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Inleiding 

 

Naar aanleiding van de voorstelling van ons masterplan alsook de daarop gevraagde 

verduidelijkingen hebben wij een aangepaste nota opgemaakt. WIj hebben getracht om 

maximaal de gestelde vragen omtrent verduidelijking te beantwoorden en toe te lichten waar 

mogelijk. Natuurlijk blijven wij ter beschikking indien bepaalde zaken bijkomende 

verduidelijkingen nodig zouden hebben.

 

Hieronder hebben wij een korte opsomming van de diverse milestones opgelijst omtrent het 

dossier warmtenet te Eeklo. 

● 2009 Aanbesteding windturbines thv IVM > Ecopower

● 2012 Haalbaarheidsstudie gebruik restwarmte > Core

● 2014 Betrokkenheid van Veolia nav nieuw Zwembad micronet 

● 2015 LOI samenwerking “Veolia

● 04/2016 kandidatuurstelling WN n.a.v. aanbestedingsprocedure 

● 11/2016 Indiening van de offerte WN zonder EANDIS 

● 12/2016 positieve beslissing door de stad Eeklo 

● 2017 negotiatie concessie overeenkomst en onderlinge  MOU mbt de THV en SPV 

● Q1 2018: ondertekening concessie overeenkomst en  MOU

● Q3 2019: finaliseren masterplan en ge

● Creatie SPV na investeringsbeslissing 

Dit zijn enkel de grote tijdslijnen. De diverse overleggen tussen alle betrokken partijen alsook 

leveranciers en ook tussen de THV partners zijn hier niet in opgenomen.

De stad Eeklo heeft in 2016 een concessie

consortium Veolia – Ecopower voor de bouw van een warmtenet te Eeklo. Er is een grote 

hoeveelheid restwarmte aanwezig in de verbrandingsoven van IVM in het noorden van 

Eeklo. 

 

De basisprincipes van het warmtenet te Eeklo garanderen een betrouwbare en duurzame 

warmtevoorziening: 

● Bevoorradingszekerheid oftewel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal 

nooit zonder verwarming of warm water vallen.

● Rechtstreekse burgerparticipatie: minstens 

via rechtstreekse burgerparticipatie via een energiecoöperatie die voldoet aan de 

ICA-principes. Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo mee investeren, mede

eigenaar worden en delen in de winst.

Naar aanleiding van de voorstelling van ons masterplan alsook de daarop gevraagde 

verduidelijkingen hebben wij een aangepaste nota opgemaakt. WIj hebben getracht om 

maximaal de gestelde vragen omtrent verduidelijking te beantwoorden en toe te lichten waar 

mogelijk. Natuurlijk blijven wij ter beschikking indien bepaalde zaken bijkomende 

verduidelijkingen nodig zouden hebben. 

Hieronder hebben wij een korte opsomming van de diverse milestones opgelijst omtrent het 

windturbines thv IVM > Ecopower 

2012 Haalbaarheidsstudie gebruik restwarmte > Core 

2014 Betrokkenheid van Veolia nav nieuw Zwembad micronet  

2015 LOI samenwerking “Veolia-Ecopower” 

04/2016 kandidatuurstelling WN n.a.v. aanbestedingsprocedure  

ening van de offerte WN zonder EANDIS  

12/2016 positieve beslissing door de stad Eeklo  

2017 negotiatie concessie overeenkomst en onderlinge  MOU mbt de THV en SPV 

Q1 2018: ondertekening concessie overeenkomst en  MOU 

Q3 2019: finaliseren masterplan en gedetailleerd BP fase1 

Creatie SPV na investeringsbeslissing  

Dit zijn enkel de grote tijdslijnen. De diverse overleggen tussen alle betrokken partijen alsook 

leveranciers en ook tussen de THV partners zijn hier niet in opgenomen. 

een concessie-overeenkomst uitgeschreven en gegund aan het 

Ecopower voor de bouw van een warmtenet te Eeklo. Er is een grote 

hoeveelheid restwarmte aanwezig in de verbrandingsoven van IVM in het noorden van 

n het warmtenet te Eeklo garanderen een betrouwbare en duurzame 

Bevoorradingszekerheid oftewel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal 

nooit zonder verwarming of warm water vallen. 

Rechtstreekse burgerparticipatie: minstens 35% van het project wordt gefinancierd 

via rechtstreekse burgerparticipatie via een energiecoöperatie die voldoet aan de 

principes. Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo mee investeren, mede

eigenaar worden en delen in de winst. 
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Naar aanleiding van de voorstelling van ons masterplan alsook de daarop gevraagde 

verduidelijkingen hebben wij een aangepaste nota opgemaakt. WIj hebben getracht om 

maximaal de gestelde vragen omtrent verduidelijking te beantwoorden en toe te lichten waar 

mogelijk. Natuurlijk blijven wij ter beschikking indien bepaalde zaken bijkomende 

Hieronder hebben wij een korte opsomming van de diverse milestones opgelijst omtrent het 

2017 negotiatie concessie overeenkomst en onderlinge  MOU mbt de THV en SPV  

Dit zijn enkel de grote tijdslijnen. De diverse overleggen tussen alle betrokken partijen alsook 

overeenkomst uitgeschreven en gegund aan het 

Ecopower voor de bouw van een warmtenet te Eeklo. Er is een grote 

hoeveelheid restwarmte aanwezig in de verbrandingsoven van IVM in het noorden van 

n het warmtenet te Eeklo garanderen een betrouwbare en duurzame 

Bevoorradingszekerheid oftewel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal 

35% van het project wordt gefinancierd 

via rechtstreekse burgerparticipatie via een energiecoöperatie die voldoet aan de 

principes. Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo mee investeren, mede-



 

● Het niet-meer-dan-anders

dan voor verwarming op aardgas.

● 100% duurzaam: op termijn wordt het warmtenet uitsluitend gevoed door een 

combinatie van restwarmte en hernieuwbare energie.

● Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch 

vlak. 

 

Volgens de concessieovereenkomst en het hieronder vermelde artikel ervan hebben wij de 

opbouw van het masterplan opgevat.

 

Art. 6.                Opmaak Masterplan

§1.      Met het oog op het bekomen van de Domeinconcessie en de realisatie van het 

Warmtenet in het Voorwaardelijk deel maakt de Concessiehouder een Masterplan op dat is 

gebaseerd op de volgende mogelijke fasering

- Fase 1 : uitrollen Warmtenet tot aan AZ

- Fase 2 : uitrollen Warmtenet in de bestaande  industriezones, zoals opgenomen in het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

-  Fase 3: uitrollen Warmtenet naar de particulieren toe.

Het Masterplan bestudeert tevens de uitrol van het Micronet Oostvel

behandeld als een afzonderlijke fase dan wel als deel uitmakend van één van drie voormelde 

fases. 

De Concessiehouder geeft in het Masterplan in zeer duidelijke en in niet mis te verstane 

bewoordingen aan welke fases, al dan niet onderverd

en welke als voorwaardelijk. De fases die als vast worden beschouwd worden op een 

gedetailleerde wijze beschreven en aangeduid op een plan.

  

anders-principe: wie aansluit op het warmtenet betaalt niet meer 

dan voor verwarming op aardgas. 

100% duurzaam: op termijn wordt het warmtenet uitsluitend gevoed door een 

combinatie van restwarmte en hernieuwbare energie. 

Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch 

Volgens de concessieovereenkomst en het hieronder vermelde artikel ervan hebben wij de 

opbouw van het masterplan opgevat. 

Opmaak Masterplan 

Met het oog op het bekomen van de Domeinconcessie en de realisatie van het 

Warmtenet in het Voorwaardelijk deel maakt de Concessiehouder een Masterplan op dat is 

gebaseerd op de volgende mogelijke fasering 

Fase 1 : uitrollen Warmtenet tot aan AZ Alma 

Fase 2 : uitrollen Warmtenet in de bestaande  industriezones, zoals opgenomen in het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Fase 3: uitrollen Warmtenet naar de particulieren toe. 

Het Masterplan bestudeert tevens de uitrol van het Micronet Oostveld. Dit kan worden 

behandeld als een afzonderlijke fase dan wel als deel uitmakend van één van drie voormelde 

De Concessiehouder geeft in het Masterplan in zeer duidelijke en in niet mis te verstane 

bewoordingen aan welke fases, al dan niet onderverdeeld in tracés, hij als vast beschouwt 

en welke als voorwaardelijk. De fases die als vast worden beschouwd worden op een 

gedetailleerde wijze beschreven en aangeduid op een plan. 
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en welke als voorwaardelijk. De fases die als vast worden beschouwd worden op een 



 

Deze stelling brengt ons tot de volgende huidige situatie voor enerzijds he

anderzijds mogelijke warmte clusters, die later als warmte parels aan het warmtenet 

gesnoerd worden.  

Voor Fase 1 van het warmtenet ( van IVM tot aan Ontex met uitbreiding naar de Hartwijk ) is 

de detailstudie momenteel het verst gevorderd

voorwaarden om tot een definitieve investeringsbeslissing te kunnen overgaan. Met de cijfers 

die nu voorliggen is een positieve business case haalbaar en een principiële 

investeringsbeslissing mogelijk. Indien aan d

zich principieel engageren om deze te realiseren. Verder in deze nota gaan wij dit verder in 

detail elaboreren en vragen wij toestemming om deze fase binnen de C.O. te valideren.

Deze stelling brengt ons tot de volgende huidige situatie voor enerzijds he

anderzijds mogelijke warmte clusters, die later als warmte parels aan het warmtenet 

Voor Fase 1 van het warmtenet ( van IVM tot aan Ontex met uitbreiding naar de Hartwijk ) is 

de detailstudie momenteel het verst gevorderd, maar is nog afhankelijk van een aantal 

voorwaarden om tot een definitieve investeringsbeslissing te kunnen overgaan. Met de cijfers 

die nu voorliggen is een positieve business case haalbaar en een principiële 

investeringsbeslissing mogelijk. Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de THV 

zich principieel engageren om deze te realiseren. Verder in deze nota gaan wij dit verder in 

detail elaboreren en vragen wij toestemming om deze fase binnen de C.O. te valideren.
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Deze stelling brengt ons tot de volgende huidige situatie voor enerzijds het warmtenet en 

anderzijds mogelijke warmte clusters, die later als warmte parels aan het warmtenet 

 

Voor Fase 1 van het warmtenet ( van IVM tot aan Ontex met uitbreiding naar de Hartwijk ) is 

, maar is nog afhankelijk van een aantal 

voorwaarden om tot een definitieve investeringsbeslissing te kunnen overgaan. Met de cijfers 

die nu voorliggen is een positieve business case haalbaar en een principiële 

eze voorwaarden voldaan wordt, kan de THV 

zich principieel engageren om deze te realiseren. Verder in deze nota gaan wij dit verder in 

detail elaboreren en vragen wij toestemming om deze fase binnen de C.O. te valideren. 



 

 

Parallel hiermee hebben wij een 

deze vijf waren er tijdens de opmaak van de C.O. reeds vier potentiële warmteclusters 

vooropgesteld, met name, de zwembadsite, de cultuursite ( ABC ), de Hartwijk site en de 

BKO St-Jozef site. Ondertussen is er een vijfde cluster zijnde de Kunstberg hier aan 

toegevoegd. De originele vier clusters waren vooral gelinkt aan publieke gebouwen waar de 

vijfde cluster een industriële cluster is vanuit ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Veneco. 

  

Parallel hiermee hebben wij een haalbaarheidsstudie gedaan van vijf warmteclusters. Van 

deze vijf waren er tijdens de opmaak van de C.O. reeds vier potentiële warmteclusters 

vooropgesteld, met name, de zwembadsite, de cultuursite ( ABC ), de Hartwijk site en de 

ssen is er een vijfde cluster zijnde de Kunstberg hier aan 

toegevoegd. De originele vier clusters waren vooral gelinkt aan publieke gebouwen waar de 

vijfde cluster een industriële cluster is vanuit ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Veneco. 
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deze vijf waren er tijdens de opmaak van de C.O. reeds vier potentiële warmteclusters 

vooropgesteld, met name, de zwembadsite, de cultuursite ( ABC ), de Hartwijk site en de 

ssen is er een vijfde cluster zijnde de Kunstberg hier aan 

toegevoegd. De originele vier clusters waren vooral gelinkt aan publieke gebouwen waar de 

vijfde cluster een industriële cluster is vanuit ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Veneco.  



 

Met betrekking tot deze parels / clusters kan men momenteel stellen dat de zwembad cluster 

op de overdracht van de stookplaats na klaar is en dat de THV zich principieel kan 

engageren om deze te realiseren; met andere woorden wij beschouwen dit als vast, als 

aparte fase en vragen toestemming tot realisatie. De tweede cluster die momenteel het verst 

gevorderd is, is de cluster aan Ontex. Daarna komt de cluster van de ABC site.

Hieronder een beknopt visueel overzicht van de potentiële warmteclusters.
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Hoofdstuk 1. De Zwembad cluster

 

De zwembad cluster Oostveld is beslissings klaar, zodra overeenkomst met Farys voor 

overdracht stookplaats sportpark en leveringscontract met Huysentruyt getekend is, volgt 

investeringsbeslissing en realisatie. Daarvoor vra

in het kader van de concessieovereenkomst. 

 

 

 

 

 

1. Tracé op plan 
 

Voor het tracé hebben wij natuurlijk gekozen om optimaal gebruik te maken van de 

wachtbuizen die vandaag reeds voorzien zijn lopende van de huidige stookplaats tot aan de 

overkant van de Burg. Lionel Van Dammelaan. Het verdere traject loopt op het privéter

van de appartementsblok van Huyzentruyt. De wachtbuizen die voorzien zijn hebben beide  

een diameter van een DN 500 en de warmtenet buizen type Calpex (voorgeïsoleerde PE 

leidingen) hebben een diameter van DN 80 met een buitenmaat van 162 mm ( zie bij

Hieronder kan u eveneens de detailschets van het vooropgestelde tracé terugvinden.

 

Hoofdstuk 1. De Zwembad cluster 

De zwembad cluster Oostveld is beslissings klaar, zodra overeenkomst met Farys voor 

overdracht stookplaats sportpark en leveringscontract met Huysentruyt getekend is, volgt 

investeringsbeslissing en realisatie. Daarvoor vragen wij goedkeuring van het stadsbestuur 

in het kader van de concessieovereenkomst.  

Voor het tracé hebben wij natuurlijk gekozen om optimaal gebruik te maken van de 

wachtbuizen die vandaag reeds voorzien zijn lopende van de huidige stookplaats tot aan de 

overkant van de Burg. Lionel Van Dammelaan. Het verdere traject loopt op het privéter

van de appartementsblok van Huyzentruyt. De wachtbuizen die voorzien zijn hebben beide  

een diameter van een DN 500 en de warmtenet buizen type Calpex (voorgeïsoleerde PE 

leidingen) hebben een diameter van DN 80 met een buitenmaat van 162 mm ( zie bij

Hieronder kan u eveneens de detailschets van het vooropgestelde tracé terugvinden.
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De zwembad cluster Oostveld is beslissings klaar, zodra overeenkomst met Farys voor 

overdracht stookplaats sportpark en leveringscontract met Huysentruyt getekend is, volgt 

gen wij goedkeuring van het stadsbestuur 

 

Voor het tracé hebben wij natuurlijk gekozen om optimaal gebruik te maken van de 

wachtbuizen die vandaag reeds voorzien zijn lopende van de huidige stookplaats tot aan de 

overkant van de Burg. Lionel Van Dammelaan. Het verdere traject loopt op het privéterrein 

van de appartementsblok van Huyzentruyt. De wachtbuizen die voorzien zijn hebben beide  

een diameter van een DN 500 en de warmtenet buizen type Calpex (voorgeïsoleerde PE 

leidingen) hebben een diameter van DN 80 met een buitenmaat van 162 mm ( zie bijlage 1). 

Hieronder kan u eveneens de detailschets van het vooropgestelde tracé terugvinden. 
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Eenmaal wij verder in detail engineering gaan, zullen de trace’s in detail opgemaakt worden 

zoals de diepte alsook de plaatsing van de buizen in de ondergrond. Deze zullen in detail 

overlopen tijdens een overleg met alle nutsmaatschappijen.  Hiervoor zulle

proefputten gegraven worden waarbij nagezien wordt of alle plannen wel degelijk stroken 

met de realiteit.  

 

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van detail uitwerkingen hiervan.

 

 

Eenmaal wij verder in detail engineering gaan, zullen de trace’s in detail opgemaakt worden 

zoals de diepte alsook de plaatsing van de buizen in de ondergrond. Deze zullen in detail 

overlopen tijdens een overleg met alle nutsmaatschappijen.  Hiervoor zulle

proefputten gegraven worden waarbij nagezien wordt of alle plannen wel degelijk stroken 

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van detail uitwerkingen hiervan.
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Eenmaal wij verder in detail engineering gaan, zullen de trace’s in detail opgemaakt worden 

zoals de diepte alsook de plaatsing van de buizen in de ondergrond. Deze zullen in detail 

overlopen tijdens een overleg met alle nutsmaatschappijen.  Hiervoor zullen er ook steeds 

proefputten gegraven worden waarbij nagezien wordt of alle plannen wel degelijk stroken 

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van detail uitwerkingen hiervan. 

 

 



 

2. Leveringsgarantie hoe? 

 

Het is de intentie van de THV om een akkoord te hebben omtrent de overname van de 

stookplaats van de huidige sportpark site waar vandaag twee gas condenserende ketels 

staan van 575 KW/th. Gelet op aangeleverde verbruiken en de daaraan gekoppelde 

analyses ervan kan er gesteld worden dat er aan het piekvermogen van 350 KW/th drie keer 

voldaan kan worden voor de sportpark site. 

 

Hieronder ziet men een overzicht van de gasverbruiken:

 

 

  

 

Het is de intentie van de THV om een akkoord te hebben omtrent de overname van de 

stookplaats van de huidige sportpark site waar vandaag twee gas condenserende ketels 

staan van 575 KW/th. Gelet op aangeleverde verbruiken en de daaraan gekoppelde 

rvan kan er gesteld worden dat er aan het piekvermogen van 350 KW/th drie keer 

voldaan kan worden voor de sportpark site.  

Hieronder ziet men een overzicht van de gasverbruiken: 
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Het is de intentie van de THV om een akkoord te hebben omtrent de overname van de 

stookplaats van de huidige sportpark site waar vandaag twee gas condenserende ketels 

staan van 575 KW/th. Gelet op aangeleverde verbruiken en de daaraan gekoppelde 

rvan kan er gesteld worden dat er aan het piekvermogen van 350 KW/th drie keer 

 



 

Hieronder ziet men de details bepaling van de monotone van het sportcom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieronder ziet men de details bepaling van de monotone van het sportcom
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Hieronder ziet men de details bepaling van de monotone van het sportcomplex: 

 



 

Hieronder ziet men de details bepaling van de monotone van de appartementen:

 

Het piekvermogen van het appartementsgebouw is door Van Marcke alsook de ontwikkelaar 

bepaald op 400 KW/th. Dit wordt grotendeels opgevangen door een SWW buffer van 2 m³ en 

waardoor de gelijktijdigheids impact verminderd wordt . Bijkomend hebben wij voor d

appartementsblok een warmtepomp voorzien met een vermogen van 108KW/th. 

 

Daarenboven zal de installatie voorzien worden van een bijkomende bypass die door middel 

van een mobiele externe unit, in geval van nood, gevoed zal kunnen worden.

 

 

3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor )
 

De THV heeft samen met de ontwikkelaar het EPB dossier opgemaakt ten behoeve van het 

nieuwe appartementsblok met 40 units. Dit dossier werd aan het VEA ( Vlaams Energie 

Agentschap ) overgemaakt. Zij hebben alle technische details geanalyseerd en daaraan ee

HE ( Hernieuwbare Energie ) percentage toegekend van 69,3 % en een PE ( primaire 

energiefactor ) van 0,81. In bijlage 2 kan u een kopie van dit schrijven terugvinden.

 

Volgens het VEA worden kwalitatieve warmtepompen beschouwd als 100% hernieuwbare 

energiebronnen. Gelet op het feit dat het sportpark ongeveer 50% van zijn tijd zou toekomen 

met een warmtevermogen van 100KW/th wil dit zeggen dat het sportpark gedurende de helft 

van het jaar met 100 % hernieuwbare warmte voorzien wordt.

 

 

Hieronder ziet men de details bepaling van de monotone van de appartementen:

Het piekvermogen van het appartementsgebouw is door Van Marcke alsook de ontwikkelaar 

bepaald op 400 KW/th. Dit wordt grotendeels opgevangen door een SWW buffer van 2 m³ en 

waardoor de gelijktijdigheids impact verminderd wordt . Bijkomend hebben wij voor d

appartementsblok een warmtepomp voorzien met een vermogen van 108KW/th. 

Daarenboven zal de installatie voorzien worden van een bijkomende bypass die door middel 

van een mobiele externe unit, in geval van nood, gevoed zal kunnen worden.

( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor ) 

De THV heeft samen met de ontwikkelaar het EPB dossier opgemaakt ten behoeve van het 

nieuwe appartementsblok met 40 units. Dit dossier werd aan het VEA ( Vlaams Energie 

Agentschap ) overgemaakt. Zij hebben alle technische details geanalyseerd en daaraan ee

HE ( Hernieuwbare Energie ) percentage toegekend van 69,3 % en een PE ( primaire 

energiefactor ) van 0,81. In bijlage 2 kan u een kopie van dit schrijven terugvinden.

Volgens het VEA worden kwalitatieve warmtepompen beschouwd als 100% hernieuwbare 

iebronnen. Gelet op het feit dat het sportpark ongeveer 50% van zijn tijd zou toekomen 

met een warmtevermogen van 100KW/th wil dit zeggen dat het sportpark gedurende de helft 

van het jaar met 100 % hernieuwbare warmte voorzien wordt. 
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Hieronder ziet men de details bepaling van de monotone van de appartementen: 

 

Het piekvermogen van het appartementsgebouw is door Van Marcke alsook de ontwikkelaar 

bepaald op 400 KW/th. Dit wordt grotendeels opgevangen door een SWW buffer van 2 m³ en 

waardoor de gelijktijdigheids impact verminderd wordt . Bijkomend hebben wij voor de 

appartementsblok een warmtepomp voorzien met een vermogen van 108KW/th.  

Daarenboven zal de installatie voorzien worden van een bijkomende bypass die door middel 

van een mobiele externe unit, in geval van nood, gevoed zal kunnen worden. 

De THV heeft samen met de ontwikkelaar het EPB dossier opgemaakt ten behoeve van het 

nieuwe appartementsblok met 40 units. Dit dossier werd aan het VEA ( Vlaams Energie 

Agentschap ) overgemaakt. Zij hebben alle technische details geanalyseerd en daaraan een 

HE ( Hernieuwbare Energie ) percentage toegekend van 69,3 % en een PE ( primaire 

energiefactor ) van 0,81. In bijlage 2 kan u een kopie van dit schrijven terugvinden. 

