
• Warmte-koudeopslag (WKO)

• Warmte van elektriciteit- of afvalverbrandingscentrale

• Warmtekrachtkoppeling (WKK)

• Waterstof

• Zonthermie

• Aardwarmte

• Aquathermie

• Biogas

• Biomassa

• Warmte uit de industrie

Wie zijn wij?

Neem voor meer informatie een kijkje op ennatuurlijk.nl

Stap voor stap naar CO2-neutraal in 2040

2022 2030 2040

51 % 70 % 100 %
CO2-besparing CO2-besparing CO2-besparing

2.641 km aan Ennatuurlijk
warmteleidingen liggen in de 
Nederlandse bodem

De voordelen van een warmtenet

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

5.3 miljoen GJ aan warmte
leveren we elk jaar

1.400 klanten leveren we ook koude

Waar komt de warmte vandaan?
Er zijn verschillende mogelijke bronnen voor het warmtenet.  
Per locatie wordt gekeken welke lokale bronnen er beschikbaar 
zijn en hoe we de meest duurzame warmte kunnen leveren.  
Zoals warmte uit de industrie van papierfabriek Sappi in Maastricht.

Warmtebronnen van Ennatuurlijk:

Een warmtenet is een systeem van leidingen 

m   et warm water. Woningen en hele buurten 

worden daarop aangesloten. Het water  

heeft een hoge temperatuur, waardoor het 

direct bruikbaar is bij jou thuis. Op deze 

manier zit je er altijd warmpjes bij.

Wat is een
warmtenet?

Wij zijn Ennatuurlijk. Wij leveren duurzamere verwarming en verkoeling bij ruim 85.000 huishoudens en 1.200 bedrijven 
in heel Nederland. Ook werken we samen met gemeentes, woningcorporaties en bedrijven aan vernieuwende 
energieoplossingen. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de overgang naar schone, duurzame energie in Nederland.

Comfortabel
Er zijn vaak weinig aanpassingen 
nodig in je woning. Warm water 
is meteen beschikbaar op de 
juiste temperatuur.

Ruimtebesparing
Je cv-ketel wordt vervangen door 
een afleverset. Deze neemt weinig 
ruimte in beslag.

Duurzamer
Je stoot minder broeikasgassen 
(CO2) uit en de warmte komt van 
duurzamere bronnen.

Veilig
Veiliger doordat er geen 
gas aanwezig is.

Betrouwbaar
Je kunt rekenen op betrouwbare 
levering van warmte.


