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Kennismaking



Waar zijn we mee bezig?
• Waarom?

• Klimaatdoelstellingen Eeklo en provincie

• Wat willen we?
• De provincie en stad Eeklo ambiëren dat men als eigenaar van een woning in Eeklo kan 

aangeven waar hij/zij binnen welke termijn best op inzet: aansluiting op een warmtenet, 
individuele warmtepomp, gas, …

• Wat is het niet?
• Geen individueel energie-advies. Geen toekomstvoorspelling. Geen afgewerkte puzzel.

• Hoe willen we het doen?
• Met de technische expertise van Kelvin Solutions
• Participatief met ervaringsdeskundigen en leken



Afbakening gebied Oostveld

Afbakening traject 
energiewijk

Afbakening traject 
transitievisie



Welke duurzame concepten zijn
nu denkbaar voor Oostveld?



Welke duurzame concepten zijn
nu denkbaar voor Oostveld?



Vaak voorkomende vragen 
1. Wat als mijn ketel nu stukgaat? Waarin moet ik dan installeren?
2. Moet ik nu al renoveren of wordt het voor de volgende eigenaars?
3. Komt het warmtenet voor mijn deur te liggen? En wanneer komt 

dat dan?
4. Is mijn woning klaar voor een warmtepomp of warmtenet aan te 

sluiten?



Resultaat = warmtezoneringskaart

• Voor de woningen in Oostveld lijken dus vooral 
warmtepompen de te verkiezen weg

• Warmtenetten zijn kansrijk bij de grotere 
gemeenschapsgebouwen, nieuwe projectontwikkelingen, 
en de stationsomgeving

• -> de leidingkost voor gebieden met relatief lage 
bouwdichtheid weegt door

• Oranje vlakken -> overwegend all-electric met 
warmtepompen

• Rode lijnen: kansrijke gebieden voor warmtenet



Gevolgen keuze warmteaansluiting?



Gevolgen keuze warmtepomp?



Transformatiepad voor Oostveld

Van belang zijn:
• Welke technieken lijken meest geschikt voor duurzame warmtevoorziening?
• Hoeveel tijd voor omschakeling hebben we?
• Welke bijkomende maatregelen en deelstapjes moeten er worden gezet?
De hoofdstappen zijn:



Oefening 1
Toekomstbeelden voor Oostveld



9 toekomstbeelden
• Denk je dat ze mogelijk zijn? Of niet?
• Kies een groene of rode kaart
• Bespreking. Waarom niet? Waarom wel?



In 2030 heeft Oostveld een ware golf van renovatie doorgemaakt. De huizen hadden er de leeftijd
voor. Vele eigenaars zijn ingestapt op projecten voor groepsaankoop voor renovatie, of ze hebben op
eigen houtje initiatief genomen. De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben hun patrimonium
gerenoveerd en de meeste verhuurders zijn ook op de kar van de renovatie gesprongen. Hierdoor
zijn veel huizen in Oostveld nu optimaal geïsoleerd.



In 2030 hebben enkele belangrijke straten in Oostveld een warmtenet gekregen. Warmte wordt
aangevoerd uit de verbrandingsoven en uit andere industriële warmtebronnen en kan door de
burgers gebruikt worden. De meeste burgers hebben deze kans aangegrepen en zich aangesloten.



Op de meeste daken liggen fotovoltaïsche cellen en/of zonneboilers. In Oostveld schijnt de zon.
Zowel eigenaars als huurders nemen elektriciteit af van hun eigen dak.



De burgers van Oostveld vormen in 2030 samen echte collectieven. Ze pakken de problemen graag
samen aan. Dat is gezellig, maar ook voordelig. De groepsaankoop is volledig ingeburgerd, en samen
aan de slag gaan voor renovatie of voor andere werken is normaal.



De sporthal, het zwembad, de openbare gebouwen, ze hebben grote daken en die daken liggen in
2030 vol zonnecellen. De burgers die geen eigen dak hebben, of wiens dak slecht georiënteerd ligt,
doen er hun voordeel mee. Zij kunnen zonne-energie van de gemeenschapsdaken halen.



Warmtepompen halen de warmte uit de grond, voor de mensen die niet hebben kunnen aansluiten
op het wamtenet. Voor de meeste mensen met een tuintje is dit in 2030 een oplossing. Maar ook
voor mensen zonder tuintje zoekt Oostveld oplossingen. Ze kunnen warmte halen onder de grond
van het openbaar domein of zelfs bij de buren. De grondwarmte is voor iedereen. Maar waar het
niet lukt, halen we de warmte uit de lucht.



Uiteraard rijden er in 2030 vooral elektrische auto’s rond in Oostveld. Dat is proper, maar dat heeft
ook zo zijn voordelen. De batterijen van de auto kunnen dienen als opslagplaats voor energie.
Wanneer de auto niet rijdt, kunnen de zonnepanelen de batterijen vol energie laden, die er dan ’s
avonds weer uit gehaald wordt. Zo wordt Oostveld voor een groot stuk onafhankelijk van grote
energieleveranciers en gaat er geen zonne-elektriciteit verloren.



Investeren in duurzame verwarming, dat kost geld. Maar in Oostveld steekt men een handje bij voor
wie het niet zo breed heeft. De wijk heeft een solidariteitsfonds waarmee subsidies gegeven wordt
aan wie het moeilijk heeft om de investering te doen. Het fonds schiet voor, maar dat wordt dan wel
mooi afbetaald door de uitgespaarde energiekosten.



De straatverlichting in Oostveld, dat is iets slims (smart zeggen ze). In 2030 is de tijd voorbij waarop
de lamp steeds volop brandde de nacht door en waarbij het meeste licht verloren ging in de hemel.
Nu ziet men weer sterren in Oostveld. De LED lampen gaan maar aan wanneer ze echt nodig zin, en
dimmen op andere momenten. Veilig en zuinig.



Pauze



Oefening 2
CONCLUSIES: Knelpunten voor een warmtetransitie



De 10 knelpunten
volgens de willekeurige burgers
1. Beschikbaar budget: voor renovatie, isolatie, warmtepompen
2. Foute kennis of onvoldoende kennis
3. Onvoldoende tijd
4. Sommige renovaties zijn onvoldoende kwalitatief
5. Nu ontbreekt het nog aan voorbeeldprojecten voor 

warmtenetten
6. Groepsaankopen met soms onvoldoende kwaliteit
7. Elektriciteitsmeter draait niet meer terug
8. Onvoldoende gelijke belangen bij groepsaankopen
9. Wettelijke beperkingen voor zonnedelen




