzaming van onze gebouwen”, vertelt Corné Hagenaars van de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Daarin hebben we als overheid ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een belangrijke 

voorbeeldfunctie richting inwoners. Dankzij de uitbreiding van het warmtenet, die precies langs de kazerne loopt, zijn we veel eerder gasloos 

dan gepland. Een aansluiting op het warmtenet was voor ons ook nog eens financieel en technisch de beste oplossing.”

Dik in orde
De kazerne aan de Tramsingel is een van de de grootste van Nederland. Het complex bestaat uit een centraal kantoor en een grote uitrukgarage 

waar continu zestien brandweerlieden 24 uursdiensten draaien. Corné is tevreden over de overstap: “Brandweerlieden houden van een goede 

en gezonde klimaatbeheersing, ook in de slaapkamers en de sanitaire voorzieningen. Dus de warmwatervoorziening en de verwarming van de 

gebouwen moet goed zijn. En dat is met deze nieuwe vorm van warmte-energie dik in orde. Tijdens de werkzaamheden moest de brandweer 

altijd kunnen uitrukken. We hebben daarover goede afspraken kunnen maken met Ennatuurlijk en de aannemer.”

Beste keuze
Niek Daamen is als adviseur vanuit de gemeente betrokken: “Gemeente Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn en werkt hard aan een gasloze 

toekomst. Warmte speelt hierin een belangrijke rol. Wij realiseren ons dat de investering voor Ennatuurlijk een stuk makkelijker wordt als grote 

partners warmte afnemen. En zoals Corné Hagenaars ook al zegt: los van het feit dat we als overheidsinstelling aanhaken, is de aansluiting van 

de Tramsingel op het warmtenet ook zakelijk gezien een goede keuze.”

“Dankzij de uitbreiding van het warmtenet die precies langs 
de kazerne loopt, zijn we veel eerder gasloos dan gepland.”
Interview - De grote brandweerkazerne aan de Tramsingel in Breda is sinds oktober 2020 aardgasvrij. 

Samen met de gemeente Breda koos de brandweer voor warmte van Ennatuurlijk. De nieuwe 

Warmtesingel passeerde het pand en die kans wilden brandweer en gemeente niet laten lopen.

Niek Daamen, adviseur bij de gemeente Breda 
en Corné Hagenaars van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
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Samen met onze lokale en regionale partners 

zetten we de schouders onder de verduurzaming 

van de regio Midden- en West-Brabant. De eerste 

stap is het vinden van innovatieve duurzame 

oplossingen waarmee we het warmtenet verder 

kunnen optimaliseren en verduurzamen. Ons doel 

is een volledig CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Op zoek naar nieuwe warmtebronnen
We willen de afhankelijkheid van één grote bron, zoals de RWE-centrale, verminderen door de ontwikkeling van lokale duurzame 

bronnen. Wij zien het warmtenet als een open systeem waarop alle bronnen welkom zijn om de warmtetransitie te versnellen. 

Samen met de tuinders in Plukmade zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een biomassacentrale die warmte levert uit 

lokaal snoei- en restmateriaal. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van aardwarmte en zonnewarmte. Daarnaast willen we ook 

de warmte uit de industrie benutten. 

Transitieplan Midden- en West-Brabant
In 2018 is een breed samenwerkingsprogramma met partijen 

uit de gehele warmteketen en meerdere initiatieven gestart. 

Er worden nieuwe bronnen ontwikkeld en het bestaande 

warmtesysteem wordt stap voor stap omgebouwd en 

gemoderniseerd.  Er is een transitieplan opgesteld door de 

betrokken overheden en partijen. Dit transitieplan laat zien hoe 

een duurzaam warmtesysteem eruit kan zien, wat ervoor nodig 

is om dit betaalbaar te organiseren en hoe we in de tussentijd 

de warmtelevering blijven garanderen. Het plan is een levend 

document dat aan de hand van verbeterde kennis en ervaring 

regelmatig wordt geactualiseerd.

In de tweede aflevering van onze serie Doorpakkers

laten we zien hoe we het warmtenet in Midden- en

West-Brabant steeds verder verduurzamen.

Onze ambitie: 
CO2-neutraal 
in 2040

Meer weten? 

