


Thomas MORE: Utopia (1516) 
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Daniel BURNHAM (1846 – 1912) 



Earth Overshoot Day 2016: 8 augustus 
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Mondiale gevolgen klimaatverandering 



12 december 2015: goedkeuring 
Klimaatakkoord van Parijs 
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EU-doelstellingen 2020 
 

• 20% minder uitstoot van broeikasgassen in 
vergelijking met 1990 

 

• 20% totale energieverbruik uit hernieuwbare 
energie  

 

• 20% meer energie-efficiëntie  

 



EU-doelstellingen 2030 
 

• Ten minste 40% minder uitstoot van 
broeikasgassen in vergelijking met 1990 

 

• Ten minste 27% van het totale energieverbruik 
uit hernieuwbare energie  

 

• Ten minste 27% meer energie-efficiëntie  

 



EU-doelstellingen 2050 
 • ambitie om 80 tot 95% minder broeikasgassen 

uit te stoten in vergelijking met 1990.  
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Verbruik hernieuwbare energie, 2014 



1ste Vlaamse Klimaattop: 19 april 2016 



De opdracht: restwarmte recupereren! 

Warmte weggooien is zonde brandstof Tekst Joop van Vlerken Illustratie Pim Schots Indetransitienaarduurzameenergiewordteffici?ntievaakvergeten.Een goedvoorbeelddaarvanisrestwarmte.InNederlandgebruiktdeindustrie veelenergievoorhetopwekkenvanproceswarmte.Derestwarmtehiervan kangebruiktwordenvoordeverwarmingvanbijvoorbeeldhuizenof kassen.InNederlandlopenopditmomentverschillenderestwarmteprojec- tendieverderopindezeBrandstofbesprokenworden.Inditartikelwordt ingegaanopdemogelijkheden,voordelenenbezwarenvanrestwarmte. Restwarmte onder de loep I n Nederland wordt veel restwarmte niet gebruikt. De industrie koelt bijvoorbeeld meer dan 100 PJ aan warmte weg. Pikant detail daarbij is dat bijna 40 procent van onze energievoorziening wordt ingezet om warmte op te wekken. Het hergebruik van een gedeelte van deze warmte zou dus ook flink kunnen schelen in de totale CO2uitstoot. De overheid zou de uitstoot van restwarmte kunnen belasten om hergebruik te stimule ren. Volgens Simon Spoelstra, onderzoeker bij de afdeling effici?ntie en infrastructuur van ECN, is dit niet verstandig. "Ik denk dat veel internationale bedrijven dan uit Neder land zouden vertrekken. Dit zou alleen mogelijk zijn als er internationaal afspraken worden gemaakt." Ook Klaas de Jong, hoofdredacteur van warmenetwerk.nl, twijfelt aan deze oplossing. "In Nederland houden we niet van dat soort verplichtingen." Maar tegelijkertijd vindt hij dat de overheid wel iets moet doen. "Zo lang de overheid geen maatregelen neemt, zal de industrie niet snel geneigd zijn om zich druk te maken over de uitstoot van restwarmte." Bij de benutting van restwarmte lopen bedrijven vaak tegen problemen op: hoge kosten, technische beperkingen, moeilijkhe den in de samenwerking met andere bedrijven en afnemers, en een gebrek aan afzetmoge lijkheden voor de warmte. Volgens Spoelstra is vooral de afhankelijkheid tussen verschil lende bedrijfssectoren een probleem. "Fabrieken vinden vooral productie belangrijk en zijn niet ge?nteresseerd in een rol als warm televerancier." Om bedrijven te interesseren voor het leveren van restwarmte is dus co?rdi natie nodig. Hier is voor de Nederlandse overheid een rol weggelegd. nr 1 februari 2011 Energie+ 9nr 1 februari 2011 Energie+ 9  
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Warmte: sterke troef energiemix (1) 

1. Provincie Antwerpen: restwarmtepotentieel 

 

• Industrie, haven, petrochemische cluster 

• Antwerpse haven:   

  4200 GWh/jaar restwarmte beschikbaar  

  4200 GWh/jaar warmtevraag stad Antwerpen 

• Provincie Antwerpen:  

          11 000 GWh/jaar uitkoppelbare restwarmte 

 19 000 GWh/jaar warmtevraag provincie 



Warmte: sterke troef energiemix (2) 

2. Provincie Antwerpen: potentieel geothermie 

 

 

 



Warmte: sterke troef energiemix (3) 

2. Provincie Antwerpen: potentieel geothermie 

 

• Volledig hernieuwbaar 

• Vrij van broeikasgasemissies 

• Lokaal geproduceerd 

• Continu beschikbaar 

• Variabel inzet –en integreerbaar 

• Stabiele en lage energieprijzen gegarandeerd 

 