Volgens het VEA worden kwalitatieve warmtepompen beschouwd als 100% hernieuwbare 

iebronnen. Gelet op het feit dat het sportpark ongeveer 50% van zijn tijd zou toekomen 

met een warmtevermogen van 100KW/th wil dit zeggen dat het sportpark gedurende de helft 



 

4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen

 

In de opbouw van het concept is er zowel rekening gehouden met de piekvraag als ook met 

het geïnstalleerd vermogen. In de huidige set up is er een N+2 configuratie voorzien. Ook de 

gebruikte technische oplossingen zij

beschouwd worden. De mix tussen warmtepomp en gas condenserende ketels is optimaal 

daar de warmtepomp een perfecte basislast kan invullen en waarbij de gas condenserende 

ketels op zeer korte tijd en flexibel  
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In de opbouw van het concept is er zowel rekening gehouden met de piekvraag als ook met 

het geïnstalleerd vermogen. In de huidige set up is er een N+2 configuratie voorzien. Ook de 

gebruikte technische oplossingen zijn volwassen en kunnen als volledig betrouwbaar 

beschouwd worden. De mix tussen warmtepomp en gas condenserende ketels is optimaal 

daar de warmtepomp een perfecte basislast kan invullen en waarbij de gas condenserende 

ketels op zeer korte tijd en flexibel  het gevraagde piekvermogen kunnen aanleveren. 
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In de opbouw van het concept is er zowel rekening gehouden met de piekvraag als ook met 

het geïnstalleerd vermogen. In de huidige set up is er een N+2 configuratie voorzien. Ook de 

n volwassen en kunnen als volledig betrouwbaar 

beschouwd worden. De mix tussen warmtepomp en gas condenserende ketels is optimaal 

daar de warmtepomp een perfecte basislast kan invullen en waarbij de gas condenserende 

het gevraagde piekvermogen kunnen aanleveren.  

 



 

Hieronder ziet men de technische detail uitwerking in Hysopt

 

 

5. Balans vraag en aanbod 
 

Wij hebben de analyse van de verbruiken van het sportpark gedaan en komen op een piekverbruik uit 

van 350 KW/th en voor het appartementsgebouw van 400 KW/th. Deze van het appartementsgebouw 

wordt nog verder afgevlakt door middel van het voorziene buffervat

van de gelijktijdigheidsfactor de piekvraag aanzienlijk doet verminderen en het energetische 

rendement optimaliseert. 

 

6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg
 

In samenspraak met de ontwikkelaar zal deze voorzien worden op het ogenblik dat de 

kelderverdieping waterdicht is. Dit zal vermoedelijk in de loop van Q2 van 2020 zijn. Zij zullen 

deze warmtebron eveneens nodig hebben voor het laten uitdrogen van verschill

appartementen.  

 

7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers
 

Wij zitten momenteel in de finale fase van onderhandeling met de ontwikkelaar betreffende 

de aansluitingsvergoeding alsook het vaste en variabele warmtetarief. 

Met betrekking tot de overname van de stookplaats van Farys werd er een voorstel 

opgemaakt en verwachten wij eerstdaags feedback. Eveneens werden er voorstellen 

geformuleerd om op te nemen in de erfpachtovereenkomst die de stad Eeklo voldoende 

comfort zouden moeten bieden dat in het worst case scenario bij het failliet van de SPV ( 

Special Purpose Vehicle ) en/of Ecopower en Veolia zij ten allen tijde beschermd is en 

steeds warmte zal hebben in het sportcomplex.

Hieronder ziet men de technische detail uitwerking in Hysopt 

 

Wij hebben de analyse van de verbruiken van het sportpark gedaan en komen op een piekverbruik uit 

van 350 KW/th en voor het appartementsgebouw van 400 KW/th. Deze van het appartementsgebouw 

wordt nog verder afgevlakt door middel van het voorziene buffervat dat door middel van de reductie 

van de gelijktijdigheidsfactor de piekvraag aanzienlijk doet verminderen en het energetische 

6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg 

In samenspraak met de ontwikkelaar zal deze voorzien worden op het ogenblik dat de 

kelderverdieping waterdicht is. Dit zal vermoedelijk in de loop van Q2 van 2020 zijn. Zij zullen 

deze warmtebron eveneens nodig hebben voor het laten uitdrogen van verschill

7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

Wij zitten momenteel in de finale fase van onderhandeling met de ontwikkelaar betreffende 

de aansluitingsvergoeding alsook het vaste en variabele warmtetarief.  

etrekking tot de overname van de stookplaats van Farys werd er een voorstel 

opgemaakt en verwachten wij eerstdaags feedback. Eveneens werden er voorstellen 

geformuleerd om op te nemen in de erfpachtovereenkomst die de stad Eeklo voldoende 

eten bieden dat in het worst case scenario bij het failliet van de SPV ( 

Special Purpose Vehicle ) en/of Ecopower en Veolia zij ten allen tijde beschermd is en 

steeds warmte zal hebben in het sportcomplex. 
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Wij hebben de analyse van de verbruiken van het sportpark gedaan en komen op een piekverbruik uit 

van 350 KW/th en voor het appartementsgebouw van 400 KW/th. Deze van het appartementsgebouw 

dat door middel van de reductie 

van de gelijktijdigheidsfactor de piekvraag aanzienlijk doet verminderen en het energetische 

In samenspraak met de ontwikkelaar zal deze voorzien worden op het ogenblik dat de 

kelderverdieping waterdicht is. Dit zal vermoedelijk in de loop van Q2 van 2020 zijn. Zij zullen 

deze warmtebron eveneens nodig hebben voor het laten uitdrogen van verschillende 

7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers 

Wij zitten momenteel in de finale fase van onderhandeling met de ontwikkelaar betreffende 

etrekking tot de overname van de stookplaats van Farys werd er een voorstel 

opgemaakt en verwachten wij eerstdaags feedback. Eveneens werden er voorstellen 

geformuleerd om op te nemen in de erfpachtovereenkomst die de stad Eeklo voldoende 

eten bieden dat in het worst case scenario bij het failliet van de SPV ( 

Special Purpose Vehicle ) en/of Ecopower en Veolia zij ten allen tijde beschermd is en 



 

 

 

8. Financiële haalbaarheid 

 

In de opmaak van het BP ( Business Plan ) hebben wij rekening gehouden met volgende 

parameters: 

 

● Indexatie van de lonen van 1% per jaar

● Indexatie van de gasprijs gebaseerd op de TTF tem 2022 daarna 1% per jaar

● Global Warming factor en gebouwen efficiëntie van 

volume 

● Uitvoering der werken gedurende twee jaar

● Thermische verliezen van warmtetransport van 10%

● Energetische efficiëntie van de IVM/DHN warmtewisselaars van 99%

● Elektrisch verbruik geraamd op 1,5% ( van de geproduceerde warmte )

● Wanbetaling van 0,5% van het totaal, maw 10,3% op de B2C klanten

● Working capital 7 %  

● Restwarmtevergoeding IVM 15,08 

● Warmteprijs residentiële klanten 58 

● Warmteprijs KMO 40,13 

● Facturatiekost per jaar en per klant 65,00 

● Vaste kost privé woningen ( inclusief facturatiekost ) 330 

● Vaste kost KMO en Industriëlen ( inclusief facturatiekost ) 1.180 

● Aansluitingsbijdrage voor nieuwe residentiële klanten 8.000 

● Elektriciteitsprijs 2019 : 120 

● Lokale overhead van 3%

● Management fee van 1,25%

Hierdoor hebben wij alle mogelijke risico’s en te voorziene aannames opgenomen in het BP. 

In grote lijnen spreken wij over de hieronder vermelde cijfers:

● Capex ( Capital expendit

● Opex ( Operational expenditures / operationele kosten ) 60.000

● IRR ( Internal Rate of Return / rendementsverwachting ) + 10%

Deze kunnen natuurlijk in een vertrouwelijk document verder in detail uitgewerkt en 

toegelicht worden mits ondertekening van een NDA ( zie bijlage 3 ).

 

  

 

BP ( Business Plan ) hebben wij rekening gehouden met volgende 

Indexatie van de lonen van 1% per jaar 

Indexatie van de gasprijs gebaseerd op de TTF tem 2022 daarna 1% per jaar

Global Warming factor en gebouwen efficiëntie van -0,5% per jaar aan warmte 

Uitvoering der werken gedurende twee jaar 

Thermische verliezen van warmtetransport van 10% 

Energetische efficiëntie van de IVM/DHN warmtewisselaars van 99%

ik geraamd op 1,5% ( van de geproduceerde warmte )

Wanbetaling van 0,5% van het totaal, maw 10,3% op de B2C klanten

Restwarmtevergoeding IVM 15,08 €/Mwh 

Warmteprijs residentiële klanten 58 €/Mwh 

Warmteprijs KMO 40,13 €/Mwh 

Facturatiekost per jaar en per klant 65,00 € 

Vaste kost privé woningen ( inclusief facturatiekost ) 330 € 

Vaste kost KMO en Industriëlen ( inclusief facturatiekost ) 1.180 € 

Aansluitingsbijdrage voor nieuwe residentiële klanten 8.000 €/aansluiting

iteitsprijs 2019 : 120 €/MWh 

Lokale overhead van 3% 

Management fee van 1,25% 

Hierdoor hebben wij alle mogelijke risico’s en te voorziene aannames opgenomen in het BP. 

In grote lijnen spreken wij over de hieronder vermelde cijfers: 

Capex ( Capital expenditures / investeringsbedrag ) 155.000€ 

Opex ( Operational expenditures / operationele kosten ) 60.000€ per jaar

IRR ( Internal Rate of Return / rendementsverwachting ) + 10% 

Deze kunnen natuurlijk in een vertrouwelijk document verder in detail uitgewerkt en 

toegelicht worden mits ondertekening van een NDA ( zie bijlage 3 ). 

 

 

18/194 

BP ( Business Plan ) hebben wij rekening gehouden met volgende 

Indexatie van de gasprijs gebaseerd op de TTF tem 2022 daarna 1% per jaar 

0,5% per jaar aan warmte 

Energetische efficiëntie van de IVM/DHN warmtewisselaars van 99% 

ik geraamd op 1,5% ( van de geproduceerde warmte ) 

Wanbetaling van 0,5% van het totaal, maw 10,3% op de B2C klanten 

 

€/aansluiting 

Hierdoor hebben wij alle mogelijke risico’s en te voorziene aannames opgenomen in het BP.  

€ per jaar 

Deze kunnen natuurlijk in een vertrouwelijk document verder in detail uitgewerkt en 



 

Hoofdstuk 2. Andere warmte clusters

 

1. Cluster Hartwijk 

 

Voor deze cluster is er beslist om een centrale stookplaats te installeren in de huidige 

stookplaats van Ontex. Hiervoor hebben wij reeds uitvoerige gesprekken gevoerd met Ontex 

met zowel Jef Monballyu en Evan Descheemaecker.  Hun huidige gasinstallaties (

samengesteld vermogen van 1.500 KW/th) is einde levensduur. 

 

Wij hebben eveneens reeds een aantal gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars van het 

nieuwe appartementsblok in het Park Van Damme. Ook zij hebben reeds aangegeven om te 

willen aansluiten op het warmtenet.

 

Alhoewel wij reeds ver gevorderd zijn in de diverse studies is vandaag de detail uitwerking 

van alle punten ten behoeve van deze cluster nog niet gefinaliseerd en kan hier nog geen 

vast standpunt ingenomen worden. Wij hopen hier binnen ma

gedetailleerd uitgewerkt plan klaar te hebben.

 

 

  

Hoofdstuk 2. Andere warmte clusters 

Voor deze cluster is er beslist om een centrale stookplaats te installeren in de huidige 

stookplaats van Ontex. Hiervoor hebben wij reeds uitvoerige gesprekken gevoerd met Ontex 

met zowel Jef Monballyu en Evan Descheemaecker.  Hun huidige gasinstallaties (

samengesteld vermogen van 1.500 KW/th) is einde levensduur.  

Wij hebben eveneens reeds een aantal gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars van het 

nieuwe appartementsblok in het Park Van Damme. Ook zij hebben reeds aangegeven om te 

p het warmtenet. 

Alhoewel wij reeds ver gevorderd zijn in de diverse studies is vandaag de detail uitwerking 

van alle punten ten behoeve van deze cluster nog niet gefinaliseerd en kan hier nog geen 

vast standpunt ingenomen worden. Wij hopen hier binnen maximaal twee maanden een 

gedetailleerd uitgewerkt plan klaar te hebben. 
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Voor deze cluster is er beslist om een centrale stookplaats te installeren in de huidige 

stookplaats van Ontex. Hiervoor hebben wij reeds uitvoerige gesprekken gevoerd met Ontex 

met zowel Jef Monballyu en Evan Descheemaecker.  Hun huidige gasinstallaties ( een 

Wij hebben eveneens reeds een aantal gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars van het 

nieuwe appartementsblok in het Park Van Damme. Ook zij hebben reeds aangegeven om te 

Alhoewel wij reeds ver gevorderd zijn in de diverse studies is vandaag de detail uitwerking 

van alle punten ten behoeve van deze cluster nog niet gefinaliseerd en kan hier nog geen 

ximaal twee maanden een 



 

1.1. Tracé op plan 
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1.2. Leveringsgarantie hoe?
 

In de technische opzet van de productiecapaciteit van deze stookplaats hebben wij rekening 

gehouden met huidige VEA standpunten omtrent hernieuwbare energie. Dit impliceert dat wij 

gekozen hebben voor een productie mix van zowel WKK ( Warmtekracht koppelin

een kwalitatieve warmtepomp. Ook al heeft Ontex hun daken volgelegd met zonnepanelen, 

dekken deze hun elektriciteitsbehoefte maar voor 5%. Deze energiemix zal modulair in lijn 

met de ontplooiing van deze cluster geplaatst worden.

Door deze aanpak zullen diverse productiebronnen er voor zorgen dat ten allen tijde een 

N+1 set up gegarandeerd is alsook dat het productievermogen een maximale 

energieperformantie zal genereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en P
 

Om naar een maximaal % hernieuwbare energie te gaan en tegelijkertijd ook een gunstige 

primaire energiefactor te hebben is hier de keuze gevallen op een kwalitatieve WKK en 

daaraan gekoppeld een kwalitatieve warmtepomp. De restwarmte van de WKK

worden voor de voeding van het warmtenet samen met de kwalitatieve warmtepomp.

 

 

1.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen

 

Zoals steeds kiezen wij voor een technische set up die modulair opgebouwd is. Hierdoor verhogen wij 

de bedrijfszekerheid door middel van diverse fysieke toestellen alsook de energetische 

rendementen. Via een intelligente sturing van de diverse bronnen en toestellen kunnen wij steeds 

streven naar de maximale optimale werking ervan. De diverse bronnen kunn

performantie garanderen die één installatie niet kan door middel van het steeds opzoeken en 

bijsturen tot de hoogste efficiëntie. 

 

1.5. Balans vraag en aanbod
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

1.2. Leveringsgarantie hoe? 

In de technische opzet van de productiecapaciteit van deze stookplaats hebben wij rekening 

gehouden met huidige VEA standpunten omtrent hernieuwbare energie. Dit impliceert dat wij 

gekozen hebben voor een productie mix van zowel WKK ( Warmtekracht koppelin

een kwalitatieve warmtepomp. Ook al heeft Ontex hun daken volgelegd met zonnepanelen, 

dekken deze hun elektriciteitsbehoefte maar voor 5%. Deze energiemix zal modulair in lijn 

met de ontplooiing van deze cluster geplaatst worden. 

Door deze aanpak zullen diverse productiebronnen er voor zorgen dat ten allen tijde een 

N+1 set up gegarandeerd is alsook dat het productievermogen een maximale 

energieperformantie zal genereren. 

1.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor ) 

Om naar een maximaal % hernieuwbare energie te gaan en tegelijkertijd ook een gunstige 

primaire energiefactor te hebben is hier de keuze gevallen op een kwalitatieve WKK en 

daaraan gekoppeld een kwalitatieve warmtepomp. De restwarmte van de WKK

worden voor de voeding van het warmtenet samen met de kwalitatieve warmtepomp.

1.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen 

Zoals steeds kiezen wij voor een technische set up die modulair opgebouwd is. Hierdoor verhogen wij 

de bedrijfszekerheid door middel van diverse fysieke toestellen alsook de energetische 

rendementen. Via een intelligente sturing van de diverse bronnen en toestellen kunnen wij steeds 

streven naar de maximale optimale werking ervan. De diverse bronnen kunnen in cascade een 

performantie garanderen die één installatie niet kan door middel van het steeds opzoeken en 

bijsturen tot de hoogste efficiëntie.  

1.5. Balans vraag en aanbod 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 
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In de technische opzet van de productiecapaciteit van deze stookplaats hebben wij rekening 

gehouden met huidige VEA standpunten omtrent hernieuwbare energie. Dit impliceert dat wij 

gekozen hebben voor een productie mix van zowel WKK ( Warmtekracht koppeling ) alsook 

een kwalitatieve warmtepomp. Ook al heeft Ontex hun daken volgelegd met zonnepanelen, 

dekken deze hun elektriciteitsbehoefte maar voor 5%. Deze energiemix zal modulair in lijn 

Door deze aanpak zullen diverse productiebronnen er voor zorgen dat ten allen tijde een 

N+1 set up gegarandeerd is alsook dat het productievermogen een maximale 

Om naar een maximaal % hernieuwbare energie te gaan en tegelijkertijd ook een gunstige 

primaire energiefactor te hebben is hier de keuze gevallen op een kwalitatieve WKK en 

daaraan gekoppeld een kwalitatieve warmtepomp. De restwarmte van de WKK kan gebruikt 

worden voor de voeding van het warmtenet samen met de kwalitatieve warmtepomp. 

Zoals steeds kiezen wij voor een technische set up die modulair opgebouwd is. Hierdoor verhogen wij 

de bedrijfszekerheid door middel van diverse fysieke toestellen alsook de energetische 

rendementen. Via een intelligente sturing van de diverse bronnen en toestellen kunnen wij steeds 

en in cascade een 

performantie garanderen die één installatie niet kan door middel van het steeds opzoeken en 



 

1.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

1.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

1.8. Financiële haalbaarheid
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

  

1.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

1.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

1.8. Financiële haalbaarheid 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 
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1.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers 



 

2. Cluster ABC Site 

 

Voor deze cluster hebben wij reeds een aantal vergaderingen bijgewoond met zowel de 

architect alsook het aangestelde studiebureau. Het is onze visie om voor de site van de 

Herbakker alsook voor de akademie één stookplaats te voorzien. Deze zou idealiter 

ondergebracht worden in de huidige stookplaats van de akademie, maar hier dient er 

rekening gehouden met het feit dat deze aangepast  moet worden in lijn met de huidige 

regelgeving. Indien deze kosten te groot zouden zijn, kunnen er eventueel alternatieven n

voor geschoven worden. Vandaag beschikken wij echter over te weinig elementen om deze 

cluster verder in detail uit te werken.

 

 

2.1. Tracé op plan 
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

2.2. Leveringsgarantie hoe?
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

2.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor )
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

2.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen
 

Deze zijn vandaag nog niet in d

 

2.5. Balans vraag en aanbod
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

2.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

2.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

2.8. Financiële haalbaarheid
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

Voor deze cluster hebben wij reeds een aantal vergaderingen bijgewoond met zowel de 

architect alsook het aangestelde studiebureau. Het is onze visie om voor de site van de 

Herbakker alsook voor de akademie één stookplaats te voorzien. Deze zou idealiter 

dergebracht worden in de huidige stookplaats van de akademie, maar hier dient er 

rekening gehouden met het feit dat deze aangepast  moet worden in lijn met de huidige 

regelgeving. Indien deze kosten te groot zouden zijn, kunnen er eventueel alternatieven n

voor geschoven worden. Vandaag beschikken wij echter over te weinig elementen om deze 

cluster verder in detail uit te werken. 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.2. Leveringsgarantie hoe? 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor ) 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.5. Balans vraag en aanbod 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

2.8. Financiële haalbaarheid 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 
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Voor deze cluster hebben wij reeds een aantal vergaderingen bijgewoond met zowel de 

architect alsook het aangestelde studiebureau. Het is onze visie om voor de site van de 

Herbakker alsook voor de akademie één stookplaats te voorzien. Deze zou idealiter 

dergebracht worden in de huidige stookplaats van de akademie, maar hier dient er 

rekening gehouden met het feit dat deze aangepast  moet worden in lijn met de huidige 

regelgeving. Indien deze kosten te groot zouden zijn, kunnen er eventueel alternatieven naar 

voor geschoven worden. Vandaag beschikken wij echter over te weinig elementen om deze 

2.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers 



 

 

 

3. Cluster Kunstberg 

 

Voor de cluster Kustberg werden reeds heel wat vergaderingen georganiseerd samen met 

Veneco en de nieuwe eigenaars om te bespreken hoe dat wij binnen deze  cluster de ideale 

energiemix alsook de diverse timings kunnen respecteren. Tot op heden hebben wij n

alle details van de diverse studiebureau’s  ontvangen waardoor wij geen detail info 

betreffende deze cluster kunnen opmaken.

 

 

3.1. Tracé op plan 
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

3.2. Leveringsgarantie hoe?
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

3.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor )
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

3.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen
 

Deze zijn vandaag nog niet in d

 

3.5. Balans vraag en aanbod
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

3.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

  

Voor de cluster Kustberg werden reeds heel wat vergaderingen georganiseerd samen met 

Veneco en de nieuwe eigenaars om te bespreken hoe dat wij binnen deze  cluster de ideale 

energiemix alsook de diverse timings kunnen respecteren. Tot op heden hebben wij n

alle details van de diverse studiebureau’s  ontvangen waardoor wij geen detail info 

betreffende deze cluster kunnen opmaken. 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

3.2. Leveringsgarantie hoe? 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

3.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor ) 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

3.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

3.5. Balans vraag en aanbod 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

3.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 
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Voor de cluster Kustberg werden reeds heel wat vergaderingen georganiseerd samen met 

Veneco en de nieuwe eigenaars om te bespreken hoe dat wij binnen deze  cluster de ideale 

energiemix alsook de diverse timings kunnen respecteren. Tot op heden hebben wij nog niet 

alle details van de diverse studiebureau’s  ontvangen waardoor wij geen detail info 



 

3.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

3.8. Financiële haalbaarheid
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

 

 

 

4. Cluster BKO Sint Jozef

 

Voor deze cluster hebben wij tot op vandaag nog geen acties ondernomen. Wij wachten 

hiervoor eerst op de officiële indienstname van de BKO om dan te gaan kijken welke 

synergieën er gecreëerd kunnen worden met Sint Jozef en/of andere straten en wijken daar 

rond.  

 

 

4.1. Tracé op plan 
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.2. Leveringsgarantie hoe?
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor )
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.5. Balans vraag en aanbod
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg
 

3.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

3.8. Financiële haalbaarheid 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4. Cluster BKO Sint Jozef 

Voor deze cluster hebben wij tot op vandaag nog geen acties ondernomen. Wij wachten 

hiervoor eerst op de officiële indienstname van de BKO om dan te gaan kijken welke 

synergieën er gecreëerd kunnen worden met Sint Jozef en/of andere straten en wijken daar 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.2. Leveringsgarantie hoe? 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor ) 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.5. Balans vraag en aanbod 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg 
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3.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers 

Voor deze cluster hebben wij tot op vandaag nog geen acties ondernomen. Wij wachten 

hiervoor eerst op de officiële indienstname van de BKO om dan te gaan kijken welke 

synergieën er gecreëerd kunnen worden met Sint Jozef en/of andere straten en wijken daar 



 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

4.8. Financiële haalbaarheid
 

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt.

