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1. Opmaak klimaatplan

• Zorgen voor morgen begint vandaag

• Intern klimaatteam

CO2-emissie per sector in Brugge (2018)

CO2-emissie per brandstoftype



1. Opmaak klimaatplan

Resultaatgebieden:

1. Brugge verwarmt fossielvrij

2. Brugge hernieuwbare energiestad

3. Brugge verplaatst zich slim, fossielvrij en gezond

4. Brugge circulaire stad

5. Brugge smaakt: eet gezond, lokaal en met respect

6. Brugge is klimaatrobuust

7. Brugge organiseert zich op  een klimaatneutrale

toekomst voor iedereen

→ Ambitieus Vlaams                                                     

warmtebeleid
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2. Warmtenet Brugge en ambities

2011 2018 2030

afval input Ton/jaar 157.662 171.177 175.000

Elektriciteitsproductie
(totaal stoomturbine)

MWh/jaar
32.563 91.840 87.485

Warmteproductie
(=voor input warmtenet)

MWh/jaar
51.915 77.000

warmtelevering 
(= bij de eindklant)

MWh/jaar
38.775 47.195 70.000
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2. Warmtenet Brugge en ambities

• Context Brugse binnenstad

➢ Zeer hoge densiteit aan warmtevraag

➢ 60% van aardgasverbruik stadsgebouwen 

➢ Smalle straten

➢ Drukke ondergrond

➢ Historische panden (UNESCO)

➢ Niet altijd de meest kapitaalkrachtige inwoners



2. Warmtenet Brugge en ambities

• Beleidsprogramma 2019-2024: ‘We breiden het 

ondergronds warmtenet uit en faciliteren de uitrol 

van nieuwe warmtenetten’ 

• Princiepsbeslissing warmtenetten (CBS, september ‘19)

➢ SHIFFT

➢ Renovatie en aansluiting stadsgebouwen

➢ Uitrol op openbaar domein

• Ondersteuning IVBO waar mogelijk

• Lid van Warmtenetwerk Vlaanderen
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3. Warmtezoneringsplan

Waarom?

• De zonering is onderbouwd voor de lange termijn en capteert toekomstige ontwikkelingen.

• Eenmaal beleidsmatig verankerd biedt de zonering een helder kader voor zowel de burger,

bedrijven als beleid



3. Warmtezoneringsplan

Toekomstige warmtevraag (2050):

• Demografische evolutie

• Beschikbaar woongebied (onbebouwde percelen, nieuwe projecten)

• Invloedsfactoren renovatiepotentieel (koop/huur, leeftijd gebouwen, inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, UNESCO erfgoed, 

rebound-effect) 

• Renovatiebeleid → renovatiesnelheid

Warmtebronnen:

• Omgevingslucht en ondiepe geothermie

• Restwarmte (IVBO, WKK Dupont, STEG 

Herdersbrug)

• Afvalwater, zonthermie



3. Warmtezoneringsplan

Duurzame warmteconcepten obv TCO (alle renovatie-, investerings-, en installatiekosten)

• COLLECTIEF: Restwarmte + minder diep geïsoleerde woningen  

• INDIVIDUEEL: Warmtepompen + ZEER goed geïsoleerde woningen

• Biogas, waterstof: niet haalbaar/betaalbaar!



3. Warmtezoneringsplan

Maatschappelijk optimale warmte-invulling

• COLLECTIEF: Restwarmte → 741-750GWh/jaar (75% van de warmtevraag!), 148-150 kton CO2-reductie

• COLLECTIEF MITS JUISTE CONTEXT  → 131-136 GWh/jaar, 26-27 kton CO2-reductie

• INDIVIDUEEL: Warmtepompen  → 66-67 kton CO2-reductie

BRUGGE SAMEN FOSSIELVRIJ!







4. Haalbaarheidsstudie warmtenet binnenstad
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4. Haalbaarheidsstudie warmtenet binnenstad



5. Verder plan van aanpak warmtenet binnenstad

• Eigen stadsgebouwen voorbereiden (clusters wijkwarmtenet)

• Aanbesteding wijkwarmtenetten + stadsbreed warmtenet

• Opzetten warmtecoalitie

Maar…

➢ Grote investering op openbaar domein

➢ Afhankelijk van warmtebronnen → open warmtenet

➢ Smalle straten

➢ Klimaatadaptief: gescheiden rioleringsstelsel

➢ Individuele woningen aansluiten is duur



6. Co-creatie Buurtkracht
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6. Co-creatie Buurtkracht

Volgende stappen:

• Thermografische gevelscan (WVI)

• Ontwikkeling One Stop Shop

• Samen met stad Roeselare

• Ism een externe organisatie


