
Stadsverwarming Windmolenbroek
Almelo Verduurzamen!



• Organisatie Cogas (Twente + Hardenberg)

• Cogas Duurzaam Data Diensten
• Circa 5000 klanten 
• Actief faciliteren energietransitie
• Projecten organisatie duurzaamheid

• Warmtenetwerken
• Restwarmtebenutting
• WKO-, Biogas projecten 

• Coteq netwerkbedrijf 
• Circa 150.000 klanten 



• Energietransitie

• CO2 reductie

• Van traditioneel naar duurzaam

• Uitfaseren aardgas

Cogas staat voor verduurzaming



Bestaande stadsverwarming projecten
• Muziekwijk Zwolle
• Windmolenbroek

Stadsverwarming in ontwikkeling
• Wavin Hardenberg
• Warmtenet Goor 
• Warmtenet Vriezenveen

Bronnen warmtenet: 
restwarmte, bio-massaketels, aardgas/stortgas/groengas  





Cogas staat voor verduurzaming



• Energie neutrale wijk Windmolenbroek 2021
• Fase 1: warmtegebruik 81% biomassa/stortgas
• Fase 2: gebouwde omgeving verduurzamen ism corporaties 
• Fase 3: 100%  duurzame opwek (naast warmte ook elektra)

• Zon projecten door de maatschappij 

Cogas staat voor verduurzaming



• Doelen voor de toekomst:
• Overige duurzame bronnen toevoegen
• Uitbreiden aantal aansluitingen Stadsverwarming
• Digitale uitlezing energieverbruik om inzicht te verhogen
• Betrekken restwarmteproducenten in de directe omgeving, 

zoals het ZGT en Waterschap Vechtstromen

Cogas staat voor verduurzaming



De situatie voorheen



De voormalige situatie

• Installatie al 30 jaar oud, 
aan vervanging toe

• Warmtelevering waarborgen

• Containers aan de Huttenweg

• Biogas van stortplaats 
’t Rikkerink bij Delden

• Aangevuld met aardgas



De situatie in ontwikkeling



• Nieuwe biomassakachel op houtsnippers

• Nieuwe biogasketel, ter vervanging van de huidige, die 
gebruik maakt van stortgas ‘t Rikkerink

• Bij piekverbruik aardgas als energiebron

• Warmtevraag voor 81% verduurzaamd

De nieuwe situatie



• Nieuwe installatie duurzamer dan oude, nu: mix van biogas 
en aardgas, straks: biogas, houtsnippers (piek aardgas)

• Huidige installatie stoot 1821 ton CO2 per jaar uit, nieuwe 
installatie maar 876 ton CO2 (bijna helft minder!) 

• Besparing gelijk aan jaarlijks gasgebruik 355 huishoudens 

De nieuwe situatie



Bewoner



Bewoner 
• Informatie avonden 
• Aardgas net 
• Sociale cohesie 



Klant
• Warmtewet: niet meer dan anders principe 

• Fijnstof c.q. emissie ligt ver binnen de toegestane wettelijke 
normen

• Extra vervoersbewegingen vanwege aanvoer biomassa 



• Containers verdwijnen

• Beter ingepast in omgeving 
(houten bekleding)



Zuidwestgevel



Noordwestgevel



Noordoostgevel



Zuidoostgevel



De nieuwe situatie (biogas 35%, biomassa 46%, aardgas 19%)



ontwikkeling

• Hardenbeg plaatje bc





Heeft u nog vragen?


