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Heel Eindhoven 
aardgasvrij

begint met 
warmtenetten 

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

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

in Eindhoven, onze thuisbasis! Samen met de gemeente, woningcorporaties, 

bedrijven, projectontwikkelaars en bewoners. Wij leveren nu al warmte en soms 

ook koude aan woningen en bedrijven in onder andere Strijp, Woensel West,  het 

centrum van Eindhoven en Meerhoven. Wat kunnen we voor jou betekenen? 

Bekijk onze merkfilm

Wij zijn Ennatuurlijk. 

https://www.youtube.com/watch?v=ws65DsGzEIE
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Mireille Jongen  
Key accountmanager (links)

“ Net als heel Nederland staat ook Eindhoven voor de grote opgave om de hele bebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Die opgave 

is extra uitdagend doordat de stad enorm groeit. In Brainport Eindhoven komen technologie, design en kennis samen. Dit maakt dat 

Eindhoven gezien wordt als een van de creatieve high tech hotspots van de wereld. Talent en ondernemers komen graag naar Eindhoven 

dus is er ook een grote behoefte aan woon- en werklocaties. Overal in de stad wordt gebouwd, en tegelijkertijd is het van belang de 

bestaande woningen verder te verduurzamen en uiteindelijk te zorgen dat in heel de stad gasloos gewerkt en gewoond kan worden. We 

delen graag onze kennis, kunde en ervaring om de verduurzaming van Eindhoven te versnellen.”

Daniël Moenis 
Project manager (midden)

“ We maken gebruik van innovatieve oplossingen die passen bij het vooruitstrevende karakter van de stad. Met de gemeente, 

woningcorporaties, bedrijven, bewoners en projectontwikkelaars werken we nu al (samen) hard aan de uitbreiding en 

verduurzaming van onze bestaande warmte- en koude-oplossingen.”

Sonja Edelenbos 
Accountmanager (rechts)

“ We willen er zijn voor al onze lokale partners en bewoners, die aardgasvrij willen werken, bouwen en wonen. Dat doen we door 

de juiste vragen te stellen, door heel goed te luisteren en samen te werken met onze lokale partners en klanten, 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.”

Maak kennis met onze 
doorpakkers in Eindhoven.
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Wat is een warmtenet precies? En hoe werkt 

het? We leggen je het graag uit. Via onze 

warmtenetten in Eindhoven 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. De warmte is afkomstig van een 

warmtebron die we op het warmtenet aansluiten. Denk aan warmte van een afvalenergiebedrijf, aard warmte (geothermie) of warmte van 

een biomassacentrale. Het warme water transporteren we vervolgens via het warmtenet naar een woning of bedrijfspand. Daar hangt een 

afleverset waar de warmte binnenkomt en die de warmte afgeeft aan de verwarming en de warmwatervoorziening.

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 

moet 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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Eindhoven is onze thuisbasis. Wij leveren 

hier onze warmte en soms ook koude aan 

zo’n 7.000 huishoudens en 40 zakelijke 

klanten. Waaronder ook aan ons eigen 

kantoor op Strijp-T.

Zo houden we 
Eindhoven 
warm en koel

Onze warmtenetten in Eindhoven
In Eindhoven zijn verschillende warmtenetten. Één net loopt van de biomassacentrale op Strijp-T. Dit is een sternetwerk die verschillende 

kanten uitgaat; richting het Evoluon en naar de wijken Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Dit warmtenet heeft ook een vertakking naar Woensel 

West (bijvoorbeeld naar GGzE Grote Beek) en een naar het centrum waar we warmte leveren aan meerdere gebouwen en bedrijven zoals 

De Regent, De Admirant, De Witte Dame, de Piazza, de PSV-laan en de Bijenkorf. In Meerhoven leveren we warmte aan de wijken Grasrijk en 

Zandrijk. We maken daarvoor onder andere gebruik van de warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. De gemeente 

heeft zelf ook een warmtenet waarmee ze vanuit dezelfde biomassacentrale warmte levert aan huishoudens in Meerhoven. 

Warmte en koude via een 
bodemenergiesysteem
In de wijken Strijp-S en Strijp-R ontvangen zo’n 1.200 woningen 

warmte en koude via een bodemenergie-systeem. In de zomer 

pompt het systeem grondwater uit een onttrekkingsbron op en 

geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat 

dat water de infiltratiebron in. In de winter werkt het hetzelfde 

maar dan wordt het grondwater opgepompt om zijn warmte 

af te geven. De energie uit het grondwater wordt met een 

warmtepomp opgewaardeerd tot 30-35°C voor ruimteverwarming 

en tot 55°C voor warm water. Voor Strijp-S wordt, indien nodig, 

de extra benodigde warmte aangevuld met warmte uit het 

warmtenet.

