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Aan de slag met groene warmte
Bond Beter Leefmilieu ondersteunt met dit draaiboek gemeenten bij het uitwerken
van een warmtevisie naar hun burgers toe. Via participatieve workshops, info op maat
en peer-to-peer uitwisseling zetten we de inwoners van je gemeente aan om voor
groene warmte te kiezen.

Deze publicatie kwam tot stand met steun van de provincie Oost-Vlaanderen
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Inleiding

Windmolens en zonnepanelen krijgen terecht veel aandacht in het energiedebat:
iedereen beseft dat we een tandje bij moeten steken om onze klimaatdoelstellingen te
halen. Maar een blinde vlek in het debat over de transitie naar een hernieuwbare
energievoorziening, is die van de warmtevraag.
Verwarming is de grote slokop van de energie die je nodig hebt in je huis: ongeveer 85
procent van het huishoudelijk energieverbruik gaat naar verwarming. In meer dan 90
procent van de huizen gebeurt dat met gas of stookolie. Om de klimaatdoelstellingen van
Parijs waar te maken, is het nodig dat tussen nu en 2050 elk jaar zo’n 100.000
huishoudens hun warmtevoorziening vergroenen.
Dat vraagt heel wat inspanningen, zowel voor de burger als voor de gemeente. Met dit
draaiboek willen wij de brug slaan tussen beide partijen, in de hoop dat er zo een
gezamenlijke dynamiek ontstaat.
Bond Beter Leefmilieu ondersteunt met dit draaiboek gemeenten bij het uitwerken van
een warmtevisie naar hun burgers toe. Via participatieve workshops, info op maat en
peer-to-peer uitwisseling zetten we de inwoners van je gemeente aan om voor groene
warmte te kiezen. Zo zetten we met ons allen samen duurzame warmte op de kaart.
Dit draaiboek legt in detail onze uitgeteste aanpak uit.
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De rol van de gemeente

Tussen nu en 2050 zullen 90% van de huishoudens in je gemeente hun
warmtevoorziening moeten vergroenen. Dat vraagt visie, actie en betrokkenheid van
alle partijen.

Gemeenschappelijke of individuele oplossingen? De rol van de gemeente.
Hoe krijgen we dit voor elkaar? Door goed te onderzoeken welke soort groene warmte op
welke plekken het meest logisch is. Dat pakken we zo aan: samen met je provincie of de
Vlaamse regering maak je als gemeente een warmtezoneringsplan op. Daarbij breng je
zowel de vraag naar als het aanbod aan warmte geografisch in kaart: hoeveel gezinnen
hebben verwarming nodig, hoeveel en welke bronnen van warmte zijn er in je gemeente
die daarvoor gebruikt kunnen worden?
Elke stad of dorp bepaalt welke energienetwerken of energiebronnen de voorkeur krijgen
in een bepaald gebied. Voor wijken met veel woningen dicht bij elkaar is een
gemeenschappelijk warmtesysteem zoals een warmtenet nuttig. Hoe verder van het
centrum, hoe verder de woningen uit elkaar liggen, waardoor een gemeenschappelijk net
al geen optie meer is. Hier is voor elk huis een aparte oplossing nodig, zoals een
warmtepomp. Als je als gemeenten klaar bent met je onderzoek, beschik je over een
warmtezoneringsplan voor je hele grondgebied. Dankzij dat plan hebben inwoners en
bedrijven duidelijkheid en weten ze in welk soort warmtevoorziening ze best investeren.

Goedkopere verwarming in dichte woonkernen
Groene warmte uitrollen is je gemeente is een integraal verhaal, waarbij iedereen zich
achter dezelfde visie schraagt.
Groene warmte is bijvoorbeeld nauw verbonden met keuzes in de ruimtelijke ordening.
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Een warmtenet aanleggen kost al gauw 1.000 euro per meter. Hoe minder warmtebuizen
je moet leggen en hoe meer woningen of andere gebouwen je kunt aansluiten, hoe
voordeliger. Met andere woorden: hoe meer woningen dicht bij elkaar, hoe goedkoper je
verwarming. In lintbebouwing en verspreide verkavelingen staan de huizen ver uit elkaar.
Dat betekent dat de kosten om warmtebuizen aan te leggen (en te onderhouden) per
woning meteen een stuk hoger zijn. In woonlinten moet je per huis zo’n 20 meter tellen,
waardoor 100 meter warmtenet maar een vijftal huizen bedient. In een wijk met
rijwoningen kunnen over dezelfde lengte zestien huizen aangesloten worden. Voor de
vergroening van warmte hebben we dus baat bij een ruimtelijke ordening die inzet op
kernverdichting. Zo blijft het aanleggen van gemeenschappelijke warmtenetten haalbaar
en betaalbaar. In andere gevallen zullen duurdere oplossingen nodig zijn, voor elk huis
apart.

