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2 Het traject 
Om gebiedsgerichte visie voor het energielandschap Waasland op te maken werd heel wat 
voorbereidend onderzoek geleverd. Belangrijke eerste stappen in dit proces waren: 

• Het opmaken van een gedetailleerde landschapslezing 
• Een analyse maken van toepasbare bouwstenen in het Wase landschap 

De resultaten van dit onderzoek werden samengevat in twee rapporten. Het opgemaakte studiewerk 
stelt ons nu in staat om ruimtelijke keuzes te maken over de plaats die energiebouwstenen kunnen 
krijgen in het Wase landschap. Voorliggend rapport beschrijft hoe we via een ruimtelijke evaluatie van 
de verschillende bouwstenen in een abstract landschap (deel 2) en de opmaak van negen longlist 
scenario’s (deel 3-5) onderzoeken welke ruimtelijke overwegingen en randvoorwaarden er van belang 
zijn voor de toepassing van de verschillende bouwstenen. Daarnaast evalueren we de financiële en 
technische haalbaarheid van verschillende ruimtelijke keuzes (deel 6).  

In eerste instantie bekijken we de algemene bruikbaarheid en toepasbaarheid van de bouwstenen. 
Door ze vervolgens samen met actoren te puzzelen in een abstract landschap krijgen we inzicht in 
welke bouwstenen zich lenen tot een toepassing op verschillende locaties in het landschap.  

Vervolgens werken we met een longlist van negen scenario’s, waarin we effectief ruimtelijk puzzelen 
met energiebouwstenen in het Waasland aan de hand van een opgebouwde logica. De logica is 
gebaseerd op een aantal doorgedreven (ruimtelijke) toekomstbeelden voor het Waasland. Het doel 
van de opbouw van deze longlist scenario’s is nog niet om mogelijke toekomstvisies voor het 
energielandschap op te maken. De scenario’s maken wel inzichtelijk welke verschillende ruimtelijke 
afwegingen er voor de verschillende bouwstenen bedacht kunnen worden, hoe bouwstenen met 
elkaar in verband staan en hoe de afwegingen beïnvloed worden door de ruimtelijke context waarin 
ze zich bevinden. De longlist scenario’s evalueren we in twee afzonderlijke workshop sessies: een 
ruimtelijk/landschappelijke workshop en een technisch/financiële workshop. Conclusies uit deze 
workshops leiden tot inzichten met betrekking tot wenselijkheid en toepasbaarheid van verschillende 
ruimtelijke uitingsvormen van de bouwstenen en tot een identificatie van (ruimtelijke) 
randvoorwaarden voor de toepassing van bepaalde uitingsvormen. 

In een volgende stap zullen deze inzichten gebruikt worden bij de opmaak van een short list van 
mogelijke scenario’s die meer gedetailleerd uitgewerkt worden dan de long list scenario’s. De shortlist 
scenario’s vormen wel elk een denkbare en mogelijke visie op het energielandschap van het Waasland. 
Het opmaken van niet één maar meerdere shortlist scenario’s laat ons toe verschillende mogelijke 
energiesystemen toe te passen in het landschap. Door de shortlist scenario’s dan te gaan toetsen aan 
eenzelfde afwegingskader, kan de keuze voor de uiteindelijke visie op een objectieve manier worden 
onderbouwd. 

3 Evenement ambitiekader & bouwstenen 
3.1 Doelstelling, doelgroep en opbouw 

Het ambitiekader en bouwstenen evenement heeft als doel om een gedragen ambitiekader 1.0 
plechtig voor te stellen en publiek bekend te maken. Verder gaan we aan de slag met de bouwstenen 
om met de deelnemers mogelijke scenario’s te formuleren voor de regionale energievisie. Door te 
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brainstormen generen we inspiratie (voor het projectbureau) voor longlist scenario’s. We verzamelen 
tegelijkertijd feedback op bouwstenen én testen ze op bruikbaarheid voor scenariovorming. 

Betrokken stakeholders zijn de ProjectOntwikkelaars (PO) hernieuwbare en duurzame energie, 
Professionele Actoren (PA), Captains Of Industry (CoI), Lokale OmgevingsExperten (LOE) en Lokale 
Ambtenaren en Beleidsmakers (LAB)  

3.2 Inzichten uit bouwstenen workshop 

Van elke workshop werden uitgebreide verslagen opgemaakt. De belangrijkste conclusies die werden 
meegenomen ter opbouw van de long list scenario’s worden hieronder samengevat.  

Onderstaande tabel geeft per bouwsteen de beoordeelde: 

• Haalbaarheid en potentie 
• Knelpunten 
• Opportuniteiten 
• Locatie 

De laatste kolom geeft aan hoe groot de consensus was tussen verschillende stakeholders over de 
beoordeling van deze bouwstenen.
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Bouwsteen Haalbaarheid en potentie Knelpunten Opportuniteiten Locatie Consensus 
Windturbine • Haalbare projecten 

• Hoge energetische 
potentie 

• Niet overal mogelijk 
• Rekening houden met 

versnipperde ruimte 
• Goed regelgevend kader nodig 
• Sterke visuele impact 
• Moeilijk met huidige 

regelgeving 

• Beperkte ruimte inname (in 
vergelijking met zon) 

• Inwoners en bedrijven zijn 
economische 
opportuniteiten 

• Concentratie langs 
lijninfrastructuur ook in 
natuurgebied (kreken) 

• Moeilijk om te 
clusteren vanwege 
lintbebouwing 

• Niet in natuurgebieden 
• Soms koppelen aan 

woonclusters 
• In open landschap 

beter geclusterd 
• Op of gekoppeld aan 

bedrijventerreinen 
Liever op zee 

Gemiddeld 

Zon • Haalbare projecten 
• Hoge energetische 

potentie 

• Ruimte-inname (concurrentie 
met landbouwgrond?) 

• Kostprijs 

• Nuttig gebruik restruimte 
(daken) 

• Stijgende energieprijs 

• Agrovoltaïcs 
• Daken van bedrijven 
• Op bedrijventerreinen 

(restgronden) 
• Langsheen lijninfra 

(zonnewegen) 

Hoog 

Water • Weinig haalbaar in het 
Waasland 
Potentieel zeer beperkt 

• Inname ruimte 
• Combinatie met scheepvaart 
• Verdroging door 

klimaatverandering 

• Altijd beschikbaar • In rivieren met verval 
(beperkt in het 
Waasland) 

• Nabij bedrijventerrein 

Hoog 

WKK op groen 
gas 

• Sterk afhankelijk van 
locatie en context 

• Ingebouwd in systeem  
• Enkel efficiënt op lokaal niveau 
• Momenteel niet rendabel 
• Geen efficiënte omzetting 

energie 
• Beschikbaarheid groen gas 

• Mogelijkheid om te 
koppelen aan reststromen 

• Hoge temperatuur 
restwarmte 

• Nabij kern op 
bedrijventerrein 

Laag 
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Restwarmte • Haalbaar, maar veel 
randvoorwaarden 

• Gemiddeld potentieel 

• Technisch complex 
• Niet geschikt voor kleine 

installaties 
• Temperatuursniveaus 
• Energieverliezen 
• Restwarmte zal verdwijnen op 

termijn 
• Optimalisatie tussen bedrijven 
• Transport warmte moeilijk 
• Afstand tussen restwarmte en 

verbruikers vaak groot 

• Gekende technologie 
• Veel restwarmte 

beschikbaar 

• Op regionaal 
bedrijventerrein, in de 
buurt van een stad 

Laag 

Concentrated 
solar power 

• Middelmatige 
haalbaarheid 

• Hoog potentieel 

• Enkel opbrengst in de zomer 
• Grote ruimtelijke impact 
• Transport warmte complex 

• Voornamelijk voor industrie • Op of net naast 
bedrijventerreinen 

Hoog 

Oppervlaktewate
r 

• Middelmatige 
haalbaarheid 

• Middelmatig potentieel 

• Beperkte 
temperatuurverhoging 

• Impact seizoenen 

• Combinatie met industrie 
(die koelen met 
oppervlaktewater) 

• In kernen in de buurt 
van rivieren 

Gemiddeld 

Biomassa 
verbranding 

• Middelmatige 
haalbaarheid 

• Beperkt potentieel 

• Te beperkt potentieel, te 
weinige oppervlakte 
beschikbaar 

• Transport complex 
• Nog steeds verbranding met 

vervuiling 

• Lokaal niveau projecten in 
meer 'afgelegen' gebieden 

• Meerwaarde in het 
landschap 

• Valorisatie reststromen 

• Landbouwgebied aan 
de rand van de stad 

• Bedrijventerreinen 
nabij natuurgebied 

Hoog 

Elektrolyser • Hoge haalbaarheid 
• Middelmatig tot groot 

potentieel 

• Nood aan veel hernieuwbare 
energie 

• Beperkte efficiëntie 
• Voorlopig nog beperkte 

afname 
• Nood aan flexibele werking, 

maar geschikter voor 
constante werking 

• Makkelijk te combineren 
met verschillende 
energiebronnen 

• Interessant als opslag 
• Energievraag van grote 

bedrijven invullen 
• Water makkelijk 

beschikbaar 

• Regionaal 
bedrijventerrein 

• Gekoppeld aan de 
productie van 
hernieuwbare energie 

Laag 
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Bij het puzzelen lag de focus vooral op het behouden van het ‘open’ landschap waardoor bouwstenen 
vooral geclusterd werden langs bestaande lijninfrastructuren en regionale bedrijventerreinen. Hierbij 
was er vooral aandacht voor de randen van kernen waar de overslag van energie naar de gebruiker 
zal plaatsvinden. Lintbebouwing werd als een gegeven gezien waar je rond moet werken. Men 
probeerde maximaal de bouwstenen af te stemmen op de identiteit van het landschap.  

Een aantal duidelijke conclusies en inzichten nemen we mee bij het uitwerken van de long list 
scenario’s: 

• Het is van belang om een scenario uit te werken dat rekening houdt met het vrijhouden van 
de open ruimte. Het landschap mag niet ten koste gaan van het energienetwerk. Daarnaast 
hebben we onze open ruimte ook nog nodig voor andere zaken, zoals landbouw en klimaat. 

• Een scenario kan ook rekening houden met het al dan niet gericht verwijderen van 
lintbebouwing wanneer dit opportuun is voor het clusteren van energie. Het is van belang om 
dit ook te koppelen aan een win-win situatie voor het klimaat en het landschap. 

• De biodiversiteit en de open ruimte staat onder druk. Één van de scenario’s zou zeker de 
koppelkansen met deze twee opgaves moeten duidelijk maken en mogelijke win-wins gaan 
identificeren. Daarnaast is het de bedoeling om maximaal koppelkansen te vinden met de 
landschappelijke waarden. 

• Het huidig landschap kan structurerend werken. Zoals het plaatsen van windmolens langs 
lijninfrastructuren, het clusteren van windmolens bij bestaande windmolens of 
bedrijventerreinen. Daarnaast kan ook een focus op de huidige netinfrastructuur leidend zijn 
in de locaties voor de productie van hernieuwbare energie.  

• Een scenario hoeft niet per se te starten van een regionale aanpak maar kan ook van onderuit 
komen. Daarbij is het mogelijk om de focus te leggen op de kernen en deze zelfvoorzienend 
te maken. 

