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Opgave van de bouwsteen: 
In de stedelijke gebieden van Twente is veel industriële (rest) warmte beschikbaar. Twence is de 
grootste producent van hoog temperatuur. Daarnaast zijn er nog een aantal andere, (voornamelijk 
laag- en midden-temperatuur) restwarmte bronnen. Het warmte potentieel van deze bronnen kan 
een deel van de warmtevoorziening in Twente verduurzamen. Het doel van de werkgroep is het 
opstellen van een voorstel voor efficiënte en betaalbare uitkoppeling van de beschikbare 
warmtebronnen via een open regionaal warmtenet, afgestemd op de huidige en toekomstige vraag 
en de huidige en toekomstige beschikbare warmtebronnen en de bereikbare kernen. Om deze 
warmtebronnen te kunnen gebruiken is een open (regionale) warmte-infrastructuur nodig. Hierbij 
dient ook gekeken te worden naar maximale benutting van de beschikbare capaciteit van zowel hoog 
als laag temperatuur. 
 
Wat is de potentie van deze bouwsteen 
Warmtebronnen 
De belangrijkste huidige warmtebronnen voor Hengelo en Enschede zijn de restwarmte van Nouryon 
en Twence en voor Almelo  warmte/koudewinning Leemslagenplas, Urenco en de RWZI’s. De 
verwachte warmtelevering bedraagt: 

•  Nouryon  ca. 100 MWth (laag temperatuur 40o) 
• Twence in de toekomst ca. 3600 TJ (hoog temperatuur) 
• Warmte/koudewinning Leemslagenplas ca. 900 TJ (laag temperatuur) 
• Urenco ca. 50 MWth (laag temperatuur)  
• RWZI’s (laagtemperatuur) 

 
Overige restwarmtebronnen  
Daarnaast zijn er nog  overige bronnen beschikbaar die ook nog restwarmte beschikbaar hebben:  

- Industrie 
- biomassa  
- in de toekomst mogelijk geothermie  

Er zijn veel restwarmtebronnen in de gemeenten waar het Regionale warmtenet gepland is. Meer 
warmtebronnen betekent ook dat het net minder kwetsbaar is als er een bron wegvalt. Warmte 
bronnen buiten deze gemeenten (Plattelandsgemeenten) kunnen gebruikt worden voor kleine lokale 
netten. Mogelijke restwarmte uit de industrie en RWZI’s staan op onderstaande kaart. 
 

 

: Industrie

: RWZI
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Huidig verbruik 
Van het aantal woningen in het stedelijk gebied zijn ca.76% van de woningen aangewezen op hoog 
temperatuur warmte. Dat zijn ca. 128.500 woningen. In de praktijk zullen deze woningen niet 
allemaal aangesloten worden op het regionale warmtenet maar kiezen voor een alternatief. Daarbij 
kan uitgegaan worden dat ca. 40% van de woningen in de gemeenten in aanmerking komen om op 
een warmtenet aan te sluiten (Klimaatakkoord). Dit zijn: 

- Wijken met een hoge bebouwingsdichtheid 
- Wijken die gunstig liggen t.o.v. het warmtenet  
- Wijken waarvoor hoogtemperatuur warmte nodig is en geen goed alternatief is behalve 

aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld wijken die zijn gebouwd voor 1992. 
 
Toekomstig verbruik 
De energievraag zal in de toekomst afnemen door bijvoorbeeld isolatie van woningen en gebouwen 
en efficiënter produceren in de industrie. Tot 2030  wordt uitgegaan van een lichte bevolkingsstijging 
in de steden en een daling op het platteland.  Rekening houdend met deze effecten, zien de 
kentallen in 2030 er voor Twente als volgt uit: 
 

 

 
Wat is de toepasbaarheid van het Regionaal stedelijk warmtenet? 
Huidige warmtenetten 
Op dit moment zijn er warmtenetten in: 

- Enschede 
- Hengelo 
- Almelo 

Op deze warmtenetten zitten op dit moment ongeveer 12.000 woningen en ruim 200 zakelijke 
klanten aangesloten. In onderstaande figuur en de Bijlage zijn de huidige warmtenetten 
weergegeven. 
 

 

Prognose 2030 Twente Regionaal Platte-
totaal warmtenet Land

Aantal inwoners 623.750 369.325 254.425
Aantal woningen 274.067 170.271 104.066
Totale warmteverbruik [TJ/jr] 17.481 11.456 6.025
Warmte woningen [TJ/jr] 8.039 4.620 3.415
Warmte gebouwen [TJ/jr] 3.124 2.000 1.129
Warmte Industrie en overig [TJ/jr] 6.317 4.837 1.481
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Woningen verduurzamen via een regionaal warmtenet 
In Twente heeft Twence als grootste producent van hoog temperatuur warmte in de huidige situatie 
1800 TJ beschikbaar, exclusief de warmte die nu al wordt benut voor het warmtenet in Enschede en 
voor de stoomleiding naar Nouryon. Bij vergroting van het vermogen, door technische aanpassingen, 
komt er 3600 TJ beschikbaar, voldoende warmte om circa 40.000 woningen (inclusief de huidige) aan 
te sluiten. 
 
