
Ruimte voor hernieuwbare energie
Online opleiding energielandschap



Inleiding



Waarom deze opleiding?



Waarom deze opleiding?



Waarom deze opleiding?



Wat ga je leren?

• Wat is energie? Wat is een energielandschap?

• Waarom hebben we een energietransitie nodig?

• Waarom moeten we de energietransitie ruimtelijk plannen?

• Het energiebeleid op verschillende niveaus

• Technische, juridische en ruimtelijke aspecten van de verschillende 

hernieuwbare energie-installaties

• Het ruimtelijke energieplanning op Vlaams, Provinciaal en gemeentelijk niveau

• De maatschappelijke voordelen van hernieuwbare energie 



• Inleiding

• 6 hoofdstukken

• Conclusie

Hoe ziet de opleiding eruit?



Hoe ziet de opleiding eruit?

1. Energietransitie 2. Energiebeleid

• Europees

• Belgisch

• Vlaams

• Provinciaal

• Gemeentelijk



Hoe ziet de opleiding eruit?

3. Energie en ruimte 4. Hernieuwbare energie

Wind

Zon

Waterkracht

Biomassa

Warmte

Opslag



Hoe ziet de opleiding eruit?

5. Ruimtelijke 
energieplanning

6. Meerwaarde

• Vlaams

• Provinciaal

• Gemeentelijk



Ruimte voor hernieuwbare energie

Start de opleiding



1. Energietransitie



Energiemix

Warmte

Transport

Elektriciteit

Niet-energetisch



= opgewekt door een primaire hernieuwbare (niet eindige) energiebron

Hernieuwbare energie

Moeder van elke hernieuwbare energiebron?

Biomassa Wind Getijden Geothermie



Energie

Bron

• .Productie
installatie

Drager

Netwerk

Afgifte

H2



Klimaatverandering = 70% energietransitie 



Potentieel vs Reserves
hernieuwbare energie fossiele brandstoffen



Energie in België (1965-2021)

Olie

Gas

Kolen

Nucleair

Hernieuwbare energie



Wat moet dat kosten?

Investering Productie



Investeringskost

Zonnepanelen op daken
± €4.000

Windturbine
3 tot 4 miljoen

Kerncentrale
± 10 miljard



Productiekost

LCOE : Levelized Cost of Energy 
Vergelijking kostprijs diverse technologieën
• Nieuwe installaties
• Zonder steun

Productiekost in euro/MWh:

Technologie Investering Brandstof O&M Afval CO2 Beveiliging Totaal

PV grootschalig 28 0 6 0,30 0 0 34,30

PV kleinschalig 55 0 10,75 0,30 0 0 65,75

Windturbine op land 17,78 0 25 0,10 0 0 42,88

Windturbine op zee 38,10 0 31 0,10 0 0 69,20

STEG (stoom en 
gasturbine)

6,5 111,50 24 0 31,75 0,12 142

Nucleair 72 9 30 16,40 0 1,20 128,60

Biomassa 34,33 135 24 0,10 0 1,20 193,33

ENDEX 08/08/22 219,46



Productiekost



Kleine en middelgrote (<300 kW) Grote (>300 kW)

Callsysteem GSC-mechanisme (jaarlijks herberekend)
• <2,5 MW: €30,039/MWh
• >2,5 MW: €9,2535/MWh

Steun voor hernieuwbare energie

Kleinschalig (<10 kVA) Grootschalig (40-2000 kVA) Zeer grootschalig (>5000 kVA)

• Tot 4 kWp: €300/kWp
• 4 tot 6 kWp: €150/kWp

Call systeem: wie minst steun 
vraagt, heeft grootste kans

4% IRR project specifieke 
steun



Groene warmte Elektriciteit uit biomassa

Callsysteem Afhankelijk van technologie en grootteorde
• Max. €74,4/MWh
• Geen steun voor afvalverbranding

Steun voor hernieuwbare energie



Productie, opslag, omslag en distributie



• Vandaag weinig problemen

• Morgen?
➢ Verzwaring
➢ Opslag
➢ Peak shaving

(o.m. door capaciteitstarief)

Capaciteit van de energienetten



Bedankt!