• Een scenario dat de nadruk legt op zo weinig mogelijk hinder, enkel energie voorziet als het in 
de omgeving inpasbaar is en alle hinderlijke energieproductie op specifieke plekken 
combineert. Er kan werk gemaakt worden van een combinatiescenario waarbij er zo weinig 
mogelijk ruimtebeslag is. Bijvoorbeeld een combinatie van windmolens, zonnepanelen en 
batterijen, centraal op éénzelfde locatie.  

• Bij het uitwerken van de scenario’s moet er een grote focus liggen op de bouwsteen 
windturbines. Er is nood aan scenario’s met veel windturbines en met weinig windturbines 
om te kunnen vergelijken. 

 

4 Opbouw long list 
Om een goede long list aan energetische scenario’s voor het Waasland te kunnen puzzelen dienen we 
eerst het nodige kader te creëren om deze scenario’s op te bouwen. Na heel wat brainstormsessies 
kwamen we tot een aanpak in twee stappen. Ten eerste het creëren van 3 verschillende basis 
canvassen die mogelijke evoluties in het Wase landschap weergeven. Op deze canvassen passen we 
vervolgens 3 verschillende energetische sturingen toe.  

De belangrijkste conclusies of directe gevolgen van deze canvassen en sturingen worden hieronder 
samengevat. Voor een uitgebreide beschrijving van deze canvassen en energetische sturingen 
verwijzen we naar bijlage 1. 
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5 Long list scenario’s 
De verschillende long list scenario’s werden vervolgens gepuzzeld op basis van de hierboven 
opgebouwde logica. Voor elk scenario geven we hieronder een korte samenvatting en geven we het 
finale gepuzzelde scenario. 

5.1 BaU canvas – Regionale sturing 

Onder invloed van de verspreide bebouwing neemt de vraag naar elektriciteit fors toe: elektrische 
wagens zijn de meest courante mobiliteitsoplossing (door beperkte kansen openbaar vervoer) en voor 
verwarming valt de keuze in de vele woonlinten en verspreide woningen op individuele 
verwarmingsoplossingen, zoals warmtepompen. De vraag naar warmte daalt licht door 
woningrenovaties en een krimp in energie-intensieve industrie. 

Er is een groot draagvlak voor de lokale opwek van hernieuwbare energie bij burgers en bedrijven, 
die zichzelf verenigen in lokale energiegemeenschappen om zelf energie op te wekken en te delen. 
De vele beschikbare dakoppervlaktes worden benut voor de opwek van zonne-energie. Kleine en 
middelgrote windprojecten worden door de gemeenschappen opgericht waar hiervoor nog ruimte is 
in de open ruimte en op bedrijventerreinen. Men springt daarbij beschermend om met de nog 
overgebleven bossen en natuurgebieden. Waar er potenties zijn voor (kleinschalige) warmtenetten, 
gevoed door restwarmte van kleine industriegebieden, riothermie, aquathermie..., worden deze 
benut. Alle kleine beetjes tellen. Energie wordt zoveel mogelijk vlak bij de plaats van opwek benut, 
waardoor verzwaring van het net niet steeds noodzakelijk is. De regio is nagenoeg zelfvoorzienend. 

Om de netbalans binnen de regio te verzekeren wordt er maximaal ingezet op flexibiliteit. Demand 
side management speelt een belangrijke rol bij bedrijven, maar ook bij huishoudens die hun verbruik 
aanpassen en bijvoorbeeld de batterijcapaciteit van hun wagen benutten. Infrastructuur voor 
flexibiliteit zoals batterijen en backups met WKK concentreert zich op de kleine en middelgrote 
bedrijventerreinen, die zich ontwikkelen tot EHUBt's en hierdoor ook een rol kunnen opnemen als 
warmteproducent. Evenzeer nemen ook particulieren en woongemeenschappen initiatieven om de 
balans te verzekeren, bijvoorbeeld met behulp van- thuis- en wijkbatterijen. 
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Afbeelding – Long list scenario: BAU regionale sturing 
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5.2 BaU canvas – Nationaal & gewestelijke sturing 

Onder invloed van de verspreide bebouwing neemt de vraag naar elektriciteit fors toe: elektrische 
wagens zijn de meest courante mobiliteitsoplossing (door beperkte kansen openbaar vervoer en 
nationale verplichtingen) en voor verwarming valt de keuze in de vele woonlinten en verspreide 
woningen op individuele verwarmingsoplossingen, zoals warmtepompen. Gelukkig daalt de 
warmtevraag voor verwarming zoveel als technisch mogelijk bij het bestaande woningenbestand door 
de nationale renovatieverplichting. De verplichte verduurzaming van de industrie gaat gepaard met 
een toenemende vraag naar waterstof als brandstof. 

De opwek van hernieuwbare energie wordt nationaal aangestuurd met een focus op grootschalige 
projecten. De voorkeur gaat naar wind op zee en grote windparken op bedrijventerreinen en in de 
open ruimte. Deze laatste geven echter aanleiding tot hevige weerstand van de omwonenden die de 
beperkte open ruimte in hun omgeving willen beschermen. Voor zonneparken op land is de ruimte 
ontoereikend, maar de overheid stimuleert maximaal zon op daken van woningen en bedrijven, 
alsook agrivoltaïcs. Via electrolysers wordt een deel van de geproduceerde energie op de grote 
bedrijventerreinen omgevormd tot waterstof voor industriële processen. De energie-intensieve 
industrie aanwezig op deze bedrijventerreinen nemen een rol op als warmteleverancier voor de 
grotere stedelijke kernen in de omgeving. 

De netbalans wordt nationaal gereguleerd. Er wordt daardoor gekozen voor een beperkter aantal 
oplossingen op grotere schaal, voornamelijk gelinkt aan de grotere EHUBt's waar batterijparken, 
power-to-gas en andere opslagvormen geïnstalleerd worden. De EHUBts zijn eveneens de plaatsen 
waar de energie opgewekt in de grote windprojecten op land kunnen aantakken op het nationale net. 
Voor nieuwe grootschalige windprojecten in de open ruimte kan het nodig zijn de netcapaciteit uit te 
breiden. De Waaslandhaven heeft een belangrijke rol voor de transmissie van energie geproduceerd 
op de Noordzee, ook hier moet vermoedelijk de capaciteit uitgebreid worden. 
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Afbeelding – Long list scenario: BAU nationale sturing 

 

5.3 BaU canvas – Globale sturing 

Onder invloed van de verspreide bebouwing neemt de vraag naar energie fors toe: de wagen blijft de 
meest courante mobiliteitsoplossing (door beperkte kansen openbaar vervoer en nationale 
verplichtingen) en het is moeilijk de vele oude en verspreid gelegen woningen voldoende te isoleren. 
Door de internationale energiemarkt zijn er bovendien weinig incentives om te renoveren of zelf 
energie op te wekken. De energie-intensieve industrie krijgt alle kansen om te groeien. 

Op de globale markt wordt er ingezet op productie van HE waar dit het meest efficiënt is en/of op erg 
grote schaal kan gebeuren (grootschalige Zonne parken, grote biomassacentrales, offshore wind). In 
het Waasland komt er daardoor weinig productie bij, met als uitzondering windparken op 
bedrijventerreinen en grootschalig zon op dak. Dit wordt enkel door de bevolking aanvaard wanneer 
de impact op het landschap en de hinder in woongebieden beperkt is. De opgewekte energie wordt 
via het internationale net verspreid of via elektrolyse omgevormd tot waterstof, die via het 
bestaande gasnet geïmporteerd kan worden. Hierdoor is waterstof vlot beschikbaar voor industrie, 
transport en zelfs verwarming van woningen en brandstof voor personenwagens. 

De netbalans wordt internationaal gereguleerd. Dit wil zeggen dat er geen nood is aan opslag of 
omslag van energie in het Waasland. Enkel de Waaslandhaven ontwikkelt zich tot EHUBt, omdat het 
een belangrijke schakel is voor de import van elektriciteit en waterstof. Vanaf hier worden de 
verschillende energiedragers verspreid naar de verbruikers en de andere bedrijventerreinen. 
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Afbeelding – Long list scenario: BAU globale sturing 

 

5.4 Klimaatadaptief canvas – Regionale sturing 

De verlinting en verspreide bebouwing blijft bestaan, maar breidt niet uit. Voor verduurzaming van 
mobiliteit en verwarming in de bestaande verspreide bebouwing wordt ingezet op elektrificatie: 
elektrische wagens zijn de meest courante mobiliteitsoplossing (door beperkte kansen openbaar 
vervoer) en voor verwarming valt de keuze op individuele verwarmingsoplossingen, zoals 
warmtepompen. De vraag naar warmte daalt licht door woningrenovaties en een krimp in energie-
intensieve industrie. 

Er is een groot draagvlak voor de lokale opwek van hernieuwbare energie bij burgers en bedrijven, 
die zichzelf verenigen in lokale energiegemeenschappen om zelf energie op te wekken en te delen. 
De beschikbare dakoppervlaktes worden benut voor de opwek van zonne-energie. Kleine en 
middelgrote windprojecten worden door de gemeenschappen opgericht op bedrijventerreinen en in 
de open ruimte. De open ruimte heeft een klimaat robuuste en aaneengesloten groenblauwe 
structuur die wordt beschermd en gewaardeerd, waardoor vooral landbouwgebieden in aanmerking 
komen voor wind opwek. Door de vergroening en het inzetten op kleine landschapselementen komt 
er meer biomassa ter beschikking die in lokale biomassacentrales en WKK's gebruikt worden voor de 
productie van elektriciteit en warmte. Waar er potenties zijn voor (kleinschalige) warmtenetten, 
gevoed door restwarmte van kleine industriegebieden, riothermie, aquathermie..., worden deze 
benut. Alle kleine beetjes tellen. Energie wordt zoveel mogelijk vlak bij de plaats van opwek benut, 
waardoor verzwaring van het net niet steeds noodzakelijk is. De regio is nagenoeg zelfvoorzienend. 
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Om de netbalans binnen de regio te verzekeren wordt er maximaal ingezet op flexibiliteit. Demand 
side management speelt een belangrijke rol bij bedrijven, maar ook bij huishoudens die hun verbruik 
aanpassen aan de productie. Infrastructuur voor flexibiliteit zoals batterijen en backups met WKK 
concentreren zich op de kleine en middelgrote bedrijventerreinen, die zich ontwikkelen tot EHUBt's 
en hierdoor ook een rol kunnen opnemen als warmteproducent. Evenzeer nemen ook particulieren 
en woongemeenschappen initiatieven om de balans te verzekeren, bijvoorbeeld met behulp van 
thuis- en wijkbatterijen. 

 

Afbeelding – Long list scenario: Klimaatadaptief regionale sturing 

 

5.5 Klimaatadaptief canvas – Nationaal & gewestelijke 
sturing 

De verlinting en verspreide bebouwing blijft bestaan, maar breidt niet uit. Voor verduurzaming van 
mobiliteit en verwarming in de bestaande verspreide bebouwing wordt ingezet op elektrificatie: 
elektrische wagens zijn de meest courante mobiliteitsoplossing (door beperkte kansen openbaar 
vervoer) en voor verwarming valt de keuze op individuele verwarmingsoplossingen, zoals 
warmtepompen. Gelukkig daalt de warmtevraag voor verwarming zoveel als technisch mogelijk bij 
het bestaande woningenbestand door de nationale renovatieverplichting. De verplichte 
verduurzaming van de industrie gaat gepaard met een toenemende vraag naar waterstof als 
brandstof. 

