Hengelo werkt aan
nieuwe energie
Maart 2019
We zijn in Hengelo zuinig op ons stukje wereld.
Dat willen we niet alleen, dat moeten we! Net als
de rest van het land. En als iedereen zijn steentje
bijdraagt, dan krijgen we een gezond, groen en
energieneutraal Hengelo. We doen het niet alleen
in het belang van onszelf, maar vooral in het belang
van de generaties na ons. Niets doen is geen optie.
De veranderingen gaan gelukkig op verschillende
manieren en in kleine stappen. Langzaam maar
zeker gaan we naar ons einddoel. Met 2% energie-

‘Gelukkig hadden we al wel vloerverwarming’

Energiefabriekje in Slangenbeek
Op het eerste gezicht is er niets bijzonders te zien aan de woning van
Nicole de Haan en haar kinderen in Slangenbeek. Toch gebruikt het huis
uit 2002 geen gas meer, in tegenstelling tot de omliggende woningen.

besparing per jaar en vele slimme ingrepen zijn we

Sinds een aantal jaren is Nicole om. Energie besparen én zelf opwekken

in Hengelo en Nederland in 2050 energieneutraal.

is een soort sport geworden.

(3 nog thuiswonend)

Dan zijn we niet meer afhankelijk van aardgas of
andere fossiele brandstoffen, want die dragen bij
aan de wereldwijde klimaatverandering.

Doet u mee?
30 maart: Earth Hour
Het is niet moeilijk. Zaterdagavond 30 maart
doen we gewoon allemaal de lichten uit. Het
is de bedoeling dat het deze avond tussen
20.30 en 21.30 uur hartstikke donker is in
Hengelo, thuis én op straat. En niet alleen in
Hengelo: 170 landen doen mee. Met Earth
Hour vraagt het Wereld Natuur Fonds aandacht voor klimaatverandering. In Hengelo
gaat de verlichting van onder meer de stadhuistoren, de Lambertusbasiliek en veel
grote bedrijven uit. Ook een deel van de
straatverlichting gaat een uurtje uit. Er zijn
van 13.00 tot 22.00 uur leuke activiteiten in
de stad (kijk op www.hengelopromotie.nl).
Milieubewust leven begint bij bewustwording. Doet u ook mee?

‘Het begon eigenlijk toen we een nieuwe
thermostaat kregen waarop ik meteen kon
zien wat het energieverbruik was. Dat deed
wel wat met me. Zo kon ik het precies zien
als mijn dochter de föhn gebruikte. Ook werd
meteen duidelijk dat de oude koelkast met
een kapot rubber wel heel veel stroom verbruikte. Kort daarna bleek dat de cv-ketel een
keer aan vervanging toe was. Toen ben ik me
gaan verdiepen in een warmtepomp. Dat was
het begin van het all-electric maken van ons
huis’, aldus Nicole.

21 zonnepanelen
Inmiddels is er een warmtepomp geïnstalleerd die warmte uit de buitenlucht haalt,
liggen er 21 zonnepanelen op het dak van de
woning én de schuur en zijn er lage temperatuurverwarmingen geïnstalleerd. ‘Gelukkig
was onze woning goed geïsoleerd en hadden

Nicole de Haan
4 kinderen in de
leeftijd van
18-22 jaar

we al vloerverwarming
beneden. Dat is bijna
onmisbaar. Ik ben
alleen nog niet
helemaal tevreden
over het geluid van
de buitenunit van
de warmtepomp. Dat
kan soms
storen, dus
ik ben bezig
met de
installateur
om dat op
te lossen’,
legt Nicole
uit.

Woning uit 2002
Slangenbeek

Meer weten over de kosten van dit project én de besparing voor Nicole
en haar gezin? Kijk verder op www.hengeloaardgasvrij.nl > Nieuws.

Bedrijf in actie voor het klimaat

call to action

Wat kunt u zelf doen?

Nouryon bespaart jaarlijks hoeveelheid
aardgas van 33.000 tot 45.000 huishoudens

beste geïsoleerd
Hoe kan uw huis eigenlijk het
te werken met
worden? Is het wel handig om
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PUR? Of is het beter om te kiez
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elpl
tvez
alternatief zoals wol, hou
En welke
tof?
misschien gerecyclede spijkers
t? Stel uw vraag
warmtepomp is voor u geschik
Hengelo:
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ngelo of
l/he
te.n
www.duurzaamthuistwen
Duurzaam
van
es
vraag een van de wooncoach
fhankelijk advies:
Thuis Twente om gratis en ona
088 - 18 50 130.
Claudio Bruggink (gemeente Hengelo), Marc
Kapteijn (Twence), Annemieke Traag (provincie
Overijssel), Knut Schwalenberg (Nouryon) en
Jon Eikelenstam (ministerie van EZK)

Twence gaat duurzame stoom leveren aan
zoutproducent Nouryon uit Hengelo (voorheen
AkzoNobel). Door de stoom van Twence wordt
het productieproces duurzamer en bespaart
Nouryon jaarlijks 60 tot 80 miljoen kubieke
meter aardgas. Dat is gelijk aan het gemiddelde
verbruik van 33.000 tot 45.000 huishoudens.
Claudio Bruggink, wethouder Duurzaamheid, is
erg enthousiast over de besparing: ‘De productie
van zout heeft veel warmte nodig. Het is dus een
enorme winst voor het milieu dat een bedrijf
als Nouryon z’n verantwoordelijkheid neemt en
overgaat op duurzaam opgewekte stoom uit de
biomassa-energiecentrale van Twence’.

