
economisch heel interessant. De infrastructuur van ons uit
ligt er al. De vaste kosten zijn al gemaakt, dus hoe meer
warmte er wordt vervoerd, hoe beter.” In dat verband zijn
ook de plannen van Twence interessant, vertelt Tamboer.

“Twence is bezig met de bouw van een vergister om
biogas te winnen uit organische reststoNen zoals gP.
Gasmotoren zetten het biogas – naar verwachting bijna
7 miljoen m3 per jaar – om in ongeveer 15.000 MWh
elektriciteit en 15.000 MWh warmte per jaar. Die warmte
kunnen we op verschillende manieren inzetten.
Bijvoorbeeld door extra warmte naar Essent te vervoeren.”

Nieuwsgierig? Essent helpt u graag!
Consumenten stellen steeds hogere eisen aan comfort in
huis en/of kantoor. Tegelijkertijd willen we het milieu zo
min mogelijk belasten. En dat kan! Essent hoopt in de
toekomst veel meer wijken op duurzame wijze te kunnen
verwarmen. Wij brengen ook graag uw situatie in kaart
en komen met innovatieve oplossingen. Ons uitgangs-
punt? Het verbinden van uw energievraag aan het aanbod
in de omgeving. Ook benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel 088 686 14 03 voor een afspraak.

We vonden warmte bij
afvalenergiecentrale Twence

Enschede duurzaam?

Essent is één van de grootste energiebedrijven van Nederland, met ruim 2,4 miljoen
huishoudelijke en zakelijke klanten. We hebben meer dan 50 jaar ervaring met
warmte. En we beschikken over 90 jaar ervaring in productie, handel, transport en
levering van elektriciteit. In gas zijn we zelfs al 150 jaar actief.
Ons doel: de aanwezige energie omzetten, bruikbaar maken én betaalbaar houden.
Want energie is er altijd en overal. In wind, in zonlicht, in biomassa, in alles.
Essent weet als geen ander hoe we de beschikbare energie zo e8ciënt en e7ectief
mogelijk kunnen benutten. Daar stoppen we dagelijks al onze energie in. Niet voor
niets waren we in 1995 de uitvinder van Groene Stroom. We zijn niet alleen de
grootste producent van groene energie in Nederland, wij zijn ook van plan om dat te
blijven. Hierdoor bent u ook in de toekomst verzekerd van betaalbare en duurzame
energie. Warmte, elektriciteit en gas van Essent, daar kunt u op vertrouwen.

Essent stopt meer energie in energie.

Postadres
Essent Local Energy Solutions (ELES)
Postbus 418
5201 AK ’s-Hertogenbosch

Telefoon 088 686 14 03
www.essent.nl

“De ene partij hee( warmte over, de andere wil er graag meer

van hebben, dus is lokale samenwerking logisch.”

Kees Kielen, projectontwikkelaar Essent Local Energy Solutions (ELES)

Duurzame energieoplossing
Afvalenergiecentrale Twence bespaart samen met
Essent en gemeente Enschede op dit moment
113,3 miljoen m3 aardgas per jaar. Voldoende om
zo’n 70.000 woningen een jaar lang van te
verwarmen. De CO2-reductie bedraagt jaarlijks
204.000 ton. Daarmee doe je grofweg de uitstoot
teniet van zo’n 100.000 auto’s in een jaar.
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Respect
Essent was een logische partner voor Twence, meent
Tamboer. “Tenslotte heeP Essent al een infrastructuur in
de omgeving voorhanden. De warmtekrachtcentrale
Marssteden is er al, met daarachter een groot warmtenet.
Ook Essent heeP belang bij onze levering. Dat heeP ermee
te maken dat op sommige delen van de dag Twence
goedkoper warmte kan produceren dan Essent.”
Projectontwikkelaar bij Essent Kees Kielen brengt het nog
kernachtiger: “De ene partij heeP warmte over, de andere
wil er graag meer van hebben, dus is lokale samenwerking
logisch.”

Klimaatbeleid Enschede
De gemeente Enschede heeP in deze samenwerking een
positieve rol gespeeld. “Vanzelfsprekend”, vindt Tamboer.
“De gemeente Enschede wil een substantiële reductie van

de CO2-uitstoot in 2020. De nieuwe warmteleiding draagt
daar in hoge mate toe bij. De gemeente was niet alleen
vergunningverlener voor onder andere de transportleiding
en bouwvergunningen, maar speelde ook een belangrijke

Een mooie combinatie van milieukansen en commercie.

