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Verwarming vraagt meer dan 60% van de energienood. De transitie naar duurzame verwarming 
vergt een vooruitstrevende visie en de opmaak van een warmtezoneringsplan.  
Als praktijkvoorbeeld lichten we de warmtezoneringsplannen van Aalst en Zelzate toe.

Stel: een burger wil de stookolieketel vervangen en informeert welke 
verwarmingsinstallatie hij best zou installeren. Het is niet makkelijk om daar meteen 
een antwoord op te geven. Is de woning energiezuinig of moet er nog gerenoveerd 
worden? Waar ligt de woning precies? En welke duurzame verwarmingsopties zijn 
aanwezig? Om hier als gemeente een onderbouwd antwoord op te geven, heb je een 
uitgewerkte visie nodig over welke energietechnieken op welke plaatsen inzetbaar 
zijn. Daarvoor is het lokale bestuur aan zet.

De energietransitie is volop bezig, maar de aandacht gaat 
vooral naar groene stroom. Nochtans gaat 60 tot 80% van het 
energieverbruik van gebouwen naar de productie van warmte, en 
gebruiken we hiervoor in hoofdzaak fossiele brandstoffen, namelijk 
stookolie of gas.

Om een overschakeling te maken naar klimaatneutrale technieken, moeten we vooral 
op zoek gaan naar lokale oplossingen. Hoe benutten we lokale warmtebronnen 
zoals restwarmte van bedrijven? Waar zijn warmtenetten voor distributie in dorps- of 
stadskernen zinvol? En waar zetten we beter in op elektrificatie van de warmtevraag, 
in combinatie met ondiepe geothermie, biomassa, enz. 

INHOUD

je gemeente van het gas af?!  
via een warmtevisie en  
warmtezoneringsplan naar  
100% groene warmte
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De Provincie begeleidt op een zeer praktische manier steden en gemeenten bij het 
opmaken van een warmtekaart en warmtezonering als aanzet van een omvattende 
transitievisie warmte:

• Opmaak van een warmtekaart: de huidige vraag naar warmte én de opportuniteit 
van interessante warmtepunten in vraag en aanbod worden in kaart gebracht.

• Bepalen van de technisch haalbare mogelijkheden: een studiebureau bepaalt de 
technisch haalbare mogelijkheden en houdt rekening met informatie over nieuwe 
projecten, de heraanleg van het openbaar domein en de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling

• Participatief opladen van de warmtekaart: relevante stakeholders uit de 
gemeente krijgen de kans om extra informatie aan de kaart toe te voegen. 
Bijvoorbeeld in welke wijken zijn er extra opportuniteiten?

• Vertaling in een warmtezonering voor de gemeente: in welke wijken of zones 
kunnen we inzetten op welke duurzame technieken?

• Prioritering & aanpak per zone: de stad of gemeente bepaalt in welke volgorde 
men zones kan aanpakken.

Nadien dient de gemeente de warmtezonering te vertalen naar een transitievisie 
warmte. Daarin legt men vast welke stakeholders betrokken zijn, wie welke actie 
onderneemt, welke structuren moeten opgezet worden, enz. Het betrekken van 
lokale stakeholders hierin zorgt voor een gedragen visie. Zo creëert men een breed 
eigenaarschap en blijft  de visie geen dode letter na de uitwerking.

In deze sessie geven we een korte inleiding tot het opmaken van een warmtekaart, 
warmtezonering en transitievisie warmte en lichten we de ondersteunende rol van 
de Provincie toe. Nadien gaan we met de aanwezige deelnemers aan de slag in 
een werksessie. Op basis van informatie die we ter beschikking stellen, gaan de 
deelnemers naar een warmtekaart toe werken voor een specifi eke gemeente of stad 
in Oost-Vlaanderen. Zo kan je zelf ervaren welke meerwaarde dit kan betekenen voor 
je gemeente of stad.
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Ondersteuning via het 
milieucontract ‘E4 – Opmaak van 
een warmte zoneringsplan’ 
Surf naar www.oost-vlaanderen.be en 
zoek op ‘Brochure milieucontract’ en 
blader door naar p. 40 

Provinciale beleidslijn warmte 
Surf naar www.oost-vlaanderen.be 
en zoek op ‘beleidslijn warmte’

De brochure ‘Leidraad 
warmtenetten voor lokale besturen’ 
van Warmtenetwerk Vlaanderen, 
het Interreg-project COBEN & 
Provincie Oost-Vlaanderen)
https://warmtenet.ode.be/nl/leidraad
https://northsearegion.eu/coben/ 

Het Interreg-project DOEN 
(energiemakelaar) 
Surf naar www.oost-vlaanderen.be 
en zoek op ‘DOEN’

MEER INFO