De opwek van hernieuwbare energie wordt nationaal aangestuurd met een focus op grootschalige 
projecten. De voorkeur gaat naar wind op zee en grote windparken op bedrijventerreinen en in de 
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open ruimte. De open ruimte heeft een klimaat robuuste en aaneengesloten groenblauwe structuur 
die wordt beschermd en gewaardeerd. De overheid reserveert aaneengesloten landbouwgebieden 
voor grootschalige windontwikkelingen. Wind in landbouwgebied wordt over het algemeen door 
geaccepteerd, maar hinder door windturbines bij de bevolking is een belangrijke bezorgdheid, 
aangezien ze niet direct van de winsten van de opwek profiteren. Door de vergroening en het inzetten 
op kleine landschapselementen komt er meer biomassa ter beschikking, die in een aantal grote 
biomassacentrales op industrieterreinen gevaloriseerd wordt. Zonneparken op land zijn niet gewenst 
omdat ze conflicteren met landbouwgebruik in de open ruimte, maar de overheid stimuleert 
maximaal zon op daken van woningen en bedrijven, alsook agrivoltaïcs. Via electrolysers wordt een 
deel van de geproduceerde energie op de grote bedrijventerreinen omgevormd tot waterstof voor 
industriële processen. De energie-intensieve industrie aanwezig op deze bedrijventerreinen nemen 
een rol op als warmteleverancier voor de grotere stedelijke kernen in de omgeving. De kansrijkheid 
van deze warmtenetten vergroot door de verdichting van kernen. 

De netbalans wordt nationaal gereguleerd. Er wordt daardoor gekozen voor een beperkter aantal 
oplossingen op grotere schaal, voornamelijk gelinkt aan de grotere EHUBt's waar batterijparken, P2G 
en andere opslagvormen geïnstalleerd worden. De EHUBts zijn eveneens de plaatsen waar de energie 
opgewekt in de grote windprojecten op land kunnen aantakken op het nationale net. Voor nieuwe 
grootschalige windprojecten in de open ruimte kan het nodig zijn de netcapaciteit uit te breiden. De 
Waaslandhaven heeft een belangrijke rol voor de transmissie van energie geproduceerd op de 
Noordzee, ook hier moet vermoedelijk de capaciteit uitgebreid worden. 

 

Afbeelding – Long list scenario: Klimaatadaptief nationale sturing 
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5.6 Klimaatadaptief canvas – Globale sturing 

De verlinting en verspreide bebouwing blijft bestaan, maar breidt niet uit. De wagen blijft de meest 
courante mobiliteitsoplossing (door beperkte kansen openbaar vervoer en nationale verplichtingen) 
en het is moeilijk de vele oude en verspreid gelegen woningen voldoende te isoleren. Door de 
internationale energiemarkt zijn er bovendien weinig incentives om te renoveren of zelf energie op 
te wekken. De energie-intensieve industrie krijgt alle kansen om te groeien. 

Op de globale markt wordt er ingezet op productie van HE waar dit het meest efficiënt is en/of op erg 
grote schaal kan gebeuren (grootschalige Zonne parken, grote biomassacentrales, offshore wind). In 
het Waasland komt er daardoor weinig productie bij, met als uitzondering windparken op 
bedrijventerreinen en grootschalig zon op bedrijfsdaken. Zo behouden grote bedrijven deels een 
onafhankelijkheid van prijsschommelingen op de internationale markt. Dit wordt enkel aanvaard 
wanneer de impact op het landschap en de hinder in woongebieden beperkt is. De in het buitenland 
opgewekte energie wordt via het internationale net verspreid of via elektrolyse omgevormd tot 
waterstof, die via het bestaande gasnet geïmporteerd kan worden. Hierdoor is waterstof vlot 
beschikbaar voor industrie, transport en zelfs verwarming van woningen en brandstof voor 
personenwagens. 

De netbalans wordt internationaal gereguleerd. Dit wil zeggen dat er geen nood is aan opslag of 
omslag van energie in het Waasland. Enkel de Waaslandhaven ontwikkelt zich tot EHUBt, omdat het 
een belangrijke schakel is voor de import van elektriciteit en waterstof. Vanaf hier worden de 
verschillende energiedragers verspreid naar de verbruikers en de andere bedrijventerreinen. 
Uitbreidingen van de Waaslandhaven in de polders worden getoetst aan de wensbaarheid in functie 
van klimaatadaptatie. Bedrijven die zelf energie opwekken investeren ook zelf in kleinschalige 
buffercapaciteit (batterijen, electrolysers...) om onafhankelijk van prijsschommelingen te kunnen 
opereren. 
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Afbeelding – Long list scenario: Klimaatadaptief globale sturing 

 

5.7 Bouwshift canvas – Regionale sturing 

Het verdwijnen van linten en verspreide bebouwing en de verhoging van het ruimtelijk rendement in 
de kernen gaat gepaard met grote energetische efficiëntiewinsten. De autoafhankelijkheid daalt en 
het merendeel van de bevolking kiest het openbaar vervoer voor langere verplaatsingen en de 
fiets/voet voor korte afstanden. De vraag naar warmte daalt door renovaties van bestaande 
gebouwen in de kern en door de compacte en energiezuinige nieuwe projecten. Ook bij de industrie 
daalt de vraag door een krimp in energie-intensieve industrie en verduurzaming van de processen. 

Er is een groot draagvlak voor de lokale opwek van hernieuwbare energie bij burgers en bedrijven, 
die zichzelf verenigen in lokale energiegemeenschappen om zelf energie op te wekken en te delen. 
De gemeenschappen zijn groot en beslaan hele wijken of kernen, waardoor er grote investeringen 
gedaan kunnen worden. Het beschikbare dakoppervlak is beperkt maar wordt volledig ingezet voor 
zon. Middelgrote windprojecten worden door de gemeenschappen opgericht op bedrijventerreinen 
en in de open ruimte. Vaak wordt er gekozen voor opwek kort bij de kernen, dicht bij de verbruikers. 
Omdat er open ruimte te over is is men niet bang te experimenteren: kleine zonnevelden en 
windparken gecombineerd met bossen en natuurgebieden behoren tot de mogelijkheden. Door de 
vergroening en het inzetten op kleine landschapselementen komt er meer biomassa ter beschikking 
die in lokale biomassacentrales en WKK's gebruikt worden voor de productie van elektriciteit en 
warmte. Door de hoge vraagdensiteiten gebeurt verwarming overal waar er bronnen zijn via 
warmtenetten, gevoed door restwarmte van kleine industriegebieden, riothermie, aquathermie... 
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Alle kleine beetjes tellen. Energie wordt zoveel mogelijk vlak bij de plaats van opwek benut, waardoor 
verzwaring van het net niet steeds noodzakelijk is. De regio is nagenoeg zelfvoorzienend. 

Om de netbalans binnen de regio te verzekeren wordt er maximaal ingezet op flexibiliteit. 
Energiegemeenschappen investeren samen in grootschaligere buffercapaciteit zodat individuen niet 
moeten investeren in thuisbatterijen of moeten inzetten op demand side management. Infrastructuur 
voor flexibiliteit zoals batterijen en backups met WKK concentreren zich op de kleine en middelgrote 
bedrijventerreinen, die zich ontwikkelen tot EHUBt's en hierdoor ook een rol kunnen opnemen als 
warmteproducent. 

 

 

Afbeelding – Long list scenario: Bouwshift regionale sturing 

 

5.8 Bouwshift canvas – Nationaal & gewestelijke sturing 

Het verdwijnen van linten en verspreide bebouwing en de verhoging van het ruimtelijk rendement in 
de kernen gaat gepaard met grote energetische efficiëntiewinsten. De autoafhankelijkheid daalt en 
het merendeel van de bevolking kiest het openbaar vervoer voor langere verplaatsingen en de 
fiets/voet voor korte afstanden. De vraag naar warmte daalt door verplichte renovaties van 
bestaande gebouwen in de kern en door de compacte en energiezuinige nieuwe projecten. De 
verplichte verduurzaming van de industrie gaat gepaard met een toenemende vraag naar waterstof 
als brandstof. 
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De opwek van hernieuwbare energie wordt nationaal aangestuurd met een focus op grootschalige 
projecten. De voorkeur gaat naar wind op zee en grote windparken op bedrijventerreinen en in de 
open ruimte. Er worden nationaal grote aaneengesloten open ruimtes aangeduid als 
winningsgebieden voor energie in de open ruimte, waar onder andere zon en wind een plaats krijgen. 
Omdat er open ruimte te over is, is de weerstand van de bevolking beperkt, zo land de hinder in de 
woongebieden beperkt blijft. De overheid stimuleert naast zon op land maximaal zon op daken van 
woningen en bedrijven, alsook agrivoltaïcs. Door de vergroening en het inzetten op kleine 
landschapselementen komt er meer biomassa ter beschikking, die in een aantal grote 
biomassacentrales op industrieterreinen gevaloriseerd wordt. Via electrolysers wordt een deel van 
de geproduceerde energie op de grote bedrijventerreinen omgevormd tot waterstof voor industriële 
processen. De energie-intensieve industrie aanwezig op deze bedrijventerreinen nemen een rol op als 
warmteleverancier voor de grotere stedelijke kernen in de omgeving. De kansrijkheid van deze 
warmtenetten is bijzonder groot omwille van de grote vraagdensiteit in de kernen. 

De netbalans wordt nationaal gereguleerd. Er wordt daardoor gekozen voor een beperkter aantal 
oplossingen op grotere schaal, voornamelijk gelinkt aan de grotere EHUBt's waar batterijparken, 
power-to-gas en andere opslagvormen geïnstalleerd worden. De EHUBts zijn eveneens de plaatsen 
waar de energie opgewekt in de grote windprojecten op land kunnen aantakken op het nationale net. 
Voor nieuwe grootschalige windprojecten in de open ruimte kan het nodig zijn de netcapaciteit uit te 
breiden. De Waaslandhaven heeft een belangrijke rol voor de transmissie van energie geproduceerd 
op de Noordzee, ook hier moet vermoedelijk de capaciteit uitgebreid worden. 

 

 

Afbeelding – Long list scenario: Bouwshift nationale sturing 
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5.9 Bouwshift canvas – Globale sturing 

Het verdwijnen van linten en verspreide bebouwing en de verhoging van het ruimtelijk rendement in 
de kernen gaat gepaard met grote energetische efficiëntiewinsten. De autoafhankelijkheid daalt en 
het merendeel van de bevolking kiest het openbaar vervoer voor langere verplaatsingen en de 
fiets/voet voor korte afstanden. De vraag naar warmte daalt door renovaties van bestaande 
gebouwen in de kern en door de compacte en energiezuinige nieuwe projecten. De energie-
intensieve industrie krijgt alle kansen om te groeien. 