 

 

  

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

Deze zijn vandaag nog niet in detail uitgewerkt. 

4.8. Financiële haalbaarheid 

daag nog niet in detail uitgewerkt. 
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4.7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers 



 

Hoofdstuk 3. Warmtenet Fase 1

 

Fase 1 wordt door de concessiehouder als vast beschouwd en op gedetailleerde wijze 

hieronder beschreven en aangeduid op een plan.

 

De concessiehouder neemt het engagement tot beslissing investering zodra aan  

onderstaande punten voldaan wordt.

 

● Validatie van het ad hoc subsidiedossier door de Vlaamse Overheid

● Realisatie van een gunstig BP +10% IRR

● Een akkoord met IVM omtrent de restwa

● Voldoende afnamecapaciteit met of zonder het volume Aquafin

 

Betreffende het grote warmtenet gekoppeld aan de restwarmte van IVM en lopende tot aan 

de nieuwe ontwikkeling Hartwijk.

 

1. Tracé op plan 

 

In  voortraject voor de bepaling van het finale tracé zijn er verschillende oefeningen 

uitgevoerd.  

 

In eerste instantie is de analyse gedaan van een tracé vertrekkende aan de achterkant van 

IVM van waar de waterloop gevolgd werd tot aan AZ Alma om daar he

gaan volgen. Gesprekken met W&Z en VSH ( Visser & Smit Hanab ) hebben ons zeer snel 

doen inzien dat dit geen haalbare kaart was. Zowel naar complexiteit van het tracé, het 

aanleggen van het net alsook de afstand naar de mogelijke a

impact op het BP. 

 

Nadien hebben wij het tracé in detail geanalyseerd welke vertrekkende vanuit IVM loopt via 

Balgerhoeke om dan via  de industriezone Kunstdal verder langs de ringweg het huidige 

tracé te volgen. Hier bleek dat e

fiets- en voetpaden waardoor er telkens een stuk van de rijweg zou moeten opengebroken 

worden met  een te hoge kostprijs tot gevolg  De impact op het BP hierdoor was nefast 

waardoor ook deze route als niet leefbaar bestempeld is.

 

 

 

 

 

  

Hoofdstuk 3. Warmtenet Fase 1 

Fase 1 wordt door de concessiehouder als vast beschouwd en op gedetailleerde wijze 

hieronder beschreven en aangeduid op een plan. 

De concessiehouder neemt het engagement tot beslissing investering zodra aan  

onderstaande punten voldaan wordt. 

Validatie van het ad hoc subsidiedossier door de Vlaamse Overheid

Realisatie van een gunstig BP +10% IRR 

Een akkoord met IVM omtrent de restwarmte vergoeding 

Voldoende afnamecapaciteit met of zonder het volume Aquafin 

Betreffende het grote warmtenet gekoppeld aan de restwarmte van IVM en lopende tot aan 

de nieuwe ontwikkeling Hartwijk. 

In  voortraject voor de bepaling van het finale tracé zijn er verschillende oefeningen 

In eerste instantie is de analyse gedaan van een tracé vertrekkende aan de achterkant van 

IVM van waar de waterloop gevolgd werd tot aan AZ Alma om daar het finale tracé verder te 

gaan volgen. Gesprekken met W&Z en VSH ( Visser & Smit Hanab ) hebben ons zeer snel 

doen inzien dat dit geen haalbare kaart was. Zowel naar complexiteit van het tracé, het 

aanleggen van het net alsook de afstand naar de mogelijke afnemers hadden een nefaste 

Nadien hebben wij het tracé in detail geanalyseerd welke vertrekkende vanuit IVM loopt via 

Balgerhoeke om dan via  de industriezone Kunstdal verder langs de ringweg het huidige 

tracé te volgen. Hier bleek dat er in het stuk van Balgerhoeke  te weinig ruimte is onder de 

en voetpaden waardoor er telkens een stuk van de rijweg zou moeten opengebroken 

worden met  een te hoge kostprijs tot gevolg  De impact op het BP hierdoor was nefast 

als niet leefbaar bestempeld is. 
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Fase 1 wordt door de concessiehouder als vast beschouwd en op gedetailleerde wijze 

De concessiehouder neemt het engagement tot beslissing investering zodra aan  

Validatie van het ad hoc subsidiedossier door de Vlaamse Overheid 

Betreffende het grote warmtenet gekoppeld aan de restwarmte van IVM en lopende tot aan 

In  voortraject voor de bepaling van het finale tracé zijn er verschillende oefeningen 

In eerste instantie is de analyse gedaan van een tracé vertrekkende aan de achterkant van 

t finale tracé verder te 

gaan volgen. Gesprekken met W&Z en VSH ( Visser & Smit Hanab ) hebben ons zeer snel 

doen inzien dat dit geen haalbare kaart was. Zowel naar complexiteit van het tracé, het 

fnemers hadden een nefaste 

Nadien hebben wij het tracé in detail geanalyseerd welke vertrekkende vanuit IVM loopt via 

Balgerhoeke om dan via  de industriezone Kunstdal verder langs de ringweg het huidige 

r in het stuk van Balgerhoeke  te weinig ruimte is onder de 

en voetpaden waardoor er telkens een stuk van de rijweg zou moeten opengebroken 

worden met  een te hoge kostprijs tot gevolg  De impact op het BP hierdoor was nefast 



 

Het huidig gekozen tracé kan men hieronder terugvinden

 

 

 

  

Het huidig gekozen tracé kan men hieronder terugvinden 
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Wij hebben een oplijsting gemaakt van zowel de straten waardoor het warmtenet loopt 

alsook de buisdiameters die daar geplaatst zullen worden.  Voor alle duidelijkheid dient er 

gesteld te worden dat de hoofdbuis ( transportleiding ) in staal uitgevoerd zal 

technische fiche hiervan zie bijlage 4 ).  De reden voor deze keuze heeft te maken met de 

weerstand van het materiaal alsook met de rond te pompen watervolumes. In dit tracé 

worden er telkens twee leidingen geplaatst: een “aanvoer” en een “retour”

 

 

  

Wij hebben een oplijsting gemaakt van zowel de straten waardoor het warmtenet loopt 

alsook de buisdiameters die daar geplaatst zullen worden.  Voor alle duidelijkheid dient er 

gesteld te worden dat de hoofdbuis ( transportleiding ) in staal uitgevoerd zal 

technische fiche hiervan zie bijlage 4 ).  De reden voor deze keuze heeft te maken met de 

weerstand van het materiaal alsook met de rond te pompen watervolumes. In dit tracé 

worden er telkens twee leidingen geplaatst: een “aanvoer” en een “retour” 
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Wij hebben een oplijsting gemaakt van zowel de straten waardoor het warmtenet loopt 

alsook de buisdiameters die daar geplaatst zullen worden.  Voor alle duidelijkheid dient er 

gesteld te worden dat de hoofdbuis ( transportleiding ) in staal uitgevoerd zal worden ( 

technische fiche hiervan zie bijlage 4 ).  De reden voor deze keuze heeft te maken met de 

weerstand van het materiaal alsook met de rond te pompen watervolumes. In dit tracé 

 leiding.  

 



 

Hieronder gaan wij in detail de deel tracés op straatniveau uitwerken alsook aangeven waar 

er onderboringen voorzien zijn alsook de diverse buisdiameters.

 

 

Hieronder gaan wij in detail de deel tracés op straatniveau uitwerken alsook aangeven waar 

er onderboringen voorzien zijn alsook de diverse buisdiameters. 
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Hieronder gaan wij in detail de deel tracés op straatniveau uitwerken alsook aangeven waar 
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Eenmaal wij verder in detail engineering gaan, zullen de trace’s in detail opgemaakt worden 

zoals de diepte alsook de plaatsing van de buizen in de ondergrond. Deze zullen in detail 

overlopen tijdens een overleg met alle nutsmaatschappijen.  Hiervoor zulle

proefputten gegraven worden waarbij nagezien wordt of alle plannen wel degelijk stroken 

met de realiteit.  

 

  

Eenmaal wij verder in detail engineering gaan, zullen de trace’s in detail opgemaakt worden 

zoals de diepte alsook de plaatsing van de buizen in de ondergrond. Deze zullen in detail 

overlopen tijdens een overleg met alle nutsmaatschappijen.  Hiervoor zulle

proefputten gegraven worden waarbij nagezien wordt of alle plannen wel degelijk stroken 
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Eenmaal wij verder in detail engineering gaan, zullen de trace’s in detail opgemaakt worden 

zoals de diepte alsook de plaatsing van de buizen in de ondergrond. Deze zullen in detail 

overlopen tijdens een overleg met alle nutsmaatschappijen.  Hiervoor zullen er ook steeds 

proefputten gegraven worden waarbij nagezien wordt of alle plannen wel degelijk stroken 



 

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van detail uitwerkingen hiervan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van detail uitwerkingen hiervan.
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Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van detail uitwerkingen hiervan. 

 

 



 

2. Leveringsgarantie hoe? 
 

In eerste instantie dient er gesteld te worden dat de vernieuwde verbrandingsoven van IVM 

over twee productielijnen beschikt waarvan het onderhoud nooit gelijktijdig uitgevoerd wordt. 

Hierdoor is er op productieniveau van de restwarmte reeds een N+1 setup 

 

Op het hieronder opgemaakte uitkoppelingsschema van de warmte op de site van IVM is 

duidelijk te zien dat er per warmtebron ( aftap 1 of 2 en restwarmte condens en schouw ) er 

telkens twee warmtewisselaars voorzien zijn. Met andere woorden ind

twee wisselaars zou uitvallen is er steeds één in stand by. Ook voor geplande onderhouden 

was dit een belangrijk punt in de bepaling van de uitkoppeling.

 

Daarenboven zijn er voldoende back

volledige uitval of een onderhoud van IVM er steeds warmte geleverd kan worden. Meer 

bepaald zal dit voor fase 1 de productie van de cluster Kunstdal zijn alsook de productie die 

voorzien wordt op de site van Ontex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In eerste instantie dient er gesteld te worden dat de vernieuwde verbrandingsoven van IVM 

over twee productielijnen beschikt waarvan het onderhoud nooit gelijktijdig uitgevoerd wordt. 

Hierdoor is er op productieniveau van de restwarmte reeds een N+1 setup 

Op het hieronder opgemaakte uitkoppelingsschema van de warmte op de site van IVM is 

duidelijk te zien dat er per warmtebron ( aftap 1 of 2 en restwarmte condens en schouw ) er 

telkens twee warmtewisselaars voorzien zijn. Met andere woorden indien er één van deze 

twee wisselaars zou uitvallen is er steeds één in stand by. Ook voor geplande onderhouden 

was dit een belangrijk punt in de bepaling van de uitkoppeling. 

Daarenboven zijn er voldoende back-up installaties voorzien om er voor te zorge

volledige uitval of een onderhoud van IVM er steeds warmte geleverd kan worden. Meer 

bepaald zal dit voor fase 1 de productie van de cluster Kunstdal zijn alsook de productie die 

voorzien wordt op de site van Ontex.  
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In eerste instantie dient er gesteld te worden dat de vernieuwde verbrandingsoven van IVM 

over twee productielijnen beschikt waarvan het onderhoud nooit gelijktijdig uitgevoerd wordt. 

Hierdoor is er op productieniveau van de restwarmte reeds een N+1 setup voorhanden. 

Op het hieronder opgemaakte uitkoppelingsschema van de warmte op de site van IVM is 

duidelijk te zien dat er per warmtebron ( aftap 1 of 2 en restwarmte condens en schouw ) er 

ien er één van deze 

twee wisselaars zou uitvallen is er steeds één in stand by. Ook voor geplande onderhouden 

 

up installaties voorzien om er voor te zorgen dat bij een 

volledige uitval of een onderhoud van IVM er steeds warmte geleverd kan worden. Meer 

bepaald zal dit voor fase 1 de productie van de cluster Kunstdal zijn alsook de productie die 



 

3. Opgave % HE  ( cfr VEA standpunt HE factor en PE factor )
 

Volgens de huidige Vlaamse wetgeving alsook via het VEA wordt restwarmte van een 

verbrandingsoven als 47,6% hernieuwbaar bestempeld. Daarenboven heeft de THV gekozen 

om de plaats van de uitkoppeling van de restw

degelijk over echte hernieuwbare restwarmte gaat. Wij hebben gekozen om als basiswarmte 

de volumes vanuit de condensor ( groene cirkel op schema hieronder ) te gebruiken en kwa 

temperatuur op te voeren met de restwa

 

 

cfr VEA standpunt HE factor en PE factor ) 

Volgens de huidige Vlaamse wetgeving alsook via het VEA wordt restwarmte van een 

47,6% hernieuwbaar bestempeld. Daarenboven heeft de THV gekozen 

om de plaats van de uitkoppeling van de restwarmte zo te specifiëren dat het hier wel 

degelijk over echte hernieuwbare restwarmte gaat. Wij hebben gekozen om als basiswarmte 

de volumes vanuit de condensor ( groene cirkel op schema hieronder ) te gebruiken en kwa 

temperatuur op te voeren met de restwarmte uit de schouw.  
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Volgens de huidige Vlaamse wetgeving alsook via het VEA wordt restwarmte van een 

47,6% hernieuwbaar bestempeld. Daarenboven heeft de THV gekozen 

armte zo te specifiëren dat het hier wel 

degelijk over echte hernieuwbare restwarmte gaat. Wij hebben gekozen om als basiswarmte 

de volumes vanuit de condensor ( groene cirkel op schema hieronder ) te gebruiken en kwa 

 



 

 

De technische gegevens van het warmtenet (vloeistof) zijn de volgende:

 

Daar wij ons in de concessieovereenkomst geëngageerd hebben dat wij tegen 2036 100% 

hernieuwbare energie zullen leveren bekijken wij nu reeds de opties van zonnecollectoren, 
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Daar wij ons in de concessieovereenkomst geëngageerd hebben dat wij tegen 2036 100% 

hernieuwbare energie zullen leveren bekijken wij nu reeds de opties van zonnecollectoren, 



 

aardwarmte alsook warmte uit lokale biomassa. Hieromtrent werden reeds eerste 

gesprekken met een aantal lokale spelers alsook opportuniteiten opgestart. 

 

 

4. Technische haalbaarheid en te gebruiken energiebronnen

 

Een warmtenet en het uitkoppelen van restwarmte uit een verbrandingsoven is geen “rocket 

science”. Er zijn heel wat voorbeelden in Vlaanderen waar dit reeds zeer lange tijd aanwezig 

is. Binnen de THV heeft Veolia een zeer ruime ervaring op dit gebied. Vand

sedert geruime tijd meer dan 8.000 km uit aan warmtenetten wereldwijd met diverse 

bronnen.  

Zowel de diverse bronnen alsook de primaire bron zijn allemaal volledig ontdubbeld en 

kunnen elkaar perfect opvangen. Daarenboven zijn er op alle produ

mogelijkheden voorzien om mobiele nood bronnen op aan te sluiten. 

 

Alle technische bepalingen omtrent het warmtenet alsook de verschillende volumes werden 

door het studiebureel van Veolia bepaald. In samenspraak met Ecopower werd een 

onafhankelijk studiebureau aangesteld om deze te gaan verifiëren. Dit werd gedaan door 

Ingenium. De resultaten hiervan kan men terugvinden in bijlage 5.

 

 

5. Balans vraag en aanbod 
 

Uit de diverse bevragingen en bezoeken aan de lokale industrie hebben wij een 

opgemaakt van de vraag naar warmte ( zie hieronder ).

 

Uit deze basisdata hebben wij detail analyses gemaakt die resulteren in de hieronder 

vermelde monotone die IVM als basis gebruikt heeft voor de dimensionering van zijn 

uitkoppelingen en warmtewisselaars. 

Hieruit blijkt duidelijk dat met een geïnstalleerd vermogen van 4 MW/th piek dat aan 80% van 

de vraag voldaan wordt. 
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Alle technische bepalingen omtrent het warmtenet alsook de verschillende volumes werden 

door het studiebureel van Veolia bepaald. In samenspraak met Ecopower werd een 

hankelijk studiebureau aangesteld om deze te gaan verifiëren. Dit werd gedaan door 

Ingenium. De resultaten hiervan kan men terugvinden in bijlage 5. 

 

Uit de diverse bevragingen en bezoeken aan de lokale industrie hebben wij een 

opgemaakt van de vraag naar warmte ( zie hieronder ). 

Uit deze basisdata hebben wij detail analyses gemaakt die resulteren in de hieronder 

vermelde monotone die IVM als basis gebruikt heeft voor de dimensionering van zijn 

mtewisselaars.  

Hieruit blijkt duidelijk dat met een geïnstalleerd vermogen van 4 MW/th piek dat aan 80% van 
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aardwarmte alsook warmte uit lokale biomassa. Hieromtrent werden reeds eerste 

rekken met een aantal lokale spelers alsook opportuniteiten opgestart.  

Een warmtenet en het uitkoppelen van restwarmte uit een verbrandingsoven is geen “rocket 

science”. Er zijn heel wat voorbeelden in Vlaanderen waar dit reeds zeer lange tijd aanwezig 

is. Binnen de THV heeft Veolia een zeer ruime ervaring op dit gebied. Vandaag baat zij 

sedert geruime tijd meer dan 8.000 km uit aan warmtenetten wereldwijd met diverse 

Zowel de diverse bronnen alsook de primaire bron zijn allemaal volledig ontdubbeld en 

ctiesites bypass 

Alle technische bepalingen omtrent het warmtenet alsook de verschillende volumes werden 

door het studiebureel van Veolia bepaald. In samenspraak met Ecopower werd een 

hankelijk studiebureau aangesteld om deze te gaan verifiëren. Dit werd gedaan door 

Uit de diverse bevragingen en bezoeken aan de lokale industrie hebben wij een overzicht 

 
Uit deze basisdata hebben wij detail analyses gemaakt die resulteren in de hieronder 

vermelde monotone die IVM als basis gebruikt heeft voor de dimensionering van zijn 

Hieruit blijkt duidelijk dat met een geïnstalleerd vermogen van 4 MW/th piek dat aan 80% van 



 

 

Om dan verder in detail de diverse jaar pieken per maand en per dag te bepalen werd de 

hieronder gecomprimeerde analyse opgemaakt. Hiermee hebben wij een tweede risico 

analyse uitgevoerd waarmee de piekbelasting alsook de baseload bevestigd worden.

 

 

Daarenboven wordt er naar gestreefd om samen met IVM een aanbieding te maken met 

betrekking tot de tender van Aquafin welke einde dit jaar gelanceerd zal worden. Hiermee zal 

er een bijkomend volume van ongeveer 18.000 KW/h kunnen worden gevaloriseerd. Dit 

volume is cruciaal daar hierdoor de warmte vergoeding naar een aanvaardbaar niveau 

gebracht wordt.  

 

6. Indicatieve timing ontwerp en aanleg

 

Wij voorzien na de investeringsbeslissing zes maanden om de detail engineering van fase 1 

uit te werken. Deze zal gebaseerd zijn op de huidige detail traces zoals in punt 1 bepaald. In 

gezamenlijk transparant overleg met de stad Eeklo zal deze geoptimaliseerd worden en zal 

er getracht worden om maximaal rekening te houden met de meerjarenplanning van stad 

Eeklo.  
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Wij voorzien na de investeringsbeslissing zes maanden om de detail engineering van fase 1 

aseerd zijn op de huidige detail traces zoals in punt 1 bepaald. In 

gezamenlijk transparant overleg met de stad Eeklo zal deze geoptimaliseerd worden en zal 

er getracht worden om maximaal rekening te houden met de meerjarenplanning van stad 
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Om dan verder in detail de diverse jaar pieken per maand en per dag te bepalen werd de 

hieronder gecomprimeerde analyse opgemaakt. Hiermee hebben wij een tweede risico 

analyse uitgevoerd waarmee de piekbelasting alsook de baseload bevestigd worden. 

 

renboven wordt er naar gestreefd om samen met IVM een aanbieding te maken met 

betrekking tot de tender van Aquafin welke einde dit jaar gelanceerd zal worden. Hiermee zal 

er een bijkomend volume van ongeveer 18.000 KW/h kunnen worden gevaloriseerd. Dit 

ume is cruciaal daar hierdoor de warmte vergoeding naar een aanvaardbaar niveau 

Wij voorzien na de investeringsbeslissing zes maanden om de detail engineering van fase 1 

aseerd zijn op de huidige detail traces zoals in punt 1 bepaald. In 

gezamenlijk transparant overleg met de stad Eeklo zal deze geoptimaliseerd worden en zal 

er getracht worden om maximaal rekening te houden met de meerjarenplanning van stad 



 

7. Overzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

 

Het businessplan van een warmtenet wordt grotendeels bepaald door het subsidiebedrag, de 

restwarmte vergoeding en het warmteverbruik. Hoe lager het subsidiebedrag en hoe hoger 

de restwarmte vergoeding, hoe meer warmteverbruik er nodig is en dus ook hoe meer 

klanten er moeten gevonden worden om economisch rendabel te zijn (warmteprijs 

geplafonneerd door het NMDA

 

Voor het warmtenet fase 1 zijn volgende overeenkomsten nodig om de 

investeringsbeslissing te kunnen valideren:

 

❏ overeenkomst gebruik restwarmte met IVM

❏ overeenkomst subsidiebedrag met Vlaamse overheid

❏ princiepsovereenkomsten met potentiele warmte

 

Voor het warmtenet fase 1 komen we tot onderstaand overzicht van afname en gebruik. 

Daarbij is zowel het piekvermogen als het jaarverbruik belangrijk. Het piekvermogen is 

bepalend voor de diameter van de leidingen en de capaciteit van warmtebronnen en back

het jaarverbruik is bepalend voor de inkomsten via de warmtefactuur. 

Concessiehouder liet een onafhankelijk studiebureau Ingenium controleberekeningen 

uitvoeren op de dimensionering van het warmtenet, zie studie Ingenium in bijlage. 

Omdat niet elke afnemer over concrete data beschikt werd voor de potentiële afnemers een 

inschatting gemaakt van het piekvermogen en jaarverbruik. Daaruit blijkt dat de inschatting 

door concessiehouder en door studiebureau consistent zijn.

 

Voor fase 1 is er nood aan een p

uitkoppeling van restwarmte, de benodigde capaciteit aan backup installaties en de 

dimensionering van de transportleiding.

 

rzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers

Het businessplan van een warmtenet wordt grotendeels bepaald door het subsidiebedrag, de 

restwarmte vergoeding en het warmteverbruik. Hoe lager het subsidiebedrag en hoe hoger 

oeding, hoe meer warmteverbruik er nodig is en dus ook hoe meer 

klanten er moeten gevonden worden om economisch rendabel te zijn (warmteprijs 

geplafonneerd door het NMDA-principe). 

Voor het warmtenet fase 1 zijn volgende overeenkomsten nodig om de 

ringsbeslissing te kunnen valideren: 

overeenkomst gebruik restwarmte met IVM 

overeenkomst subsidiebedrag met Vlaamse overheid 

princiepsovereenkomsten met potentiele warmte-afnemers 

Voor het warmtenet fase 1 komen we tot onderstaand overzicht van afname en gebruik. 

Daarbij is zowel het piekvermogen als het jaarverbruik belangrijk. Het piekvermogen is 

bepalend voor de diameter van de leidingen en de capaciteit van warmtebronnen en back

het jaarverbruik is bepalend voor de inkomsten via de warmtefactuur.  