2. Energiebeleid



Europees beleid

2020 2030 2050

CO2 CO2 CO2



• 13% hernieuwbare energie 
tegen 2020

• Enkel bevoegd voor 
hernieuwbare energie op zee

Belgisch beleid



• Vlaams Energie & Klimaatplan 2021-2030
• Windplan
• Zonneplan
• Warmteplan

• Ruimtelijke ordening & milieu
• Ruimtelijke planning
• Omgevingsvergunning

• Milieu- en energieregelgeving
• Distributienet
• Hernieuwbare energie

• Wonen (gebouwen)
• EPB-regelgeving
• EPC 

Vlaams beleid 



• Provinciaal klimaatplan

• Beleidsplan Ruimte

• Energielandschapsvisies

• Windbeleid

• Warmtebeleid

• Provinciale warmtekaart

Provinciaal beleid

• Ondersteuning gemeenten
• Klimaatplannen
• Warmtetransitievisies

• Valorisatie houtige biomassa

• Energiehub op bedrijventerreinen



• Burgemeestersconvenant
• Lokaal klimaatplan
• Warmtezoneringsplan

• Ruimtelijke ordening & milieu
• Ruimtelijke planning
• Omgevingsvergunning

• Ontzorging
• Zonnepanelen
• Warmtepomp
• Renovatieadvies

• Inspraak en participatie organiseren

• Burgers informeren

Gemeentelijk beleid 



Bedankt!



3. Energie en ruimte



• De mens gebruikt de ruimte om te bestaan
• Te wonen, te werken, voedsel te produceren, zich te verplaatsen, te recreëren, 

te communiceren…
• En verandert de ruimte om zijn bestaan te garanderen

Ruimte



• Omgeving waar natuur aanwezig is
• Waar de mens leeft en werkt
• Eindig 

Niet rekbaar

Ruimte?

Landschap?

• Onderdeel van de ruimte
• Karakter bepaald door natuurlijke en/of menselijke elementen en 

interactie daartussen



Mate waarin iets aan de ruimte of het landschap 
toegevoegd of weggehaald kan worden…

… zonder verstoring aan het evenwicht en rekening 
houdend met de manier waarop de functies naast 
elkaar en met elkaar kunnen bestaan.

✓ Evenwicht
✓ Hinder
✓ Ruimte is schaars schaarse goederen zijn duur

Ruimtelijke/landschappelijke draagkracht



• Grotere verspreiding van bebouwing
• Meerdere middelgrote kernen
• Geen duidelijke hoofdkern

Vlaanderen vandaag



• Hoog ruimtebeslag
• Veel verharding
• Enorme versnippering

grote gevolgen

Vlaanderen vandaag



• 5,5% grondoppervlak
• 18% ruimtebeslag
• 29,4% van het gemeentebudget
• 1 km groei/jaar per gemeente

1. Dichtste wegennet van Europa



• Verspreide bebouwing = verspreide 
maatschappelijke (nuts)voorzieningen

• Water-, gas- en elektriciteitsleidingen 
moeten over grote afstand:
• Hoge investeringskost
• Hoge onderhoudskost

• Diensten zijn duur of niet performant
• Energie
• Riolering, waterzuivering
• Openbaar vervoer
• Postbedeling
• Huisvuilophaling
• …

2. Dure voorzieningen



• Lichtvervuiling
• Luchtvervuiling
• Geluidshinder
• Files

Impact op volksgezondheid

3. Hinder



Ruimtelijke uitdagingen

Synthesekaart knoop- en plaatswaarde

• Aanleg, onderhoud en kostprijs van energie 
infrastructuur en nutsvoorzieningen

• Mobiliteit en diensten
• Bereikbaarheid en doorstroming
• Openbaar vervoer
• Performante diensten

• Open ruimte en landschap
• Ontharden en ontsnipperen
• Landschappelijke, natuurlijke en    

ecologische waarde
• Leefbaar milieu

• Klimaatverandering
• Adaptatie
• Mitigatie



En Oost-Vlaanderen?

• 2.000 m²/inwoner
• 300.000 hectare oppervlakte
• 1.500.000 inwoners

8.700 m²/inwoner in Europa

Ruimte is eindig en schaars

• Duurzame ontwikkeling

• Zorgvuldig beheer
✓ Behoeften van verschillende generaties
✓ Afwegen van verschillende ruimtevragen
✓ Ruimtelijke draagkracht en socio-

economische, culturele en milieu gevolgen

• Ruimtelijke kwaliteit

Kaart basisvoorzieningenniveau



✓ Opwarming van de aarde beperken onder 2°C
✓ Liefst onder 1,5°C
✓ Windkracht en warmteplan 2020
✓ -40% CO2 tegen 2030

Ambities zijn hoog…

… maar waar?



