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Green Deal Warmtenet Hengelo: ‘backbone’ en 
HTSP-campus
Betrokken partijen
 - Provincie Overijssel
 -  Gemeente Hengelo
 -  Alliander
 -  Ennatuurlijk
 -  AkzoNobel
 -  HTSP
 -  Fudura
 -  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
In 2008 besloot de gemeente Hengelo tot de oprichting van een gemeentelijk warmtenet. Het ‘warmteplan 
Hengelo-Enschede’ van 2016 geeft een goed beeld van de vaste warmtevraag en de verschillende 
restwarmtebronnen in de regio en beschrijft de gezamenlijke aanpak om de warmtevoorziening te 
verduurzamen. 

Een van de bedrijven waar warmte vrijkomt is AkzoNobel. Het bedrijf beschikt over circa 3 Peta/Joule aan 
duurzame laagtemperatuur warmte, waarvan op korte termijn 0,5 Peta/Joule nuttig kan worden toegepast. 
Om deze warmte te benutten wordt het warmtenetwerk in Hengelo verbonden met AKZO/Nobel viaeen 
‘backbone’, die wordt doorgetrokken naar de HTSP Campus. Het Warmtenet Hengelo levert daarmee een CO2-
besparing op van 2.500 ton per jaar met groei naar 5.000 ton of meer, vergelijkbaar met het energieverbruik 
van 1.550 tot 3.100 huishoudens.

Bijzonder is dat de warmte die AkzoNobel levert een temperatuur van ongeveer 40 graden Celsius heeft. In 
het Warmtenet Hengelo wordt daarom gekozen voor een laag temperatuur warmtenet; decentraal worden 
warmteopwaardeerinstallaties aangelegd.

Resultaten
Het doel is de verduurzaming en uitbreiding van het Warmtenet Hengelo en de versnelde aansluiting van 
de HTSP-campus op het Warmtenet Hengelo. Partijen willen:
-  op korte termijn 2.500 ton CO2 per jaar besparen en op termijn 5.000 ton per jaar of meer;
-  een landelijk voorbeeld van ‘warmtecascadering’ realiseren door de aanleg van een laagtemperatuur 
  warmtenet dat industriële (duurzame) restwarmte benut;
-  de verduurzaming van het industrieterrein versnellen en een smart energy grid realiseren. 
-  de warmtevoorzieningsplannen voor de HTSP-campus ook als demonstratieproject gebruiken.
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Inzet en acties partijen
-  De gemeente Hengelo zet zich in om Wamtenet Hengelo te verduurzamen, uit te breiden én te 
  verzelfstandigen.
-  De gemeente Hengelo spant zich in voor de planvoorbereiding voor de backbone en de uitrol van 
  het warmtenet.
-  De gemeente Hengelo werkt samen met de gemeente Enschede, de Provincie en andere partners 
  aan de uitwerking van een gezamenlijk warmteplan en uitbreiding van de warmtenetten in Hengelo 
  en Enschede.
-  De gemeente Hengelo, Alliander, Ennatuurlijk, HTSP en Fudura verzamelen en delen hun 
  kennis en ervaring op het gebied van laagtemperatuur infrastructuur voor industriële restwarmte en 
  smart-energy-grids.
-  De provincie Overijssel stelt een financiële bijdrage (subsidie) van maximaal € 4.000.000 beschikbaar  
  voor Warmtenet Hengelo en een financiële bijdrage (subsidie) van € 1.200.000 voor HTSP.
-  De provincie Overijssel is een partner en aanjager van het project op zowel bestuurlijk als ambtelijk  
  niveau.
-  Alliander en Ennatuurlijk gaan participeren in het warmtetransportbedrijf en -leveringsbedrijf van de  
  nog op te richten Warmtenet Hengelo BV’s.
-  Alliander en Ennatuurlijk stellen kennis en ervaring ter beschikking aan Warmtenet Hengelo en zullen 
  opgedane kennis met laagtemperatuur infrastructuur ook elders toepassen.
-  HTSP voorziet de bedrijven op de HTSP-campus van duurzame industriële restwarmte.
-  HTSP en Fudura realiseren de innovatieve infrastructuur voor warmte zodat mede hierdoor sprake is 
  van een ‘smartenergy-grid’ en een ‘living-lab’.
-  AkzoNobel levert de duurzame industriële restwarmte.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid geeft bekendheid aan dit voorbeeldproject en benoemt het project als 
  uitvoeringsproeftuin.
-  De Rijksoverheid stelt een financiële bijdrage van maximaal € 3.000.000 beschikbaar. 
-  De Rijksoverheid ondersteunt de partijen met kennis en kunde en onderzoekt de mogelijkheden voor 
  de realisatie van het ‘smart energy grid’ van HTSP binnen de bestaande regelgeving en wettelijke 
  kaders.
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