Op de globale markt wordt er ingezet op productie van HE waar dit het meest efficiënt is en/of op erg 
grote schaal kan gebeuren (grootschalige Zonne parken, grote biomassacentrales, offshore wind). In 
het Waasland komt er daardoor weinig productie bij, met als uitzondering windparken op 
bedrijventerreinen en grootschalig zon op bedrijfsdaken. Zo behouden grote bedrijven deels een 
onafhankelijkheid van prijsschommelingen op de internationale markt. Omdat er veel open ruimte 
beschikbaar is kunnen bedrijven zich verenigen in energiegemeenschappen om grootschalige 
installaties te realiseren zonder weersland van de bevolking. De in het buitenland opgewekte energie 
wordt via het internationale net verspreid of via elektrolyse omgevormd tot waterstof, die via het 
bestaande gasnet geïmporteerd kan worden. Hierdoor is waterstof vlot beschikbaar voor industrie, 
transport en zelfs verwarming van woningen en brandstof voor personenwagens en openbaar 
vervoer. 

De netbalans wordt internationaal gereguleerd. Dit wil zeggen dat er geen nood is aan opslag of 
omslag van energie in het Waasland. Enkel de Waaslandhaven ontwikkelt zich tot EHUBt, omdat het 
een belangrijke schakel is voor de import van elektriciteit en waterstof. Vanaf hier worden de 
verschillende energiedragers verspreid naar de verbruikers en de andere bedrijventerreinen. 
Bedrijvengemeenschappen die zelf energie opwekken investeren ook zelf in grootschalige 
buffercapaciteit (batterijen, electrolysers...) om onafhankelijk van prijsschommelingen te kunnen 
opereren. 
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Afbeelding – Long list scenario: Bouwshift globale sturing 
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6 Long list scenario workshop (ruimtelijk/ 
landschappelijk) 

6.1 Doelstelling, doelgroep en opbouw 

Tijdens twee workshops op 08/03/2022 en 10/03/2022 werden de stakeholders uit de LOE, LAB en 
PA3 voor het eerst geconfronteerd met de hierboven beschreven scenario’s en de bouwstenenpuzzels 
op specifieke plekken in het Waasland.  De doelen van de sessies zijn om:  

• Samen met de deelnemers de elementen uit de scenario’s gaan halen die verder onderzoek 
waard zijn. We bekijken of de ruimtelijke afwegingen die gebruikt zijn in de scenario’s juist 
zitten. 

• Reacties op de gekozen plekken voor de bouwstenen in die specifieke context. -Mogelijke 
andere te verkiezen plekken voor bouwstenen ophalen. 

• Een reflectie van elk scenario in zijn geheel: welke zijn de + welke de – kanten, waar zitten 
kansen, waar bedreigingen 

Tijdens de workshop werd de opbouw van de verschillende scenario’s zoals hierboven beschreven 
eerst grondig toegelicht. Vervolgens werd gewerkt met 3 tafels, één per canvas. De deelnemers 
werkten dus gedurende de hele middag of avond rond één canvas met daarop de drie scenario’s met 
verschillende energiesturingen. Voor elk van de scenario’s werden de afwegingen rond verschillende 
aspecten of bouwstenen(groepen) bediscussieerd. Tot slot kon er ook algemene input over de 
wenselijkheid van de drie energetische sturingen worden gegeven. 

  
Afbeelding - Workshopmomenten 

6.2 Conclusies long list scenario’s richting short list 

Tijdens de workshop werden de verschillende afwegingen per bouwsteen(groep) voor de 
verschillende scenario’s besproken en geëvalueerd. De inzichten die door de stakeholders werden 
meegegeven werden goed gedocumenteerd in verslagen. Om de resultaten te synthetiseren delen we 
de besproken en aangehaalde afwegingen op in drie categorieën die bij de opmaak van de shortlist 
scenario’s een eigen behandeling krijgen: 

• Heel wenselijke afwegingen: afwegingen die in alle scenario’s als wenselijk ervaren werden of 
als wenselijk ervaren werden in scenario’s waar ze werden toegepast en gemist in scenario’s 
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waar ze niet voorkwamen. Dit kunnen we interpreteren als afwegingen die voor de 
stakeholders no-regret oplossingen zijn op ruimtelijk-landschappelijk vlak.  

• Te bestuderen afwegingen: afwegingen waarover discussie bestond en/of die wenselijk waren 
in één bepaald scenario, maar niet in de andere. Dit zijn afwegingen waarvoor er verder 
onderzoek naar ruimtelijke randvoorwaarden, maatschappelijk draagvlak en landschappelijke 
inpassing nodig is.  

• Niet wenselijke afwegingen: afwegingen die nooit als wenselijk beschouwd werden. Dit zijn 
afwegingen waarvoor er bij de stakeholders weinig draagvlak bestaat.  

Deze inzichten zijn een belangrijke voeding voor de opmaak van de shortlist scenario’s. Heel 
wenselijke afwegingen kunnen, wanneer ze ook technisch en financiële haalbaar zijn in alle scenario’s 
worden opgenomen. Met de te onderzoeken afwegingen zal er meer geëxperimenteerd en gevarieerd 
worden tussen de scenario’s.  

Daarnaast werden er in de workshop enkele conclusies geformuleerd met betrekking tot de 
wenselijkheid van de energetische sturingen, ook deze worden meegenomen bij het opmaken van de 
shortlist-scenario’s. 

6.2.1 Algemene conclusies met betrekking tot sturingen 
De stakeholders identificeerde volgende positieve en negatieve aspecten van de verschillende 
sturingen: 

 
Positieve aspecten Negatieve aspecten 

Regionaal Geschikte schaal voor kleinschalige projecten 
(bv. warmte) 
Grote lokale betrokkenheid, creëert draagvlak 
Minder verlies van warmte 
Flexibiliteit door diversificatie van bronnen 
Zal ook gedragsverandering bij verbruik 
creëren 

Grote spreiding wind in het 
landschap 
Suboptimale landschappelijke 
keuzes 
Niet altijd energetisch de beste 
invulling (grotere netkosten) 
Versnippering van projecten en 
wildgroei aan energiestromen 
Kan ook minder draagvlak door 
grote lokale impact 

Nationaal Wenselijk voor windturbines: bovenregionaal 
afwegingskader voor locatie nodig 
Goede schaal voor complexere projecten 
Gaat uit van lange termijnperspectief 
Efficiënter ruimtegebruik dan regionaal 

Minder betrokkenheid en groei 
vanuit de regio 
Lokale kansen blijven onbenut 
grote projecten hebben grote 
landschappelijke impact, meer 
weerstand te verwachten 

Globaal Beperkte landschappelijke impact 
Maakt gebruik van Europees potentieel voor 
wind op zee (Nederland, Denemarken….). 
Goed scenario wanneer beperkt tot Europese 
markt 

Afhankelijkheid wereldmarkt 
Weinig lokale meerwaarde, winst 
voor grote marktspelers 
Lokale kansen blijven onbenut 
Weinig diversificatie van bronnen 
Niet in lijn met ambities 
(zelfvoorzienendheid) 
Impact van geopolotiek op 
energieprijzen 
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Algemeen kan geconcludeerd worden dat een goede mix van de drie sturingen tot de meest optimale 
invulling van het energielandschap zal leiden. Verschillende bouwstenen(groepen) lijken ook nood te 
hebben aan verschillende mate van sturing. Lokale en regionale sturing is van belang voor het 
benutten van alle kleinschalige en lokale potentiëlen van onder andere warmte (restwarmte, 
riothermie, aquathermie, biomassa). Ook voor kleinere lokale PV-projecten is regionale sturing 
interessant. Voor grotere of complexere projecten met een impact op het landschap is nationale 
sturing meer geschikt omdat het leidt tot ruimtelijk meer optimale resultaten (in verhouding tot de 
grotere versnippering van het energielandschap in het regionale scenario). De globale markt is dan 
weer vooral interessant voor het opvullen van tekorten en wat er niet lokaal kan worden opgewekt. 
De focus bij import vanop de internationale markt zou moeten liggen bij import van Europese 
hernieuwbare energie omdat dit het minste geopolitieke risico’s inhoudt. 

Om tot een evenwichtig shortlist scenario te komen wordt er dus uitgegaan van een optimale mix van 
de verschillende sturingen. 
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6.2.2 Afwegingen per besproken aspect/bouwstenengroep 
ZON 

 Algemene beschrijving Randvoorwaarden 
canvas  

Specifieke locaties 

Zeer 
wenselijke 
afweging 

PV op grote daken 
(bedrijven, 
landbouwgebouwen, 
winkels) 

Efficiënter 
ruimtegebruik in 
bouwshift  mogelijks 
minder dakoppervlakte 

Waaslandhaven 

PV in geluidsschermen - E34-E17 
PV op parkeerterreinen -  
PV op restgebieden industrie - Waaslandhaven 

Te 
onderzoeken 
afweging 

PV op bermen van weg en 
spoor: afweging met functie 
als groene berm is nodig. 

- E34-17, spoorlijnen 

Toepassing agrivoltaïcs: 
onderzoeken welke 
gewassen en 
landschappelijke 
impact/inpassing 

-  

Zonnevelden in open ruimte: 
af te wegen met o.a. 
landbouwgebruik en ruimte 
voor water.  
Éen zonneveld per kern kan 
interessant zijn.  

Afweging wordt 
wenselijker met 
bouwshift omdat 
conflicterende 
belangen in open 
ruimte beperkter zijn. 

 

PV als tijdelijke invulling 
restgebieden haven 

- Waaslandhaven 

Zon op wateroppervlakken -  
Niet 
wenselijke 
afweging 

Omvormen HAG naar 
zonnevelden: 
landbouwsector mag niet 
lijden onder 
energieproductie.  

Afweging kan 
wenselijker worden 
met bouwshift als 
elders landbouwgrond 
wordt gecreëerd. 

HAG 

 

 

 

WIND 

 Algemene beschrijving Randvoorwaarden 
canvas 

Specifieke 
locaties 

Zeer 
wenselijke 
keuze 

Wind op zee (import): Van 
Belgische of Europese 
windprojecten. 

- Nederland, 
Denemarken 

Wind op industriegebieden - Waaslandhaven 
Te 
onderzoeken 
keuze 

Wind langs lijninfrastructuren 
(autostrades, sporen): Wind 
kan hier ok in tweede orde, 

Afweging wordt beter 
uitvoerbaar met 
bouwshift owv. meer 
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maar impact op omliggende 
waardevolle landschappen 
beperken.  

beschikbare ruimte. Lijn 
kan dan volledig 
doorgetrokken worden + 
potentieel voor 2e orde 
vergroot. 

Windclusters in de open 
ruimte: Vorm van nationale 
sturing nodig om gewenste 
inpassing te verzekeren. 
Conflict met andere 
ruimtegebruiken (natuur, 
recreatie, waterberging) mag 
niet in gedrang komen. Hier 
kan beperkte netinfra een 
knelpunt zijn bij realisatie. 

Grootschalige 
windclusters moeilijk 
(onmogelijk) te 
realiseren met huidig 
ruimtegebruik. 
Bouwshift is 
noodzakelijk en kan de 
afweging wenselijker 
maken door minder 
hinder bij omwonenden 
te veroorzaken. 