Concessiehouder liet een onafhankelijk studiebureau Ingenium controleberekeningen 

uitvoeren op de dimensionering van het warmtenet, zie studie Ingenium in bijlage. 

fnemer over concrete data beschikt werd voor de potentiële afnemers een 

inschatting gemaakt van het piekvermogen en jaarverbruik. Daaruit blijkt dat de inschatting 

door concessiehouder en door studiebureau consistent zijn. 

Voor fase 1 is er nood aan een piekvermogen van ca 11 MWpiek. Dit is bepalend voor de 

uitkoppeling van restwarmte, de benodigde capaciteit aan backup installaties en de 

dimensionering van de transportleiding. 
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rzicht voorwaardelijke overeenkomsten afnemers en gebruikers 

Het businessplan van een warmtenet wordt grotendeels bepaald door het subsidiebedrag, de 

restwarmte vergoeding en het warmteverbruik. Hoe lager het subsidiebedrag en hoe hoger 

oeding, hoe meer warmteverbruik er nodig is en dus ook hoe meer 

klanten er moeten gevonden worden om economisch rendabel te zijn (warmteprijs 

Voor het warmtenet fase 1 komen we tot onderstaand overzicht van afname en gebruik. 

Daarbij is zowel het piekvermogen als het jaarverbruik belangrijk. Het piekvermogen is 

bepalend voor de diameter van de leidingen en de capaciteit van warmtebronnen en backup, 

Concessiehouder liet een onafhankelijk studiebureau Ingenium controleberekeningen 

uitvoeren op de dimensionering van het warmtenet, zie studie Ingenium in bijlage.  

fnemer over concrete data beschikt werd voor de potentiële afnemers een 

inschatting gemaakt van het piekvermogen en jaarverbruik. Daaruit blijkt dat de inschatting 

. Dit is bepalend voor de 

uitkoppeling van restwarmte, de benodigde capaciteit aan backup installaties en de 

 



 

Het warmteverbruik van diezelfde afnemers werd hieronder samengebracht. We komen aan 

een totaal van 17.461 MWh warmteverbruik per jaar. 

 

Er werden 60 bedrijven langsheen het traject warmtenet fase 1 gecontacteerd, waarvan 21 

bedrijven geïnteresseerd zijn om aan te sluiten en de LOI (princiepsakkoord voor aansluiting 

en levering warmtenet) in beraad houden (ter goedkeuring voorleggen aan directie / raad van 

bestuur). We komen aan een totaal van 

een aansluitingsgraad van ca 30% wat ook gangbaar is in Denemarken.

Daarvan zijn er 8 bedrijven met technische vragen ivm inkoppeling en noodzakelijke 

aanpassingen van interne installaties, alsook met vragen naast levering van 

gebouwverwarming ook levering deel proces

 

12 bedrijven hebben géén interesse in aansluiting op een warmtenet, hun argumenten zijn :

 

● Geen gebruik van gas of stookolie (elektrische cabine en elektrische verwarming) = 

valabel argument 

○ Prijs: vragen substantiële korting tov de gasprijs of stookolieprijs (quote: ‘zonder 

voldoende groot financieel voordeel begin ik er niet aan’)

○ Verduurzaming: hebben geen interesse in duurzaamheid noch in klimaatplan (quote: 

‘zullen wel zien tegen dat he

○ Timing: hebben pas een nieuw gascontract afgesloten of stookketel gekocht of  willen 

garantie leveringsdatum (quote: ‘kom eens terug met een exacte leveringstermijn’)

 

Daarbij zijn zowel afnemers met een industrieel profiel (CREG: TTF gasprij

excl BTW) als afnemers met een KMO profiel (CREG: KMO gasprijs 29.6 

Deze extreem lage gasprijzen zoals gerapporteerd door de CREG vormen de referentie voor 

het verbruik bij toepassing van het NMDA

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking

 

Zie bijlage 8 ‘CREG maandelijkse boordtabel elektriciteit en aardgas sept 2019’

 

Anderzijds wordt voor het gebruik van restwarmte een restwarmtevergoeding gevraagd die 

evenredig is met het afnamevolume, dus hoe meer afname hoe lager de prijs per eenheid. 

Het warmteverbruik van diezelfde afnemers werd hieronder samengebracht. We komen aan 

warmteverbruik per jaar.  

Er werden 60 bedrijven langsheen het traject warmtenet fase 1 gecontacteerd, waarvan 21 

n om aan te sluiten en de LOI (princiepsakkoord voor aansluiting 

en levering warmtenet) in beraad houden (ter goedkeuring voorleggen aan directie / raad van 

bestuur). We komen aan een totaal van 17.461 MWh warmteverbruik per jaar. Dit betekent 

ingsgraad van ca 30% wat ook gangbaar is in Denemarken. 

Daarvan zijn er 8 bedrijven met technische vragen ivm inkoppeling en noodzakelijke 

aanpassingen van interne installaties, alsook met vragen naast levering van 

gebouwverwarming ook levering deel proceswarmte wat het volume vergroot.

12 bedrijven hebben géén interesse in aansluiting op een warmtenet, hun argumenten zijn :

Geen gebruik van gas of stookolie (elektrische cabine en elektrische verwarming) = 

Prijs: vragen substantiële korting tov de gasprijs of stookolieprijs (quote: ‘zonder 

voldoende groot financieel voordeel begin ik er niet aan’) 

Verduurzaming: hebben geen interesse in duurzaamheid noch in klimaatplan (quote: 

‘zullen wel zien tegen dat het zover is’) 

Timing: hebben pas een nieuw gascontract afgesloten of stookketel gekocht of  willen 

garantie leveringsdatum (quote: ‘kom eens terug met een exacte leveringstermijn’)

Daarbij zijn zowel afnemers met een industrieel profiel (CREG: TTF gasprij

excl BTW) als afnemers met een KMO profiel (CREG: KMO gasprijs 29.6 €/MWh excl BTW). 

Deze extreem lage gasprijzen zoals gerapporteerd door de CREG vormen de referentie voor 

het verbruik bij toepassing van het NMDA-principe. Zie hiervoor 

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel

Zie bijlage 8 ‘CREG maandelijkse boordtabel elektriciteit en aardgas sept 2019’

zijds wordt voor het gebruik van restwarmte een restwarmtevergoeding gevraagd die 

evenredig is met het afnamevolume, dus hoe meer afname hoe lager de prijs per eenheid. 
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Het warmteverbruik van diezelfde afnemers werd hieronder samengebracht. We komen aan 

 

Er werden 60 bedrijven langsheen het traject warmtenet fase 1 gecontacteerd, waarvan 21 

n om aan te sluiten en de LOI (princiepsakkoord voor aansluiting 

en levering warmtenet) in beraad houden (ter goedkeuring voorleggen aan directie / raad van 

warmteverbruik per jaar. Dit betekent 

Daarvan zijn er 8 bedrijven met technische vragen ivm inkoppeling en noodzakelijke 

aanpassingen van interne installaties, alsook met vragen naast levering van 

warmte wat het volume vergroot. 

12 bedrijven hebben géén interesse in aansluiting op een warmtenet, hun argumenten zijn : 

Geen gebruik van gas of stookolie (elektrische cabine en elektrische verwarming) =  

Prijs: vragen substantiële korting tov de gasprijs of stookolieprijs (quote: ‘zonder  

Verduurzaming: hebben geen interesse in duurzaamheid noch in klimaatplan (quote:  

Timing: hebben pas een nieuw gascontract afgesloten of stookketel gekocht of  willen  

garantie leveringsdatum (quote: ‘kom eens terug met een exacte leveringstermijn’) 

Daarbij zijn zowel afnemers met een industrieel profiel (CREG: TTF gasprijs  11.01 €/MWh 

€/MWh excl BTW). 

Deze extreem lage gasprijzen zoals gerapporteerd door de CREG vormen de referentie voor 

monitoring/boordtabel en  

Zie bijlage 8 ‘CREG maandelijkse boordtabel elektriciteit en aardgas sept 2019’ 

zijds wordt voor het gebruik van restwarmte een restwarmtevergoeding gevraagd die 

evenredig is met het afnamevolume, dus hoe meer afname hoe lager de prijs per eenheid. 



 

Dat heeft te maken met de afschrijvingskost van de investeringen voor uitkoppeling van 

restwarmte. Met de huidige restwarmtevergoeding is een verdubbeling van het 

gecontracteerd warmteverbruik nodig om economisch rendabel te zijn. Dit betekent concreet 

dat de aansluitingsgraad op het warmtenet hoger moet zijn dan 75% om uit de kosten te 

komen of extra afname gevonden kan worden waarbij  tender Aquafin een heuse 

opportuniteit is. Dit zijn meteen belangrijke redenen waarom participatie van IVM in de SPV 

een meerwaarde betekent voor zowel IVM als voor het warmtenet project. 

 

Zie bijlage 7  ‘princiepsakkoord aansluiting en levering warmte Eeklo’

 

Zie bijlage 5 ‘studie Ingenium 

 

 

8. Financiële haalbaarheid 
 

Betreffende de financiële haalbaarheid en de bepaling van de ondernemingsrisico’s wensen 

wij te verwijzen naar bijlage 6 die zoals een aantal andere bijlagen onder de NDA  ( Non 

Disclosure Agreement of confidentialiteitsovereenkomst ) valt.

 

Met betrekking tot de aanpak van fase 1  hebben wij in eerste instantie een ad hoc subsidie 

aangevraagd van 45% van de totale investering voor fase 1. De Capex voor fase 1 is 

momenteel begroot op 8,9 MIO 

De aanleg van het grote net is gebaseerd op een warmte uitkopp

feit dat er momenteel geen andere grote hernieuwbare en/of rest

grondgebied van Eeklo aanwezig zijn. 

Zoals men kan zien op de intekening van het traject wordt er een grote afstand afgelegd 

zonder dat er enige klanten kunnen aangesloten worden. Met andere woorden is dit BP 

enkel mogelijk als er minimaal voor 45%  subsidies toegekend worden en als er een 

significant warmtevolume verkocht kan worden.

Eind dit jaar zal Aquafin een marktbevraging doen door middel

aanbestedingsprocedure om slib te drogen op een aantal van hun waterzuiveringsterreinen 

in Vlaanderen. Zij geven aan dat zij een warmte van 2 à 4 MWth zouden nodig hebben aan 

een temperatuur van 85° C . Dit komt neer op een geschat bijkomend volum

18.000 MWh per jaar. Hierdoor wordt het BP van het warmtenet aanvaardbaar positief daar 

de investering op een groter volume afgeschreven wordt waardoor de eenheidsprijs daalt en 

het rendement van het BP stijgt. Indien IVM zou beslissen om Aq

beroep te doen op het warmtenet Eeklo, wordt hierdoor het dossier niet rendabel. Met 

andere woorden zou dit de doodsteek betekenen voor het grote warmtenet Eeklo.

Hoofdstuk 4. Warmtenet Fase 2, 3 en 4

 

Dat heeft te maken met de afschrijvingskost van de investeringen voor uitkoppeling van 

restwarmte. Met de huidige restwarmtevergoeding is een verdubbeling van het 

gecontracteerd warmteverbruik nodig om economisch rendabel te zijn. Dit betekent concreet 

dat de aansluitingsgraad op het warmtenet hoger moet zijn dan 75% om uit de kosten te 

omen of extra afname gevonden kan worden waarbij  tender Aquafin een heuse 

opportuniteit is. Dit zijn meteen belangrijke redenen waarom participatie van IVM in de SPV 

een meerwaarde betekent voor zowel IVM als voor het warmtenet project. 

princiepsakkoord aansluiting en levering warmte Eeklo’

Zie bijlage 5 ‘studie Ingenium - PART 1 technical boundary conditions’

 

Betreffende de financiële haalbaarheid en de bepaling van de ondernemingsrisico’s wensen 

wij te verwijzen naar bijlage 6 die zoals een aantal andere bijlagen onder de NDA  ( Non 

Disclosure Agreement of confidentialiteitsovereenkomst ) valt. 

tot de aanpak van fase 1  hebben wij in eerste instantie een ad hoc subsidie 

aangevraagd van 45% van de totale investering voor fase 1. De Capex voor fase 1 is 

momenteel begroot op 8,9 MIO €.  

De aanleg van het grote net is gebaseerd op een warmte uitkoppeling bij IVM gelet op het 

feit dat er momenteel geen andere grote hernieuwbare en/of rest-energiebronnen op het 

grondgebied van Eeklo aanwezig zijn.  

Zoals men kan zien op de intekening van het traject wordt er een grote afstand afgelegd 

ge klanten kunnen aangesloten worden. Met andere woorden is dit BP 

enkel mogelijk als er minimaal voor 45%  subsidies toegekend worden en als er een 

significant warmtevolume verkocht kan worden. 

Eind dit jaar zal Aquafin een marktbevraging doen door middel van een 

aanbestedingsprocedure om slib te drogen op een aantal van hun waterzuiveringsterreinen 

in Vlaanderen. Zij geven aan dat zij een warmte van 2 à 4 MWth zouden nodig hebben aan 

een temperatuur van 85° C . Dit komt neer op een geschat bijkomend volum

18.000 MWh per jaar. Hierdoor wordt het BP van het warmtenet aanvaardbaar positief daar 

de investering op een groter volume afgeschreven wordt waardoor de eenheidsprijs daalt en 

het rendement van het BP stijgt. Indien IVM zou beslissen om Aquafin te beleveren zonder 

beroep te doen op het warmtenet Eeklo, wordt hierdoor het dossier niet rendabel. Met 

andere woorden zou dit de doodsteek betekenen voor het grote warmtenet Eeklo.

Hoofdstuk 4. Warmtenet Fase 2, 3 en 4 
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Dat heeft te maken met de afschrijvingskost van de investeringen voor uitkoppeling van de 

restwarmte. Met de huidige restwarmtevergoeding is een verdubbeling van het 

gecontracteerd warmteverbruik nodig om economisch rendabel te zijn. Dit betekent concreet 

dat de aansluitingsgraad op het warmtenet hoger moet zijn dan 75% om uit de kosten te 

omen of extra afname gevonden kan worden waarbij  tender Aquafin een heuse 

opportuniteit is. Dit zijn meteen belangrijke redenen waarom participatie van IVM in de SPV 

een meerwaarde betekent voor zowel IVM als voor het warmtenet project.  

princiepsakkoord aansluiting en levering warmte Eeklo’ 

PART 1 technical boundary conditions’ 

Betreffende de financiële haalbaarheid en de bepaling van de ondernemingsrisico’s wensen 

wij te verwijzen naar bijlage 6 die zoals een aantal andere bijlagen onder de NDA  ( Non 

tot de aanpak van fase 1  hebben wij in eerste instantie een ad hoc subsidie 

aangevraagd van 45% van de totale investering voor fase 1. De Capex voor fase 1 is 

eling bij IVM gelet op het 

energiebronnen op het 

Zoals men kan zien op de intekening van het traject wordt er een grote afstand afgelegd 

ge klanten kunnen aangesloten worden. Met andere woorden is dit BP 

enkel mogelijk als er minimaal voor 45%  subsidies toegekend worden en als er een 

aanbestedingsprocedure om slib te drogen op een aantal van hun waterzuiveringsterreinen 

in Vlaanderen. Zij geven aan dat zij een warmte van 2 à 4 MWth zouden nodig hebben aan 

een temperatuur van 85° C . Dit komt neer op een geschat bijkomend volume van ongeveer 

18.000 MWh per jaar. Hierdoor wordt het BP van het warmtenet aanvaardbaar positief daar 

de investering op een groter volume afgeschreven wordt waardoor de eenheidsprijs daalt en 

uafin te beleveren zonder 

beroep te doen op het warmtenet Eeklo, wordt hierdoor het dossier niet rendabel. Met 

andere woorden zou dit de doodsteek betekenen voor het grote warmtenet Eeklo. 



 

De Concessiehouder geeft in 

bewoordingen aan welke fases, al dan niet onderverdeeld in tracés, hij als vast beschouwt 

en welke als voorwaardelijk. De fases die als vast worden beschouwd worden op een 

gedetailleerde wijze beschreven en aangeduid op een plan.

 

1. Overdimensionering fase 1: 

 

Warmtenet fase 2, 3 en 4 kunnen nog 

Ze zijn echter onlosmakelijk onderdeel van het globale masterplan wat betreft benodigde 

capaciteit warmte en transportleiding, balans vraag en aanbod én leveringsgarantie. 

Het warmtenet traject van fase 1 (van IVM langs AZ Alma tot Ontex) bevat een 

transportleiding DN300 wat een overdimensionering is om de realisatie van fase 2 en 3 op 

termijn mogelijk te maken. Overdimensionering van de transportleiding betekent echter een 

aanzienlijke meerkost voor fase 1, maar is noodzakelijk om de nodige capaciteit te 

voor aansluitingen in fase 2 en 3. Het doel van het warmtenet is immers om zoveel mogelijk 

gebouwen te kunnen aansluiten en zo te voorzien van duurzame warmte gebaseerd op 

restwarmte en omgevingsenergie tegen een faire prijs gebaseerd op het NMDA

  

 

2. Warmtenet fase 2:  

 

Fase 2 voorziet in de doortrekking van het warmtenet fase 1 van Ontex (Korte Moeie) tot aan 

het Kruger shoppingcenter (Zuidmoerstraat). Fase 2 beoogt de residentiële zone ten zuiden 

van de doortocht N9 met  in visgraatmotief als potentieel alle zijstraten 

klanten gevonden worden waaronder:

 

❏ Moeie 

❏ Zuidmoerstraat 

❏ Zandstraat 

❏ Cocquytstraat 

❏ Schuttershof 

❏ Collegestraat 

❏ Burggravenstraat 

❏ Paterstraat 

❏ Kaaistraat 

❏ Dullaert 

❏ Euerardstraat 

❏ Visstraat 

❏ Guldensporenstraat 

 

De Concessiehouder geeft in het Masterplan in zeer duidelijke en in niet mis te verstane 

bewoordingen aan welke fases, al dan niet onderverdeeld in tracés, hij als vast beschouwt 

en welke als voorwaardelijk. De fases die als vast worden beschouwd worden op een 

schreven en aangeduid op een plan. 

1. Overdimensionering fase 1:  

Warmtenet fase 2, 3 en 4 kunnen nog niet als vast worden beschouwd.  

Ze zijn echter onlosmakelijk onderdeel van het globale masterplan wat betreft benodigde 

capaciteit warmte en transportleiding, balans vraag en aanbod én leveringsgarantie. 

Het warmtenet traject van fase 1 (van IVM langs AZ Alma tot Ontex) bevat een 

ortleiding DN300 wat een overdimensionering is om de realisatie van fase 2 en 3 op 

termijn mogelijk te maken. Overdimensionering van de transportleiding betekent echter een 

aanzienlijke meerkost voor fase 1, maar is noodzakelijk om de nodige capaciteit te 

voor aansluitingen in fase 2 en 3. Het doel van het warmtenet is immers om zoveel mogelijk 

gebouwen te kunnen aansluiten en zo te voorzien van duurzame warmte gebaseerd op 

restwarmte en omgevingsenergie tegen een faire prijs gebaseerd op het NMDA

Fase 2 voorziet in de doortrekking van het warmtenet fase 1 van Ontex (Korte Moeie) tot aan 

het Kruger shoppingcenter (Zuidmoerstraat). Fase 2 beoogt de residentiële zone ten zuiden 

van de doortocht N9 met  in visgraatmotief als potentieel alle zijstraten waar voldoende 

klanten gevonden worden waaronder: 
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het Masterplan in zeer duidelijke en in niet mis te verstane 

bewoordingen aan welke fases, al dan niet onderverdeeld in tracés, hij als vast beschouwt 

en welke als voorwaardelijk. De fases die als vast worden beschouwd worden op een 

Ze zijn echter onlosmakelijk onderdeel van het globale masterplan wat betreft benodigde 

capaciteit warmte en transportleiding, balans vraag en aanbod én leveringsgarantie.  

Het warmtenet traject van fase 1 (van IVM langs AZ Alma tot Ontex) bevat een 

ortleiding DN300 wat een overdimensionering is om de realisatie van fase 2 en 3 op 

termijn mogelijk te maken. Overdimensionering van de transportleiding betekent echter een 

aanzienlijke meerkost voor fase 1, maar is noodzakelijk om de nodige capaciteit te voorzien 

voor aansluitingen in fase 2 en 3. Het doel van het warmtenet is immers om zoveel mogelijk 

gebouwen te kunnen aansluiten en zo te voorzien van duurzame warmte gebaseerd op 

restwarmte en omgevingsenergie tegen een faire prijs gebaseerd op het NMDA-principe.  

Fase 2 voorziet in de doortrekking van het warmtenet fase 1 van Ontex (Korte Moeie) tot aan 

het Kruger shoppingcenter (Zuidmoerstraat). Fase 2 beoogt de residentiële zone ten zuiden 

waar voldoende 



 

Doelgroep in fase 2 is totaal verschill

1 die grotendeels uit bedrijven en industrie bestaat. Vanaf fase 2 is de doelgroep 

voornamelijk huishoudens en handelaars, dus burgers, schoolgemeenschappen, woon

zorgcentra, handelaars. In deze fase

Hartwijk. 

Kwa timing beogen we 2 jaar na aanleg warmtenet fase 1.

 

beoogd Traject warmtenet fase 2: 

 

 

  

Doelgroep in fase 2 is totaal verschillend maar zeer complementair met de doelgroep in fase 

1 die grotendeels uit bedrijven en industrie bestaat. Vanaf fase 2 is de doelgroep 

voornamelijk huishoudens en handelaars, dus burgers, schoolgemeenschappen, woon

zorgcentra, handelaars. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster 

Kwa timing beogen we 2 jaar na aanleg warmtenet fase 1. 

beoogd Traject warmtenet fase 2:  
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end maar zeer complementair met de doelgroep in fase 

1 die grotendeels uit bedrijven en industrie bestaat. Vanaf fase 2 is de doelgroep 

voornamelijk huishoudens en handelaars, dus burgers, schoolgemeenschappen, woon- en 

wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster 

 



 

3. Warmtenet fase 3: 

 

Fase 3 voorziet in de doorsteek van het warmtenet naar het noorden van de doortocht van 

de N9, enerzijds ter hoogte van de Eikelstraat richting scholencomplex en cultuurcluster (KA, 

CC, BIB) en woon-en zorgcentra met potentieel alle zijstraten waar voldoen

gevonden worden. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster cultuursite.

  

Anderzijds een doorsteek ter hoogte van het Kruger shoppingcenter richting Psychiatrisch 

centrum en zwembadsite en scholencomplex, met potentieel alle zi

klanten gevonden worden. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster 

Hartwijk. 

Kwa timing beogen we 2 jaar na aanleg warmtenet fase 2.

 

beoogd traject warmtenet fase 3:

 

 

 

  

Fase 3 voorziet in de doorsteek van het warmtenet naar het noorden van de doortocht van 

de N9, enerzijds ter hoogte van de Eikelstraat richting scholencomplex en cultuurcluster (KA, 

en zorgcentra met potentieel alle zijstraten waar voldoen

gevonden worden. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster cultuursite.