Geen wonder dat afvalverwerkingsbedrijf Twence en Essent

een lokaal partnerschap zijn aangegaan. Het betre( de aanleg

van een warmteleiding van afvalenergiecentrale Twence in

Hengelo naar de warmtekrachtcentrale van Essent op het

bedrijventerrein Marssteden in Enschede. Met een

welwillend duwtje in de rug door de gemeente Enschede.

De afvalcentrale op de Boeldershoek tussen Hengelo en
Enschede heeP drie verbrandingslijnen. Met de industriële
warmte uit die lijnen wordt elektriciteit gemaakt. Bij de
productie van elektriciteit komt warmte vrij. Die wordt
opgevangen en gaat dus via de warmteleiding naar de
warmtekrachtcentrale. Essent levert die de warmte
vervolgens via haar eigen warmtenet aan ongeveer 7.000
woningen en 200 zakelijke klanten.

“Eigenlijk is sprake van twee parallelle leidingen, met een
diameter van ongeveer 40 cm”, verduidelijkt Leendert
Tamboer, Hoofd Duurzaamheid van Twence. “De warmte
gaat over een afstand van ongeveer 5 km door een leiding;
het gaat om water met een temperatuur van 120 ºC. De
warmte wordt afgegeven aan woningen en zakelijke
klanten, waarna het afgekoelde water – met een
temperatuur van zo’n 80-90 ºC – door de andere leiding

weer terugkomt. Daarna wordt het water bij ons weer
opgewarmd, enzovoort. Die opwarming gebeurt door
stoom af te tappen van turbines die normaal zorgen voor
elektriciteit. Nu leveren ze dus deels warmte.”

Optimaal rendement
Tamboer is helder over de beweegredenen voor Twence
om warmte te produceren. “Elektriciteitsproductie is een
belangrijk deel van onze omzet. Het omzetten van een
deel van die elektriciteit in warmte levert een veel beter
overall rendement op. Dan heb je het over een factor van
ongeveer 5:1. Dus is dit goed voor het milieu én door
productdiversificatie spreiden we nu de risico’s: in plaats
van alleen op de elektriciteitsmarkt, zijn we nu ook actief
op de warmte-/gasmarkt. Uiteindelijk hebben we
besloten om samen met Essent de mogelijkheden te
onderzoeken.”

faciliterende en aanjagende rol. Enschede is ook een
belangrijke aandeelhouder van Twence en spreekt dus ook
mee over de strategie van ons bedrijf.”

Ambitieuze plannen
Positief is ook Essent over de warmtelevering door Twence.
“Dit is een goede basis voor de verdere ontwikkeling van
ons warmtenet”, meent Kees Kielen. “Wij willen zoveel
mogelijk warmtegebruikers in Enschede van duurzame
energie voorzien. We hebben de ambitie om ons
warmtenet flink uit te breiden, want capaciteit is er
voldoende. Zo zien we mogelijkheden voor een extra
warmtenet in het centrum van Enschede, in de buurt van
Boulevard 1945. De kleinere warmtenetten, bijvoorbeeld
ons bestaande project Tattersall, kunnen dan onderdeel
worden van het grote net, wat weer eOciencyvoordelen
met zich meebrengt.

Daarnaast zien we kansen voor uitbreiding van het
warmtenet op de campus van Universiteit Twente. Denk
bijvoorbeeld aan een aPakking naar het Science Park. Het
aanbod van duurzame warmte is in elk geval voldoende
groot om de CO2-uitstoot verder te beperken. Op deze
manier kunnen we – door samenwerking met alle lokale
partners - de ambities van gemeente Enschede verder
concretiseren.”

Biogas
Tamboer juicht het van harte toe als het warmtenet wordt
uitgebreid. “Prima voor het milieu en ook bedrijfs-

“Elektriciteitsproductie is
een belangrijk deel van
onze omzet. Door product-
diversificatie spreiden we
nu de risico’s. Bovendien is
het goed voor het milieu.”
Leendert Tamboer, Hoofd Duurzaamheid

van Twence

Afvalenergiecentrale Twence
verwarmt Enschede

Projectpaspoort
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start

Gemeente Enschede

7.000 woningen en 200 zakelijke klanten,
waaronder Universiteit Twente

Benutting van warmte die vrijkomt bij de
elektriciteitsproductie bij afvalenergiecentrale
Twence

Per jaar een besparing op aardgas van
113,3 miljoen m3 en een CO2-reductie van
204.000 ton

244.000 MWh elektriciteit en 387.600 MWh
warmte

Levering midden 2010