Ten Noorden van 
Sint-Niklaas 
Omgeving 
Hamme 
(coöperatieve) 
Waaslandpolder 
(hier was 
discussie over) 

Niet 
wenselijke 
keuze 

Wind nabij woongebieden: de 
grote impact op 
omwonenden moet 
vermeden worden. Is minder 
beperkend als bouwshift 
gelukt 

Bouwshift nodig om 
deze afweging te 
vermijden 

 

Wind in 
landschappelijk/ecologisch 
waardevolle gebieden 

- Cuesta van het 
Waasland 
Barbierbeek 
Moervaartvallei 
Krekengebied van 
Saleghem 

Sterk verspreide kleinschalige 
windprojecten  

Bouwshift nodig om 
deze afweging te 
vermijden 

 

 

BIOMASSA 

 Algemene beschrijving Randvoorwaarden 
canvas 

Specifieke locaties 

Zeer 
wenselijke 
keuze 

Biomassa uit reststromen 
valoriseren 
(natuuronderhoud, GFT)  

Voldoende aanbod 
nodig (werkt best in 
klimaatadaptief en 
bouwshift) 

 

Te 
onderzoeken 
keuze 

Biomassa uit 
energiegewassen  

Voldoende open ruimte 
nodig om conflict met 
voedselproductie te 
vermijden (werkt best in 
bouwshift) 

 

Keuze voor enkele centrale 
verbrandingsinstallaties of 
vergisters op EHUBts: 
complexer voor transport en 
opslag, maar minder lokale 
hinder 

Interessante keuze in 
BAU owv injectie in 
gasnet (beter geschikt 
voor bedienen 
verspreide bebouwing).  
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Keuze voor veel verspreide 
kleine 
verbrandingsinstallaties voor 
kleine dorpskernen of 
woonprojecten: minder 
transport maar meer lokale 
overlast (luchtkwaliteit) 

Interessante keuze bij 
bouwshift om kleine 
kernen zonder andere 
warmtebron van 
warmte/elektriciteit te 
voorzien. Moeilijker toe 
te passen voor 
verspreide bebouwing 
(BAU). 

 

Niet 
wenselijke 
keuze 

   

 

 

 

 

WARMTENETTEN 

 Algemene beschrijving Randvoorwaarden 
canvas 

Specifieke locaties 

Zeer 
wenselijke 
keuze 

Warmteverliezen zoveel 
mogelijk vermijden: dwz. het 
volledige potentieel voor 
warmte in kaart brengen en 
benutten (restwarmte, 
riothermie, aquathermie uit 
de Schelde, biomassa…). 
Steeds warmtebron 
koppelen aan nabijgelegen 
verbruiker. 

Potentieel kan beter 
benut worden bij 
bouwshift door 
clustering 
warmtevragers 

Biomassa ifv warmte 
in Hamme 
Warmte 
Waaslandhaven 
benutten in Beveren 
Warmte uit biomassa 
MIWA voor zwembad 
St. Niklaas 
Restwarmte uit 
serrecomplexen St. 
Gillis Waas, Moerbeke 
en Kastel 

Te 
onderzoeken 
keuze 

Nood aan en locaties voor 
warmteopslag 

-  

Warmtenetten gevoed op 
waterstofgas (globaal 
scenario) 

-  

Toepassen WKK als 
warmtebron bij kleine 
dorpen zonder restwarmte 

Interessante keuze 
bij bouwshift om 
kleine kernen zonder 
andere warmtebron 
van 
warmte/elektriciteit 
te voorzien. 
Moeilijker toe te 
passen voor 
verspreide 
bebouwing (BAU). 
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Niet 
wenselijke 
keuze 

   

 

 

 

 

 

EHUB EN OPSLAG 

 Algemene beschrijving Randvoorwaarden 
canvas 

Specifieke locaties 

Zeer 
wenselijke 
keuze 

Zowel grootschalige als 
kleinschalige regionale 
EHUBts om energieverliezen 
te beperken en potentieel 
maximaal te benutten 

- Te lokaliseren waar 
zowel productie als 
afname is 

Te 
onderzoeken 
keuze 

Grote landbouwbedrijven en 
landbouwclusters inzetten 
als kleinschalig EHUBt 

-  

Locaties V2G te onderzoeken 
rekening houdend met 
toekomstig 
mobiliteitssysteem (Mobility 
as a Service) 

Als bouwshift 
gepaard gaat met 
mobiliteitstransitie 
minder grote 
parkeerterreinen 
aanwezig 

Parkings, 
kantoorgebouwen  

Decentrale opslag -  
DSM op bedrijventerreinen -  
Walstroom toepassen in de 
haven 

-  

Lokalisatie electrolysers: op 
grote industriegebieden 
waar energieoverschotten 
zijn 

-  

Niet 
wenselijke 
keuze 

   

 

ANDERE BOUWSTENEN 

Waterkracht uit getijdenwerking Schelde (o.a. tussen Hamme en Dendermonde) à eventueel verder 
te onderzoeken. 
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7 Long list scenario workshop 
(technisch/economisch) 

7.1 Doelstelling, doelgroep en opbouw 

Tijdens een workshops op 28/04/2022 werden de stakeholders uit de energiesector (netbeheerders, 
ontwikkelaars) voor het eerst geconfronteerd met de hierboven beschreven scenario’s en de 
bouwstenenpuzzels op specifieke plekken in het Waasland.  De doelen van de sessie zijn om:  

• Samen met de deelnemers de technische, financiële en organisatorische randvoorwaarden bij 
het gebruik van bouwstenen en bouwstengroepen (energiesystemen) te identificeren 

• Reacties op de gekozen plekken voor de bouwstenen in die specifieke context vanuit het 
perspectief van de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid te verzamelen 

• Reflecties te maken over de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid en 
wenselijkheid van de verschillende sturingen. 

Tijdens de workshop werd eerst ingezoomd op een aantal relevante bouwstenen en  combinaties van 
bouwstenen (= energiesystemen). De energiesystemen bestaan uit horizontale relaties en verticale 
relaties. De horizontale relaties beschrijven bouwstenen die niet noodzakelijk op dezelfde plek 
voorkopen maar die wel in het netwerk aan elkaar verbonden zijn om productie te koppelen aan 
opslag, omslag, distributie en verbruik. Horizontale relaties beschrijven bouwstenen (voornamelijk 
van opwek) die op dezelfde locatie voor kunnen komen. Tijdens de sessie werd er ingezoomd op de 
nodige technische en economische afwegingen alsook de ruimtelijke randvoorwaarden. De volgende 
systemen werden behandeld: 

1. Energiesysteem wind 

Aaneenschakeling van bouwstenen nodig om windenergie op te wekken, aan te sluiten op het net 
op te slaan, om te vormen en flexibel te gebruiken. Daarnaast kan er door de beperkte footprint van 
een windturbine gelijktijdig opwek gebeuren via zon en via productie van biomassa. 

• Verticale relatie: hoogenergetisch landschap met windturbines en energiegewassen of 
zonnepanelen op landbouwgrond 

• Horizontale relatie: Verschillende flexibiliteitsbouwstenen in nabijgelegen 
bedrijventerreinen. Indien ook combinatie met energiegewassen nood aan vergistings- of 
verwerkingsinstallatie 
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2. Energiesysteem zon 

Aaneenschakeling van bouwstenen nodig om zonne-energie op te wekken, aan te sluiten op het net, 
op te slaan, om te vormen en flexibel te gebruiken (horizontale relatie). 

• Horizontale relatie: Verschillende flexibiliteitsbouwstenen in nabijgelegen 
bedrijventerreinen om overschotten in geproduceerde energie door zonneveld op te 
vangen. 

 

3. Energiesysteem Warmtenet 

Aaneenschakeling van bouwstenen nodig om warmte op te wekken, bestaande bronnen te 
benutten, aan te sluiten op het net, op te slaan, om te vormen en flexibel te gebruiken (horizontale 
en verticale relaties). 

• Verticale relatie: Restwarmte, concentrated solar power en WKK uit regionale 
bedrijventerreinen dicht tegen grote kernen met thermische buffer 
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• Horizontale relatie: link met warmtenetten die doorheen de grote kernen lopen + verder 
aanvullen met riothermie of oppervlaktewater in dezelfde kernen 

 

 

4. Energiesysteem Biomassa 

Aaneenschakeling van bouwstenen om biomassa te produceren en om te vormen tot warmte. 

• Horizontale relatie: link tussen houtachtige biomassa met biomassaverbranding in de 
naburige kernen 

• Verticale relatie: lokaal kan er een klein warmtenet uitgerold worden  
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In een tweede stap werd aan de hand van het canvas Klimaatadaptief de organisatorische, technische 
en economische implicaties verschillende sturingen en de ruimtelijke keuzes die daarmee gepaard 
gaan besproken. 

Hiervoor werden de bouwstenen in de drie puzzels – 3 verschillende energiesturingen op het 
klimaatadaptief canvas - uit de vorige Long List workshop (ruimtelijk-landschappelijk) enigszins 
herwerkt zodat de afwegingen sterker zichtbaar waren. De scenario’s en bijhorende 
bouwsteenpuzzels zijn in bijlage 2 terug te vinden. 

 

7.2 Conclusies workshop richting opbouw short list scenario’s 

Uit de workshop halen we inzichten in verband met de organisatorische, economische, technische 
en ruimtelijke overwegingen die gemaakt moeten worden bij het toepassen van de vier 
energiesystemen. We bespreken per systeem de voornaamste overwegingen. 

7.2.1 Energiesysteem wind 
Organisatorische overwegingen 

• Windclusters op bedrijventerreinen zijn vaak te groot voor gebruik door één bedrijf maar 
binnen huidige wetgeving is potentieel voor energiedelen beperkt 

• Ruimtelijke instrumenten zoals RUPs maken meer mogelijk (bijvoorbeeld toepassing in 
landschappelijk waardevolle landbouwgebieden, bossen...) maar werken vertragend door 
lange procedure 

• Aandachtspunten vanuit regelgeving (luchtvaart, helikopters) zorgen voor veel beperkingen 
• Regionale sturing zal problematisch zijn voor de versterking van netinfrastructuur om wille 

van spreiding van projecten 
• Windturbines worden steeds groter waardoor er meer grondeigenaren betrokken moeten 

worden bij ontwikkeling. Vertrouwen winnen van grondeigenaars vergt tijd, dus dit vertraagt 
het proces. 

• Vergunning vaak moeilijk te verkrijgen als er woning in de perimeter staan. 
• Vergunnen van vernieuwing van bestaande windturbines heeft een hele procedure nodig, 

dit moet efficiënter kunnen. 
• Wind vergunnen in open landschap is niet evident. 
• Regionale sturing zal tot snellere realisaties leiden omwille van de kleine schaal van de 

projecten. Nationaal heeft langere en ingewikkeldere procedures nodig 

Economische overwegingen 

• Er ontstaan knelpunten ivm. overheidssteun en subsidies door lange procedures. 
• Flexibiliteit met batterijen is niet altijd financieel rendabel. Evolutie van de markt kan 

rendabiliteit verhogen 
• Koppeling aan bouwshift (opkopen woonpercelen/woningen) maakt projecten financieel 

onhaalbaar, wie betaalt deze kost? Eventueel kan in de plaats van onteigening ingezet 
worden op compensatie voor waardeverlies. 

• Er is onderzoek nodig naar het rendementsverlies bij de koppeling met bouwstenen voor 
opslag. 

• Er is ook een verdienmodel voor grondeigenaars nodig. 
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• Electrolysers en batterijen hebben vandaag nog een (te) grote kost. 