 

 



Slim verbinden met warmtenetten 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.samenenergiebesparen.nl/images/samenenergiebesparen.nl warmtenet.jpg&imgrefurl=http://www.samenenergiebesparen.nl/nieuws/denemarken-wil-35-duurzame-energie-per-2020/&docid=4MMoeQaJS2iEWM&tbnid=sDFk4DlE-qUWMM:&vet=1&w=300&h=192&bih=605&biw=1120&ved=0ahUKEwiYqdDOiMTQAhVrBsAKHcipDcgQMwgnKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.samenenergiebesparen.nl/images/samenenergiebesparen.nl warmtenet.jpg&imgrefurl=http://www.samenenergiebesparen.nl/nieuws/denemarken-wil-35-duurzame-energie-per-2020/&docid=4MMoeQaJS2iEWM&tbnid=sDFk4DlE-qUWMM:&vet=1&w=300&h=192&bih=605&biw=1120&ved=0ahUKEwiYqdDOiMTQAhVrBsAKHcipDcgQMwgnKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Eerst en vooral :anders verwarmen 
• Besparen, besparen, besparen! 

 

• Nuluitstoot van gebouwen als doelstelling 

 

• Door middel van energierenovaties en 
verbeterde technieken 

 

• Ook de warmteproductie moet schoner: 
warmtepompen, zonneboilers, warmtenetten 
op basis van aard –en restwarmte 

 

 



Vlaanderen op vlak van warmte? 
Doelstelling : 25.074 GWh of 10,34% van het energieverbruik 

in Vlaanderen moet hernieuwbare energie zijn 



Vlaanderen op vlak van warmte? 
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Warmtenetten in Europa 



Vlaanderen en warmtedistributie (1) 

• Aanzienlijke achterstand op vlak van  
warmtedistributie. 

 

• Historisch gegroeid: omwille van relatief 
eenvoudig en goedkoop Nederlands gas > 
fijnmazig gasnet. 



Vlaanderen en warmtedistributie (2) 

• Einde gastoevoer uit NL (2030): einde gastijdperk 
in België, Vlaanderen, Antwerpen? 

 

• Opheffing van de verplichting om 95% van de 
woningen van een aardgasaansluiting te 
voorzien. 

 



Nood aan decretaal kader 

• Verdeling koude en warmte nog niet 
gereguleerd in Vlaanderen. 

 

• Opkomende warmte-energiemarkt: nood aan 
juiste en rechtszekere randvoorwaarden. 

 

• Industrie, grote bedrijven en 
projectontwikkelaars vragen richting en visie. 



Stappen van de Vlaamse Regering (1)  

 

• 17 juli 2015:  goedkeuring conceptnota ‘diepe 
aardwarmte’.  In uitvoering daarvan is er een 
aangepast regelgevend kader voor diepe 
geothermie op komst. 

 

 

 



Stappen van de Vlaamse Regering (2)  

 

 

• Eandis en Infrax  tekenden samen met  VITO een 
eerste ‘warmtekaart’ uit.  

• Overzicht van alle potentieel interessante 
plaatsen voor warmtenetten 



Stappen van de Vlaamse Regering (3) 

• Halfjaarlijkse call voor groene warmte en 
restwarmte van het Vlaams  

- Voor de meest recente oproep (voorjaar 2016) 
projecten groene warmte en restwarmte : 
totaalbudget van 8,6 miljoen EUR.   

- Klemtoon op restwarmterecuperatie en diepe 
geothermie. 

 

• Voorjaar 2017: Voorstelling Warmteplan van 
minister Tommelein/Vlaamse Regering 



Stappen van de Vlaamse Regering (4) 
• Strategische ecologiesteun, projectmatig:  

bijv. Ecluse in Waaslandhaven: dit ambitieus 
stoomnetwerk, één van de grootste in Europa, zal 
bedrijven voorzien van stoom uit verbranding van afval. 
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Vlaanderen, waar liggen er nog 
WARMTEKANSEN 

 en wat is er nodig om ze te 
verzilveren? 



KANS 1 – een ambitieuze warmtevisie 
 
 • Visie: cruciale eerste stap. 

 

• Erkenning van warmte als volwaardig 
onderdeel van ons energiesysteem. 

 

• Nieuwe regelgeving nodig, maar temporiseer. 

 



KANS 2 – Slimme regelgeving 
 
 

• Volg alle ontwikkelingen, onderzoek buitenlandse 
regelgeving, verwerk al deze kennis en expertise 
tot slimme regelgeving.  