Anderzijds een doorsteek ter hoogte van het Kruger shoppingcenter richting Psychiatrisch 

centrum en zwembadsite en scholencomplex, met potentieel alle zijstraten waar voldoende 

klanten gevonden worden. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster 

Kwa timing beogen we 2 jaar na aanleg warmtenet fase 2. 

beoogd traject warmtenet fase 3: 
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Fase 3 voorziet in de doorsteek van het warmtenet naar het noorden van de doortocht van 

de N9, enerzijds ter hoogte van de Eikelstraat richting scholencomplex en cultuurcluster (KA, 

en zorgcentra met potentieel alle zijstraten waar voldoende klanten 

gevonden worden. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster cultuursite. 

Anderzijds een doorsteek ter hoogte van het Kruger shoppingcenter richting Psychiatrisch 

jstraten waar voldoende 

klanten gevonden worden. In deze fase wordt ook koppeling voorzien met warmtecluster 

 



 

4. Warmtenet fase 4: 

 

Fase 4 voorziet in de verdere vermazing van het warmtenet overal waar voldoende klanten 

gevonden worden.  

Het restwarmte potentieel van IVM is ruim voldoende om alle gebouwen op grondgebied van 

de stad Eeklo van warmte te voorzien. De mate waarin verdere s

aangesloten worden op het warmtenet hangt volledig af van de economische haalbaarheid 

van bijkomende trajecten. Daarbij spelen de dichtheid van bebouwing, de warmtevraag en 

de evolutie van de gasprijs een bepalende rol. Uitbreidingsproject

wanneer gebouwen dichter bij elkaar staan, er voldoende afname is op het traject, en 

wanneer de gasprijs stijgt. 

Voor de benodigde capaciteit en leveringsgarantie mikken we enerzijds op extra lokale 

backup, en anderzijds op energiebesp

meer gebouwen kunnen verwarmd worden.

Kwa timing beogen we voor bijkomende clusters 2 jaar na aanleg warmtenet fase 3.

 

 

zicht op fase 4: 

 

  

  

Fase 4 voorziet in de verdere vermazing van het warmtenet overal waar voldoende klanten 

Het restwarmte potentieel van IVM is ruim voldoende om alle gebouwen op grondgebied van 

de stad Eeklo van warmte te voorzien. De mate waarin verdere stadsdelen kunnen 

aangesloten worden op het warmtenet hangt volledig af van de economische haalbaarheid 

van bijkomende trajecten. Daarbij spelen de dichtheid van bebouwing, de warmtevraag en 

de evolutie van de gasprijs een bepalende rol. Uitbreidingsprojecten worden rendabeler 

wanneer gebouwen dichter bij elkaar staan, er voldoende afname is op het traject, en 

Voor de benodigde capaciteit en leveringsgarantie mikken we enerzijds op extra lokale 

backup, en anderzijds op energiebesparende maatregelen zodat met dezelfde capaciteit 

meer gebouwen kunnen verwarmd worden. 

Kwa timing beogen we voor bijkomende clusters 2 jaar na aanleg warmtenet fase 3.
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Fase 4 voorziet in de verdere vermazing van het warmtenet overal waar voldoende klanten 

Het restwarmte potentieel van IVM is ruim voldoende om alle gebouwen op grondgebied van 

tadsdelen kunnen 

aangesloten worden op het warmtenet hangt volledig af van de economische haalbaarheid 

van bijkomende trajecten. Daarbij spelen de dichtheid van bebouwing, de warmtevraag en 

en worden rendabeler 

wanneer gebouwen dichter bij elkaar staan, er voldoende afname is op het traject, en 

Voor de benodigde capaciteit en leveringsgarantie mikken we enerzijds op extra lokale 

arende maatregelen zodat met dezelfde capaciteit 

Kwa timing beogen we voor bijkomende clusters 2 jaar na aanleg warmtenet fase 3. 



 

5. Timing warmtenet versus doelstellingen SEcAP Eeklo:

 

De timing van de realisatie van het warmtenet sluit aan bij het realiseren van de 

doelstellingen geformuleerd in het klimaatactieplan van de stad Eeklo (

2030). De potentiële  impact van het warmtenet op de doelstellingen van de 

burgemeestersconvenant  werd  in het klimaatactieplan (SEcAP) van de stad Eeklo door 

studiebureau ZES als volgt begroot.

 

Enerzijds bleek uit de nulmeting door VITO dat in Eeklo de huishoudens de grootste 

uitstoters van broeikasgassen zijn, meer nog dan de industr

voor veel inwoners die dachten dat de industrie de grote uitstoter is, maar anderzijds zal het 

ook adekwate ondersteuningsmaatregelen vergen om daaraan te verhelpen. Voor de 

huishoudens is de uitstoot door aardgas en stook

is het aandeel gas en elektriciteit ongeveer even groot wat een indicatie is voor toepassing 

van elektrische verwarming. Voor industrie en tertiaire sector betekent uitstoot door gas en 

stookolie in Eeklo ca 15.000 ton CO2. Dit geeft samen een besparingspotentieel van ca 

35.000 ton CO2 door aansluiten op het warmtenet, waardoor gas

CO2 uitstoten vervangen worden door warmtewisselaars gevoed met restwarmte en 

omgevingsenergie. 

 

 

5. Timing warmtenet versus doelstellingen SEcAP Eeklo: 

De timing van de realisatie van het warmtenet sluit aan bij het realiseren van de 

doelstellingen geformuleerd in het klimaatactieplan van de stad Eeklo (-40% uitstoot tegen 

2030). De potentiële  impact van het warmtenet op de doelstellingen van de 

stersconvenant  werd  in het klimaatactieplan (SEcAP) van de stad Eeklo door 

studiebureau ZES als volgt begroot. 

Enerzijds bleek uit de nulmeting door VITO dat in Eeklo de huishoudens de grootste 

uitstoters van broeikasgassen zijn, meer nog dan de industrie. Enerzijds opende dit de ogen  

voor veel inwoners die dachten dat de industrie de grote uitstoter is, maar anderzijds zal het 

ook adekwate ondersteuningsmaatregelen vergen om daaraan te verhelpen. Voor de 

huishoudens is de uitstoot door aardgas en stookolie ca 20.000 ton CO2. Voor huishoudens 

is het aandeel gas en elektriciteit ongeveer even groot wat een indicatie is voor toepassing 

van elektrische verwarming. Voor industrie en tertiaire sector betekent uitstoot door gas en 

ton CO2. Dit geeft samen een besparingspotentieel van ca 

door aansluiten op het warmtenet, waardoor gas- en stookolieketels die 

CO2 uitstoten vervangen worden door warmtewisselaars gevoed met restwarmte en 
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De timing van de realisatie van het warmtenet sluit aan bij het realiseren van de 

40% uitstoot tegen 

2030). De potentiële  impact van het warmtenet op de doelstellingen van de 

stersconvenant  werd  in het klimaatactieplan (SEcAP) van de stad Eeklo door 

Enerzijds bleek uit de nulmeting door VITO dat in Eeklo de huishoudens de grootste 

ie. Enerzijds opende dit de ogen  

voor veel inwoners die dachten dat de industrie de grote uitstoter is, maar anderzijds zal het 

ook adekwate ondersteuningsmaatregelen vergen om daaraan te verhelpen. Voor de 

olie ca 20.000 ton CO2. Voor huishoudens 

is het aandeel gas en elektriciteit ongeveer even groot wat een indicatie is voor toepassing 

van elektrische verwarming. Voor industrie en tertiaire sector betekent uitstoot door gas en 

ton CO2. Dit geeft samen een besparingspotentieel van ca 

en stookolieketels die 

CO2 uitstoten vervangen worden door warmtewisselaars gevoed met restwarmte en 

 



 

In de doelstellingen van het klimaatplan Eeklo (SEcAP) werd anderzijds voorzien dat het 

warmtenet tegen 2030  moet instaan voor een besparing van ca 

Dat betekent dat de stad Eeklo erop rekent dat binnen 10 jaar de helft (50%) van de gas

stookolieketels in Eeklo (huishoudens, handelaars en industrie) vervangen zijn door 

aansluitingen op het warmtenet. Dat is ambitieuzer dan de aansluitingsgraad bij uitbreiding 

van warmtenetten in Denemarken (35%).

Daarnaast rekent het stadsbestuur op bijkome

individuele inspanningen op vlak van energiebesparing door huishoudens, handelaars en 

industrie, waaronder individuele investeringen in warmtepompen en isolatie.

 

 

 

 

  

ellingen van het klimaatplan Eeklo (SEcAP) werd anderzijds voorzien dat het 

warmtenet tegen 2030  moet instaan voor een besparing van ca 17.000 ton CO2

Dat betekent dat de stad Eeklo erop rekent dat binnen 10 jaar de helft (50%) van de gas

ookolieketels in Eeklo (huishoudens, handelaars en industrie) vervangen zijn door 

aansluitingen op het warmtenet. Dat is ambitieuzer dan de aansluitingsgraad bij uitbreiding 

van warmtenetten in Denemarken (35%). 

Daarnaast rekent het stadsbestuur op bijkomend ca 30.000 ton CO2 besparing door 

individuele inspanningen op vlak van energiebesparing door huishoudens, handelaars en 

industrie, waaronder individuele investeringen in warmtepompen en isolatie.
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ellingen van het klimaatplan Eeklo (SEcAP) werd anderzijds voorzien dat het 

17.000 ton CO2 uitstoot. 

Dat betekent dat de stad Eeklo erop rekent dat binnen 10 jaar de helft (50%) van de gas- en 

ookolieketels in Eeklo (huishoudens, handelaars en industrie) vervangen zijn door 

aansluitingen op het warmtenet. Dat is ambitieuzer dan de aansluitingsgraad bij uitbreiding 

besparing door 

individuele inspanningen op vlak van energiebesparing door huishoudens, handelaars en 

industrie, waaronder individuele investeringen in warmtepompen en isolatie. 

 



 

Hoofdstuk 5. Vereisten en engagementen concessiehouder

 

 

1. Rechtstreekse burgerparticipatie 35%

 

De concessiehouders Veolia en Ecopower werken in voorbereidingsfase samen onder de 

vorm van een THV - tijdelijke handelsvennootschap 

‘WarmtenetEeklo’. Conform de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht is de THV 

recentelijk omgevormd tot maatschap. De doelstelling is het aanleggen en exploiteren van 

een groot warmtenet op basis van restwarmte en omgevingsenergie, al dan nie

waarbij aparte warmte clusters of warmte

afwachting tot aansluiting op het grote warmtenet. Deze warmte clusters worden zo 

gepercipieerd dat ze opzichzelfstaand economisch rendabel zijn en  de stookplaatsen

aansluiting op het grote warmtenet dienst doen als bijstook en backup installaties voor het 

grote warmtenet. De investeringen die daarmee gepaard gaan zullen proportioneel gedragen 

worden door de concessiehouders Veolia (65%) en Ecopower (35%). Dit gar

reeds in aanloopfase 35% van het totale investeringsbedrag coöperatief wordt ingevuld via 

Ecopower cvba. In de aanloopfase en de realisatie van potentiële warmte clusters zullen de 

betrokken inwoners en bedrijven uitgenodigd worden tot rechtstr

burgercoöperatie Ecopower. Openstelling voor alle inwoners en bedrijven van Eeklo volgt bij 

start aanleg grote warmtenet fase 1.

 

Zodra aan de voorwaarden voor het nemen van de investeringsbeslissing voor realisatie van 

fase 1 van het grote warmtenet voldaan wordt (subsidiedossier, restwarmtevergoeding, 

afnamevolumes) zullen de concessiehouders het initiatief nemen om samen met de 

betrokken partners een SPV op te richten zoals voorzien in artikel 20 van de 

concessieovereenkomst. Op vandaag zijn dat Veolia nv, Ecopower cvba en Volterra cvba

die zich daartoe geëngageerd heeft dmv een LOI 

 

Zoals aangegeven in het aanbod van concessiehouder  zien we IVM nog steeds als 

volwaardige partner binnen het warmtenet project. Omdat het samen

warmtenetten de duurzaamste samenwerkingsvorm blijkt, een model dat werkt op lange 

termijn voor alle partners binnen het project doordat het gemeenschappelijke belangen 

creëert. Besprekingen met IVM zijn lopende, er is een technische werkgroep voor de 

uitkoppeling van restwarmte en een financiële werkgroep voor het in kaart brengen van 

risico’s en opportuniteiten voor IVM indien ze als volwaardige partner participeren in de SPV. 

Op die manier kan IVM niet alleen een gigantische maatschappelijke meerwaarde 

(klimaatverandering) maar tevens extra inkomsten verwerven (dividend SPV). 

Hoofdstuk 5. Vereisten en engagementen concessiehouder 

1. Rechtstreekse burgerparticipatie 35% 

De concessiehouders Veolia en Ecopower werken in voorbereidingsfase samen onder de 

tijdelijke handelsvennootschap - en noemen onze samenwer

‘WarmtenetEeklo’. Conform de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht is de THV 

recentelijk omgevormd tot maatschap. De doelstelling is het aanleggen en exploiteren van 

een groot warmtenet op basis van restwarmte en omgevingsenergie, al dan nie

waarbij aparte warmte clusters of warmte-eilanden kunnen gerealiseerd worden in 

afwachting tot aansluiting op het grote warmtenet. Deze warmte clusters worden zo 

gepercipieerd dat ze opzichzelfstaand economisch rendabel zijn en  de stookplaatsen

aansluiting op het grote warmtenet dienst doen als bijstook en backup installaties voor het 

grote warmtenet. De investeringen die daarmee gepaard gaan zullen proportioneel gedragen 

worden door de concessiehouders Veolia (65%) en Ecopower (35%). Dit gar

reeds in aanloopfase 35% van het totale investeringsbedrag coöperatief wordt ingevuld via 

Ecopower cvba. In de aanloopfase en de realisatie van potentiële warmte clusters zullen de 

betrokken inwoners en bedrijven uitgenodigd worden tot rechtstreekse burgerparticipatie via 

burgercoöperatie Ecopower. Openstelling voor alle inwoners en bedrijven van Eeklo volgt bij 

start aanleg grote warmtenet fase 1. 

Zodra aan de voorwaarden voor het nemen van de investeringsbeslissing voor realisatie van 

van het grote warmtenet voldaan wordt (subsidiedossier, restwarmtevergoeding, 

afnamevolumes) zullen de concessiehouders het initiatief nemen om samen met de 

betrokken partners een SPV op te richten zoals voorzien in artikel 20 van de 

Op vandaag zijn dat Veolia nv, Ecopower cvba en Volterra cvba

die zich daartoe geëngageerd heeft dmv een LOI - intentieverklaring.  

Zoals aangegeven in het aanbod van concessiehouder  zien we IVM nog steeds als 

volwaardige partner binnen het warmtenet project. Omdat het samen-in-bad

warmtenetten de duurzaamste samenwerkingsvorm blijkt, een model dat werkt op lange 

or alle partners binnen het project doordat het gemeenschappelijke belangen 

creëert. Besprekingen met IVM zijn lopende, er is een technische werkgroep voor de 

uitkoppeling van restwarmte en een financiële werkgroep voor het in kaart brengen van 

opportuniteiten voor IVM indien ze als volwaardige partner participeren in de SPV. 

Op die manier kan IVM niet alleen een gigantische maatschappelijke meerwaarde 

(klimaatverandering) maar tevens extra inkomsten verwerven (dividend SPV). 
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De concessiehouders Veolia en Ecopower werken in voorbereidingsfase samen onder de 

en noemen onze samenwerking  

‘WarmtenetEeklo’. Conform de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht is de THV 

recentelijk omgevormd tot maatschap. De doelstelling is het aanleggen en exploiteren van 

een groot warmtenet op basis van restwarmte en omgevingsenergie, al dan niet in fases 

eilanden kunnen gerealiseerd worden in 

afwachting tot aansluiting op het grote warmtenet. Deze warmte clusters worden zo 

gepercipieerd dat ze opzichzelfstaand economisch rendabel zijn en  de stookplaatsen na 

aansluiting op het grote warmtenet dienst doen als bijstook en backup installaties voor het 

grote warmtenet. De investeringen die daarmee gepaard gaan zullen proportioneel gedragen 

worden door de concessiehouders Veolia (65%) en Ecopower (35%). Dit garandeert dat 

reeds in aanloopfase 35% van het totale investeringsbedrag coöperatief wordt ingevuld via 

Ecopower cvba. In de aanloopfase en de realisatie van potentiële warmte clusters zullen de 

eekse burgerparticipatie via 

burgercoöperatie Ecopower. Openstelling voor alle inwoners en bedrijven van Eeklo volgt bij 

Zodra aan de voorwaarden voor het nemen van de investeringsbeslissing voor realisatie van 

van het grote warmtenet voldaan wordt (subsidiedossier, restwarmtevergoeding, 

afnamevolumes) zullen de concessiehouders het initiatief nemen om samen met de 

betrokken partners een SPV op te richten zoals voorzien in artikel 20 van de 

Op vandaag zijn dat Veolia nv, Ecopower cvba en Volterra cvba-so, 

Zoals aangegeven in het aanbod van concessiehouder  zien we IVM nog steeds als 

bad-model voor 

warmtenetten de duurzaamste samenwerkingsvorm blijkt, een model dat werkt op lange 

or alle partners binnen het project doordat het gemeenschappelijke belangen 

creëert. Besprekingen met IVM zijn lopende, er is een technische werkgroep voor de 

uitkoppeling van restwarmte en een financiële werkgroep voor het in kaart brengen van 

opportuniteiten voor IVM indien ze als volwaardige partner participeren in de SPV. 

Op die manier kan IVM niet alleen een gigantische maatschappelijke meerwaarde 

(klimaatverandering) maar tevens extra inkomsten verwerven (dividend SPV).  



 

 

Een investeringsbeslissing voor fase1 vergt veel kapitaal, wat meteen ook het ideale moment 

is om het grotere publiek te betrekken, startend met inwoners en bedrijven op grondgebied 

van Eeklo met uitbreiding naar het Meetjesland en de IVM

burgerparticipatie zal het benodigde burger kapitaal verzameld worden door de coöperatieve 

partners Ecopower en Volterra, samen goed voor 35% van het investeringsbedrag. Daarvoor 

zal tijdig een communicatieplan worden opgesteld in overleg met de partners en d

heeft weinig zin om het grote publiek vroeger te betrekken omdat in de aanloopfase en 

realisatie van potentiële warmte clusters slechts een  beperkte behoefte is aan kapitaal en 

traject fase 1 de bedrijventerreinen aandoet. Hierdoor is in elke 

gegarandeerd en krijgen in eerste instantie de betrokken burgers eerste kans om te 

participeren.  

 

 

2. Bijkomende engagementen concessiehouder 

 

Het voorstel van de concessiehouder om naast het warmtenet bijkomende meerwaarde te

creëren voor stad en inwoners met sociale engagementen bestaat uit 4 nevenprojecten. 

Deze engagementen sluiten aan bij de klimaatplannen van de stad Eeklo en het realiseren 

van de burgemeestersconvenant samen met de bevolking. Het overstijgt gangbare 

financieringsprojecten doordat de financiering niet het doel maar wel het middel is om alle 

inwoners - ook de kansengroepen 

uitwerking ervan gebeurt in overleg met de stad Eeklo via een werkgroep, de uit

neemt aanvang bij realisatie fase 1 van het grote warmtenet. 

  

sbeslissing voor fase1 vergt veel kapitaal, wat meteen ook het ideale moment 

is om het grotere publiek te betrekken, startend met inwoners en bedrijven op grondgebied 

van Eeklo met uitbreiding naar het Meetjesland en de IVM-gemeenten. Via rechtstreekse 

gerparticipatie zal het benodigde burger kapitaal verzameld worden door de coöperatieve 

partners Ecopower en Volterra, samen goed voor 35% van het investeringsbedrag. Daarvoor 

zal tijdig een communicatieplan worden opgesteld in overleg met de partners en d

heeft weinig zin om het grote publiek vroeger te betrekken omdat in de aanloopfase en 

realisatie van potentiële warmte clusters slechts een  beperkte behoefte is aan kapitaal en 

traject fase 1 de bedrijventerreinen aandoet. Hierdoor is in elke fase 35% burgerparticipatie 

gegarandeerd en krijgen in eerste instantie de betrokken burgers eerste kans om te 

2. Bijkomende engagementen concessiehouder  

Het voorstel van de concessiehouder om naast het warmtenet bijkomende meerwaarde te

creëren voor stad en inwoners met sociale engagementen bestaat uit 4 nevenprojecten. 

Deze engagementen sluiten aan bij de klimaatplannen van de stad Eeklo en het realiseren 

van de burgemeestersconvenant samen met de bevolking. Het overstijgt gangbare 

ncieringsprojecten doordat de financiering niet het doel maar wel het middel is om alle 

ook de kansengroepen -  te betrekken bij de realisatie van klimaatplannen. De 

uitwerking ervan gebeurt in overleg met de stad Eeklo via een werkgroep, de uit

neemt aanvang bij realisatie fase 1 van het grote warmtenet.  
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sbeslissing voor fase1 vergt veel kapitaal, wat meteen ook het ideale moment 

is om het grotere publiek te betrekken, startend met inwoners en bedrijven op grondgebied 

gemeenten. Via rechtstreekse 

gerparticipatie zal het benodigde burger kapitaal verzameld worden door de coöperatieve 

partners Ecopower en Volterra, samen goed voor 35% van het investeringsbedrag. Daarvoor 

zal tijdig een communicatieplan worden opgesteld in overleg met de partners en de stad. Het 

heeft weinig zin om het grote publiek vroeger te betrekken omdat in de aanloopfase en 

realisatie van potentiële warmte clusters slechts een  beperkte behoefte is aan kapitaal en 

fase 35% burgerparticipatie 

gegarandeerd en krijgen in eerste instantie de betrokken burgers eerste kans om te 

Het voorstel van de concessiehouder om naast het warmtenet bijkomende meerwaarde te 

creëren voor stad en inwoners met sociale engagementen bestaat uit 4 nevenprojecten. 

Deze engagementen sluiten aan bij de klimaatplannen van de stad Eeklo en het realiseren 

van de burgemeestersconvenant samen met de bevolking. Het overstijgt gangbare 

ncieringsprojecten doordat de financiering niet het doel maar wel het middel is om alle 

te betrekken bij de realisatie van klimaatplannen. De 

uitwerking ervan gebeurt in overleg met de stad Eeklo via een werkgroep, de uitvoering 



 

Engagementen Lijst concessiehouder:

 

❏ PROJECT ‘ECOTRAJECT’ 

❏ PROJECT ‘ADOPTEER EEN LANTAARNPAAL’ 

❏ PROJECT ‘PV OP SOCIALE WONINGEN’ 

❏ PROJECT ‘DOE IETS SLIM MET JE ENERGIEMETERS’ 

 

 

2.1. PROJECT ‘ECOTRAJECT’ 
 

Het uitwerken van een ‘Ecotraject’ voor particulieren woonachtig te Eeklo, is een 

begeleidingstraject voor diepe energierenovatie van particuliere woningen (zie 

pilootprojecten Ecopower te Asse en Beersel in samenwerking met de ‘Kyotomobiel’ 

van Pajopower). Het ontzorgt

niet goed weten hoe eraan te beginnen en hoe de juiste keuzes te maken. Het 

Ecotraject begint met een grondige analyse van uw woning. U vult de online 

Quickscan in met alle nodige gegevens zodat we de energ

kaart kunnen brengen. Daarna brengt de energie begeleider een bezoek bij u thuis. 

Hij bekijkt de woning van boven tot onder en bestudeert uw verwarmingssysteem. 