Technische overwegingen 

• Clustering van wind bij bedrijventerreinen  niet noodzakelijk, elektriciteit kan 
getransporteerd worden. 

 

• Flexibiliteit is noodzakelijk door bestaande limieten op afzet op het net. 
• Door de omzendbrief zijn er vandaag veel WT langs infrastructuur en dus is hier de 

netinfrastructuur verzwaard. Dit is ene positieve ruimtelijke randvoorwaarde. 
• Wanneer zon en wind samen voorkomen kan bij piekproductie door zowel zon als wind 

energie verloren gaan omdat dele afgeschakeld moet worden. 
• Wanneer zon en wind samen voorkomen ontstaat er een energieverlies zon door schaduw 

van de mast (en in mindere mate de wieken). 

Ruimtelijke overwegingen 

• Windmolens bij rangeerstations zijn interessante koppeling.  
• Buiten omzendbrief is er geen logische rede om wind langs infrastructuur te bundelen, 

clustering op één plek is vanuit verschillende opzichten logischer. 
• Windturbines in natuurgebieden zou eigenlijk moet kunnen. 
• Groter wordende windturbines hebben een grotere ruimtelijke impact en impact op 

functies. 
• Rekening houden met vogelgebieden (Bruine Kiekendief). 
• Koppeling van windwinning met KOH aan de randen van windwinningsgebieden is 

interessant en kan Vleermuizen wegleiden van windturbines. 

7.2.2 Energiesysteem zon 
Organisatorische overwegingen 

• Zon in geluidspanelen moet door de overheid gesteund worden, ook als bouwheer (AWV). 

Economische overwegingen 

• Er ontstaan knelpunten ivm. overheidssteun en subsidies door lange procedures. 
• Flexibiliteit met batterijen niet altijd financieel rendabel. Evolutie van d emarkt kan 

rendabiliteit verhogen 

Technische overwegingen 

• Vermogens opgewekt door een zonneveld zijn makkelijker aansluitbaar dan wind (zeker zon 
op dak). Opwek zon volgt bovendien beter de vraag. 

• Zon in geluidsschermen moeilijk aansluitbaar op het net, wel lokaal te gebruiken voor 
laadinfrastructuur. 

• Aansluiting langs snelwegen makkelijker dan langs spoorwegen door aanwezigheid van het 
net. 

Ruimtelijke overwegingen 

• Zonnevelden in Vlaanderen inpassen is niet evident. 
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• Er is een groot potentieel op serres. De steun op WKK wordt afgebouwd dus andere bronnen 
zijn nodig. 

• Zonnevelden komen idealiter op locaties zoals vervuilde grond, op daken en op 
geluidspanelen langs autostrades. 

• PV op water onderzoeken (maar onderhoud moeilijker en duurder). 
• PV kan dichter bij woningen owv. minder hinder: grotere installaties nabij woongebieden 

zijn mogelijk een interessante optie. 

7.2.3 Energiesysteem warmte 
Organisatorische overwegingen 

• Lokale inspanningen voor warmtezonering zijn nodig om de warmtetransitie te maken. 
• Warmtenetten hebben veel afspraken nodig: temperatuurregimes, noden van verbruikers, 

leveringszekerheid … 
• Spelregels voor het gebruik van warmte moeten worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. 
• Regierol is niet alleen voor private investeerders, ook overheid kan en mag sturen. 
• Aansluitingsplicht invoeren (cfr. voorbeeld Denemarken), minstens bij groot patrimonium, 

kan helpen de transitie te maken. 
• Lokale benadering is nodig om geen warmte te verliezen. 

Economische overwegingen 

• Voor de businesscase van een warmtenet is leveringszekerheid nodig (niet steeds het geval 
bij restwarmte). 

• Warmtenetten zijn onhaalbaar bij verspreide bebouwing. 
• Toekomstige ontwikkelingsplannen kunnen rendabiliteit warmtenetten vergroten (bv 

zwembaden, sporthal). 
• Het gebruik van oppervlaktewater is rendabel. 
• Nood aan incentive of verplichting zodat ontwikkelaars de investering zullen maken. 

Technische overwegingen 

• Gebruik van oppervlaktewater voor verwarming en koeling is ideaal in combinatie met 
geothermie (voeding voor BEO veld). 

• Voor warmte is er nood aan systeemintegratie. 
• Gebouwen moeten worden uitgerust van centrale stookplaatsen om collectieve warmte te 

kunnen benutten. 
• We mogen niet vergeten dat de warmtevraag ook fors moet dalen. 
• Afstand tot de vraag is cruciaal, restwarmte zit niet altijd dicht bij gebruikers. 
• Soms zal een systeem op basis van waterstof haalbaarder zijn als er nergens opwek is. 
• WKK (op waterstof) kan een ideale oplossing voor systeemintegratie zijn. 

Ruimtelijke overwegingen 

- 

7.2.4 Energiesysteem biomassa 
Organisatorische overwegingen 
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• Enkel wanneer er vrijwillig engagement landbouwer is kan biomassa in de landbouw worden 
geproduceerd. Momenteel is het advies van DLV negatief. 

Economische overwegingen 

• Goede opbrengsten met KOH in Duitsland. 
• Houtkantbeheer voor biomassa is interessant want kan rendabiliteit van gewassen 

verhogen. 

Technische overwegingen 

- 

Ruimtelijke overwegingen 

• Buffergronden rond de haven zijn ideaal voor energiegewassen (bv. KOH) als tijdelijke 
invulling, maar dit is niet evident door hun bestemming. 

• Inzetten restruimte onder hoogspanningslijnen voor energiegewassen heeft nog veel 
potentieel. 

7.3 Conclusies 

Uit de discussies rond technische en economische aspecten van de longlistscenario’s concluderen 
we dat er ook een belangrijk organisatorisch aspect verbonden is aan succesvolle energieprojecten. 
Binnen het bestaande kader kunnen vergunningsprocedures bepaalde wenselijke ontwikkelingen 
onmogelijk maken of sterk vertragen en compliceren. Dit speelt vooral bij wind. Windclusters in 
open ruimte, in of nabij beschermde natuur en kort bij woonomgevingen zullen daardoor moeilijker 
realiseerbaar zijn of pas op de lange termijn realiseerbaar zijn. Nationale sturing van wind levert 
energetisch optimalere invullingen, maar kan door lange vergunningsprocedures langer aanslepen 
dan kleinere projecten. Ook voor warmte zijn er belangrijke organisatorische aspecten. Deze hebben 
vooral te maken op het afstemmen van het aanbod van warmte op de noden van de gebruiker. Hier 
is een regionale/lokale sturing wel gewenst om geen warmte te verliezen. 

Uit de economische overwegingen blijkt dat bepaalde technologieën een hogere rendabiliteit 
hebben dan andere. Evoluties in de markt zullen ervoor moeten zorgen dat ook meer innovatieve 
oplossingen, zoals elektrolyse, grootschalige batterijopslag rendabeler worden. Ook voor de 
realisatie van grootschalige windprojecten kan door de lange procedures en de nood aan 
onteigeningen of compensaties, de kost (te) hoog oplopen. 

Op technisch vlak blijkt het belang van de aanwezigheid van netinfrastructuur om projecten snel en 
betaalbaar te kunnen realiseren en aansluiten. Het net is typisch sterk in de bebouwde omgeving en 
waar er vandaag al veel opwek is, wat realisatie van grote projecten in het buitengebied kan 
vertragen. Ook de systeemintegratie en de koppeling van verschillende types van bronnen van 
warmte en elektriciteit via opslag en omslag blijken belangrijk om een robuust energiesysteem te 
bekomen. 
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8 Bijlage 1 – Long List Ruimtelijk Landschappelijk 
8.1 Opbouw long list 

Om een goede long list aan energetische scenario’s voor het Waasland te kunnen puzzelen dienen we 
eerst het nodige kader te creëren om deze scenario’s op te bouwen. Na heel wat brainstormsessies 
kwamen we tot een aanpak in twee stappen. Ten eerste het creëren van 3 verschillende basis 
canvassen die mogelijke evoluties in het Wase landschap weergeven. Op deze canvassen passen we 
vervolgens 3 verschillende energetische sturingen toe. De 3 gebruikte basis canvassen zijn:  

8.2 Canvas 1 – Business as usual 

Bouwshift mislukt, noch andere transities. Ruimtebeslag en verspreide bebouwing blijft toenemen. 

8.2.1 Landschappelijk kader 
De bouwshift is mislukt waardoor er geen doortastend beleid rond kernversterking en het verhogen 
van het ruimtelijk rendement werd gevoerd. De trend van de verdere versnippering (linten en 
verspreide bebouwing) in de open ruimte zet zich steeds verder voort. Dit zorgt voor een 
achteruitgang van de functies en ecosysteemdiensten die de open ruimte kan leveren. Door de 
verdere verspreiding en versnippering van functies (bedrijven, woningen,...) zal dit zich ook vertalen 
in de verspreiding infrastructuur en verhoging van extra inname van de open ruimte. 

De identiteit van de deellandschappen is grotendeels verloren gegaan. Hierdoor is er nood aan nieuwe 
soorten landschappen met een eigen ruimtelijke structuur.  

De deellandschappen 'Westelijke laagvlakte' en 'Plateau van het Waasland' raken steeds verder 
versnipperd waardoor de leesbaarheid en de veerkracht van deze gebieden wegvallen. De bestaande 
bossen op het 'Plateau van het Waasland' verdwijnen onder de druk van de bebouwing en de 
kleinschalige valleigebieden slippen dicht met bebouwing waardoor meer overstromingen optreden. 

De unieke identiteit van het deellandschap 'Scheldepolders' verdwijnt op termijn onder de 
toenemende ruimt inname van linten en volledige stukken worden weggevaagd door bijkomende 
inname van industriegebieden 

De natuurlijke structuren zoals de kreken, bossen binnen de deellandschappen 'Noordelijke 
zandrugbossen' en de 'Scheldepolders' verdrogen, verdwijnen of marginaliseren. 

8.2.2 Logica energiesysteem 
Efficiëntie en potentieel collectieve warmte wordt hier slechts beperkt verhoogt doordat er weinig tot 
niet ingezet wordt op kernversterking. De open ruimte wordt schaars terwijl hernieuwbare energie 
een van de vele ruimtevragers is. Hierdoor ontstaat er een hoge concurrentie tussen diverse 
ruimteclaims (voedsel, water, energie, wonen,…). Bij de inplanting van de HE Installaties wordt er geen 
rekening gehouden met de functies en identiteit van de open ruimte, aangezien deze van 
ondergeschikt belang is. HE staat vooral ten dienste van de bestaande bebouwing en economie. 

8.2.3 Opbouw en bundeling van ruimtelijke thema’s op het canvas 
Ruimtelijke thema’s Ruimtelijke lagen als kader voor de puzzel 
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Evolutie naar meer ruimtebeslag voor wonen. 
Aanname om verschil extreem te schetsen: de 
volledige beschikbare ruimte die voor wonen 
bestemd is wordt opgevuld. Dit gaat zowel over 
de bestaande bebouwing (RURA) als de 
resterende woongebieden (wonen, landelijk 
wonen en woonuitbreidingsgebieden) 

De evolutie van het ruimtebeslag wordt 
weergegeven aan de hand van de laag van het 
Gewestplan met alle woonbestemmingen, 
kernen linten en verspreide bebouwing. (RURA 
2019) Er wordt een afstandsbuffer genomen 
rond deze laag staat niet expleciet op de 
canvas. Het kan als aparte laag over de canvas 
gelegd worden indien dit op het einde meer 
inzicht kan geven 

Naast het wonen wordt ook de economische 
ruimte verder ingevuld. Dit gaat over alle 
bestaande ruimte voor economie op de 
bestemmingsplannen. 

