


De visie van
provincie Oost-Vlaanderen

door Yanti Ehrentraut



Een klimaatgezond
Oost-Vlaanderen in 2040

• klimaatneutraal én klimaatbestendig

• Uitstoot broeikasgassen terugdringen

• Onafhankelijk van fossiele brandstoffen

• Groene energie van eigen bodem



Bron: FOD Economie, Analyse van het energieverbruik van de huishoudens in België 



• Bron: FOD Economie, Analyse van het energieverbruik van de huishoudens in België 



De provincie werkt samen

• Warmtekaarten – AS IS
• Warmtezoneringskaarten – TO BE

Dendermonde, Aalst, Zelzate

• Transitievisie warmte – participatief
Eeklo



Het beleid van de
stad Eeklo

door Ben Caussyn





Energiek – Eigenzinnig - Echt



Wind als ‘motor’ van hernieuwbare energie

300 PV
300 PV
300 PV
300 PV

“Rechtstreekse burgerparticipatie leidt tot een sociaal rechtvaardige energietransitie”





Wegwerken van de lokale cash-drain

Naar een energie-onafhankelijk Eeklo:

gedecentraliseerde E-productie MET lokale meerwaarde

400 GWh/jaar Miljoenen

EURO per jaar

Naar een klimaatgezond Eeklo



energiek, eigenzinnig, echt.



Toelichting
Warmtezoneringsplan

door Wouter Cyx



Hoe werken aan duurzame warmte?

Via de uitwerking van een lokaal warmtezoneringsplan

Waarom is zo’n warmtezoneringsplan zinvol?
• De traagheid van de uitrol van sommige systemen
• De juiste keuzes op het juiste moment maken
• Concreet en duidelijkheid scheppen voor gebouweigenaars, huurders, enz.



Hoe duurzaam verwarmen?



Hoe duurzaam verwarmen?



Op basis waarvan evalueren?



Warmtezonering in een notedop



Wat na de warmtezoneringskaart? 

Iedere buurt zal in de toekomst een transformatie ondergaan:

• Het aansluiten van lokale duurzame warmtebronnen
• Het aanpassen van de energienetwerken (bijv. aanleg warmtenet )
• Aanpassing van de gebouwen (bijv. plaatsen van naisolatie, installeren 

warmtewisselaar )

Bouwschil Installatietechnieken Regeling & meting

©Wouter Cyx (a)

Bestaande gasnet eventueel herbruikbaar
Bouwschil waar mogelijk degelijk tot 

doorgedreven te isoleren.
HT-systemen mogelijk | LT-systemen wenselijk

Gasketel, (micro)-WKK, Fuel cells, hybride warmtepomp, 

gaswarmtepomp zijn mogelijk.

Energiezuinig ventilatiesysteem is aanbevolen.

Integratie van hernieuwbare energieproductie (PV-

panelen, zonneboiler) eventueel wenselijk en mogelijk

HT-netten

Bouwschil waar mogelijk degelijk tot 

doorgedreven te isoleren.
HT-systemen mogelijk | LT-systemen wenselijk

Warmteafleverset voor RVW en SWW nodig, eventueel 

met gekoppeld boilervat

Energiezuinig ventilatiesysteem is sterk aanbevolen.

Integratie van hernieuwbare energieproductie (PV-

panelen, zonneboiler) eventueel wenselijk en mogelijk

LT-netten

Bouwschil moet degelijk tot 

doorgedreven geïsoleerd worden.
LT-systemen meestal noodzakelijk (1)

Warmteafleverset voor RVW en SWW nodig, eventueel 

met gekoppeld boilervat of lokale warmtepomp

Energiezuinig ventilatiesysteem is sterk aanbevolen.

Integratie van hernieuwbare energieproductie (PV-

panelen, zonneboiler) eventueel wenselijk en mogelijk

LT-systemen noodzakelijk

Warmtepompen, infraroodpanelen, warmtepompboilers 

enz. nodig voor RVW en SWW

Energiezuinig ventilatiesysteem is noodzakelijk.

Integratie van hernieuwbare energieproductie (PV-

panelen, zonneboiler) eventueel wenselijk en mogelijk

Goede luchtheid i.c.m. doordachte 

ventilatie noodzakelijk.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand stuurbare - controllers.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand uitleesbare - 

meetsystemen.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand stuurbare - controllers.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand uitleesbare - 

meetsystemen.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand stuurbare - controllers.

Goede luchtheid i.c.m. doordachte 

ventilatie aanbevolen.

Winning van lokale 

hernieuwbare 

warmtebronnen of de 

uitkoppeling van 

restwarmtebronnen op lagere 

temperatuur (10 à 60°c) (vb: 

ondiepe geothermie, 

effluentwarmte 

waterzuivering... )

Warmtenetten met starre of flexibele 

leidingsystemen moeten worden aangelegd Goede luchtheid i.c.m. doordachte 

ventilatie noodzakelijk.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand uitleesbare - 

meetsystemen.

Gebouwen

Winning & opzuivering van 

(lokaal) geproduceerd 

biomethaan of syngas uit 

(lokale) hernieuwbare 

elektriciteitsproductie 

noodzakelijk

Bijkomende uitrol van (directe) 

(bio)gasleidingen voor netinjectie mogelijk 

noodzakelijk

Goede luchtheid i.c.m. doordachte 

ventilatie aanbevolen.

Winning van lokale 

hernieuwbare 

warmtebronnen of de 

uitkoppeling van 

restwarmtebronnen op 

hogere temperatuur (60 à 

90°c) (vb: diepe geothermie, 

restwarmte waste-to-energy, 

Warmtenetten met starre leidingsystemen 

moeten worden aangelegd

All electric

Bouwschil

Opgavenkaart - Verduurzaming van de warmtevraag gebouwde omgeving 

Warmtebronnen

Groen Gasnetten

Warmtenetten

Netinfrastructuur

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand stuurbare - controllers.

Uitrol van slimme, digitale - op 

afstand uitleesbare - 

meetsystemen.

Uitbouw van voldoende 

(lokale) hernieuwbare 

elektriciteitsproductie 

noodzakelijk

Bestaande elektriciteitsnet is bruikbaar

Waar nodig moet een netverzwaring of 

flexibiliteitsoplossing voorzien worden

Bouwschil moet doorgedreven 

geïsoleerd worden.



Warmtetransitievisie Oostveld

Waarom Oostveld?
Diversiteit volop in de gebouwen!

Afbakeningskeuze gebied Oostveld?

Waarover gaat het?
Verfijning warmtezoneringsplan op wijkniveau.



Een warmtetransitievisie die:

1) Verfijnt het warmtezoneringsplan op wijkniveau

2) Gaat samen met bewoners op zoek naar oplossingen om de visie te 
kunnen realiseren



Welk traject volgen we?



Participatietraject
door Danny Venus / Ward Deneckere



Het traject in een notendop

• Vandaag: publiek startmoment 
• December, januari en februari: workshops
• April: tweede publieksmoment



Wat willen we leren?

• Kennismaking met de wijk
• Welke factoren ervoor zorgen of duurzaam verwarmen succesvol wordt?
• Welke middelen kan stad inzetten om hierbij te helpen?



Workshops met inwoners van Eeklo

• 3 workshops met (ervarings)deskundigen
o uitnodiging per mail
o kandidaturen mogelijk vanaf 8 november 

• 3 workshops met willekeuring geselecteerde inwoners uit Oostveld
o 1 in DEC | 1 in JAN | 1 in FEB
o per brief
o inwoners gaan in op het werk van de ervaringsdeskundigen