• Ontginning op specifieke plekken
• Transport naar gebruikers
• Zeer flexibel
• Eindig

Fossiel vs hernieuwbaar

• Overal aanwezig
• Veel installaties nodig om genoeg te oogsten
• Enkel elektriciteit, geen brandstof
• Niet altijd beschikbaar (windstil, nacht…)
• Oneindig



Impact



Impact



Impact



Niet plannen kost meer:

• Eerst komt, eerst maalt
• Herhalen fouten uit het verleden
• Geen afweging tegenover andere noden
• Efficiënt ruimtegebruik bestendigen
• Geen samenhang
• Energie- en kosteninefficiënt
• Maatschappelijke weerstand

Energietransitie plannen



✓ Duurzame investering
✓ Opbrengsten voor maatschappij
✓ Afweging tegenover andere ruimtevragen
✓ Ruimtelijke uitdagingen aanpakken
✓ Samenhangend systeem
✓ Energie- en kostenefficiënt
✓ Minder weerstand

Energietransitie ruimtelijk plannen = kans



Bedankt!



4. Hernieuwbare energie



Wind



Windenergie in Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

207 windturbines

Antwerpen

168 windturbines

Vlaams-Brabant

30 windturbines

Limburg

139 winturbines

West-Vlaanderen

111 windturbines



• Masthoogte 78 tot 180 meter
• Tiphoogte tot 240 meter
• Rotordiameter 80 tot 136 meter

Technisch



Technisch: onderdelen

Sokkel

Fundering

Rotorblad (wiek)

Pitch: hoek van het rotorblad

Gondel: Yaw motor draait 
de neus naar de wind toe

Windvaan

Mast



Technisch: mast

Buismast VakwerkmastConische buismast



• Met versnellingskast
• Met ringgenerator (vooral Enercon)

Technisch: gondel



= productie van een windturbine
≠ produceert enkel tijdens deze uren

• Functioneren ongeveer 80% van de tijd, maar niet op volle capaciteit
• Cut in windsneldheid: 2 meter/seconde
• Gemiddeld 2.000 à 2.200 vollasturen

Vollasturen



• 7,5 meter/seconde op 100 meter hoogte
• 9,25 meter/seconde op 200 meter hoogte

Windsnelheid

Hoogte is cruciaal

Vermogen = ½ massa lucht x windsnelheid³ 
x oppervlakte rotorcirkel 



Afhankelijk van het seizoen

Windsnelheid



Windrichting



Windrichting: tussenafstanden



• Omgevingsvergunning vanaf 15 meter hoogte
• Zeer lage efficiëntie: max. 1.000 vollasturen
• Zeer laag vermogen: 1 tot 20 kW
• Hoge investeringskost: €4.000/kW
• Hoge onderhoudskost
• Levensduur is korter dan de terugverdientijd
• Enkel marketing

Grootte: microwindturbine



• Masthoogte: 40 tot 60 meter
• Rendabel op betere locaties
• Financieel haalbaar: subsidiecall voor middelgrote windturbines
• Bekendste types:

Fairwind (Engie): 55 kW Xant: 100 kW

Grootte: middelgrote windturbines



• Hoe groter, hoe meer elektriciteit
➢ Minder steun (subsidies)
➢ Minder windturbines nodig voor dezelfde elektriciteit op te wekken

• Hoe groter en breder, hoe trager ze draaien
➢ Zorgt voor meer rust

• Hogere geluidsbron betekent ook minder geluidsoverlast

• Sommige vleermuizen en vogels vliegen niet zo hoog

Grootte: grote windturbines



Juridische haalbaarheid

Procedure

< 1,5 MW:
• Vergunning door gemeente
• Beroep via Provincie
• Tenzij als onderdeel van klasse 1 bedrijf 

Vergunningsaanvraag bij provincie, beroep via Vlaams Gewest

> 1,5 MW:
• Vergunning door Vlaams Gewest
• Beroep via Raad voor Vergunningsbetwisting



Juridische haalbaarheid: luchtvaart

• Beperking door militaire luchtvaart

• Radar Semmerzake-Gavere 
er wordt aan een oplossing gewerkt



Juridische haalbaarheid: luchtvaart

• Beperking door burgerlijke luchtvaart
• Luchthaven Deurne: toelating nodig



• Valafstand bewaren van infrastructuur
• Autosnelweg
• Spoorlijn
• Vaarweg
• Hoogspanningskabel
• Gaspijpleidingen

• Ijsdetectiesysteem

Juridische haalbaarheid: veiligheidsperimeters



• Meting per minuut
• Max. 30 minuten per dag
• Max. 8 uur per jaar

Juridische haalbaarheid: slagschaduw

Stilleggen vanop afstand 
bij overschrijding



• Meting aan de voordeur
• Omgevingsgeluid kan overstemmend werken

Juridische haalbaarheid: geluidshinder



Juridische haalbaarheid: geluidshinder

Trager draaien (vermogen reduceren) bij overschrijding 

Gebied Dag Avond Nacht

1: Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 49 44 39

2: (Delen van) gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet 
vermeld in 3 of van gebieden voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen

54 49 49

3: (Delen van) gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambtelijke 
bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of 
van ontginningsgebieden tijdens de ontginning

54 49 44

4: Woongebieden 49 44 39

5: Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschaps- en 
openbare nutsvoorzieningen of ontginningsgebieden tijdens de ontginning

64 59 59

6: Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 54 49 44

7: Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze 
waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld

49 44 39

8: Bufferzones 59 54 54

9: (Delen van) gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestelde 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

59 54 49

Milieukwaliteitsnormen in dB(A) in open lucht



Bouwsteen: windturbine

Wind langs 
lijninfrastructuur

Wind in gesloten 
ruimte

Wind in open 
ruimte

Wind op 
bedrijventerrein



Bedankt!



Zon



Passieve zonne-energie

• Gebruik zonnewarmte in winter en tussenseizoen
• 40 tot 60% van ramen zuid, zuidoostelijk of 

zuidwestelijk richten
• Aantal en grootte van ramen aan noordkant 

beperken
• Functionele, niet of minder verwarmde ruimten 

aan noord of noordwesten van de woning

• Vermijd oververhitting in zomer
• Overhellende dakrand
• Zonneschermen
• Zonwerend glas



• Instraling/irradiatie
= aantal kWh energie per m²
= ± 1100 kWh/m²/jaar 
= 31.498,5 TWh/jaar

45x onze totale behoefte

• Vollasturen
= kWh productie per kW vermogen
= 1050 in ideale omstandigheden
= minimaal 950 vollasturen bij 100% zuidgericht

hitte is een nadeel

Zonne-energie in België



• Maar 6,56% van geschikte daken heeft zonnepanelen

• Gemiddeld 106 installaties per 1000 inwoners

Zonne-energie in Oost-Vlaanderen



• Zonnecellen: photo-voltaïsche panelen 
(PV-panelen)
• Gebruiken zon- of daglicht
• Spanning tussen botsing van fotonen en 

elektronen
• Wekt elektriciteit op

• Rendement
• Deel van de energie in zonlicht dat wordt 

omgezet in elektriciteit
• Minimaal 17%

Technisch: werking



Technisch: onderdelen van de installatie



• Zonnepanelen verslijten niet
• Terugnameplicht
• Recyclagesysteem van PV-cycleo

• 97% materiaal gerecycleerd
• €2 per paneel voorafbetaald

Technisch: recyclage



Zuidgericht 
• Maximale productie/Wp

Technisch: oriëntatie

• Hellingsgraad van min. 15°
✓ Zelfreiniging

Oost-west opstelling
• 10% productieverlies per paneel
• Vlakker productieprofiel
• Meer kWh/m² dak



Opbrengst: meer dan 200 Wp/m²

Efficiëntie stijgt…



• 4 kWp = minder dan €4000
• Grootschalige installaties 

= minder dan €500/kWp

… kostprijs daalt



Zonnepanelen op residentiële daken

Rendabel



Terugverdientijden (in jaren)

Nog steeds heel rendabel

0

2

4

6

8

10

12

14

Thuiswerkend gezin Uithuizig gezin Uithuizig gezin met
thuisbatterij

Uithuizig gezin - hoge
energieprijzen (2022)



Zonnepanelen: industrieel

• Rendabiliteit hangt af van autoconsumptie
• Soms nog steun nodig
• Vb. Arcelor Mittal



Zonnepanelen: industrieel

• 50% duurder, maar inclusief carport
• Ideaal voor elektrische auto’s



Zonnepanelen: innovaties



Zonnevelden

• Utility scale: 100% injectie
• Zeer grote grondopstellingen
• Aparte steun voor marginale gronden en bermen
• Wordt financieel haalbaar

• LCOE: ± €30/MWh
• Gemiddelde stroombeursprijs: ± €45/MWh

Zonneberg in Zelzate Kristal Park in Lommel



Zonnepanelen op geluidsmuren

• Utility scale: 100% injectie
• Geluidsschermen met geïntegreerde PV
• Wordt financieel haalbaar

Breda in Nederland



Zonnepanelen op water

• Utility scale: 100% injectie
• Aparte steun
• Hogere productie
• Wordt financieel haalbaar

Sibelco Lommel



Agrovoltaïcs

• Utility scale: 100% injectie
• Semitransparante overkapping voor landbouwgewassen

➢ Fruitteelt

• Beschermt tegen vorst en hagel
• Vb. Proefproject KU Leuven



Complementair met windenergie



Andere vormen van zonne-energie



Warmte: zonneboiler (residentieel)