Alle bestemmingen van bedrijvigheid aanzetten 
(laag bedrijfspercelen van Geopunt) 

Door ziektes en klimaat verdwijnen de laatste 
bosclusters uit het Waasland en verdwijnt de 
samenhang tussen grote aaneengesloten 
stukken natuur (krekengebieden, 
valleigebieden) 

De bossen die niet in een beschermde zone 
(VEN-gebieden en habitatrichtlijngebieden) 
liggen worden zachter op de canvas geplaast. 
Dit door de achteruitgang van de bossen en is 
ruimte die vrijkomt voor energieopwekking 

De globalisering zet zich verder door en zet de 
landbouw verder onder druk. Dit kan zich zowel 
vertalen naar een opschaling van de landbouw 
die moet concurreren tegen het buitenland 
maar met een conflict van de stikstof tot gevolg 
of de landbouw kan terugvallen naar een lokale 
schaal met een korte keten. 

Het vastklikken van een landbouwverhaal blijft 
moeilijk, dit omdat niet duidelijk is hoe dit in de 
toekomst er uit kan zien. Heeft ook geen impact 
op de planning van het energielandschap. Enkel 
de restruimte die na de verdere inname van 
wonen en economie overblijft wordt getoond 

Door de verspreiding van de bouwing ontstaat 
er een verdere decentralisering van de ruimte 
en kunnen we amper nog spreken over kernen 
en open ruimte 

Er wordt een laag van het groen-blauw netwerk 
aangemaakt. Dit op basis van de 
overstromingskaarten T100 van waterinfo.be 
(VMM). Ook de beken, valleigebieden en 
beschermde natuurgebieden worden op de 
kaart gezet 
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8.2.4 Resultaat canvas 

 

Afbeelding – Canvas 1 Business as usual 
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8.3 Canvas 2 – Maximaal klimaatadpatief 

Onbebouwde ruimte wordt maximaal ingezet voor klimaatadaptatie (regulerende ESD) en 
voedselproductie (producerende ESD). Beperkte bouwshift 

8.3.1 Landschappelijk kader 
De bestaande situatie in het bebouwde weefsel en de kernen blijft zoveel mogelijk behouden, maar 
in functie van klimaatadaptatie situeert de bijkomende bebouwing zich vooral in het bestaand 
bebouwd weefsel. Op deze canvas wordt er uitgegaan van een verdichting van de bestaande 
woonstructuur. Kernversterking of het verhogen van het ruimtelijk rendement staan hier voorop. Op 
deze manier kan de open ruimte maximaal ingezet worden voor het leveren van ecosysteemdiensten.  

Er komt een stop op de verdere versnippering (linten en verspreide bebouwing) van de open ruimte. 
Maar er wordt niet ingezet op de ontsnippering. Dit gaat hier over een 'betonstop' in plaats van een 
doorgedreven bouwshift. 

Met oog op de klimaatveranderingen wordt er wel ingezet op het ontsnipperen van valleigebieden en 
bossen (aaneengesloten landschappelijke gehelen) omdat deze ruimte cruciaal zal zijn in de plannen 
rond klimaatadaptatie.  

Er zijn grote eenheden natuur en bos en landbouw gerealiseerd om de effecten van 
klimaatverandering mee te helpen dragen. De groen blauwe netwerken worden tot in de kernen 
uitgewerkt om het hitte-eiland-effect tegen te gaan. 

Door de ruimtelijke ingrepen op vlak van klimaat ontstaat er op sommige plaatsen in het Waasland 
opnieuw meer samenhang en visuele openheid van het landschap. Door in te zetten op het 
klimaatverhaal ontstaan er voor alle deellandschappen positieve aspecten. Dit doordat er ingezet 
wordt op de vallei- en bosgebieden. Hierdoor ontstaat er een versterking van de identiteit van de 
omgeving. 

De deellandschappen 'Moervaartdepressie', 'Valleigebied Schelde Durme' en de 'Noordelijk 
zandrugbossen' krijgen de grootste metamorphose. Dit doordat de identiteit van deze 
deellandschappen vooral gebaseerd zijn op vallei- en bosgebieden. 

In het deellandschap 'Plateau van het Waasland' zijn dit vooral de bossen op de stuifzandruggen rond 
Sint-Niklaas en de vallei van de barbierbeek. 

8.3.2 Logica energiesysteem 
De potentie voor collectieve warmtevoorziening is niet hoger dan vandaag want we gaan uit van 
bevolkingsgroei in kernen en bebouwde omgeving. Door deze bijkomende kernversterking en 
densifiëring (dus vernieuwbouw) van de bebouwde ruimte zijn warmtenetten interessant. HE 
installaties volgen compacte logica (ruimtebeslag verminderen), dit sluit aan bij grootste verbruik, dus 
nabij of in bebouwde omgeving. Installaties blijven een grote afstand weg van grote eenheden natuur 
en bos, en extra aandacht bij inplanting nabij verbinden van groenblauwe netwerken.  

In dit scenario ontstaan er opnieuw grote aaneengesloten natuureenheden (bossen, valleigebieden, 
meersen en kreken,....) De nood om voor elke postzegel natuur te vechten neemt af. Dus buiten de 
grote eenheden natuur kan ruimte optimaler ingenomen worden door HE. Toch speelt hier nog altijd 
de versnippering van de andere open ruimte nog een grote rol in het bepalen van een plaats in het 
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landschap. Door maximaal in te zetten op het versterken van kleine landschapselementen ontstaat er 
een groter potentieel voor het inzetten op biomassa.  

De vrijgekomen open ruimte zal binnen deze beperkte bouwshift ingezet worden voor diverse 
functies: landbouw, klimaat, natuur (biodiversiteit), energieproductie,... 

De logica binnen deze beperkte bouwshift is om het ruimtelijk rendement te verhogen, het is daarom 
aangewezen om dit systeemdenken door te trekken in het energielandschap en ook voor 
hernieuwbare energiebronnen geclusterd te werken. Zodat de ruimte maximaal multifunctioneel kan 
blijven. 

8.3.3 Opbouw en bundeling van ruimtelijke thema’s op het canvas 

Ruimtelijke thema’s Ruimtelijke lagen als kader voor de 
puzzel 

De focus ligt hier op de kwalitatieve verdichting 
van bestaande kernen en het wegnemen van 
linten en verspreide bebouwing in open ruimte in 
functie van landbouw, klimaat en energie 

De bestaande kernen (RURA) worden 
behouden, de linten en verspreide bebouwing 
(RURA) worden weggenomen zodat er meer 
open ruimte ontstaat. 

Woondichtheden in de kernen nemen fors toe (= 
bouwshift) 

Wordt binnen de canvas niet gespecificeerd 
omdat dit niet via een 2D canvas aangetoond 
kan worden (intensivering, stapelen, mix,...) + 
geen uitspraak doen op een regionale schaal 
rond energiesystemen hoe steden kwalitatief 
kunnen verdichten 

De vrijgekomen/aaneengesloten open ruimte 
wordt maximaal ingezet voor diverse functies 
(klimaat, landbouw, energie, natuur,...) maar 
deze functies worden opnieuw gebundeld zodat 
alle functies voldoende plaats krijgen (bestaande 
grote eenheden natuur/bos wordt verder 
uitgebreid rond de bestaande bosclusters, 
bestaande beekvalleien worden versterkt, grote 
landbouwclusters worden behouden en 
ontsnipperd,....) 

Volgende lagen worden op het canvas 
weergegeven om de diverse ruimtelijke 
functies aan te tonen en om een beeld te 
geven van de belangrijke ruimtelijke 
structuren: VEN en IVON gebieden, de laag 
met de bestaande bebossing 
(openstreetmap), de erkende 
natuurreservaten, de overstromingsgevoelige 
gebieden volgens de watertoets 2017, de 
overstromingsgevoelige gebieden volgens de 
klimaatkaart 2050 van de VMM, de bolle 
akkers van de landschapslezing. 

Energie kan zowel een nieuw ruimtelijk verhaal 
brengen als geconcentreerd worden rond 
bestaande infrastructuur (link met 
lijninfrastructuur) maar telkens met oog op de 
draagkracht van het landschap. De afgebakende 
deellandschappen kunnen hier een 
structurerende rol spelen 

De bestaande (Lijn)infrastructuur in het 
canvas opnemen 

Binnen de strategische visie van het BRV is de 
landbouw een belangrijke partner in de 
beheerder van de open ruimte. Grote 
landbouwclusters krijgen als hoofdbestemming 
landbouw en kleinere kunnen een rol spelen rond 
de kernen (korte keten) 

Binnen een energieverhaal op regionale schaal 
is het niet aangewezen om uitspraken te doen 
over hoe landbouw georganiseerd kan 
worden. De focus moet wel liggen op het 
vrijwaren van grote landbouwclusters. Deze 
kunnen ontstaan op plekken in de open 
ruimte die buiten de valleigebieden en 
bosgebieden liggen. 
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Groenblauwe netwerken worden uitgebreid en 
krijgen meer ruimte om tot de kernen door te 
dringen 

Hier kan opnieuw verwezen worden naar de 
overstromingsgevoelige gebieden van de 
watertoetstkaart van 2017, de bestaande 
waterlopen en de overstromingsgevoelige 
gebieden volgens de klimaatkaart 2050 van de 
VMM, de bestaande kleine 
landschapselementen volgens openstreetmap. 

Energieverhaal mag niet ten koste gaan van de 
identiteit van het landschap. 

Tijdens het puzzelen kunnen de 
deellandschappen er naast gelegd worden om 
te zien of de keuzes overeenkomen met de 
landschappelijke identiteit van de 
deellandschappen 

 

8.3.4 Resultaat canvas 

 

Afbeelding – Canvas 2 Klimaatadpatief 

 

8.4 Canvas 3 – Bouwshift gelukt 

Verminderen van het ruimtebeslag en het verhogen van het ruimtelijk rendement rond stedelijke 
knooppunten (slim ruimtegebruik) i.f.v. kwalitatieve gemengde leefomgevingen op schaal van de regio 
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8.4.1 Landschappelijk kader 
Het wegnemen van solitaire woningen en lintbebouwing zorgt voor meer beschikbare open ruimte. 
Er wordt ingezet op verdere kwalitatieve kernversterking en hoger ruimtelijk rendement van de 
bebouwde ruimte in de hiertoe geselecteerde kernen (RURA 2019). Wooneenheden zijn binnen de 
kernen geclusterd en gestapeld. Buiten de kernen wordt de gehele openruimte ontsnippert waardoor 
linten en verspreide bebouwing opgebroken worden. De logica van de bouwshift zet zich ook voort in 
de lokalisatie van functies. Functies worden gebundeld en grenzen aan de stedelijke kernen (bedrijven, 
wonen,…) Kleine en verspreide bedrijventerreinen die niet goed gelegen zijn doven uit. De 
vervoersknooppunten zijn gebundeld en bevinden zich in de buurt van de kernen. 