In onze serie Doorpakkers vertellen we over het

warmtenet in Eindhoven. Bekijk hier de eerste aflevering.

https://www.youtube.com/watch?v=bEMJZYgakiU
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Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van

onze warmtenetten in Eindhoven. Ons warmtenet is hier nog 

niet zo duurzaam als we graag zouden willen.* We werken er 

daarom elke dag aan om de duurzaamheid van onze netten      

te verbeteren.

Ontdek waar 
onze warmte 
vandaan komt

Warmtenet Strijp Warmtenet Meerhoven

Mix 2020

Biomassa

Aardgas

Mix 2020

Biomassa

Aardgas

48% 53%

52% 47%

Kenmerken netwerken

Afzet (GJ) 235.496

Primaire energiefactor GJp/GJth 0,78 

Kilogram CO2-uitstoot per GJ 40,3

CO2-besparing t.o.v. cv-ketel op aardgas 31%

Aandeel hernieuwbare energie 43%

Aandeel restwarmte 0%

Warmteverlies 19%

Kenmerken netwerken

Afzet (GJ) 92.011

Primaire energiefactor GJp/GJth 0,91

Kilogram CO2-uitstoot per GJ 43,7

CO2-besparing t.o.v. cv-ketel op aardgas 25%

Aandeel hernieuwbare energie 48%

Aandeel restwarmte 0%

Warmteverlies 37%

Check het warmte-etiket:

*  Het WKO-net in Strijp-S en -R heeft nog geen warmte-etiket. Hier verwarmen en koelen we woningen met twee duurzame bodemenergiesystemen.

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

ennatuurlijk.nl/warmte-etiket

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk/warmte-etiket-ennatuurlijk#:~:text=Op%20de%20warmte%2Detiketten%20laten,de%20duurzaamheid%20van%20onze%20warmtenetten.
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Eva en haar partner wonen sinds een jaar in hun nieuwe duurzame rijtjeswoning op Strijp-R in Eindhoven. De overgang van 

Hydreco naar Ennatuurlijk is wat haar betreft prima verlopen. “We ontvingen van tevoren netjes een brief van Hydreco. En de 

warmtelevering is gewoon doorgegaan. Van Ennatuurlijk kregen we een uitgebreid welkomstpakket met informatie over wat er 

gaat veranderen en een leuke attentie. Goed dat jullie dat doen.”

In haar vorige woning had Eva ook al een warmte-aansluiting en dat bevalt haar goed. “Het is altijd behaaglijk in huis. In onze 

nieuwe woning heb ik nu ook koude. Daarmee kan ik zomers de woning koelen via de vloerverwarming. Dat was heerlijk toen 

het vorig jaar zo heet was. Binnen werd het niet warmer dan 23°C. Toch blijf ik het lastig vinden dat ik bij een warmtenet geen 

keuzevrijheid heb voor een leverancier. Dat was tot nu toe geen belemmering, maar het legt wel de verantwoordelijkheid bij 

Ennatuurlijk om zo goed mogelijk te presteren.” 

Overname van Hydreco in 2021
Begin 2021 heeft Ennatuurlijk vijf warmte en koudeprojecten overgenomen van Hydreco, specialist in bodemenergie. Het 

gaat om warmte- en koudeopslag (WKO)-netten, installaties en aansluitingen van 1.400 klanten in Eindhoven (Strijp-R en 

Strijp-S), Boxtel, Steenbergen en Goirle. Sinds maart 2021 neemt Ennatuurlijk de warmte- en koudelevering en het beheer en 

onderhoud van de installaties op zich.

Eva zit nu comfortabel bij Ennatuurlijk. 
Interview - In maart 2021 mochten we Eva van Enk plus nog zo’n 1.400 woningeigenaren 

in Eindhoven en omstreken verwelkomen als nieuwe klant. Voorheen kregen ze warmte 

en koude van Hydreco.

Eva van Enk, bewoner Strijp-R in Eindhoven
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Samen met onze partners in Eindhoven zetten 

we de schouders onder de verduurzaming 

van de stad. De eerste stap is het vinden van 

innovatieve duurzame oplossingen waarmee we 

onze bestaande warmte- en koudeoplossingen 

verder kunnen optimaliseren en verduurzamen. 

Ons doel is dat onze warmte en koude in 2040 

volledig CO2 -neutraal is.

Temperatuur optimaliseren (warmte en koude)
Onze grote warmtenetten in Eindhoven hebben op dit moment aanvoerwarmte met een middentemperatuur nodig om de 

woningen en bedrijfspanden van onze klanten comfortabel te kunnen verwarmen. Gebouweigenaren kunnen helpen door 

hun gebouw beter te isoleren en installaties beter in te regelen waardoor de aanvoer- en retourtemperatuur omlaag kan. Hoe 

lager de benodigde aanvoerwarmte is, hoe groter de keuze in duurzamere bronnen wordt. Voor de bestaande bouw is deze 

middentemperatuur warmte erg prettig omdat er dan minder in de woning aangepast hoeft te worden en dat scheelt weer geld 

voor de woningeigenaar en minder ‘gedoe’. Nieuwbouw wordt al aardgasvrij gebouwd. Daardoor is de gewenste temperatuur daar 

vaak wat lager. Omdat nieuwbouw beter geïsoleerd is, is er in de zomer ook behoefte om te koelen. Ennatuurlijk levert daarom 

zowel warmte als koude. Zowel stand alone als in een collectief systeem.