Vervolgens krijgt u een uitgebreid energierapport van uw woning waa

slag kunt. Zo vertrekt u met kennis van zaken naar een bouw

contacteert u aannemers van uw keuze met een duidelijk beeld van de beste opties 

en laat u zich niet beïnvloeden door verkooppraatjes. De offertes worden samen 

gescreend zodat u een onderbouwde beslissing kan nemen wat u door wie laat 

renoveren.  

Engagementen Lijst concessiehouder: 

PROJECT ‘ECOTRAJECT’ - ONTZORGING WONINGRENOVATIE 

PROJECT ‘ADOPTEER EEN LANTAARNPAAL’ - LED OPENBARE VERLICHTING

PROJECT ‘PV OP SOCIALE WONINGEN’ - ENERGIE ARMOEDEBESTRIJDING

PROJECT ‘DOE IETS SLIM MET JE ENERGIEMETERS’ - METEN IS WETEN

2.1. PROJECT ‘ECOTRAJECT’ - ONTZORGING WONINGRENOVATIE 

Het uitwerken van een ‘Ecotraject’ voor particulieren woonachtig te Eeklo, is een 

or diepe energierenovatie van particuliere woningen (zie 

pilootprojecten Ecopower te Asse en Beersel in samenwerking met de ‘Kyotomobiel’ 

ontzorgt huishoudens die hun woning willen renoveren maar 

niet goed weten hoe eraan te beginnen en hoe de juiste keuzes te maken. Het 

Ecotraject begint met een grondige analyse van uw woning. U vult de online 

Quickscan in met alle nodige gegevens zodat we de energiesituatie van uw woning in 

kaart kunnen brengen. Daarna brengt de energie begeleider een bezoek bij u thuis. 

Hij bekijkt de woning van boven tot onder en bestudeert uw verwarmingssysteem. 

Vervolgens krijgt u een uitgebreid energierapport van uw woning waa

slag kunt. Zo vertrekt u met kennis van zaken naar een bouw- of renovatie beurs, 

contacteert u aannemers van uw keuze met een duidelijk beeld van de beste opties 

en laat u zich niet beïnvloeden door verkooppraatjes. De offertes worden samen 

escreend zodat u een onderbouwde beslissing kan nemen wat u door wie laat 
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ONTZORGING WONINGRENOVATIE  

LED OPENBARE VERLICHTING 

ENERGIE ARMOEDEBESTRIJDING 

METEN IS WETEN 

 

ONTZORGING WONINGRENOVATIE  

Het uitwerken van een ‘Ecotraject’ voor particulieren woonachtig te Eeklo, is een 

or diepe energierenovatie van particuliere woningen (zie 

pilootprojecten Ecopower te Asse en Beersel in samenwerking met de ‘Kyotomobiel’ 

huishoudens die hun woning willen renoveren maar 

niet goed weten hoe eraan te beginnen en hoe de juiste keuzes te maken. Het 

Ecotraject begint met een grondige analyse van uw woning. U vult de online 

iesituatie van uw woning in 

kaart kunnen brengen. Daarna brengt de energie begeleider een bezoek bij u thuis. 

Hij bekijkt de woning van boven tot onder en bestudeert uw verwarmingssysteem. 

Vervolgens krijgt u een uitgebreid energierapport van uw woning waarmee u aan de 

of renovatie beurs, 

contacteert u aannemers van uw keuze met een duidelijk beeld van de beste opties 

en laat u zich niet beïnvloeden door verkooppraatjes. De offertes worden samen 

escreend zodat u een onderbouwde beslissing kan nemen wat u door wie laat 



 

Op https://www.ecopower.be/nieuws/het

energiebewust-en-efficient

ziet u een samenvatting van de gevolgde aanpak. In overleg met OCMW en de 

sociale huisvestingsmaatschappij kan bekeken worden of en hoe dit aanbod ka

aangepast worden voor toepassing op woningen van kansarmen.

 

 

2.2.  PROJECT ‘ADOPTEER EEN LANTAARNPAAL’ 

VERLICHTING 

 

Het uitwerken van een REG

verlichting verduurzaamd wordt door toepas

gedragen lichtplan met een slimme doof

uitsparen is er een die we niet moeten produceren noch betalen. Openbare 

verlichting is belangrijk voor enerzijds de veiligheid maar anderzij

veiligheidsgevoel waarvoor een draagvlak bij de bevolking belangrijk is. Het is tevens 

een belangrijke uitgavenpost voor steden en gemeenten. De bevolking betrekken bij 

de investeringen via het systeem van derdepartijfinanciering met rechtstreekse 

burgerparticipatie zorgt  voor budgettaire ruimte voor de stad, die daarmee kan 

inzetten op ondersteuningsmaatregelen uitvoering klimaatplan (zie pilootproject 

Pajopower in Halle https://cvba.pajopower.be/projecten/adopteer

led-lamp/). Want elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Zo neem je 

inwoners mee in een positief klimaat verhaal met baten en neem je ze op sleeptouw 

om ook binnen hun eigen 

energie efficiëntie en hernieuwbare energie zoals de klimaatplannen vereisen. Door 

een lantaarnpaal te ‘adopteren’ stijgt ook de waardering en zorg voor de publieke 

ruimte.  

 

 

2.3. PROJECT ‘PV OP SOCIALE

 

Samen met de stad Eeklo en de sociale huisvestingsmaatschappij bekijken we om 

collectieve PV te installeren op sociale woningen via het systeem van 

derdepartijfinanciering met rechtstreekse burgerparticipatie. Door het volleggen van 

de geschikte daken beogen we collectief zonnedelen waarbij sociale huurders en 

buurtbewoners letterlijk en figuurlijk verbonden worden. De impact voor de 

energiefactuur van de sociale bewoners is een flinke reductie door gebruik van 

goedkopere zonnestroom van het dak

kansarmoede. Het effect voor de buurtbewoners is dat de overproductie  via een 

burgercoöperatie letterlijk groene stroom uit de eigen buurt én van eigen kweek thuis 

geleverd krijgen. Tegelijk neemt het aandeel hernieuwb

sterk toe, wat gunstig is voor het realiseren van klimaatplannen binnen de 

burgemeestersconvenant.

https://www.ecopower.be/nieuws/het-ecotraject-een-must-voor-

efficient-wilt-renoveren  

ziet u een samenvatting van de gevolgde aanpak. In overleg met OCMW en de 

sociale huisvestingsmaatschappij kan bekeken worden of en hoe dit aanbod ka

aangepast worden voor toepassing op woningen van kansarmen. 

2.2.  PROJECT ‘ADOPTEER EEN LANTAARNPAAL’ - LED OPENBARE 

Het uitwerken van een REG-project ‘adopteer een lantaarnpaal’, waarbij openbare 

verlichting verduurzaamd wordt door toepassen van  LED-technologie binnen een 

gedragen lichtplan met een slimme doof- en dim-strategie. Want elke kWH die we 

uitsparen is er een die we niet moeten produceren noch betalen. Openbare 

verlichting is belangrijk voor enerzijds de veiligheid maar anderzijds het 

veiligheidsgevoel waarvoor een draagvlak bij de bevolking belangrijk is. Het is tevens 

een belangrijke uitgavenpost voor steden en gemeenten. De bevolking betrekken bij 

de investeringen via het systeem van derdepartijfinanciering met rechtstreekse 

urgerparticipatie zorgt  voor budgettaire ruimte voor de stad, die daarmee kan 

inzetten op ondersteuningsmaatregelen uitvoering klimaatplan (zie pilootproject 

https://cvba.pajopower.be/projecten/adopteer-je

). Want elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Zo neem je 

inwoners mee in een positief klimaat verhaal met baten en neem je ze op sleeptouw 

om ook binnen hun eigen huishouden in te zetten op rationeel energiegebruik, 

energie efficiëntie en hernieuwbare energie zoals de klimaatplannen vereisen. Door 

een lantaarnpaal te ‘adopteren’ stijgt ook de waardering en zorg voor de publieke 

2.3. PROJECT ‘PV OP SOCIALE WONINGEN’ 

Samen met de stad Eeklo en de sociale huisvestingsmaatschappij bekijken we om 

collectieve PV te installeren op sociale woningen via het systeem van 

derdepartijfinanciering met rechtstreekse burgerparticipatie. Door het volleggen van 

e daken beogen we collectief zonnedelen waarbij sociale huurders en 

buurtbewoners letterlijk en figuurlijk verbonden worden. De impact voor de 

energiefactuur van de sociale bewoners is een flinke reductie door gebruik van 

goedkopere zonnestroom van het dak wat gunstig is voor bestrijding van 

kansarmoede. Het effect voor de buurtbewoners is dat de overproductie  via een 

burgercoöperatie letterlijk groene stroom uit de eigen buurt én van eigen kweek thuis 

geleverd krijgen. Tegelijk neemt het aandeel hernieuwbare energie in de stad Eeklo 

sterk toe, wat gunstig is voor het realiseren van klimaatplannen binnen de 

burgemeestersconvenant. 
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-wie-

ziet u een samenvatting van de gevolgde aanpak. In overleg met OCMW en de 

sociale huisvestingsmaatschappij kan bekeken worden of en hoe dit aanbod kan 

 

LED OPENBARE 

project ‘adopteer een lantaarnpaal’, waarbij openbare 

technologie binnen een 

strategie. Want elke kWH die we 

uitsparen is er een die we niet moeten produceren noch betalen. Openbare 

ds het 

veiligheidsgevoel waarvoor een draagvlak bij de bevolking belangrijk is. Het is tevens 

een belangrijke uitgavenpost voor steden en gemeenten. De bevolking betrekken bij 

de investeringen via het systeem van derdepartijfinanciering met rechtstreekse 

urgerparticipatie zorgt  voor budgettaire ruimte voor de stad, die daarmee kan 

inzetten op ondersteuningsmaatregelen uitvoering klimaatplan (zie pilootproject 

je-energiezuinige-

). Want elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Zo neem je 

inwoners mee in een positief klimaat verhaal met baten en neem je ze op sleeptouw 

huishouden in te zetten op rationeel energiegebruik, 

energie efficiëntie en hernieuwbare energie zoals de klimaatplannen vereisen. Door 

een lantaarnpaal te ‘adopteren’ stijgt ook de waardering en zorg voor de publieke 

Samen met de stad Eeklo en de sociale huisvestingsmaatschappij bekijken we om 

collectieve PV te installeren op sociale woningen via het systeem van 

derdepartijfinanciering met rechtstreekse burgerparticipatie. Door het volleggen van 

e daken beogen we collectief zonnedelen waarbij sociale huurders en 

buurtbewoners letterlijk en figuurlijk verbonden worden. De impact voor de 

energiefactuur van de sociale bewoners is een flinke reductie door gebruik van 

wat gunstig is voor bestrijding van 

kansarmoede. Het effect voor de buurtbewoners is dat de overproductie  via een 

burgercoöperatie letterlijk groene stroom uit de eigen buurt én van eigen kweek thuis 

are energie in de stad Eeklo 

sterk toe, wat gunstig is voor het realiseren van klimaatplannen binnen de 



 

 

2.4. PROJECT ‘DOE IETS SLIM MET JE ENERGIEMETERS’

 

Meten is weten, inzicht krijgen op uw energieverbruik is de eerste stap naar

bewustwording en het nemen van besparende maatregelen. Concessiehouder doet 

het aanbod voor het gebruik van het online monitoringsysteem EnergieID door het 

opzetten van een ‘gebruikersgroep’ voor alle inwoners van Eeklo waardoor deze hun 

energieverbruik online kunnen ingeven en opvolgen en vergelijken met gelijkaardige 

woningen (zie gebruikersgroep inwoners stad Mechelen 

https://www.energieid.be/groups/MechelenKlimaatneutraal

  

 

3. NMDA-principe & ontzorging

 

Niet Meer Dan Anders - principe betekent dat een warmtenet klant niet meer mag betalen 

voor zijn warmtebehoefte dan een individuele gasgestookte oplossing. Dit principe werd 

uitgewerkt en wordt toegepast in Nederland. Referentie = centrale verwarming met g

en gasboiler. Voor het verbruik wordt gerefereerd naar de officiële evolutie van de 

aardgasprijzen voor huishoudens 

de CREG, zie www.creg.be/nl/evolprix.html

Door aan te sluiten op het  warmtenet wordt de klant volledig ontzorgt, WarmtenetEeklo 

investeert in het warmtenet met backup alsook in het warmte

klant hoeft dus zelf niets te investeren en ontvangt duu

dit betekent: 

❏ geen gasfactuur meer 

❏ geen onderhoud(kost) gasketel (onderhoud en keuringen) 

❏ geen wisselstukken gasketel (herstelling) 

❏ geen elektriciteitsverbruik gasketel

❏ geen aankoop- noch vernieuwingskost installatie (vervanging) 

❏ geen risico op CO vergiftiging 

❏ gebruik maken van aanwezige backups in het warmtenet zodat dezelfde 

betrouwbaarheid als gas- en elektriciteitsnet  

❏ 24/24 uur wachtdienst bij problemen

❏ Vast energetisch rendement

❏ verduurzaming warmtebehoefte zonder eigen investering (bvb warmtepomp)

 

  

2.4. PROJECT ‘DOE IETS SLIM MET JE ENERGIEMETERS’

Meten is weten, inzicht krijgen op uw energieverbruik is de eerste stap naar

bewustwording en het nemen van besparende maatregelen. Concessiehouder doet 

het aanbod voor het gebruik van het online monitoringsysteem EnergieID door het 

opzetten van een ‘gebruikersgroep’ voor alle inwoners van Eeklo waardoor deze hun 

nline kunnen ingeven en opvolgen en vergelijken met gelijkaardige 

woningen (zie gebruikersgroep inwoners stad Mechelen - 

https://www.energieid.be/groups/MechelenKlimaatneutraal  ) 

principe & ontzorging 

principe betekent dat een warmtenet klant niet meer mag betalen 

voor zijn warmtebehoefte dan een individuele gasgestookte oplossing. Dit principe werd 

uitgewerkt en wordt toegepast in Nederland. Referentie = centrale verwarming met g

en gasboiler. Voor het verbruik wordt gerefereerd naar de officiële evolutie van de 

aardgasprijzen voor huishoudens - kmo’s - industrie zoals maandelijks gerapporteerd door 

be/nl/evolprix.html.  

Door aan te sluiten op het  warmtenet wordt de klant volledig ontzorgt, WarmtenetEeklo 

investeert in het warmtenet met backup alsook in het warmte-afgifte-unit bij hem thuis. De 

klant hoeft dus zelf niets te investeren en ontvangt duurzame warmte tegen een gelijke kost, 

 

geen onderhoud(kost) gasketel (onderhoud en keuringen)  

geen wisselstukken gasketel (herstelling)  

geen elektriciteitsverbruik gasketel 

noch vernieuwingskost installatie (vervanging)  

geen risico op CO vergiftiging  

gebruik maken van aanwezige backups in het warmtenet zodat dezelfde 

en elektriciteitsnet   

24/24 uur wachtdienst bij problemen 

etisch rendement 

verduurzaming warmtebehoefte zonder eigen investering (bvb warmtepomp)
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2.4. PROJECT ‘DOE IETS SLIM MET JE ENERGIEMETERS’ 

Meten is weten, inzicht krijgen op uw energieverbruik is de eerste stap naar 

bewustwording en het nemen van besparende maatregelen. Concessiehouder doet 

het aanbod voor het gebruik van het online monitoringsysteem EnergieID door het 

opzetten van een ‘gebruikersgroep’ voor alle inwoners van Eeklo waardoor deze hun 

nline kunnen ingeven en opvolgen en vergelijken met gelijkaardige 

principe betekent dat een warmtenet klant niet meer mag betalen 

voor zijn warmtebehoefte dan een individuele gasgestookte oplossing. Dit principe werd 

uitgewerkt en wordt toegepast in Nederland. Referentie = centrale verwarming met gasketel 

en gasboiler. Voor het verbruik wordt gerefereerd naar de officiële evolutie van de 

industrie zoals maandelijks gerapporteerd door 

Door aan te sluiten op het  warmtenet wordt de klant volledig ontzorgt, WarmtenetEeklo 

unit bij hem thuis. De 

rzame warmte tegen een gelijke kost, 

gebruik maken van aanwezige backups in het warmtenet zodat dezelfde 

verduurzaming warmtebehoefte zonder eigen investering (bvb warmtepomp) 



 

Het NMDA principe is gebaseerd op de investering, preventief en correctief onderhoud, de 

nodige  wisselstukken voor herstellingen van een gasverwarmingstoestel dat b

aan de huidige technische normen. Dit is de referentiebasis welke als vergelijking gebruikt 

wordt om een prijsniveau te bepalen naar vaste kosten toe van het toestel zelf. 

 

Wij gaan er van uit dat het verwarmingsrendement van de CV installatie 

warm water van bestaande en nieuwbouwwoningen zeer verschillend is. Daarvoor gaan wij 

een verdeelsleutel opmaken waarin er een gemiddelde zal berekend worden i.f.v. bestaande 

en nieuwbouwwoningen. Wij refereren hiervoor naar de methodie

Consument & Markt) in Nederland gebruikt. In de prijsopbouw zal er rekening gehouden 

worden met een vast en variabele component.  In Nederland houdt men rekening met een 

SWW rendement van 65% en een CV rendement van 90%, met andere

algemeen rendement van ongeveer 78% voor de bestaande situatie voor een 

gebouwenpatrimonium met mix van zowel oud als nieuwbouw.

 

Voorbeeld voor een huishouden met warmteverbruik van 16.000 kWh per jaar:

 

In  bijlage “tarievenregeling warmte

onderdeel van de ‘principeovereenkomst voor aansluiting op warmtenet en levering van 

warmte’ 

 

Zie bijlage 7 ‘TARIEVENREGELING warmtenet eeklo’

 

 

 

  

Het NMDA principe is gebaseerd op de investering, preventief en correctief onderhoud, de 

nodige  wisselstukken voor herstellingen van een gasverwarmingstoestel dat b

aan de huidige technische normen. Dit is de referentiebasis welke als vergelijking gebruikt 

wordt om een prijsniveau te bepalen naar vaste kosten toe van het toestel zelf. 

Wij gaan er van uit dat het verwarmingsrendement van de CV installatie en van het sanitair 

warm water van bestaande en nieuwbouwwoningen zeer verschillend is. Daarvoor gaan wij 

een verdeelsleutel opmaken waarin er een gemiddelde zal berekend worden i.f.v. bestaande 

en nieuwbouwwoningen. Wij refereren hiervoor naar de methodiek welke ACM (Autoriteit, 

Consument & Markt) in Nederland gebruikt. In de prijsopbouw zal er rekening gehouden 

worden met een vast en variabele component.  In Nederland houdt men rekening met een 

SWW rendement van 65% en een CV rendement van 90%, met andere woorden een 

algemeen rendement van ongeveer 78% voor de bestaande situatie voor een 

gebouwenpatrimonium met mix van zowel oud als nieuwbouw. 

Voorbeeld voor een huishouden met warmteverbruik van 16.000 kWh per jaar:

In  bijlage “tarievenregeling warmteneteeklo” wordt dit in detail besproken. Deze bijlage is 

onderdeel van de ‘principeovereenkomst voor aansluiting op warmtenet en levering van 

Zie bijlage 7 ‘TARIEVENREGELING warmtenet eeklo’ 
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Het NMDA principe is gebaseerd op de investering, preventief en correctief onderhoud, de 

nodige  wisselstukken voor herstellingen van een gasverwarmingstoestel dat beantwoordt 

aan de huidige technische normen. Dit is de referentiebasis welke als vergelijking gebruikt 

wordt om een prijsniveau te bepalen naar vaste kosten toe van het toestel zelf.  

en van het sanitair 

warm water van bestaande en nieuwbouwwoningen zeer verschillend is. Daarvoor gaan wij 

een verdeelsleutel opmaken waarin er een gemiddelde zal berekend worden i.f.v. bestaande 

k welke ACM (Autoriteit, 

Consument & Markt) in Nederland gebruikt. In de prijsopbouw zal er rekening gehouden 

worden met een vast en variabele component.  In Nederland houdt men rekening met een 

woorden een 

algemeen rendement van ongeveer 78% voor de bestaande situatie voor een 

Voorbeeld voor een huishouden met warmteverbruik van 16.000 kWh per jaar: 

 

neteeklo” wordt dit in detail besproken. Deze bijlage is 

onderdeel van de ‘principeovereenkomst voor aansluiting op warmtenet en levering van 



 

4. warmteafname stadsgebouwen met 10% korting

 

De stad Eeklo kreeg  de keuze tussen 5% participeren in de SPV of 10% korting op de 

warmtelevering via het warmtenet aan publieke gebouwen en koos voor de korting. Deze 

korting voor warmteafname van publieke gebouwen wordt van kracht vanaf het moment dat 

het betrokken publiek gebouw aangesloten is  op het  warmtenet. Zolang een publiek 

gebouw deel uitmaakt van een opzichzelfstaande warmtecluster is het NMDA

toepassing op alle afnemers in de cluster om de economische haalbaarheid van de 

warmtecluster niet te hypothekeren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. warmteafname stadsgebouwen met 10% korting 

De stad Eeklo kreeg  de keuze tussen 5% participeren in de SPV of 10% korting op de 

warmtelevering via het warmtenet aan publieke gebouwen en koos voor de korting. Deze 

korting voor warmteafname van publieke gebouwen wordt van kracht vanaf het moment dat 

et betrokken publiek gebouw aangesloten is  op het  warmtenet. Zolang een publiek 

gebouw deel uitmaakt van een opzichzelfstaande warmtecluster is het NMDA

toepassing op alle afnemers in de cluster om de economische haalbaarheid van de 

uster niet te hypothekeren.  

 

63/194 

De stad Eeklo kreeg  de keuze tussen 5% participeren in de SPV of 10% korting op de 

warmtelevering via het warmtenet aan publieke gebouwen en koos voor de korting. Deze 

korting voor warmteafname van publieke gebouwen wordt van kracht vanaf het moment dat 

et betrokken publiek gebouw aangesloten is  op het  warmtenet. Zolang een publiek 

gebouw deel uitmaakt van een opzichzelfstaande warmtecluster is het NMDA-principe van 

toepassing op alle afnemers in de cluster om de economische haalbaarheid van de 
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Bijlage 1 : Technische Fiche Calpex (PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 : Technische Fiche Calpex (PE-leidingen) 
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Bijlage 2 : Kopij antwoord VEA mbt HE% en PE factor

 

 

 

 

 

Bijlage 2 : Kopij antwoord VEA mbt HE% en PE factor 
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Bijlage 3 : Detail BP zwembad cluster ( valt onder NDA )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijlage 3 : Detail BP zwembad cluster ( valt onder NDA ) 

 

 

131/194 



 

Bijlage 4 : Technische fiche stalen leidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 : Technische fiche stalen leidingen 
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Bijlage 5 : Technische studie en validatie van Ingenium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 : Technische studie en validatie van Ingenium 
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Bijlage 6 : Financiële haalbaarheidsstudie ( valt onder NDA )Bijlage 6 : Financiële haalbaarheidsstudie ( valt onder NDA )
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Bijlage 6 : Financiële haalbaarheidsstudie ( valt onder NDA )  



 

Bijlage 7 : Tariefregeling, overeenkomst en infofiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 7 : Tariefregeling, overeenkomst en infofiche 
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Bijlage 1: tarievenregeling WarmtenetEeklo
 

Deze bijlage is een onderdeel van de Principeovereenkomst en beschrijft de manier waarop 

de tarieven voor warmtelevering door WarmtenetEeklo worden berekend.