Groene warmte vraagt een
renovatiebeleid
Zowel een aansluiting op een
warmtenet of een warmtepomp
zijn eerste keus
verwarmingstoestellen. Beide zijn
onderhoudsvriendelijke,
comfortabele en duurzame
manieren om te verwarmen. Of er
een warmtenet komt in een straat
bepaal je als burger niet zelf. De
gemeente of stad heeft de
touwtjes in handen. Voor een
warmtepomp kan een burger wél
zelf kiezen. Maar het blijft een veeleisende techniek: enkel met een dik isolatiepakket, een
goede luchtdichtheid, gecontroleerde ventilatie en een warmteverdeelsysteem op zeer
lage temperatuur, behaal je het hoogste rendement. Pas dan is een warmtepomp
financieel een interessant alternatief voor verwarming op stookolie of op gas. Het plaatsen
van een warmtepomp is dan ook de laatste stap voor burgers in een breder proces:
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Het is daarom als gemeente erg belangrijk om in te zetten op een ambitieus
renovatiebeleid. Dat kun je doen door onder andere je burgers door te verwijzen naar
energiewinkels en de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen voor
bouwadvies. Een andere vruchtbare aanpak is door in te zetten op wijkrenovaties:
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/duurzame-wijkrenovaties-hoe-pak-je-dat-als-l
okaal-bestuur-aan. en
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/gemeenten-sneller-klimaatneutraal-dankzij-c
ollectieve-wijkrenovaties . Heel wat coöperaties zetten hier actief op in. Nodig hen uit voor
een gesprek en schrijf samen met hen een plan uit.

Werk een warmtevisie uit
Werk een warmtevisie uit en vertaal die naar een warmtekaart voor je gemeente. Ga
samen met BBL aan de slag om je visie te vertalen naar de praktijk. In dit draaiboek
leggen we uit hoe wij de burger helpen betrekken bij de transitie naar groene warmte.
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Aan de slag met de
burger: workshops
groene warmte

Aan de slag met groene warmte
Bond Beter Leefmilieu ondersteunt met dit draaiboek gemeenten bij het uitwerken
van een warmtevisie naar hun burgers toe. Via participatieve workshops, info op maat
en peer-to-peer uitwisseling zetten we de inwoners van je gemeente aan om voor
groene warmte te kiezen.

Voor heel wat burgers is de uitdaging van groene warmte onbekend terrein. Pv-panelen
op je dak leggen is een vrij eenvoudige ingreep. Maar kiezen voor groene warmte is zeker
voor oudere woningen een grote uitdaging. Daarom is het belangrijk om burgers goed te
informeren over het hoe en waarom en te tonen wat wel en niet kan. Dat gebeurt aan de
hand van 4 sessies: 2 workshops: en 2 infosessies:
●

Participatieve workshop 1: Hoe kan je van fossiele brandstoffen afstappen en
overschakelen naar hernieuwbare bronnen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp
of pelletketel?

●

Fluvius infossessie(s) 1: verwarmen en warmtepompen

●

Participatieve workshop 2: Op naar 2050 - lokale uitdagingen

●

Fluvius infossessie(s) 2: bouwfitdagen en energiefitsessie(S) over muurisolatie,
beglazing en dakisolatie.

Participatieve workshop 1: : Hoe stap ik af van fossiele brandstoffen?
In workshop 1 schetsen we de uitdaging van groene warmte en we geven in vogelvlucht
de belangrijkste oplossingen weer. Waar kan, leggen we lokale accenten. We laten de
burger aan het woord. We laten hem zijn bekommernissen uiten en samen gaan we op
zoek naar oplossingen.
Inhoud van de sessie
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De sessie bestaat uit 3 grote blokken:
●

Introductie (30’): de uitdaging, de rol van de gemeente, de opties voor de burger

●

werktafels (30’): drempels en oplossingen

●

Plenaire terugkoppeling (30’)