• Zet in op wat u weet:  

    - Energiepotentieel Kempische ondergrond 

    - Circa 100 geothermiecentrales   

 > brutocapaciteit 400 tot 800 Megawatt        
    elektriciteit  

 > 2 à 4 Gigawatt thermisch potentieel 



KANS 3 – Benut geothermisch 
potentieel Kempen optimaal  

 
 

• Lage fossiele brandstofprijzen > hypothekeren 
business-model groene warmte 

 

• Catch 22: 

    OF Doorrekenen correcte warmteprijs > geen afnemers 

    OF Warmteprijs ~ fossiele brandstofprijs > investering  

    wordt niet terugverdiend 



Bijvoorbeeld: 

 

• Socialiseer de kosten voor warmtenetten. 

 

• Financier warmtenetten door middel van 
hogere belastingen op fossiele brandstoffen. 

KANS 4 – Werk onrendabele top 
warmtenetinvesteringen weg 

 
 



KANS 5  – Benut beschikbare 
restwarmte (haven) optimaal 

 
 



KANS 5  – Benut beschikbare 
restwarmte (haven) optimaal 

Uitdagingen: 

• Sector nu al erg energie-efficiënt 

• Volgende stap: restwarmte leveren 

• Ingrijpen in processen: complex en kostelijk 

• Warmtenetinvesteringen: lange ‘return-on- 

    investment’ 

 



KANS 5  – Benut beschikbare 
restwarmte (haven) optimaal 

• Succesvol restwarmterecuperatieverhaal : 
samenspel tussen partners 

 

• 2 essentiële voorwaarden voor succes: 

 > Industrie moet maximale warmte leveren 

 > Zekerheid over voldoende aantal afnemers 

 

  

 



KANS 5  – Benut beschikbare 
restwarmte (haven) optimaal 

Taak voor de overheid: onzekere investeringssprong 
wegwerken. HOE? 

- Zorg voor stevige co-investering; 

- Creëer doordachte optimale randvoorwaarden; 

- Voorkom marktfalen; 

- Werk stabiele en realistische beleidsvisie uit; 

- Maak een einde aan privileges voor fossiele 
brandstoffen. 

 

  

 



KANS 6  – Kies voor GASLOOS 

• Zorg voor geleidelijke uitfasering van gas in 
bebouwde omgeving 

• Buitenlandse voorbeelden 

 

  

 



KANS 7 – maak gebruik van natuurlijke 
transactiemomenten 

• Verscherp energieprestatienormen bij oplevering, 
verkoop, verhuur. 

 

• Stimuleer collectieve wijkrenovaties. 

 

• Investeer niet langer in omschakeling van 
gasaansluitingen.  

    Voorbeeld: Amsterdam aardgasloos 2050 

  

 



KANS 8 – samenwerking over grenzen 

Nederland en België: 

 

• Gelijkaardige discussies gasuitstap, warmtenetten, 
restwarmterecuperatie, geothermie; 

 

• Meer kennisdelen, samenwerken, Europese 
investeringsmiddelen bepleiten; 

 

• Win-win voor beide landen. 

  

 



KANS 9 – DEEL het warmtenieuws 

• Breng warmte en geothermie als energiebronnen 
onder de aandacht. 

 

• Promoot, stimuleer, ondersteun ze. 

 

• Doe ze postvatten in de geesten van mensen als 
beste alternatief. 

 

   

 



KANS 9 – DEEL het warmtenieuws 

• Breng warmte en geothermie als energiebronnen 
onder de aandacht. 

 

• Promoot, stimuleer, ondersteun ze. 

 

• Doe ze postvatten in de geesten van mensen als 
beste alternatief. 

 

   

 



Hoe scoort Provincie Antwerpen op 
inzet warmte? 

• Al heel wat stappen gezet! 

 

• Ook door de steden en gemeenten. 

 

• Eerste resultaten zijn tastbaar, zowel 
warmtedistributie als geothermie. 

 

   

 



Wijk NIEFHOUT – Turnhout  
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Wijk Nieuw Zuid - Antwerpen 
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Geothermieproject VITO - Mol 



Geothermieproject Janssen 
Pharmaceutica - Beerse 
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Provincie Antwerpen, waar liggen 
er nog WARMTEKANSEN 

 en wat is er nodig om ze te 
verzilveren? 



KANS 1 + 2 - energievisie met stevig 
luik warmte +  expertisedienst 

• Sterke, inspirerende energievisie met 
uitgebreid luik ‘warmte’ (KANS 1); 

 

• Valoriseer het enorme warmtepotentieel; 

 

• Maak werk van een ondersteunende 
provinciale expertisedienst (KANS 2) 



KANS 1 + 2 - energievisie met stevig 
luik warmte +  expertisedienst 

Unieke positie Provincie:  

• Gericht en doordacht ondersteunen 

• Schaalgrootte creëren 

• Capaciteit, kennis, knowhow bundelen 

• Stimuleren & faciliteren 

 



KANS 1 + 2 - energievisie met stevig 
luik warmte +  expertisedienst 

Onze sterktes als intermediair bestuur uitspelen: 

• Voluit gaan in onze bovenlokale regierol: 
gemeenten, partners, lokale actoren 
samenbrengen en verbinden. 

