
Samen sneller groeien

Aardwarmte 
Ennatuurlijk & ECW 

Geoholding



in cijfers
Ennatuurlijk

Bij 1.400 klanten leveren we 
inmiddels koude

Ambitie: al onze netten in 2040 100% CO2-

neutraal

Voorzien we 85.000 huurders en huiseigenaren 
en 1.200 bedrijven dagelijks van warmte

> 180 doorpakkers die dagelijks de 
energietransitie vooruit bewegen

2 aandeelhouders, PGGM en Veolia, die vanuit 
een lange termijn duurzaamheidsportfolio 
investeren

We leveren jaarlijks 4.4 miljoen GJ warmte 
door 2.641 km leidingen

Missie: Sneller naar lokale en duurzame 
energie voor iedereen in Nederland

Visie: Onze klanten zijn fan van Ennatuurlijk; van 
onze producten, onze aanpak en onze medewerkers

Wij hebben warmtenetten in 40 dorpen 
en steden in heel Nederland 

Wij zijn een 20221/2022 World Class 
Workplace! Verkregen op basis van feedback 
van onze medewerkers 



Onze route naar CO2-neutraal

2021 2030 2040

51% 70% 100%
CO2-besparing door

warmtenetten
CO2-besparing door

warmtenetten
CO2-besparing door

warmtenetten



• Collectieve warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie in Nederland

• Aardwarmte is de belangrijkste (toekomstige) duurzame bron voor deze warmtenetten

• Warmtenetten van belang voor gebouwde omgeving, maar ook voor de verdere verduurzaming van de 

glastuinbouw.

• Om aardwarmte competitief in te zetten naast ander bronnen is schaal en executiekracht noodzakelijk.



▪ Huidige locaties uitbouwen

▪ Toekomstige levering aan warmtebedrijf 

Ennatuurlijk en mogelijk ander (tuinbouw) 

gebied

▪ Sterke organisatie & resultaatgericht

Aardwarmte Warmtebedrijf

▪ Levering aan eindgebruikers in gebouwde omgeving

▪ Inkoop duurzame warmte (o.a. aardwarmte)

▪ Sterk in bundelen van klantvraag

▪ Sterk in organiseren van totale warmteketen

▪ Financieringskracht

▪ Samen sterker in de keten

▪ Aanvullende competenties

▪ Integratie van aardwarmte ontwikkelingen



Bronnen – Actieplan GNL & WARM

In productie Met SDE Te ontwikkelen

Glastuinbouw

Gebouwde 
omgeving

Markt potentieel 
<100 grd

Aardwarmte 
potentieel

Sector ambitie 
2030

95 PJ

333 PJ

55 PJ 30 PJ

38 PJ 10 - 20 PJ

40-50 PJ

6 PJ 5 PJ 19 PJ

30 PJ11 PJ

+ +

0 PJ 1 PJ 14 PJ

1 PJ

+ +

Marktpotentie & ambitie Funnel naar 2030

15 PJ

2,5 PJ

2022 2030



Wij zijn Ennatuurlijk & 
ECW Geoholding

Graag leren 
wij jullie beter 

kennen