• Zeer ecologisch

• Eenvoudige technologie

• Ideaal voor warmwaternood in zomer

• Sanitair warm water sportcentrum
• Verwarming zwembad (geen premie)

• Goed geïsoleerde buffertank is belangrijk

• (Beetje) bijstook in winter is nodig

• Financiële ondersteuning:

• €550/m² voor particulieren
• Max €2750 of 50% van de factuur

• Financieel minder interessant dan zonnepanelen



Warmte: zonneboiler (niet-residentieel)

• Ideaal voor grote warmwaternood
• Vb. melkveebedrijf

• Financiële ondersteuning

• 20% GO en 40% KMO ecologiepremie
• VLIF voor landbouwbedrijven



Warmte: concentrated solar power

• Zeer ecologisch
• Eenvoudige technologie
• Ideaal voor grote warmwaternood op lage temperatuur

• Vb. tankcleaning

• Financiële ondersteuning

• 20% GO en 40% KMO ecologiepremie



Bouwsteen: zonnepanelen

Zonneveld 
op een lijn

Zonnepanelen 
op daken

Zonneveld
Zonnepanelen 

op water



Bouwsteen: 
Concentrated solar panels

Concentrated solar panels



Bedankt!



Waterkracht



Waterkracht

• Historische molens hebben stuwrechten

• Verhoogt zelfreinigend effect beken/rivieren

• Vistrap neemt debiet weg

• Baseload productieprofiel

• Ideaal in combinatie met zonnepanelen

➢ Beste cost/benefit ratio



Waterkracht: efficiëntie

Energie = mgh
debiet m³/seconde * 9,81 * hoogte = kw

300 liter/seconde * 9,81 * 1 meter = ± 3 kw

• Hoe meer reliëf, hoe meer potentieel
• “Molenbeek” toont potentieel

• Efficiëntie van de turbine

• Kaplan/Francisturbine: 90%
• Bovenslagrad: 60%
• Zuppingerwiel: 60%
• Onderslagrad: 30%



Waterkracht: getijdencentrale

• Turbineaandrijving via eb- en vloedbeweging

• Enkel mogelijk bij grote getijdenverschillen

• In Oost-Vlaanderen

• Schelde
• Durme
• Veel slib is nefast

• Baseload



Bouwsteen: 
Waterkracht

Waterkracht uit snelheid van water



Bedankt!



Biomassa



Biomassaverbranding: CO2-neutraal?

In theorie wel, als:

• Lokale biomassa

• Heraanplant



Biomassa: hoe werkt het?



Biomassa: status

• Biomassa
• Deels reeds logistiek georganiseerd (groenafvalophaling)
• Onderhoud houtkanten en natuurgebieden: intensief proces

• Landbouwgewas
• Korte omloophout



Biomassa: status

• Regionaal
• Afvalverbranding met warmtenet
• Grotere composterings- of vergistingsinstallaties met warmtenet

• Lokaal
• Pocketvergisters bij veeteeltbedrijven
• Kleinschalig warmtenet of CV op houtsnippers van lokaal groenafval



Biomassavergisting

Anaerobe vergisting van organisch materiaal = BIOGAS

• Mest
• Energiegewassen

• Vb. mais, voederbieten, miscanthus…
• Oogstresten
• Dierlijke vetten zoals slachtafval
• Resten uit de voedingsindustrie
• Afvalwater
• Bermmaaisel
• …

Organisch materiaal Vergistbaarheid

Eenvoudige koolhydraten: zetmeel en suikers Zeer goed

Vetten en eiwitten Goed

Complexe koolhydraten: vezelrijke gewassen Moeilijk

Complexe polymeren: vb. lignine in houtachtig afval Niet



Biomassavergisting: pocketvergisting

• Max. 5.000 ton/jaar input
• Motor < 200 kW
• Eigen biomassa (reststromen)
• Eigen energievoorziening
• Bronnen:

• Covergisters:
o Vaste biomassa: energiegewassen
o Vloeibare biomassa: mest

• Monovergisters:
o Vloeibare biomassa: mest



Biomassaverbranding: korte omloop hout

• Produceert jaarlijks ± 8 keer zoveel energie (elektriciteit + warmte) dan dat ze verbruikt
• Aanplant
• Beheer
• Oogst
• Verwerking

10 ton droge stof per hectare per jaar = ± 10 MWh per hectare per jaar (na 3 jaar) 



Biomassaverbranding: houtkanten

• Belangrijk i.f.v. adaptatie
• 200 meter houtkant per jaar = warmtenood van gemiddeld gezin
• Arbeidsintensief