• Financieringsinstrumenten : mee actief op zoek 
gaan naar financieringsmogelijkheden. 

• Expertise opbouwen, bundelen, benutten en ter 
beschikking stellen. Goede voorbeelden 
detecteren en ontsluiten.    

 



KANS 3 – een reststromenmakelaar 
• Neutrale tussenpersoon die vraag en aanbod 

warmte aan elkaar koppelt. 

• Verbluffende resultaten, ~ Noord-Brabant. 

• Makelaar kijkt goed rond, analyseert, brengt in 
kaart. 

 



KANS 4 – publiek-private 
samenwerking 

• Cruciaal voor welslagen warmteprojecten 

 

• Lange(re) afschrijvingstermijnen, lage(re) 
return on investment  

 

> ideale context stabiele tandem publiek-privaat 



• Betere ecologische footprint bedrijven 

• Dalende CO2-emissies 

• Afname afhankelijkheid fossiele brandstoffen 

 

Regio wordt er beter van 

KANS 5 – wees energieaantrekkelijk  



• Regio’s met clusters warmtereststromen > 
internationaal aantrekkelijk 

• The place to invest 

• Duurzaamheid als concurrentiekwestie 

• Financieel voordelig als bedrijf nuttig warmte in 
of uit kan koppelen 

Grote troef voor bedrijven die op zoek zijn    
naar strategisch goede locatie 

Strategische en duurzame verankering 

 

 

KANS 5 – wees energieaantrekkelijk  



 
KANS 6 –  Trek nog meer projecten 
mee over de streep, beperk mogelijke 
risico’s warmteconsumenten 
maximaal, ondervang ze. 
 
KANS 7 – Ontwikkel toegankelijke en 
stimulerende financiële strategieën. 



KANS 8 – Herijk Ruimtelijke Ordening 

• Ruimtelijke Ordening als hefboom om 
warmtenetten succesvol te ontwikkelen. 

 

• Output (geothermie, restwarmte) > 
succesvolle input (verwarming wijken, 
bedrijventerreinen,…) : ruimtelijke uitdaging. 

 

• Kansen nieuw ruimtelijk structuurplan 
provincie Antwerpen! 



KANS 9 – Benut transitie –en 
transactiemomenten 

• Benut alle transitie –en transactiemomenten 
om nieuwe wegen in te slaan. 

 

• Bijvoorbeeld verlenen of controleren bouw-, 
milieu-, en omgevingsvergunningen. 



KANS 10 – Kennis en hefbomen 
hebben we, dus springen!  

• Heel veel unieke kennis en knowhow: VITO, 

Universiteit Antwerpen, Hogescholen en Kamp C. 

• Ook tal van bedrijven, organisaties, spin-offs 

werken rond gelijkaardige thema’s. 

•  Meer samenwerking > meer en betere resultaten. 

• Provincie moet bijdragen tot die kennisuitwisseling. 



KANS 11 – Hype de warmtepomp! 
• Organiseer een groepsaankoop warmtepompen en 

zonneboilers. 

• Voorzie maatwerkadvies per woning. 

• Schakel Kamp C in. 
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Steden en gemeenten, waar liggen 
er nog WARMTEKANSEN 

 en wat is er nodig om ze te 
verzilveren? 



KANS – Zet in op kleinschalige(r) 
realisaties in de praktijk!  

• Met goede steun en begeleiding provincie. 

• Gemeente/stad: sleutelrol als regisseur. 

• Neem warmtenetten op in het beleid. 

 



Conclusies 
• Hernieuwbare energie: “en… en… en…”. 

• Gezonde energiemix: investeren in zonne-, wind-, 

(geo)warmte-,  en waterkrachtenergie. 

• Wetenschap  zal steeds nieuwe, nog meer 

performante bronnen van hernieuwbare, 

duurzame energie ontwikkelen. 

• Bestaande verder optimaliseren. 

 



Wachten is geen optie! 
• Hopelijk breekt dan snel de dag aan dat in de 

provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare 
energie wordt geproduceerd als de vraag naar 
energie groot is.  

 

     ANTWERPEN ENERGIE-ONAFHANKELIJK! 

 

Geen verloren warmte meer 

Duurzame verankering jobs, bedrijven, industrie 

Onze leefomgeving zal er wel bij varen  

 