Niet-meer-dan-anders-principe

Volgens de concessieovereenkomst tussen de stad Eeklo en de THV Veolia

moeten de tarieven van WarmtenetEeklo voor aansluiting en afname van de warmte voldoen 

aan het niet-meer-dan-anders

mag betalen voor de collectieve warmte van WarmtenetEeklo dan wanneer hij dezelfde 

warmtebehoefte zou invullen met een individuele stookinstallatie op aardgas. 

 

Wie betaalt wat? 

WarmtenetEeklo staat in voor de volledige investering: de aanleg van het warmtenet inclusief 

warmtebronnen en backup-installaties, de aansluiting van de woningen of gebouwen op het 

warmtenet en het afgiftestation nodig om de warmte van het net ‘af te geven

verwarmingssysteem van residentiële gebruikers (huishoudens) of KMO’s 

De verbruiker betaalt een vaste vergoeding voor het onderhoud van het warmtenet en voor 

de afschrijving van de investering in het afgiftestation. Daarnaast betaalt hij de verb

warmte, gemeten door de calorimeter op het afgiftestation.

 

Tot welke verbruikscategorie behoor ik?

WarmtenetEeklo voorziet dezelfde drie verbruikscategorieën die de nationale regulator 

CREG2 hanteert bij het opstellen van de maandelijkse boordtabel

evolutie gasprijzen):  

1. Residentiële gebruikers: facturatie volgens kleinhandelstarief 

2. KMO’s: facturatie volgens kleinhandelstarief 

3. Industrie: facturatie volgens groothandelstarief

 

                                                           
1
 WarmtenetEeklo richt zich op de aanpak in Nederland:

Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, houdende uitvoering van het Warmtebesluit en de Warmtewet 

(Warmteregeling) 
2
 https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking

Bijlage 1: tarievenregeling WarmtenetEeklo 

Deze bijlage is een onderdeel van de Principeovereenkomst en beschrijft de manier waarop 

de tarieven voor warmtelevering door WarmtenetEeklo worden berekend. 

principe 

Volgens de concessieovereenkomst tussen de stad Eeklo en de THV Veolia

moeten de tarieven van WarmtenetEeklo voor aansluiting en afname van de warmte voldoen 

anders-principe (NMDA-principe1). Dat stelt dat een klant niet meer

mag betalen voor de collectieve warmte van WarmtenetEeklo dan wanneer hij dezelfde 

warmtebehoefte zou invullen met een individuele stookinstallatie op aardgas. 

WarmtenetEeklo staat in voor de volledige investering: de aanleg van het warmtenet inclusief 

installaties, de aansluiting van de woningen of gebouwen op het 

warmtenet en het afgiftestation nodig om de warmte van het net ‘af te geven

verwarmingssysteem van residentiële gebruikers (huishoudens) of KMO’s 

De verbruiker betaalt een vaste vergoeding voor het onderhoud van het warmtenet en voor 

de afschrijving van de investering in het afgiftestation. Daarnaast betaalt hij de verb

warmte, gemeten door de calorimeter op het afgiftestation. 

Tot welke verbruikscategorie behoor ik? 

WarmtenetEeklo voorziet dezelfde drie verbruikscategorieën die de nationale regulator 

hanteert bij het opstellen van de maandelijkse boordtabel (officiële rapportering 

Residentiële gebruikers: facturatie volgens kleinhandelstarief - residentieel  

KMO’s: facturatie volgens kleinhandelstarief - KMO   

Industrie: facturatie volgens groothandelstarief 

 

                   

WarmtenetEeklo richt zich op de aanpak in Nederland: Zie artikel 3 van de Regeling van de Minister van Economische 

Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, houdende uitvoering van het Warmtebesluit en de Warmtewet 

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel-infografieken-en
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Deze bijlage is een onderdeel van de Principeovereenkomst en beschrijft de manier waarop 

 

Volgens de concessieovereenkomst tussen de stad Eeklo en de THV Veolia–Ecopower 

moeten de tarieven van WarmtenetEeklo voor aansluiting en afname van de warmte voldoen 

). Dat stelt dat een klant niet meer 

mag betalen voor de collectieve warmte van WarmtenetEeklo dan wanneer hij dezelfde 

warmtebehoefte zou invullen met een individuele stookinstallatie op aardgas.  

WarmtenetEeklo staat in voor de volledige investering: de aanleg van het warmtenet inclusief 

installaties, de aansluiting van de woningen of gebouwen op het 

warmtenet en het afgiftestation nodig om de warmte van het net ‘af te geven’ aan het 

verwarmingssysteem van residentiële gebruikers (huishoudens) of KMO’s  

De verbruiker betaalt een vaste vergoeding voor het onderhoud van het warmtenet en voor 

de afschrijving van de investering in het afgiftestation. Daarnaast betaalt hij de verbruikte 

WarmtenetEeklo voorziet dezelfde drie verbruikscategorieën die de nationale regulator 

(officiële rapportering 

residentieel   

Zie artikel 3 van de Regeling van de Minister van Economische 

Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, houdende uitvoering van het Warmtebesluit en de Warmtewet 

en-internationale-nota  



 

Warmtetarief 

Het warmtetarief dat de verbruiker betaalt voor warmtelevering bestaat uit twee 

componenten:  

1. Vaste vergoeding: vast maandelijks bedrag per aansluiting

2. Verbruikstarief: berekend op basis van uw warmteverbruik (euro/kWh)

 

 

 

Vaste vergoeding 

De verbruiker betaalt maandelijks een vaste vergoeding zodra hij aangesloten is op het 

warmtenet. Dit bedrag dient voor de afschrijving van de investering door WarmtenetEeklo in 

het afgiftestation en als bijdrage voor het onderhoud van het warmtenet en afg

uw aansluiting niet goed werkt of het afgiftestation aan vervanging toe is, staat 

WarmtenetEeklo in voor herstel of vervanging. Door deze collectieve aanpak ontzorgen we 

de individuele verbruiker. 

De vaste vergoeding wordt berekend op basi

huishoudelijke gebruikers is dit hetzelfde vaste bedrag, voor KMO’s en industrie is dit 

afhankelijk van de grootte van het afgiftestation en komt dit neer op een vast bedrag per 

geïnstalleerde kW. 

De vaste vergoeding wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Als basis voor indexatie geldt 

de consumptieprijsindex3 (CPI).

Het verbruikstarief 

Het verbruikstarief is het bedrag dat u betaalt per kWh verbruikte warmte. De verbruikte 

warmte wordt gemeten door de color

betaalt u ook geen verbruikstarief. 

Het verbruikstarief volgt de officiële aardgasprijs zoals gepubliceerd door de CREG in de 

maandelijkse boordtabel4. 

De aardgasprijzen gebruikt voor de berekening van 

gemiddelde van de ‘all-in’ aardgasprijzen van het voorgaande jaar gepubliceerd door de 

CREG per type verbruiker (zie boordtabel op 

op het jaargemiddelde voor Vlaanderen, samengesteld uit de maandelijks gerapporteerde 

gasprijs (kolom VL).  

                                                           
3
 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen

4
 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/boordtabel.pdf

arief dat de verbruiker betaalt voor warmtelevering bestaat uit twee 

Vaste vergoeding: vast maandelijks bedrag per aansluiting 

Verbruikstarief: berekend op basis van uw warmteverbruik (euro/kWh)

De verbruiker betaalt maandelijks een vaste vergoeding zodra hij aangesloten is op het 

warmtenet. Dit bedrag dient voor de afschrijving van de investering door WarmtenetEeklo in 

het afgiftestation en als bijdrage voor het onderhoud van het warmtenet en afg

uw aansluiting niet goed werkt of het afgiftestation aan vervanging toe is, staat 

WarmtenetEeklo in voor herstel of vervanging. Door deze collectieve aanpak ontzorgen we 

De vaste vergoeding wordt berekend op basis van het vermogen van het afgiftestation: voor 

huishoudelijke gebruikers is dit hetzelfde vaste bedrag, voor KMO’s en industrie is dit 

afhankelijk van de grootte van het afgiftestation en komt dit neer op een vast bedrag per 

rgoeding wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Als basis voor indexatie geldt 

(CPI). 

Het verbruikstarief is het bedrag dat u betaalt per kWh verbruikte warmte. De verbruikte 

warmte wordt gemeten door de colorimeter op het afgiftestation. Verbruikt u niets? Dan 

betaalt u ook geen verbruikstarief.  

Het verbruikstarief volgt de officiële aardgasprijs zoals gepubliceerd door de CREG in de 

De aardgasprijzen gebruikt voor de berekening van het verbruikstarief zijn het gewogen 

in’ aardgasprijzen van het voorgaande jaar gepubliceerd door de 

CREG per type verbruiker (zie boordtabel op www.creg.be/nl/evolprix.html

op het jaargemiddelde voor Vlaanderen, samengesteld uit de maandelijks gerapporteerde 

                   

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen 

s://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/boordtabel.pdf  
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arief dat de verbruiker betaalt voor warmtelevering bestaat uit twee 

Verbruikstarief: berekend op basis van uw warmteverbruik (euro/kWh) 

De verbruiker betaalt maandelijks een vaste vergoeding zodra hij aangesloten is op het 

warmtenet. Dit bedrag dient voor de afschrijving van de investering door WarmtenetEeklo in 

het afgiftestation en als bijdrage voor het onderhoud van het warmtenet en afgiftestation. Als 

uw aansluiting niet goed werkt of het afgiftestation aan vervanging toe is, staat 

WarmtenetEeklo in voor herstel of vervanging. Door deze collectieve aanpak ontzorgen we 

s van het vermogen van het afgiftestation: voor 

huishoudelijke gebruikers is dit hetzelfde vaste bedrag, voor KMO’s en industrie is dit 

afhankelijk van de grootte van het afgiftestation en komt dit neer op een vast bedrag per 

rgoeding wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Als basis voor indexatie geldt 

Het verbruikstarief is het bedrag dat u betaalt per kWh verbruikte warmte. De verbruikte 

imeter op het afgiftestation. Verbruikt u niets? Dan 

Het verbruikstarief volgt de officiële aardgasprijs zoals gepubliceerd door de CREG in de 

het verbruikstarief zijn het gewogen 

in’ aardgasprijzen van het voorgaande jaar gepubliceerd door de 

www.creg.be/nl/evolprix.html). We baseren ons 

op het jaargemiddelde voor Vlaanderen, samengesteld uit de maandelijks gerapporteerde 



 

De CREG hanteert 3 verbruikscategorieën volgens de grootte van de afname, hieronder ziet 

u een uittreksel van de boordtabel van oktober 2018 voor elke verbruikscategorie: 

● Huishouden: kleinhandelsmarkt (Residentieel 

 

 

 

 

● KMO: kleinhandelsmarkt (KMO 

 

● Industrie: groothandelsmarkt (referentie TTF 101)

 

Voor industriële verbruikers wordt het verbruikstarief vastgelegd op basis van de 

recentste jaarafrekeningsfactuur van het bedrijf, en vastgeklikt aan het 

groothandelstarief gerapporteerd door de CREG boordtabel (referentie TTF101). Het 

verbruikstarief zal dus mee variëren met de evolutie van de groothandelsmarkt in 

Vlaanderen. 

 

De CREG hanteert 3 verbruikscategorieën volgens de grootte van de afname, hieronder ziet 

u een uittreksel van de boordtabel van oktober 2018 voor elke verbruikscategorie: 

Huishouden: kleinhandelsmarkt (Residentieel – gemiddelde prijs all

einhandelsmarkt (KMO – gemiddelde prijs all-in)  

Industrie: groothandelsmarkt (referentie TTF 101) 

Voor industriële verbruikers wordt het verbruikstarief vastgelegd op basis van de 

recentste jaarafrekeningsfactuur van het bedrijf, en vastgeklikt aan het 

groothandelstarief gerapporteerd door de CREG boordtabel (referentie TTF101). Het 

dus mee variëren met de evolutie van de groothandelsmarkt in 
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De CREG hanteert 3 verbruikscategorieën volgens de grootte van de afname, hieronder ziet 

u een uittreksel van de boordtabel van oktober 2018 voor elke verbruikscategorie:  

gemiddelde prijs all-in) 

 

 

Voor industriële verbruikers wordt het verbruikstarief vastgelegd op basis van de 

recentste jaarafrekeningsfactuur van het bedrijf, en vastgeklikt aan het 

groothandelstarief gerapporteerd door de CREG boordtabel (referentie TTF101). Het 

dus mee variëren met de evolutie van de groothandelsmarkt in 



 

Aansluitingsbijdrage 

De aansluitingsbijdrage is de bijdrage die de verbruiker betaalt voor het materiaal en de 

werken die nodig zijn om het afgiftestation bij hem thuis te plaatsen en aan te sluiten op het 

warmtenet.  

Als een residentiële verbruiker of KMO kiest voor een stand

uitgevoerd op het moment dat het warmtenet in de straat wordt aangelegd, dan vervalt de 

aansluitingsbijdrage. 

Als de verbruiker kiest voor een niet

opzichte van een standaard aansluiting. 

Als de verbruiker ervoor kiest om aan te sluiten nadat het warmtenet al is aangelegd in de 

straat, dan moet de verbruiker de aansluitingsbijdrage zelf betalen aan WarmtenetEeklo, op 

het moment van de aanvraag om aan te sluiten op het warmte

berekend op basis van het vermogen van de aansluiting en de aansluitingskosten. 

 

Wettelijk kader voor de tarieven

Alle bedragen vermeld in deze bijlage 1 zijn gebaseerd op de regelgeving geldend op 30 

november 2018. Als de overheid 

de tarieven voor levering van warmte via een warmtenet zou opleggen of sturen, dan krijgen 

deze voorrang op de tarieven zoals uitgelegd in deze bijlage.

 

Facturatie 

De verbruiker betaalt voor het gebruik van het warmtenet maandelijks een voorschot, 

berekend op basis van het verbruik van het afgelopen jaar aangevuld met de vaste 

vergoeding. Als er nog geen verbruiksgegevens beschikbaar zijn, maakt WarmtenetEeklo 

een inschatting op basis van de gegevens van de aansluiting. WarmtenetEeklo maakt 

jaarlijks een afrekeningsfactuur op, gebaseerd op het reële verbruik gemeten door de 

calorimeter op het afgiftestation.

 

De aansluitingsbijdrage is de bijdrage die de verbruiker betaalt voor het materiaal en de 

werken die nodig zijn om het afgiftestation bij hem thuis te plaatsen en aan te sluiten op het 

Als een residentiële verbruiker of KMO kiest voor een standaard aansluiting die wordt 

uitgevoerd op het moment dat het warmtenet in de straat wordt aangelegd, dan vervalt de 

Als de verbruiker kiest voor een niet-standaard aansluiting, dan betaalt hij de meerprijs ten 

d aansluiting.  

Als de verbruiker ervoor kiest om aan te sluiten nadat het warmtenet al is aangelegd in de 

straat, dan moet de verbruiker de aansluitingsbijdrage zelf betalen aan WarmtenetEeklo, op 

het moment van de aanvraag om aan te sluiten op het warmtenet. De bijdrage wordt 

berekend op basis van het vermogen van de aansluiting en de aansluitingskosten. 

Wettelijk kader voor de tarieven 

Alle bedragen vermeld in deze bijlage 1 zijn gebaseerd op de regelgeving geldend op 30 

november 2018. Als de overheid op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst 

de tarieven voor levering van warmte via een warmtenet zou opleggen of sturen, dan krijgen 

deze voorrang op de tarieven zoals uitgelegd in deze bijlage. 

De verbruiker betaalt voor het gebruik van het warmtenet maandelijks een voorschot, 

berekend op basis van het verbruik van het afgelopen jaar aangevuld met de vaste 

vergoeding. Als er nog geen verbruiksgegevens beschikbaar zijn, maakt WarmtenetEeklo 

schatting op basis van de gegevens van de aansluiting. WarmtenetEeklo maakt 

jaarlijks een afrekeningsfactuur op, gebaseerd op het reële verbruik gemeten door de 

calorimeter op het afgiftestation. 
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De aansluitingsbijdrage is de bijdrage die de verbruiker betaalt voor het materiaal en de 

werken die nodig zijn om het afgiftestation bij hem thuis te plaatsen en aan te sluiten op het 

aard aansluiting die wordt 

uitgevoerd op het moment dat het warmtenet in de straat wordt aangelegd, dan vervalt de 

standaard aansluiting, dan betaalt hij de meerprijs ten 

Als de verbruiker ervoor kiest om aan te sluiten nadat het warmtenet al is aangelegd in de 

straat, dan moet de verbruiker de aansluitingsbijdrage zelf betalen aan WarmtenetEeklo, op 

net. De bijdrage wordt 

berekend op basis van het vermogen van de aansluiting en de aansluitingskosten.  

Alle bedragen vermeld in deze bijlage 1 zijn gebaseerd op de regelgeving geldend op 30 

op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst 

de tarieven voor levering van warmte via een warmtenet zou opleggen of sturen, dan krijgen 

De verbruiker betaalt voor het gebruik van het warmtenet maandelijks een voorschot, 

berekend op basis van het verbruik van het afgelopen jaar aangevuld met de vaste 

vergoeding. Als er nog geen verbruiksgegevens beschikbaar zijn, maakt WarmtenetEeklo 

schatting op basis van de gegevens van de aansluiting. WarmtenetEeklo maakt 

jaarlijks een afrekeningsfactuur op, gebaseerd op het reële verbruik gemeten door de 



 

Tarieven en bijdragen 2018 

Op basis van de warmtebehoefte 

die ook gehanteerd worden door de CREG: huishouden, KMO of industrie. In welke 

categorie een verbruiker zit, is afhankelijk van (1) het jaarverbruik  (kWh/jaar) van de laatste 

afrekeningsfactuur, (2) het aangerekende tarief (kleinhandel of groothandel) en (3) het 

toepasselijke drukniveau van uw huidige gasaansluiting. 

 

 

Warmtebehoefte kWh/jaar

Aansluitingsbijdrage
5
 €/jaar

Vaste vergoeding  

Verbruikstarief sept 2018 c€/kWh

 

Hieronder zijn drie voorbeelden uitgewerkt:

Het eerste voorbeeld is een huishouden met een warmteverbruik van 16.000 kWh per jaar. 

Het tweede voorbeeld is een KMO met een afgiftestation van 50 kW en een warmteverbruik 

van 100.000 kWh/jaar. Beide sluiten aan op het moment dat het warmtenet in de stra

aangelegd. Het derde voorbeeld is een bedrijf met groothandelstarief.

 

                                                           
5
 Zie voorwaarden uiteengezet bij ‘Aansluitingsbijdrage’

 

Op basis van de warmtebehoefte past de verbruiker in een van de drie verbruikscategorieën 

die ook gehanteerd worden door de CREG: huishouden, KMO of industrie. In welke 

categorie een verbruiker zit, is afhankelijk van (1) het jaarverbruik  (kWh/jaar) van de laatste 

2) het aangerekende tarief (kleinhandel of groothandel) en (3) het 

toepasselijke drukniveau van uw huidige gasaansluiting.  

 HUISHOUDEN KMO 

kWh/jaar 1 > 49.999 50.000 > 150.000 

€/jaar 0 0 

426,00 (€/jaar) 25,15 (€/kW/jaar) 

€/kWh 5,60 4,38 

Hieronder zijn drie voorbeelden uitgewerkt: 

Het eerste voorbeeld is een huishouden met een warmteverbruik van 16.000 kWh per jaar. 

Het tweede voorbeeld is een KMO met een afgiftestation van 50 kW en een warmteverbruik 

van 100.000 kWh/jaar. Beide sluiten aan op het moment dat het warmtenet in de stra

aangelegd. Het derde voorbeeld is een bedrijf met groothandelstarief. 

 

 

                   

Zie voorwaarden uiteengezet bij ‘Aansluitingsbijdrage’ 
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past de verbruiker in een van de drie verbruikscategorieën 

die ook gehanteerd worden door de CREG: huishouden, KMO of industrie. In welke 

categorie een verbruiker zit, is afhankelijk van (1) het jaarverbruik  (kWh/jaar) van de laatste 

2) het aangerekende tarief (kleinhandel of groothandel) en (3) het 

INDUSTRIE 

> 150.000 

Offerte op maat 

Offerte op maat  

Offerte op maat 

Het eerste voorbeeld is een huishouden met een warmteverbruik van 16.000 kWh per jaar. 

Het tweede voorbeeld is een KMO met een afgiftestation van 50 kW en een warmteverbruik 

van 100.000 kWh/jaar. Beide sluiten aan op het moment dat het warmtenet in de straat wordt 



 

 

Voorbeeld 3 : Industrie 

Voor industriële verbruikers wordt het verbruikstarief vastgelegd op basis van de recentste 

jaarafrekeningsfactuur van het bedrijf, en vastgeklikt aan het groothandelstarief 

gerapporteerd door de CREG boordtabel (referentie TTF101). Het verbruikstarief zal

mee variëren met de evolutie van de groothandelsmarkt in Vlaanderen. De bepaling van de 

vaste vergoeding en aansluitbijdrage gebeurt op basis van de grootte van de benodigde 

installatie en de noodzakelijke werken, dit vergt maatwerk en resulteert in e

bedrijfsspecifieke offerte.   

Toetsing aan het NMDA-principe

Hoe past WarmtenetEeklo het niet

kleinhandelstarief en hoe vergelijk je een warmtefactuur voor een woning verwarmd op 

aardgas met een warmtefactuur voor eenzelfde woning verwarmd met warmte afkomstig van 

het warmtenet?  

In Vlaanderen is er voor warmtenetten nog geen passende wetgeving, daarom baseert 

WarmtenetEeklo zich op de wetgeving in Nederland waar het NMDA

Het NMDA-principe6 refereert naar een woning die verwarmd wordt met aardgas. Voor de 

centrale verwarming gebeurt dat met een hoogrendementsketel en voor warm water met een 

doorstroomboiler. Bij de omzetting van chemische energie (aardgas) in warm water gaat 

energie verloren bij het verbrandingsproces, vooral langs de schouw. In Nederland doet de 

regering periodieke audits om vast te stellen wat het reële gemiddelde omzetverlies is in de 

Nederlandse woningen. Op basis daarvan wordt de conversiefactor berekend: die b

momenteel  1,26. Dat betekent dat een woning met een warmtebehoefte van 1,00 op 

jaarbasis, daarvoor 1,26 aardgas nodig heeft. De overige 0,26  gaat verloren bij de conversie 

van gas naar warm water. Dat zie je hieronder afgebeeld.