Dit canvas zorgt ervoor dat de landschappelijke identiteit versterkt wordt. Alle deellandschappen 
hebben baat bij de volledige ontsnippering van de open ruimte. 

De deellandschappen die al een relatief open karakter hadden, worden nog verder versterkt: 
'Scheldepolders', 'Moervaartdepressie', 'noordelijke zandrugbossen' en 'Scheldevallei'. De grote 
eenheden natuur binnen deze deellandschappen kunnen opnieuw hersteld worden waardoor ze 
minder vatbaar zijn voor de gevolgen van het klimaat. 

De deellandschappen met grote hoeveelheden aan lintbebouwing en verspreide bebouwing: 'Plateau 
van het Waasland', 'de Westelijke laagvlakte' veranderen volledig en krijgen zo grote stukken nieuwe 
open ruimte. Het is dan aangewezen om te kijken welke functie deze nieuwe open ruimte kan krijgen. 
De bestaande beekvalleien kunnen hersteld worden, maar de totale identiteit kan opnieuw 
'uitgevonden' worden. Er kan terug gegaan worden naar de vorige toestand voor de industriële 
revolutie of er kan een totaal nieuw landschap ontstaan op basis van de bouwshift. 

8.4.2 Logica energiesysteem 
Compacte kernen verhogen de efficiëntie en het potentieel van collectieve warmtenetten. 

Doordat er meer ruimte beschikbaar is, kan de vrijgekomen/aaneengesloten open ruimte meer 
functies vervullen (natuurlijke diensten, landbouw, buffering klimaateffecten, hernieuwbare 
energie,...) Hernieuwbare energie installaties worden geclusterd rond bestaande landschappelijke 
structuren of vormen een eigen nieuwe ruimtelijke structuur (zie deellandschappen die identiteit 
verloren hebben door verlinting: 'plateau van het waasland' en 'westelijke laagvlakte'. 

Aangezien er ruimte genoeg is kan meer afstand genomen worden van kwetsbare gebieden 
(natuur/bos) zodat deze zones verder kunnen uitbreiden en een groter overgangsgebied hebben. 

8.4.3 Opbouw en bundeling van ruimtelijke thema’s op het canvas 
Ruimtelijke thema’s Ruimtelijke lagen als kader voor de puzzel 

Er is een standstill-principe in de open ruimte 
terwijl de kernen kwalitatief verdicht worden. 
Dit zorgt ervoor dat de resterende open ruimte 
gevrijwaard wordt 

Het standstil-principe wordt weergegeven door 
middel van de kernen, linten en verspreide 
bebouwing (RURA 2019) aan te duiden 

Om maximaal gebruik te maken van 
ecosysteemdiensten en deze te versterken, 
wordt versnippering in de valleigebieden en 
grote eenheden natuur weggenomen. Deze 
ontsnippering zorgt voor een robuuster 
netwerk van groenblauwe structuren. 

Er wordt gekozen voor het weghalen van 
verspreide bebouwing en linten (RURA 2019) uit 
alle bestaande bosgebieden en valleigebieden. In 
dit scenario wordt er geen onderscheid meer 
gemaakt tussen bossen in beschermde en niet 
beschermde zones. De verspreide bebouwing en 
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linten (RURA 2019) wordt geclipt uit de volledige 
laag van bestaande bosgebieden (uit 
openstreetmap 2022) met telkens een 
bufferafstand van 100 meter. Dit omdat sommige 
snippers van bossen niet altijd op grote schaal 
optimaal clippen. Daarnaast werd de verspreide 
bebouwing en linten (RURA 2019) geclipt met de 
VEN-IVON gebieden en de natuurreservaten met 
een buffer van 50 meter. Tenslotte werd dit 
opnieuw geclipt met de effectieve en mogelijks 
overstromingsgevoelige gebieden van de 
watertoets van 2017. De 
overstromingsgevaarkaart van het toekomstige 
klimaat van de VMM wordt wel als onderlegger 
mee in de kaart opgenomen. 

Het beleid legt een focus op de watergevoelige 
gebieden (meersen langs de Schelde en 
depressie Moervaart) zodat deze opnieuw als 
spons kunnen fungeren (water opnemen tijdens 
hevige regenval en verkoelend effect tijdens 
hittestress). Ook de bossen worden gevrijwaard 
van verdere bebouwing en worden omgezet 
naar duurzame bossen die sterker staan tegen 
de klimaatsveranderingen en ziektes (probleem 
met de bossen in het Waasland). 

Dit scenario zet maximaal in op klimaatadaptatie 
(ook in de kernen). We hebben daarom de VEN-
IVON, bestaande bossen (openstreetmap 2022), 
de erkende natuurreservaten, de 
overstromingsgevoeligegebieden van de 
watertoets 2017 opgenomen in de onderlayer. 

Het maximaliseren van kleine 
landschapselementen in landbouwzones en het 
vergroenen van de kernen door het 
binnentrekken van groenblauwe netwerken 
met oog op klimaatadpatatie) 

Om een accent te leggen op de groenblauwe 
netwerken worden de waterlopen (cat. 1-3), en 
de kleine landschapselementen (openstreetmap 
2022 - individuele bomen en bomenrijen in de 
open ruimte) opgenomen in de onderlayer. 

Oog voor een duurzaam landbouwsysteem 
zodat deze veerkrachtiger is voor 
klimatologische veranderingen. Dit kan 
lokaal/kleinschalig zijn voor korte keten of dit 
kan evolueren naar een grotere schaal waarin 
meer open ruimte opnieuw naar de landbouw 
gaat. (ook probleem rond stikstof in het 
achterhoofd houden) 

Omdat het moeilijk is om een inschatting te 
maken hoe de landbouw zal evolueren en omdat 
er weinig impact zal zijn op de keuze rond het 
energieverhaal wordt het landbouwsysteem niet 
op de kaart getoond. Om toch een notie te 
hebben van de identiteit van de landbouw in het 
Waasland worden de clusters van de bolle akkers 
uit de landschapslezing in de canvas opgenomen. 
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8.4.4 Resultaat canvas 

Afbeelding – Canvas 3 Bouwshift gelukt 

 

8.5 Energiesturingen 

Deze drie canvassen worden op kaart opgebouwd uit verschillende lagen. Op deze 3 verschillende lege 
canvassen worden vervolgens 3 energiesturingen toegepast die richting geven aan het type 
bouwstenen en de locaties waar ze geplaatst moeten worden. De drie sturingen zijn:  

Een regionaal gestuurde energietransitie waarbij vooral burgers, bedrijven en lokale overheden 
sturend zijn: 

• De regio is sturend voor de energietransitie; 
o Er wordt gestreefd naar een zelfvoorzienende regio dus er is een grote nood aan 

flexibiliteitsbouwstenen zoals electrolysers, batterijen, V2G, P2H. EHUBts zijn wijd 
verspreid en zeer bepalend voor het functioneren van het energiesysteem; 

o De energieproductie gebeurt voornamelijk decentraal; 
o Geen import van energie onder welke vorm dan ook; 
o In dit scenario is de finale warmtevraag van de bebouwde omgeving het grootst; 
o Vervoer is bijna volledig geëlektrificeerd. Er is nog een klein aandeel waterstof in 

vrachtvervoer en openbaar vervoer op lange afstand; 
o Burgers zijn sterk betrokken én bepalend. Er is een hoge nood aan eigen opgewekte 

hernieuwbare energie. Lokale burgers en bedrijven zijn de drijvende kracht. Dus er is 
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veel draagvlak voor lokale projecten. Ook sterke samenwerkingen tussen burgers, 
bedrijven en lokale overheden; 

o Focus op regionale schaal grootte orde van projecten, minder hele grote projecten. 
• Een nationaal en gewestelijk gestuurde energietransitie: 

o Er wordt gestreefd naar een zelfvoorzienend land of gewest. 
o De grootste energieproductie gebeurt voornamelijk op niveau van het gewest en land. 

Grotere open ruimtes worden aangesneden en daar worden grote projecten 
gerealiseerd; 

o In dit scenario is het flexibel vermogen (opwek), de opwek op wind-op-zee, en het 
aandeel elektrolyse het grootst; 

o Sterke groei van het hoogspanningsnet en een hoge nood aan flexibiliteit zoals 
elektrolysers, batterijopslag, V2G en P2H. Vooral op de grote bedrijventerreinen; 

o Een aantal zeer sterke centrale EHUBts zijn bepalend voor het functioneren van het 
energiesysteem; 

o De industrie behoud een status quo en verduurzaamt met sterke hulp van het land of 
gewest; 

o Door de sterke visie en dito sturing vanuit het de hogere overheid komen 
grootschalige projecten tot stand, waar die overheid de risico's afdekt. Kleinere 
lokalere projecten komen minder tot bloei; 

o Personenvervoer is volledig elektrisch. Vrachtvervoer grotendeels op waterstof en 
beperkt elektrisch. 

• Een globaal gestuurde energietransitie, waarbij het mondiale klimaatbeleid sturend is voor de 
energietransitie. Via een open internationale markt worden grote hoeveelheden elektriciteit 
en waterstof geïmporteerd: 

o Hoge import van elektriciteit, waterstof en eventueel biobrandstof drukt nood aan 
eigen opgewekte energie. Dat doet zich gevoelen bij burgers en bedrijven; 

o Er ontstaan een beperkt aantal grote EHUBts waar de import van energie het 
land/gewest binnen komt. Balancering van het net gebeurt daar door een beperkt 
aantal zeer grote back-up centrales op H2, die louter elektriciteit produceren. Ook de 
economisch strategische reserves liggen daar; 

o De energie intensieve industrie groeit met een focus op CCS 
o Waar er restwarmte aanwezig is bij de energie intensieve industrie in de nabijheid van 

kernen zullen een beperkt aantal warmtenetten ontstaan; 
o Er is niet zo zeer een autonoom energiesysteem als wel een energiemarkt; 
o Personen vervoer is deels elektrisch, deels op waterstof. Vrachtvervoer rijdt 

voornamelijk op waterstof en biobrandstoffen. 
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9 Bijlage 2 – Long List Technisch Economisch 
Tijdens de workshop op 28/04/2022 werd aan de hand van het canvas Klimaatadaptief de 
organisatorische, technische en economische implicaties verschillende sturingen en de ruimtelijke 
keuzes die daarmee gepaard gaan besproken. 

Hiervoor werden de bouwstenen in de drie puzzels – 3 verschillende energiesturingen op het 
klimaatadaptief canvas - uit de vorige Long List workshop (ruimtelijk-landschappelijk) enigszins 
herwerkt zodat de afwegingen sterker zichtbaar waren. 

9.1 Energiesysteem wind 
9.1.1 Regionale sturing 
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9.1.2 Nationale & gewestelijke sturing 
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9.1.3 Globale sturing 
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9.2 Energiesysteem Zon 
9.2.1 Regionale sturing 
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9.2.2 Nationale & gewestelijke sturing 
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9.2.3 Globale sturing 
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9.3 Energiesysteem Warmte & Biomassa 
9.3.1 Regionale sturing 
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9.3.2 Nationale & gewestelijke sturing 
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9.3.3 Globale sturing 
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