Nieuwe warmte en koude bronnen
We zorgen ervoor dat de warmte en koude hier in Eindhoven 100% CO2-neutraal is in 2040. En daarom zijn we steeds op zoek naar 

nieuwe duurzamere warmte- en koude-bronnen. Zo werken we stap voor stap naar een CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Onze ambitie: 
CO2-neutraal 
in 2040

 

In de tweede aflevering van onze serie Doorpakkers

laten we zien hoe we de warmte en koude in Eindhoven

steeds verder verduurzamen.

Carlo Biemans (Assetmanager) over het slimmer
maken van onze netten: 
“ We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe duurzame warmte- en of koude-bronnen. 

Ook zijn we bezig met het optimaliseren van onze netten. Hierdoor kunnen er 

uiteindelijk meer klanten gebruik kunnen maken van onze warmte- en koude-

oplossingen. We bekijken bijvoorbeeld de mogelijkheden van warmtecascadering. 

Daarbij hergebruiken we het water van partijen die het warmste water nodig hebben, 

zoals oudere woningen die minder goed geïsoleerd zijn. Het gebruikte en iets 

afgekoelde water wordt doorgestuurd naar gebouwen die minder warm water nodig 

hebben. Ook experimenteren we met slimme aansturing van gebouwen om pieken in 

de warmtevraag te kunnen verlagen of te verschuiven.” Carlo Biemans, Assetmanager

https://www.youtube.com/watch?v=ypF36gfKBlA
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Centrum

Woensel Zuid-West

 
We werken hard aan de uitbreiding 

van onze bestaande warmtenetten. In 

Woensel West, Strijp-S, Strijp-R en het 

centrumgebied willen we warmte gaan 

leveren aan veel nieuwe huishoudens en 

zakelijke klanten.

Uitbreiding van 
ons warmtenet 
in Eindhoven

Op Strijp-S  worden veel nieuwe appartementencomplexen gebouwd die zowel voor warmte als koude op onze netwerken worden 
aangesloten. Enkele recente voorbeelden hiervan zijn project Bouwveld-T, project Haasje Over en de unieke Trudotoren; een 
duurzaam en architectonisch hoogstandje met het allereerste verticale bos in Nederland. 

In het centrum  van Eindhoven wordt bekeken wat de mogelijkheden voor warmte en koude zijn en welke bronnen het beste 
gebruikt kunnen worden. Tussen het 18 septemberplein en het station wordt bijvoorbeeld het hele Stationsgebied Zuid her 
ontwikkeld. Er zijn verschillende duurzame warmte en koude oplossingen mogelijk voor dit gebied. Wij onderzoeken welke warmte 
en koude bronnen hier aangeboden kunnen worden. En we onderzoeken de mogelijkheden voor warmtecascadering (het aansluiten 
van een gebouw op de retour van het warmtenet). Ook bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor de bestaande gebouwen in 
het centrum. Zo blijven we meedenken met alle veranderingen die er nu en in de toekomst in Eindhoven plaatsvinden. Net als aan 
de Willemstraat, waar we nu bezig zijn om twee nieuwbouwprojecten genaamd De Gebroeders aan te sluiten. Inmiddels zijn op het 
Vogelzangterrein ook al 49 woningen aangesloten op het warmtenet. De nieuwbouw op het Van de Ven terrein volgt later.

Woensel Zuid-West  is een groot ontwikkelgebied waar we veel mogelijkheden zien. Zowel voor bestaande bouw als voor 
nieuwbouw. Zo sluiten we nieuwbouwproject Celcius en het gehele gebied rondom Vredeoord aan op ons warmtenet. Voor de 
bestaande bouw in Woensel Zuid-West werken we intensief samen met de gemeente en de woningbouwcorporaties om te kijken hoe 
we dit gebied het beste stapsgewijs kunnen verduurzamen. Het nieuwe gebouw De Bakermat ligt midden in het ontwikkelgebied. Om 
dit gebouw aan te kunnen sluiten op het warmtenet is een tracé van 750 meter aangelegd vanaf het Klokgebouw op Strijp-S.

 

In de derde aflevering van onze serie Doorpakkers

laten we zien hoe we de komende jaren gaan uitbrieden.

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

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

Eindhoven, Strijp-S

Eindhoven, Evoluon

Eindhoven, Het Ketelhuis

Eindhoven, Piazza

Eindhoven, Vredeoord

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 warmteleidingen van 
Ennatuurlijk 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


