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Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen met 
warm water onder de grond.

Vanaf een warmtebron bij jou in de buurt stroomt 
het warme water naar jouw woning. 

Via de afleverset komt het warme water jouw 
woning binnen.

Het warme water zorgt voor verwarming van je huis 
en warm kraanwater.

Voorbeelden van warmtebronnen: aardwarmte, 
biomassa of warmte uit de industrie. 



Warmte via een warmtenet 
is comfortabel, betrouwbaar 
en vaak duurzamer.

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

Veiliger doordat er geen gas aanwezig is 

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

Grote leveringszekerheid

De afleverset neemt weinig ruimte in beslag

Wij kunnen naast warmte ook koude leveren 

De voordelen 
van een 
warmtenet



De warmte komt via een afleverset in de meterkast 
of berging jouw woning binnen. 

Het warme water wordt gebruikt voor het verwarmen 
van je huis en het kraanwater.

De meter bij de afleverset houdt ook bij hoeveel warmte 
je afneemt.

Soms is extra isolatie van je huis nodig, maar soms ook 
niet. Dit hangt af van hoe goed je huis al geïsoleerd is, 
en hoe warm het water in het warmtenet is.

Warm water voor verwarming van je huis is direct 
beschikbaar. Het warm kraanwater dat je gebruikt 
heeft bovendien altijd de gewenste temperatuur. 

Hoe werkt het in jouw huis? 



Waar komt onze warmte 
vandaan?
Wij maken gebruik van verschillende bronnen. Per locatie wordt er 
gekeken welke lokale bronnen beschikbaar zijn en hoe we de meest 
duurzame warmte kunnen leveren. 

Warmte uit de industrie

Zonthermie

Biomassa

Aardwarmte

Aquathermie

Restwarmte



Hoe duurzaam is een 
warmtenet? 

De duurzaamheid van een warmtenet is afhankelijk van 
de lokale warmtebron.

Niet alle bronnen zijn op dit moment al even duurzaam.

Op het warmte-etiket kan je per bron in één oogopslag 
zien welke warmtebronnen we gebruiken en hoe 
duurzaam het warmtenet is. 

Onze ambitie: alle warmtenetten in 2040 CO2-neutraal.



Ons netwerk in 
Wageningen

Dit is het huidige netwerk 

Wij maken gebruik van verschillende bronnen. Per locatie wordt er 
gekeken welke lokale bronnen beschikbaar zijn en hoe we de meest 
duurzame warmte kunnen leveren. 



Ons netwerk in 
Wageningen

Huidige warmtevraag over het 
jaar



Ons netwerk 
toekomstbeeld 
In Wageningen

Ons netwerk in Wageningen

Verduurzaming 2025

• Warmtepomp verwarmt het retourwater, op basis van:

• Warmte koude opslag (WKO)

• Warmtekrachtkoppeling voor piekvermogen (en 

back-up)

• Gasketel voor back-up

• 85-90% lager gasverbruik

• CO2 besparing afhankelijk energiemix bij steeds 

groter % zon en wind t.o.v. fossiel



Ons netwerk 
toekomstbeeld 
inWageningen

Dit is het beoogde netwerk 

Wij maken gebruik van verschillende bronnen. Per locatie wordt er 
gekeken welke lokale bronnen beschikbaar zijn en hoe we de meest 
duurzame warmte kunnen leveren. 

Ons netwerk in Wageningen

Optimalisaties

• Installatie elektronische afleverset

• Verlagen retourtemperatuur

• Pilot hydraulisch inregelen op radiatoren

• Pilot koeling in woning

• Energiebesparing

• Isolatie al goed

• Gedrag!



De warmtetarieven

EUR incl. btw. 2022

ACM 
max

Ennatuur
lijk

2023

ACM 
max

Ennatuur
lijk

Warmteprijs (GJ) 
consumenten

53,95 42,92 90,91 78,24

Vaste kosten 494,58 405,08 549,58 449,39

Meetkosten 27,47 27,47 30,75 30,75

Beschikking 
afleverset

131,16 131,16 140,88 140.88

653,21 563,71 721,21 621,02



Stijging 
Warmtetarieven Door de stijging van de kosten voor energie zijn de prijzen voor warmte in 

2023 verhoogd:

- De inkoop van warmte uit de industrie die we als warmtebron gebruiken 
is gekoppeld aan de gasprijs

- Bijspringende gasinstallaties in de winter worden duurder
- De hoge gasprijs heeft ook een negatieve invloed op subsidies voor 

exploitatie van ‘groene’ warmtebronnen.

Toch ligt het algemene warmtetarief per gigajoule van Ennatuurlijk 14% 
lager dan het maximumtarief zoals vastgesteld door onze toezichthouder 
ACM. Daarmee gaan we niet mee met de maximaal toegestane verhoging, 
maar zijn we wel genoodzaakt de hogere inkoopkosten door te berekenen.

Warmtetarief voor 2023

Wij mogen alleen de werkelijke kosten doorberekenen en hebben er alles 
aan gedaan om de inkoop van onze warmte en dus ons warmtetarief zo 
laag mogelijk te houden. 



Stijging 
Warmtetarieven Om de hogere kosten zoveel mogelijk te compenseren heeft de overheid 

ook een prijsplafond ingevoerd. Met dit prijsplafond betaalt u 47,38 euro 
per GJ voor de eerste 37 GJ die u verbruikt.

De warmtetarieven van uw leverancier zijn hoger dan het prijsplafond van 
47,38 euro. De overheid betaalt het verschil tussen het prijsplafond en de 
warmtetarieven van uw leverancier. Aan Ennatuurlijk betaalt u 47,38 euro 
per GJ tot de grens van 37 GJ. De warmtetarieven van uw warmtelevering 
hoeven dus niet lager te zijn dan het prijsplafond.

Verbruikt u meer dan 37 GJ? Dan geldt het prijsplafond niet meer en 
betaalt u wel het hogere tarief aan uw leverancier. Dit tarief mag niet hoger 
zijn dan 90,91 euro per GJ en is voor de klanten van Ennatuurlijk 78,24 euro 
per GJ.

Compensatieregeling 2023



Nederland
CO2 neutraal
in 2040



Tijd voor
vragen!

Meer informatie

Heb je een vraag? Vind snel het antwoord via 
ennatuurlijk.nl/veelgestelde-vragen of neem 
contact met ons op!

klantenservice@ennatuurlijk.nl

085-27 34 567
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ennatuurlijk.nl
mijnwarmte.nl

06 11 46 11 51
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

facebook.com/ennatuurlijk

twitter.com/ennatuurlijk

mailto:klantenservice@ennatuurlijk.nl
https://ennatuurlijk.nl/
https://mijnwarmte.nl/CommunitiesNewLogin
https://www.facebook.com/ennatuurlijk
https://twitter.com/ennatuurlijk
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