Elektriciteitsopwekking uit pellets

• Steenkoolcentrale met woodpellets
Vb. Max Green Gent

• GSC’s toegekend op basis van Life Cycle Analysis pellets

Risico op houtschaarste
Afhankelijkheid van buitenland



Elektriciteitsopwekking uit afvalverbranding

Afvalverbrandingsoven met energierecuperatie

• Verplicht
• Geen steun meer
• Wel zinvol voor warmtenet
• Op termijn geen afvalverbranding meer



Lokale (houtige) biomassa

• Provinciaal beleid: advies 
• Optimalisatie van het beheer van landschapselementen op of rond een land- of 

tuinbouwbedrijf
• Haalbaarheid van energieproductie uit houtige biomassa
• Ondersteuning bij opmaak van een landschapsbedrijfsplan voor land- en 

tuinbouwers

• Provinciaal beleid: subsidies
• Subsidie landschapsbeheer
• Subsidie houtige landschapselementen
• Steun en advies op maat voor nieuwe aanplantingen



Bouwsteen: 
Duurzame Brandstoffen

Houtige biomassaEnergiegewassen



Bouwsteen: 
Duurzame brandstoffen

WKK op groen gas Biomassa verbrandingVergisting biogas



Bedankt!



Warmte



Warmte?

• Restwarmte: industrie, elektriciteit, rioleren… 

• Omgevingswarmte: bodem, oppervlaktewater…Bron

• .Transport

Upgrader

Wisselaar

Afgifte



Industriële restwarmte

• Via warmtenet warmteoverschot transporteren
• Maar:

• Verschil tussen hoge en lage temperatuur (Delta T)
• Verschil tussen stoom/warm water/thermische olie
• Verschil inzake timing

Pinch-analyse is nodig

• Opslag gedeeltelijk mogelijk
• Afstand warmtetransport = warmteverlies



Warmtenet

• €1.000 per lopende meter
• Garantie van levering op lange termijn?

• Bij voorkeur meerder bronnen + opslag

• Garantie van afname op lange termijn?
• Bij voorkeur diversiteit in afname

• Zinloos voor moderne gebouwen (E30)



Warmtepomp

• Upgrade van beschikbare warmte in de omgeving:
• Grijs water uit riool: riothermie
• Grondwater (± 12°C)
• Bodem op 80 cm diepte
• Oppervlaktewater
• Lucht

• Via warmtepomp als de basistemperatuur te laag is



Warmtepomp

• Warmtepomp
• Condensor
• Compressor
• Verdamper
• Expansieventiel

• Warmtewisselaar
• Buizensysteem met mengsel van water en antivries
• 1 lus voor grond/water warmtepompen (horizontaal of verticaal)
• Aan- en afvoer voor water/water warmtepompen



Warmtepomp

• Water/water
• Lucht/water
• Bodem/water
• Lucht/lucht



Warmtepomp: efficiëntie

• Nuttige geleverde warmte t.o.v. de benodigde elektriciteit
• COP (coefficient of performance):

𝐶𝑂𝑃 =
𝑊𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒

𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡

• COP 4 = 1 eenheid elektriciteit wordt 4 eenheden warmte

• SPF (seasonal Performance Factor): 
reëel rendement

• Efficiënter dan gas/stookolieketel
• Duurder in aankoop
• Hogere operationele kost
• Kortere terugverdientijd in combinatie met zonnepanelen
• Mogelijkheid tot koelen



STES: Seasonal Thermal Energy Storage

• Warmte onder de grond opslaan in de zomer
• Oppompen in de winter
• Vb. BEO-veld (Bodem Energie Opslag)



Warmte uit water

• Gebouwen verwarmen (of koelen) met warmte uit:
• Oppervlaktewater
• Afvalwater
• Drinkwater

• Vaak met warmte/koude opslag (in bodem of vat)

• Warmtepomp om naar gewenste temperatuur te brengen
• Centraal: meerdere gebouwen via collectieve warmtepomp en warmtenetwerk 
• 1 gebouw: 1 warmtepomp

• Geschikt waar een water-warmtebron niet ver ligt van de verbruiker



Elektriciteit uit geothermie

• Turbine op
• Natuurlijke stoom (geisers)
• Kunstmatige geisers: injectie van water in hete geologische laag

• Warm grondwater gebruiken en bijstoken tot stoom

• Bestaande geothermische elektriciteitscentrales in vulkanische streken

• Geen potentieel in Oost-Vlaanderen



Bouwsteen: 
Warmte

Oppervlaktewater RiothermieWarmtenet met restwarmte
Hoge en lage temperatuur



Bedankt!



Opslag



Opslag: waarom?