Download het transitieplan op
www.ennatuurlijk.nl/transitieplan

https://www.youtube.com/watch?v=To8P_scWEvc&t=4s
http://www.ennatuurlijk.nl/transitieplan
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Legenda

Bouverijen

The Marker

Warmtesingel

Doornbos-Linie

Markendaalseweg, 
Keizerstraat en Middellaan

We werken hard aan de uitbreiding van 

onze bestaande warmtenetten. Zo zijn we 

in Breda gestart met de aanleg van de 

Warmtesingel waarmee we verder kunnen 

verduurzamen. Op termijn moet deze vijf 

kilometer lange leiding het warmtenet aan 

de ene kant van de stad met het warmtenet 

aan de andere kant van de stad verbinden. 

Met deze uitbreiding komt duurzame 

warmte voor zo’n vijfduizend woningen en 

een honderd bedrijven binnen handbereik. 

Uitbreiding van 
ons warmtenet 
in Breda

In het grote nieuwbouwproject Bouverijen  ten noorden van Breda sluiten we alle ca. 650 woningen direct aan op het warmtenet. 
Ook de 170 woningen en appartementen in nieuwbouwproject The Marker  in Breda krijgen een warmteaansluiting.

Breda zet in op het aardgasvrij maken van diverse wijken. Door aanleg van de Warmtesingel  komt duurzame warmte binnen 
handbereik als alternatief voor het verwarmen met aardgas. De hoofdkazerne van de Brandweer Breda, een VVE en de Koninklijke 
Militaire Academie waren de eersten die van de nieuwe Warmtesingel profiteerden. Zij ontvangen inmiddels warmte van Ennatuurlijk. 

Zo zijn in Breda momenteel projecten in ontwikkeling die warmtelevering mogelijk maakt voor zo’n 2.500 woningen en vijftig bedrijven. 
Daarvoor willen we het net uitbreiden in Breda Noord, Doornbos-Linie  en in de buurt rond de Markendaalseweg, Keizerstraat, 
en Middellaan .
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In Tilburg sluiten we in opdracht van woningcorporatie WonenBreburg 200 bestaande sociale huurwoningen in de Kruidenbuurt  
aan op het warmtenet. De warmteaansluiting is onderdeel van een grondige renovatie van de woningen. 

Ook kijken we in Tilburg samen met bedrijven op grotere industrieterreinen zoals Kraaiven  en Vossenberg  naar de 
mogelijkheden om aan te sluiten. 

In de derde aflevering van onze serie Doorpakkers laten we zien hoe we

het warmtenet in Midden- en West-Brabant de komende jaren gaan uitbreiden.

Legenda

Kruidenbuurt

Kraaiven

Vossenberg

Uitbreiding van 
ons warmtenet 
in Tilburg
Ook in Tilburg bekijken we waar het 

warmtenet uitgebreid kan worden. 

Bijvoorbeeld in de wijken rondom het 

bestaande warmtenet of op grotere 

industrieterreinen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUSe5CIkT4s&t=2s
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Deze wijken en 
bedrijven zijn o.a. al 
aangesloten!

Tilburg, Reeshof

Breda, Luchtmachttoren

Tilburg, Kruidenbuurt

Check of een aansluiting bij jou ook mogelijk is:

Doe de postcode check en ontdek of jouw huis of bedrijf in de 

toekomst kan worden aangesloten op warmte of koude van 

Ennatuurlijk. Ga naar www.ennatuurlijk.nl/postcodecheck

Breda, Mezz

Tilburg, Universiteit

http://www.ennatuurlijk.nl/postcodecheck


Ennatuurlijk 
in cijfers

Stap voor stap naar CO2-neutraal in 2040

2021 2030 2040

51 % 70 % 100 %
CO2-besparing 
door warmtenetten

CO2-besparing 
door warmtenetten

CO2-besparing 
door warmtenetten

2.641 km aan Ennatuurlijk
warmteleidingen liggen in de 
Nederlandse bodem

40 dorpen en steden hebben een 
warmtenet van Ennatuurlijk

1.200 bedrijven zijn 
aangesloten op ons warmtenet

85.000 klanten voorzien we 
dagelijks van warmte

4.4 miljoen GJ aan warmte
leveren we elk jaar

1.400 klanten leveren we 
ook koude