Daarnaast heeft Nouryon 100 MWth laag temperatuur warmte beschikbaar waarmee het warmtenet 
in Hengelo gevoed kan worden. Hiermee kunnen circa 20.000 woning worden verduurzaamd.  
 
Als verder de beschikbare warmte van bijvoorbeeld Urenco, RWZI’s en warmte/koudewinning uit 
Leemslagenplas in Almelo wordt ingezet is ruimte voor nog eens 25.000 woningen op het 
warmtenet. Met de beschikbare warmtebronnen kunnen in de toekomst via een regionale 
warmtenet  theoretisch 105.000 woningen verduurzaamd worden.  
In de praktijk wordt dit verdeeld over woningen, utiliteitsgebouwen en de industrie. Uitgaande van 
40% (Klimaatakkoord) van de woningen in de steden waar het regionale warmtenet kan worden 
aangesloten, gaat dat om 68.000 woningen. Dat is samen met de 12.000 reeds aangesloten 
woningen op de huidige warmtenetten 29% van het totaal aantal woningen in Twente. 
 
Benodigde infrastructuur 
Deze warmtenetten kunnen in de toekomst  uitgebreid worden en aan elkaar gekoppeld via een 
regionaal warmtenet. Naast de  gemeenten waar al een warmtenet is aangelegd kunnen de volgende 
gemeenten in de toekomst mogelijk ook aangesloten worden op het regionale warmtenet: 

- Borne 
- Oldenzaal 
- Haaksbergen en Wierden (optioneel) 

Het regionale warmtenet kan er in de toekomst op hoofdlijnen als volgt uitzien: 

  

Toekomstbestendigheid regionaal warmtenet 
Om toekomstbestendigheid van de warmtelevering te borgen is geothermie in voor de toekomst een 
optie om het warmtenet te voeden en om de afhankelijkheid van restwarmte uit de industrie te 
verminderen. 
Belangrijk voor de ontwikkeling van het Regionale warmtenet is: 

- Organische groei vanuit de bestaande netten 
- Duidelijkheid welke wijken aangesloten worden vanuit lokale Transitie Visie Warmte 
- Toekomstbestendig ontwikkelen (midden en laag temperatuurnetten waar mogelijk) 
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- Een routekaart waarin een proces wordt geschetst met een tijdspad om  risico’s en 
vraagstukken in kaart te brengen alvorens gestart wordt met realisatie 

- Voldoende aandacht voor draagvlak en participatie van de afnemers 
-  

Wat is een realistisch ontwikkelpad voor deze bouwsteen voor Twente? 
Verdeelvraagstuk 
Hoeveel wijken en woningen in het stedelijkgebied werkelijk op een regionaal warmtenet 
aangesloten kunnen worden vraagt om afstemming met gemeenten. Alle gemeenten moeten 
uiterlijk in 2021 een Transitie Visie Warmte  (TVW) door hun raden laten vaststellen. De TVW vormt 
de basis voor verdere uitwerking en concretisering op buurt- of wijkniveau en het alternatief voor 
aardgas. De TVWs vormen input voor de RES en daarmee voor een Regionale Structuur Warmte en 
andersom. 
In de toekomst zal de RES steeds geüpdate worden (eens per 2 jaar) net als alle TVWs (eens in de 5 
jaar) om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en oplossingen.  
 
Routekaart als opstap naar realisatie 
Om te voorkomen dat de RES structuur remmend werkt voor dit plan en daarnaast oog te hebben 
voor de effecten en risico, heeft de stuurgroep van de Regionale Energie Strategie gevraagd om als 
onderdeel van de opdracht aan de warmtetafel een routekaart op te stellen. 
Het opstellen van een routekaart moet borgen dat er een zorgvuldig en voortvarend proces wordt 
doorlopen met alle Twentse gemeenten en ketenpartners en andere belanghebbenden. Die route 
kaart moet er toe leiden dat er in de toekomst een open warmtenet-infrastructuur kan worden 
aangelegd dat optimale en kosten efficiënte benutting van de regionale warmtebronnen mogelijk 
maakt, waarvoor de risico’s in kaart zijn gebracht waardoor bestuurders wel overwogen besluiten 
kunnen nemen. 
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Bijlage: Huidige warmtenetten 
 

 
Warmtenetten in Enschede en Hengelo 
 

 
Warmtenet in Almelo westkant van de wijk Windmolenbroek 
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