Evenwicht op het elektriciteitsnet

Maximaal 0,4% onevenwicht

• Vraag is onvoorspelbaar, aanbod is onvoorspelbaar
• Voor windstille momenten en geen zon
• Elektriciteit opslaan is moeilijk
• Warmte opslaan is gemakkelijker

Vraag 
(afname)

Aanbod 
(injectie)



Opslag via waterstof

• Stroomoverschot

• Veel verlies bij toepassingen:
• Mobiliteit
• Lage temperatuur warmte

• Wel interessant wanneer geen 
duurzaam alternatief
• Luchtvaart
• Hoge temperatuur in industriële 

processen

• Opslag op lange termijn: 
maanden en jaren



Opslag via water

• Pompstation
• Piekbewaking

• Opslag op middellange termijn: 
dagen en weken

• Vb. Centrale van Coo:
• 1.000 MW op 6 uur full-load capaciteit



Opslag via warm water

• Overproductie zonne-energie omzetten naar warm water
• Individueel buffervat = 48 uur warmwatervoorziening
• Industriële tanks als buffer voor warmtenet = 48 uur warmwatervoorziening

• BEO-veld = seizoenale opslag

• Goedkoop

• Eindproduct is geen elektriciteit maar warm water
Verbruik warm water = 5x verbruik elektriciteit



Opslag via batterij

• Loodzuur batterij
• Erg milieubelastend
• Lekt snel weg

• Ion-lithium batterij
• ± 3.000 laadcycli
• Schaarse grondstoffen
• Snel ladend
• Recyclage nog niet op punt

• Zoutwater batterij
• Goedkoop
• Milieuvriendelijk
• Omvangrijk
• Laadt trager

• Cryogene LAES
• Via vloeibare lucht
• Experimenteel
• Milieuvriendelijk



Opslag via batterij

• Opslag op korte termijn: 
uren tot max. 2 dagen

• Groot- of middenschalige (wijk)batterij is energetisch efficiënter dan thuisbatterij 
! niet economisch efficiënter



Opslag via ‘vehicle to grid’

• Auto staat 90% van de tijd stil
• Batterij van elektrische auto: 40 tot 60 kWh

• 10x thuisbatterij
• 300 tot 400 km rijbereik

• Elektrische auto laadt gemiddeld 2x per week
• Dus kan ook ontladen en is rijdende thuisbatterij

Zeer belangrijk voor bevoorradingszekerheid
Potentiële opslag:
6 miljoen wagens x 40 kWh = 240 GWh = 
meer dan 1 dag totaalverbruik in België



Opslag via waterkracht
De reversibele schroef van Archimedes

• Trekt water op bij stroomoverschot

• Recupereert stroom bij stroomtekort

• Waterhuishouding heeft altijd voorrang

• In Oost-Vlaanderen:

• 12 geschikte pompgemalen
• Fondatie Sinaai: 12 MWh opslagcapaciteit



Opslag via andere technieken

• Perslucht
• Korte termijnopslag
• Vrij veel verlies

• Vliegwiel
• Stroomoverschot: spoel windt op
• Stroomtekort: spoel schiet los en zet turbine aan

• Transport steengroeve
• Stroomoverschot: steenpuin hijsen
• Stroomtekort: steenpuin recuperen
• Korte termijn opslag

• Ijsopslag
• Via faseverschuiving
• Korte termijn opslag



Bouwsteen: 
Opslag

Batterijopslag Thermische bufferPompstation



Bedankt!



5. Ruimtelijke energieplanning



Ruimtelijke energieplanning: 
Vlaanderen



Ruimtelijk beleid Vlaanderen

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
• Enkel bestemmingen, vb. openbaar nut, industrie…
• Distributie infrastructuur

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
• Faciliteert transitie naar hernieuwbare energie maximaal
• Ruimte energie-efficiënt organiseren en gebruiken
• Energie en warmte uitwisseling ruimtelijk organiseren
• Hernieuwbare energiebronnen: 

o Nabij eindgebruiker en bebouwde omgeving
o Ruimte voor grote infrastructuren
o Open ruimte

• Energie-infrastructuur bundelen

Strategische visie
Onduidelijk hoe dit gebiedsgericht realiseren?