                                                           
6
 Zie artikel 3 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, 

houdende uitvoering van het Warmtebesluit en de Warmtewet (Warmteregeling)

 

Voorbeeld 3 : Industrie - bedrijf met groothandelstarief aardgas

Voor industriële verbruikers wordt het verbruikstarief vastgelegd op basis van de recentste 

jaarafrekeningsfactuur van het bedrijf, en vastgeklikt aan het groothandelstarief 

gerapporteerd door de CREG boordtabel (referentie TTF101). Het verbruikstarief zal

mee variëren met de evolutie van de groothandelsmarkt in Vlaanderen. De bepaling van de 

vaste vergoeding en aansluitbijdrage gebeurt op basis van de grootte van de benodigde 

installatie en de noodzakelijke werken, dit vergt maatwerk en resulteert in e

principe 

Hoe past WarmtenetEeklo het niet-meer-dan-anders-principe toe voor verbruikers met 

kleinhandelstarief en hoe vergelijk je een warmtefactuur voor een woning verwarmd op 

ctuur voor eenzelfde woning verwarmd met warmte afkomstig van 

In Vlaanderen is er voor warmtenetten nog geen passende wetgeving, daarom baseert 

WarmtenetEeklo zich op de wetgeving in Nederland waar het NMDA-principe is uitgevonden. 

refereert naar een woning die verwarmd wordt met aardgas. Voor de 

centrale verwarming gebeurt dat met een hoogrendementsketel en voor warm water met een 

doorstroomboiler. Bij de omzetting van chemische energie (aardgas) in warm water gaat 

e verloren bij het verbrandingsproces, vooral langs de schouw. In Nederland doet de 

regering periodieke audits om vast te stellen wat het reële gemiddelde omzetverlies is in de 

Nederlandse woningen. Op basis daarvan wordt de conversiefactor berekend: die b

momenteel  1,26. Dat betekent dat een woning met een warmtebehoefte van 1,00 op 

jaarbasis, daarvoor 1,26 aardgas nodig heeft. De overige 0,26  gaat verloren bij de conversie 

van gas naar warm water. Dat zie je hieronder afgebeeld. 

                   

Zie artikel 3 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, 

an het Warmtebesluit en de Warmtewet (Warmteregeling) 
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bedrijf met groothandelstarief aardgas 

Voor industriële verbruikers wordt het verbruikstarief vastgelegd op basis van de recentste 

jaarafrekeningsfactuur van het bedrijf, en vastgeklikt aan het groothandelstarief 

gerapporteerd door de CREG boordtabel (referentie TTF101). Het verbruikstarief zal dus 

mee variëren met de evolutie van de groothandelsmarkt in Vlaanderen. De bepaling van de 

vaste vergoeding en aansluitbijdrage gebeurt op basis van de grootte van de benodigde 

installatie en de noodzakelijke werken, dit vergt maatwerk en resulteert in een 

principe toe voor verbruikers met 

kleinhandelstarief en hoe vergelijk je een warmtefactuur voor een woning verwarmd op 

ctuur voor eenzelfde woning verwarmd met warmte afkomstig van 

In Vlaanderen is er voor warmtenetten nog geen passende wetgeving, daarom baseert 

principe is uitgevonden. 

refereert naar een woning die verwarmd wordt met aardgas. Voor de 

centrale verwarming gebeurt dat met een hoogrendementsketel en voor warm water met een 

doorstroomboiler. Bij de omzetting van chemische energie (aardgas) in warm water gaat 

e verloren bij het verbrandingsproces, vooral langs de schouw. In Nederland doet de 

regering periodieke audits om vast te stellen wat het reële gemiddelde omzetverlies is in de 

Nederlandse woningen. Op basis daarvan wordt de conversiefactor berekend: die bedraagt 

momenteel  1,26. Dat betekent dat een woning met een warmtebehoefte van 1,00 op 

jaarbasis, daarvoor 1,26 aardgas nodig heeft. De overige 0,26  gaat verloren bij de conversie 

Zie artikel 3 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, 



 

Figuur 1: Toetsing aan het NMDA

 

Als voorbeeld nemen we een woning met een warmtebehoefte van 16.000 kWh/jaar voor 
verwarming en sanitair warm water. We vergelijken voor die woning de warmtefactuur voor 
een gasaansluiting en die voor een warmtene
worden in de warmtewisselaar 16.000 kWh warm water uitgewisseld (gemeten door de 
calorimeter). De verbruiksprijs is gelijk aan de gasprijs, daarnaast  betaal je een vaste 
vergoeding voor het onderhoud van het warm
afgiftestation. Als je aansluit op moment dat het warmtenet in jouw straat wordt aangelegd, 
betaal je geen aansluitingsbijdrage. Dat brengt de totale warmtefactuur voor het warmtenet 
op 1322 euro/jaar. 

Bij een aardgasnet wordt het geleverde aardgas (gemeten door de gasteller) eerst verbrand 
in een gasketel en -boiler om warm water te produceren. Voor 16.000 kWh/jaar warm water 
heb je 22.233 kWh/jaar aardgas nodig, en een gasketel die jaarlijks onderhoud en keuring 
behoeft. Dat brengt de warmtefactuur voor het aardgasnet op 1469 euro/jaar. Het warmtenet 
is dus 10% goedkoper, én het is 100% duurzame warmte.

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Toetsing aan het NMDA-principe. 

Als voorbeeld nemen we een woning met een warmtebehoefte van 16.000 kWh/jaar voor 
verwarming en sanitair warm water. We vergelijken voor die woning de warmtefactuur voor 
een gasaansluiting en die voor een warmtenetaansluiting. Bij een warmtenetaansluiting 
worden in de warmtewisselaar 16.000 kWh warm water uitgewisseld (gemeten door de 
calorimeter). De verbruiksprijs is gelijk aan de gasprijs, daarnaast  betaal je een vaste 
vergoeding voor het onderhoud van het warmtenet en voor de afschrijving van het 
afgiftestation. Als je aansluit op moment dat het warmtenet in jouw straat wordt aangelegd, 
betaal je geen aansluitingsbijdrage. Dat brengt de totale warmtefactuur voor het warmtenet 

et wordt het geleverde aardgas (gemeten door de gasteller) eerst verbrand 
boiler om warm water te produceren. Voor 16.000 kWh/jaar warm water 

heb je 22.233 kWh/jaar aardgas nodig, en een gasketel die jaarlijks onderhoud en keuring 
ft. Dat brengt de warmtefactuur voor het aardgasnet op 1469 euro/jaar. Het warmtenet 

is dus 10% goedkoper, én het is 100% duurzame warmte. 
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Als voorbeeld nemen we een woning met een warmtebehoefte van 16.000 kWh/jaar voor 
verwarming en sanitair warm water. We vergelijken voor die woning de warmtefactuur voor 

taansluiting. Bij een warmtenetaansluiting 
worden in de warmtewisselaar 16.000 kWh warm water uitgewisseld (gemeten door de 
calorimeter). De verbruiksprijs is gelijk aan de gasprijs, daarnaast  betaal je een vaste 

tenet en voor de afschrijving van het 
afgiftestation. Als je aansluit op moment dat het warmtenet in jouw straat wordt aangelegd, 
betaal je geen aansluitingsbijdrage. Dat brengt de totale warmtefactuur voor het warmtenet 

et wordt het geleverde aardgas (gemeten door de gasteller) eerst verbrand 
boiler om warm water te produceren. Voor 16.000 kWh/jaar warm water 

heb je 22.233 kWh/jaar aardgas nodig, en een gasketel die jaarlijks onderhoud en keuring 
ft. Dat brengt de warmtefactuur voor het aardgasnet op 1469 euro/jaar. Het warmtenet 



 

voor aansluiting op warmtenet en levering van warmte
 

TUSSEN ENERZIJDS 

De THV Ecopower-Veolia

Demetskaai 52, 1070 Brussel en ondernemingsnummer 0406.129.003, en Ecopower cvba 

met maatschappelijke zetel Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem en ondernemingsnummer 

0445.389.356, opgericht voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet op basis van 

restwarmte in Eeklo, met administratieve zetel Markt 34, 9900 Eeklo.

hierna genoemd het ‘WarmtenetEeklo

EN ANDERZIJDS 

Naam van de onderneming

Ondernemingsnummer 

Adres maatschappelijke zetel

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door

 

hierna genoemd de ‘Verbruiker

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1.  

WarmtenetEeklo engageert zich van zijn kant

1) De investering op zich te nemen voor de aanleg van een warmtenet met afgiftestation(s) bij 

de Verbruiker (hierna het Warmtenet), zodat de Verbruiker voor een standaard aansluiting 

uitgevoerd op het moment van de aanleg van het warmtenet zelf geen investeri

draagt.  

 

2) Warmte te leveren volgens een 70/40°C temperatuurregime aan de Verbruiker op 

onderstaand leveringsadres:

▪ Straat, nummer en bus: 

▪ Postcode, gemeente:

▪ waarvan de Verbruiker eigenaar/ huurder 

                                                           
7 

Op voorwaarde van de goedkeuring van het uitvoeringsplan door de stad Eeklo en beschikbaarheid van de 

restwarmte bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland

(IVM). 

Principeovereenkomst 
voor aansluiting op warmtenet en levering van warmte

Veolia, consortium van Veolia nv-sa met maatschappelijke zetel F. 

Demetskaai 52, 1070 Brussel en ondernemingsnummer 0406.129.003, en Ecopower cvba 

met maatschappelijke zetel Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem en ondernemingsnummer 

opgericht voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet op basis van 

restwarmte in Eeklo, met administratieve zetel Markt 34, 9900 Eeklo. 

WarmtenetEeklo’ 

Naam van de onderneming __________________________________________

_______________________________________________

Adres maatschappelijke zetel _______________________________________________

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door _______________________________________________

Verbruiker’. 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

WarmtenetEeklo engageert zich van zijn kant
7
 om: 

De investering op zich te nemen voor de aanleg van een warmtenet met afgiftestation(s) bij 

de Verbruiker (hierna het Warmtenet), zodat de Verbruiker voor een standaard aansluiting 

uitgevoerd op het moment van de aanleg van het warmtenet zelf geen investeri

Warmte te leveren volgens een 70/40°C temperatuurregime aan de Verbruiker op 

onderstaand leveringsadres: 

Straat, nummer en bus: …………………………………………………………………

Postcode, gemeente:  …………………………………………………………………

waarvan de Verbruiker eigenaar/ huurder (schrappen wat niet past) is.

                   

Op voorwaarde van de goedkeuring van het uitvoeringsplan door de stad Eeklo en beschikbaarheid van de 

restwarmte bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland
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voor aansluiting op warmtenet en levering van warmte 

sa met maatschappelijke zetel F. 

Demetskaai 52, 1070 Brussel en ondernemingsnummer 0406.129.003, en Ecopower cvba 

met maatschappelijke zetel Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem en ondernemingsnummer 

opgericht voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet op basis van 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

De investering op zich te nemen voor de aanleg van een warmtenet met afgiftestation(s) bij 

de Verbruiker (hierna het Warmtenet), zodat de Verbruiker voor een standaard aansluiting 

uitgevoerd op het moment van de aanleg van het warmtenet zelf geen investeringskost 

Warmte te leveren volgens een 70/40°C temperatuurregime aan de Verbruiker op 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

is. 

Op voorwaarde van de goedkeuring van het uitvoeringsplan door de stad Eeklo en beschikbaarheid van de 

restwarmte bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland 



 

Leveringen van warmte komen het gebouw binnen op een door WarmtenetEeklo en de 

Verbruiker te bepalen plaats. De geleverde warmte kan gebruikt worden voor verwarming 

van het gebouw en/of het sanitair water.

3) Conform de concessieovereenkomst met de stad Eeklo het Warmtenet te bevoorraden met 

zo veel mogelijk restwarmte en warmte uit hernieuwbare energiebronnen om uiteindelijk tot 

100% restwarmte of hernieuwbare warmte te komen. 

Artikel 2 

De Verbruiker van zijn kant verklaart zich hierbij principieel akkoord om van zodra de mogelijkheid 

zich aandient (en dit ten vroegste vanaf het kalenderjaar 2020): 

● het bovenvermelde leveringsadres aan te sluiten op het Warmtenet; en 

● de op het leveringsadres benodigde warmte voor verwarming en warm water af te nemen 

via het Warmtenet; alsook 

● een leveringsovereenkomst te zullen tekenen aan marktconforme voorwaarden en waarvan 

de grote principes weergegeven zijn in de Bijlage 1 ‘Tarievenregeling Warmtenet Ee

waarbij de prijs van de geleverde warmte onderworpen is aan het niet

principe.  

● gedurende de looptijd van de overeenkomst aangesloten te blijven op het Warmtenet en zijn 

warmtebehoefte in te vullen via het Warmtenet. 

Artikel 3  

De Verbruiker verklaart hierbij bereid te zijn alle gegevens aan te leveren die noodzakelijk zijn om zijn 

verbruiksprofiel vast te stellen, waarbij het onderstaande als een minimum geldt.  

● Gemiddeld jaarverbruik (kWh/jaar);

 _____________________________

● Het aangerekende tarief (kleinhandel of groothandel);

 ____________________________________ 

● Toepasselijke drukniveau van de aansluiting.

 ____________________________________ 

Artikel 4.  

Deze principeovereenkomst heeft een duurtijd van vijf (5) jaar. 

De looptijd van de leveringsovereenkomst bedraagt vijftien (15) jaar vanaf de aansluiting van het 

leveringsadres op het Warmtenet. Nadien wordt de looptijd jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan de 

Verbruiker de Overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven

 

  

Leveringen van warmte komen het gebouw binnen op een door WarmtenetEeklo en de 

Verbruiker te bepalen plaats. De geleverde warmte kan gebruikt worden voor verwarming 

het sanitair water. 

Conform de concessieovereenkomst met de stad Eeklo het Warmtenet te bevoorraden met 

zo veel mogelijk restwarmte en warmte uit hernieuwbare energiebronnen om uiteindelijk tot 

100% restwarmte of hernieuwbare warmte te komen.  

Verbruiker van zijn kant verklaart zich hierbij principieel akkoord om van zodra de mogelijkheid 

zich aandient (en dit ten vroegste vanaf het kalenderjaar 2020):  

het bovenvermelde leveringsadres aan te sluiten op het Warmtenet; en  

es benodigde warmte voor verwarming en warm water af te nemen 

via het Warmtenet; alsook  

een leveringsovereenkomst te zullen tekenen aan marktconforme voorwaarden en waarvan 

de grote principes weergegeven zijn in de Bijlage 1 ‘Tarievenregeling Warmtenet Ee

waarbij de prijs van de geleverde warmte onderworpen is aan het niet

gedurende de looptijd van de overeenkomst aangesloten te blijven op het Warmtenet en zijn 

warmtebehoefte in te vullen via het Warmtenet.  

Verbruiker verklaart hierbij bereid te zijn alle gegevens aan te leveren die noodzakelijk zijn om zijn 

verbruiksprofiel vast te stellen, waarbij het onderstaande als een minimum geldt.  

Gemiddeld jaarverbruik (kWh/jaar);   

_____________________________ 

Het aangerekende tarief (kleinhandel of groothandel);

____________________________________  

Toepasselijke drukniveau van de aansluiting. 

____________________________________  

Deze principeovereenkomst heeft een duurtijd van vijf (5) jaar.  

looptijd van de leveringsovereenkomst bedraagt vijftien (15) jaar vanaf de aansluiting van het 

leveringsadres op het Warmtenet. Nadien wordt de looptijd jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan de 

Verbruiker de Overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 1 jaar. 
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Leveringen van warmte komen het gebouw binnen op een door WarmtenetEeklo en de 

Verbruiker te bepalen plaats. De geleverde warmte kan gebruikt worden voor verwarming 

Conform de concessieovereenkomst met de stad Eeklo het Warmtenet te bevoorraden met 

zo veel mogelijk restwarmte en warmte uit hernieuwbare energiebronnen om uiteindelijk tot 

Verbruiker van zijn kant verklaart zich hierbij principieel akkoord om van zodra de mogelijkheid 

 

es benodigde warmte voor verwarming en warm water af te nemen 

een leveringsovereenkomst te zullen tekenen aan marktconforme voorwaarden en waarvan 

de grote principes weergegeven zijn in de Bijlage 1 ‘Tarievenregeling Warmtenet Eeklo’ en 

waarbij de prijs van de geleverde warmte onderworpen is aan het niet-meer-dan-anders-

gedurende de looptijd van de overeenkomst aangesloten te blijven op het Warmtenet en zijn 

Verbruiker verklaart hierbij bereid te zijn alle gegevens aan te leveren die noodzakelijk zijn om zijn 

verbruiksprofiel vast te stellen, waarbij het onderstaande als een minimum geldt.   

Het aangerekende tarief (kleinhandel of groothandel);

looptijd van de leveringsovereenkomst bedraagt vijftien (15) jaar vanaf de aansluiting van het 

leveringsadres op het Warmtenet. Nadien wordt de looptijd jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan de 

met een opzegtermijn van 1 jaar.  



 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt te Eeklo op datum van _________________ , in twee originele 

exemplaren waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.

 

Namens WarmtenetEeklo :   

Naam en Handtekening:  

 

 

 

 

Jan De Pauw, Peter De Vylder  

 

 

Bijlagen  

1) Bijlage 1 ‘Tarievenregeling WarmtenetEeklo’ integraal deel uitmakend van deze 

overeenkomst. 

www.warmteneteeklo.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt te Eeklo op datum van _________________ , in twee originele 

exemplaren waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen. 
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WarmtenetEeklo 
 

Wanneer komt het warmtenet bij mij in de buurt?
 
De uitrol van het warmtenet in Eeklo is voorzien in meerdere fases. Voor de realisatie van 

elke fase is WarmtenetEeklo afhankelijk van twee factoren: betaalbare en duurzame 

warmtebronnen (restwarmte en hernieuwbare energie) én voldoende warmte

langsheen het traject. 

2018 

In fase 1 bestuderen we het traject 

van de IVM-afvalenergiecentrale 

(Balgerhoeke) langs het AZ Alma 

ziekenhuis (Ringlaan) tot het 

industriepark Nieuwendorpe 

(Industrielaan).  

De werken worden afgestemd op 

de geplande renovatiewerken bij 

IVM in 2019. 

We voorzien de eerste 

warmtelevering ten vroegste in 

voorjaar 2020. 

2019 

Parallel bekijken we de 

mogelijkheid om op plaatsen waar 

zich opportuniteiten voordoen 

micro-warmtenetjes te realiseren. 

Doel is om deze ‘warmte-eilanden’ 

later aan te sluiten op het grote 

warmtenet zoals:  

● Oostveld: zwembad - sporthal 

nieuwbouwwijk - scholen -

ziekenhuis  

● Herbakker: cultuurcentrum 

● Hartwijk: site oud ziekenhuis 

● Sint Jozef: kinderopvang kerkrenovatie 

2020 

Fase 2 : Detailstudie voor doortrekken van het warmtenet naar
met het verbinden van eventuele warmte
  

WarmtenetEeklo – Infofiche 

Wanneer komt het warmtenet bij mij in de buurt? 

De uitrol van het warmtenet in Eeklo is voorzien in meerdere fases. Voor de realisatie van 

elke fase is WarmtenetEeklo afhankelijk van twee factoren: betaalbare en duurzame 

warmtebronnen (restwarmte en hernieuwbare energie) én voldoende warmte

In fase 1 bestuderen we het traject 

afvalenergiecentrale 

(Balgerhoeke) langs het AZ Alma 

De werken worden afgestemd op 

en bij 

warmtelevering ten vroegste in 

mogelijkheid om op plaatsen waar 

zich opportuniteiten voordoen 

warmtenetjes te realiseren. 

eilanden’ 

later aan te sluiten op het grote 

sporthal - 

- 

Herbakker: cultuurcentrum - academies - bibliotheek - rusthuizen 

Hartwijk: site oud ziekenhuis – rusthuizen 

Sint Jozef: kinderopvang kerkrenovatie – Wilgenpark – scholen 

Fase 2 : Detailstudie voor doortrekken van het warmtenet naar het stadscentrum van Eeklo, 
met het verbinden van eventuele warmte-eilandjes die reeds werden gerealiseerd.
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De uitrol van het warmtenet in Eeklo is voorzien in meerdere fases. Voor de realisatie van 

elke fase is WarmtenetEeklo afhankelijk van twee factoren: betaalbare en duurzame 

warmtebronnen (restwarmte en hernieuwbare energie) én voldoende warmte-afnemers 

het stadscentrum van Eeklo, 
eilandjes die reeds werden gerealiseerd. 



 

Is mijn stookplaats warmtenet
 
Om later vlot te kunnen aansluiten op het warmtenet, kan thuis al rekening houden met 

volgende drie elementen: 

 

1. Afgiftestation 

Voorzie voldoende plaats is voor het afgiftestation (warmtewisselaar met toebehoren)

Type gebouw 

Woning  

KMO of appartementsgebouw

Industrie 

  

Figuur 1: voorbeeld woning ( 8 à 24 kW)

 

2. Aftakking collectoren

Voorzie op de warmwater- én de koudwatercollector van uw centrale verwarming een extra 

aftakking met afsluitdop of blindflens (met dezelfde diameter als de aansluiting naar uw 

stookketel). 

3. Bereikbaarheid stookplaats

Maak uw stookplaats gemakkelijk bereikbaar voor de (ondergrondse) aansluiting leidingen 

vanaf de straat. Appartementsgebouwen, KMO’s en industrie kunnen ons contacteren voor 

Is mijn stookplaats warmtenet-vriendelijk? 

Om later vlot te kunnen aansluiten op het warmtenet, kan thuis al rekening houden met 

Voorzie voldoende plaats is voor het afgiftestation (warmtewisselaar met toebehoren)

Afmetingen afgiftestation Foto 

Even groot als een gaswandketel Figuur 1

KMO of appartementsgebouw Te bepalen in functie van vermogen Figuur 2

Te bepalen in functie van vermogen Contacteer ons

  

Figuur 1: voorbeeld woning ( 8 à 24 kW)         Figuur 2: voorbeeld appartementsgebouw (300 kW)

Aftakking collectoren 

én de koudwatercollector van uw centrale verwarming een extra 

aftakking met afsluitdop of blindflens (met dezelfde diameter als de aansluiting naar uw 

Bereikbaarheid stookplaats 

Maak uw stookplaats gemakkelijk bereikbaar voor de (ondergrondse) aansluiting leidingen 

vanaf de straat. Appartementsgebouwen, KMO’s en industrie kunnen ons contacteren voor 
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Om later vlot te kunnen aansluiten op het warmtenet, kan thuis al rekening houden met 

Voorzie voldoende plaats is voor het afgiftestation (warmtewisselaar met toebehoren) 

Foto  

Figuur 1 

Figuur 2 

Contacteer ons 

 

Figuur 2: voorbeeld appartementsgebouw (300 kW) 

én de koudwatercollector van uw centrale verwarming een extra 

aftakking met afsluitdop of blindflens (met dezelfde diameter als de aansluiting naar uw 

Maak uw stookplaats gemakkelijk bereikbaar voor de (ondergrondse) aansluiting leidingen 

vanaf de straat. Appartementsgebouwen, KMO’s en industrie kunnen ons contacteren voor 



 

stookplaatsen groter dan 100 kW, zodat we een gezamenlijke analyse kunnen uitvoere

de stookplaats te optimaliseren in functie van de specifieke warmtebehoefte en de 

aansluitbaarheid op het warmtenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stookplaatsen groter dan 100 kW, zodat we een gezamenlijke analyse kunnen uitvoere

de stookplaats te optimaliseren in functie van de specifieke warmtebehoefte en de 

aansluitbaarheid op het warmtenet. 
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stookplaatsen groter dan 100 kW, zodat we een gezamenlijke analyse kunnen uitvoeren om 

de stookplaats te optimaliseren in functie van de specifieke warmtebehoefte en de 



 

Bijlage 8 : CREG maandelijkse boordtabel elektriciteit en aardgas sept 

2019 
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