Introductie
Context: Op naar 2050
België koolstofneutraal tegen 2050. Dat doel bereiken we enkel als we afstappen van
fossiele brandstoffen. Ook voor onze woningen. Als je weet dat 68% van de Vlamingen
verwarmt op gas en 16% op stookolie (2019), wordt snel duidelijk dat we nog een lange
weg te gaan hebben.
Bestaande woningen zijn meestal uitgerust voor gas of stookolie. Elektriciteit wordt
bovendien zwaarder belast dan gas of mazout. Dat moeten we omkeren.
Vooral bij nieuwbouw en grondige renovaties, die gepaard gaan met extra
energiebesparende maatregelen, loont het om over te stappen naar hernieuwbare
energie.
De rol van de gemeente
Een warmtezoneringsplan deelt een gemeente op in voorkeurszones voor bepaalde
oplossingen. Zo geniet collectieve verwarming via een warmtenet de voorkeur op
plaatsen waar de warmtevraag per lopende meter hoog is (kerngebieden), en is
individuele groene verwarming via bijvoorbeeld een warmtepomp of pelletketel geschikt
voor buitengebied. Maar er is meestal ook een tussenzone, waar de ideale oplossing (nog)
niet duidelijk is. Ook zal in sommige gevallen de concrete timing voor de uitrol van een
warmtenet nog even op zich laten wachten. Hoe moeten een gemeente en haar inwoners
omgaan met die ‘twijfelzones’?
Jouw opties als burger
Welke oplossingsmogelijkheden bestaan er om van fossiele verwarmingsbronnen over te
stappen op hernieuwbare alternatieven? Wat kan je zelf doen? We bieden een praktische
toelichting van de meest voorkomende opties in vogelvlucht en de beste keuze die je kan
maken.

Werktafels
We verdelen de aanwezigen in het tweede gedeelte over verschillende werktafels en laten
ze aan de slag gaan met volgende vragen;
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●

Hoe graag zou je willen overstappen op groene warmte, los van alle praktische
bezwaren: schaal van 1 tot 7.

●

Op welke drempels stoot je? Wat weerhoudt je om de overstap te maken? Wat
maakt het moeilijk voor jou?

●

welke oplossingen zien jullie als groep? wat zou helpen? Wat zou een eerste goede
stap zijn?

Plenaire terugkoppeling
Bij de plenaire terugkoppeling overlopen we samen de belangrijkste drempels en hun
oplossingen. Omdat vaak dezelfde drempels naar boven komen, maken we gebruik van
voorbereide fiches.
Bijvoorbeeld:

Een gekende drempel is betaalbaarheid. Neem een warmtepomp: die vraagt
een serieuze investering om hem te plaatsen. Maar ook eens dat ze draait is de
kans dat je energiefactuur zal dalen niet groot. Integendeel. Hoe kunnen we
die drempel overwinnen?
Investeringskost + oplossingen:
● Hoe meer WP verkocht zullen worden, zal de prijs dalen.
● premies (overzicht van relevante premies)
Verbruikskost + oplossingen
● Lage warmtevraag door slim te sturen, maar vooral door je woning goed te
isoleren
● Taxshift: nu wordt elektriciteit meer getaxeerd dan fossiele brandstof
Technische drempels + oplossingen:
● is je woning goed geïsoleerd, dan is het interessant om even te kijken of een
investering in een WP loont.
● is je woning nog niet goed geïsoleerd, dan kun je beter eerst andere werken
uitvoeren. Het is belangrijk om in te zetten op een plan op lange termijn.
Advies vragen bij de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen

Andere bekende drempels zijn: geen lage temperatuurverwarming, het vinden van
geschikte vaklui, …
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Fluvius infossessie(s) 1: verwarmen en warmtepompen
Op het einde van de Workshop 1 proberen we zoveel mogelijk deelnemers te overtuigen
om deel te nemen aan één van de volgende infosessies:
●

verwarmen

●

warmtepompen

Deze sessies kunnen gratis aangevraagd worden door de gemeente en sluiten naadloos
aan bij onze workshops. Ze behandelen kostprijs, praktische uitvoering, voor- en nadelen
van de verschillende technieken.
Link: https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/energiefitsessies

Participatieve workshop 2: Op naar 2050 - lokale uitdagingen
In de tweede workshop gaan we in op lokale uitdagingen; zoals bijvoorbeelde de uitrol
van een warmtenet of een geplande wijkrenovatie. Is er geen specifieke lokale uitdaging
dan organiseren we een workshop rond energetische renovaties, De workshop kent een
gelijkaardige opbouw als workshop 1:
●

Introductie (30’): de uitdaging, de opties voor de burger

●

werktafels (30’)

●

Plenaire terugkoppeling (30’)

In de workshop leggen we uit waarom een totaalplan zo belangrijk is, waarom lock-ins
vermeden moeten worden en vertellen we de burgers wie hen kan helpen met renoveren
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en waar financiële ondersteuning te vinden is. We leiden mensen met concrete
(ver)bouwplannen toe naar de online gids duurzame verwarmingskeuze op
Ecobouwers.be en naar het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen, waar ze
voor bouwadvies terecht kunnen. We verwijzen ook door naar het aanbod van Fluvius
(premies, website benovatie,...) en naar VEKA en de energiehuizen.
We brengen ook wijkrenovaties onder de aandacht en het belang van coöperaties en
renovatiebegeleiders als ze actief zijn in de gemeente.