Windturbines in zones van 
openbaar nut en industrie

Hernieuwbare energieproductie clichéring: 
zones van openbaar nut, industrie en 

landbouwgebied - windturbines 

2009



Omzendbrief RO/2014/02 - Wind

• Vooral bestemmingen vb. openbaar nut en industrie
• Niet gebiedsgericht of geïntegreerd

• Streven naar ruimtelijke concentratie van turbines in zeehaven- en industriegebieden
• Zeehavengebieden: “prioritaire oprichtingslocaties”
• Bedrijventerreinen: “groot implantingspotentieel”
• Agrarische gebieden: permanente en verharde onderhoudsplatformen zo veel mogelijk 

vermijden

• Streven naar bundelen van windturbines
• Streven naar concentratie bij opvallende infrastructuren zoals (spoor)wegen, rivieren 

en kanalen, hoogspanning… (schaalgrootte)



Gevolgen omzendbrief RO/2014/02 – Wind

• Ad hoc beoordeling
• Geen afweging op maat van een gebied
• Suboptimale invulling van potentieel
• Laat kansen liggen door gebrek aan 

schaalgrootte
• Geen geïntegreerde afweging van verschillende 

functies en ruimtevragen
• Mogelijk contraproductief: oplossingen voor 1 

sector zijn mogelijk problemen voor andere



Windenergie: juridische haalbaarheid

• Windturbine vs gewestplan
• Mogelijk in:

• Industrie/KMO-zone
• Zone van openbaar nut
• Agrarisch gebied



Windenergie: juridische haalbaarheid

• Niet in beschermde landschappen
• Bescherm landschap
• Ankerplaats
• Beschermd dorpszicht



Windenergie: juridische haalbaarheid

• Natuurgebieden?
• Niet in HABITAT
• Niet in VEN- of IVON



Zon - grondgebonden

• Geen ruimtelijk kader, geen omzendbrief
• Mogelijk in agrarisch gebied, conform windturbines (clichéring)
• Mogen de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen

➢ Zonnepanelen op maaiveld niveau

• Nood aan generieke principes: Wat kan? Wat niet?
• Nood aan geïntegreerde en gebiedsgerichte afweging: Waar wel? Waar niet?



Ruimtelijke energieplanning: 
Provincie Oost-Vlaanderen



Regionale energieplanning

Lokaal Regionaal Globaal



Aanloop naar…

2009



Provinciaal windbeleid

• Beleidskader wind (PRS Oost-Vlaanderen)
• Potentiële inplantingslocaties
• Verder verfijnen tot PRUP
• Vb. Windlandschap Eeklo-Maldegem

• Faciliterende rol:
• Wegwerken knelpunten
• Afstemming met projecten en ontwikkelaars
• Stroomlijning communicatie
• Lokale betrokkenheid



Van windlandschap naar energielandschap

20152009 2018



Van windlandschap naar energielandschap

20252020

Regionale Ruimtelijke Energievisie 
en Strategie voor Oost-Vlaanderen



Energielandschap Denderland



Energielandschap Waasland



Energielandschap regio Gent



Ruimtelijke energieplanning: 
steden en gemeenten



Steden en gemeenten

• Beleidsplan Ruimte
• Warmtezoneringsplan en/of transitievisie

• Dendermonde
• Destelbergen
• Eeklo
• Evergem
• Sint-Niklaas
• Zelzate

• Warmtenetten
• Eeklo
• Roeselare
• Oostende
• …

• Vastleggen in GRUP’s



Warmtezonering



Warmtenet



Bedankt!



6. Meerwaarde



Energie importeren = geld exporteren



Hoge energiekosten voor gemeenten



Hernieuwbare energie = lokale economie stimuleren 

• Hernieuwbare energie bedrijven zijn lokale spelers:
• Installateurs zonnepanelen
• Installateurs warmtepompen
• Installateurs laadpalen
• Elektriciens
• Regionale coöperaties
• Distributiebeheerders
• Constructeurs elektrische wagens (Volvo Gent)

• Hernieuwbare energie creëert meer jobs



Meerwaarde creëren

• Burgers (financieel) betrekken
• Lasten en lusten verdelen
• Gemeenschapsversterkend
• Kapitaal ophalen is geen probleem



Financiële participatie

Financierings-
vennootschap

BankEnergieleveranciers
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Productie

Dividend Rente

LeningKapitaalinjectie

Burgers



Rechtstreekse burgerparticipatie

In
vesterin

g

Productie

Burgercoöperaties
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Burgers/mede-eigenaars/klanten

Maatschappelijke 
meerwaarde



Model Provincie Oost-Vlaanderen

Inputzijde
20% Rechtstreekse 
participatie van overheid 
burgers en bedrijven, lokale  

gemeenschap

Outputzijde
Deel opbrengsten vloeien 
naar lokale gemeenschap 
via een omgevingsfonds, 
voor en door de omgeving



Bedankt!



Conclusie



Voldoende potentieel hernieuwbare energie



Goed plannen waar de installaties best komen



Meerwaarde van lokale opwekking



www.oost-vlaanderen.be/energielandschap

energielandschap@oost-vlaanderen.be

09 267 75 61

Contact



Bedankt!