Fluvius infossessie(s) 2: bouwfitdagen en energiefitsessie(S) over
muurisolatie, beglazing en dakisolatie
Fluvius organiseert ook enkele sessies rond renoveren. Dat is belangrijk omdat de keuze
voor groene warmte vaak renovatiewerken vraagt om de warmtevraag te verlagen of om
lage temperatuurverwarming te plaatsen. De gemeente kan volgende sessies aanvragen
bij Fluvius:
●

bouwfitdagen

●

energiefitsessie over muurisolatie en beglazing

●

energiefitsessie over dakisolatie

Zij zijn een mooie afsluiting van dit traject.
Link :https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/energiefitsessies
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Communicatie op maat
van de burger

Belangrijk is dat burgers ten alle tijden goed geïnformeerd worden en dat groene warmte
als thema zichtbaar wordt in de gemeente. We zetten daarbij in op verschillende
communicatietools.

Landingspagina op de gemeentelijke website
We bieden de gemeente laagdrempelige informatie aan voor hun website, specifiek
gericht aan burgers, zodat ze ondersteund
worden bij hun keuze. Zo krijgen burgers
concrete informatie over welke
ontwikkelingen plaats vinden in hun
gemeente, welke acties ondernomen
worden, wat hun rol is, en hoe ze zelf aan de
slag kunnen. Welke info vind je op de
pagina:
●

workshops en sessies

●

magazine

●

tool groene warmte Ecobouwers

●

bouwadvies provinciale
steunpunten

●

energiewinkels

●

premies
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Magazine
Via een (online) magazine tonen we het
warmte parcours van je stad of gemeente en
de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.
Graag brengen we een inwoner aan het
woord of de relaas van een lokaal project of
actie.

Tool groene warmte Ecobouwers
We verwijzen op de landingspagina graag
door naar de tool groene warmte van
Ecobouwers: voor elke burger biedt de tool
een antwoord op de vraag “welke groene
warmte is geschikt in mijn woning” + elke
techniek wordt kort voorgesteld +
doorverwezen naar goede infobronnen
Link:
https://www.ecobouwers.be/groene-warmte

Media-campagne
We ondersteunen de gemeente - indien gevraagd - bij de opmaak van hun (sociale)
mediacampagne zodat groene warmte goed zichtbaar wordt in de gemeente. We
kunnen flyers opmaken, sociale mediaposts opmaken, … We doen dit graag samen met
de communicatiedienst van de gemeente.
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Uitwisseling
peer-to-peer
ervaringen:
Ecobouwers
Opendeur

Jaarlijks organiseert BBL tijdens twee opendeurweekends in november Ecobouwers
Opendeur. 150 duurzame bouwheren leiden ongeveer 3500 bezoekers rond in hun
woning van de toekomst. Als bezoeker kreeg je in kleine groepjes gedurende één tot twee
uur een warm onthaal bij de mensen thuis. Geen vrijblijvend binnen en buiten lopen,
maar een gemoedelijke babbel met andere milieubewuste of energiebewuste kandidaat
(ver)bouwers. Je kon kiezen uit een brede waaier van woningen: bio-ecologische
woningen, passieve nul-energiewoningen, cohousingprojecten of diepgaande renovaties
in de stad. Er is altijd wel een interessant bouwproject in de buurt dat de deuren opent.
In enkele specifieke woningen verzorgen bovendien experten een workshop aan de hand
van de opengestelde woning. Groene warmte is één van de centrale thema’s. tijdens de
opendeurdagen. Zo beschikken de meeste woningen over een groene
verwarmingstechniek.
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Als gemeente kun je makkelijk Ecobouwers Opendeur ondersteunen: je kunt actief
burgers aanspreken uit je gemeente met een groene verwarmingstechnologie en vragen
of ze tijdens de opendeurdagen hun woning willen openstellen voor mensen uit hun
buurt en naburige gemeenten. Zo krijgen bezoekers op een onafhankelijke manier zicht
op de technieken en het bijhorende (ver)bouwproces. Geen verkoopspraatjes, maar échte
ervaringen en informatie over kostprijs, verbruiksprijs, beleving en de contacten met
vaklui en architect.
Laat je burgers proeven van duurzame warmte
Werk samen met Ecobouwers Opendeur om groene technieken bekend te maken bij
de inwoners van je gemeente. Peer-to-peer uitwisseling van ervaringen is erg effectief
om mensen een extra duwtje in de rug te geven, en zo de laten kiezen voor groene
warmte of voor een grondige energetische renovatie

