
Energielandschap 2050 Waasland
Event ambities en bouwstenen

Paterskerk, Sint-Niklaas
Dinsdag 30 november 2021

WELKOM!



— Covid Safe Ticket 
— Mondmasker verplicht 
— 1,5 meter afstand, behalve tijdens de workshops
— Kleinere groepen, maximaal gescheiden
— Catering is minimaal, individueel en zittend, zelf halen en afruimen
— Tussenin blokken, ontsmet en alle glazen en servies weggehaald.
— Goede ventilatie en monitoring via CO2 meters
— Ontsmettende handgel
— Contact tracing

— Geen publieksprogramma, geen receptie

COVID-SAFE - Maatregelen



DINSDAG 30/11/2021
13.00-19.30, Paterskerk, Sint-Niklaas

13.00 - 15.30 - Deel 1 - Lokale besturen en projectontwikkelaars
13.00-13.40 Inleiding Energielandschap Waasland 2050: Doel, proces en stand van zaken
13.40-14.20 Workshop 1: Bouwstenen: Potentie en haalbaarheid
14.30-15.25 Workshop 2: Bouwen aan scenario’s voor een duurzaam & hernieuwbaar energielandschap
15.30 Einde Deel 1

16.00 - 18.00 - Deel 2 - Burgers en bedrijfsleiders
16.00-16.40 Inleiding Energielandschap Waasland 2050: Doel, proces en stand van zaken
16.40-17.10 Workshop 1: Bouwstenen: Potentie en haalbaarheid
17.15-17.55 Workshop 2: Bouwen aan scenario’s voor een duurzaam & hernieuwbaar energielandschap
18.00u Einde Deel 2

18.30 - 19.30 - Deel 3 - Ondertekening Ambitiekader & Persmoment
18.30-18.40 Verwelkoming An Vervliet (Gedeputeerde Ruimtelijke Planning)
18.40-19.10 Ondertekening ambitiekader Energielandschap 2050 Waasland door Provincie
Oost-Vlaanderen, Interwaas & 12 Wase besturen
19.15-19.25 Slotwoord Riet Gillis (Gedeputeerde Klimaat & Energie) & persmoment

Programma



Ruimtelijke Regionale Energieplanning  
Provincie Oost-Vlaanderen 



Klimaat problematiek 
Energietransitie!



Energie in Transitie



Vlaams klimaat- en energieplan 

-35% CO2 tov 2005 

Windkracht 2020 & 

Warmteplan 2020

Doelstellingen: 
aantallen, beperkingen, …

Burgemeestersconvenant 

-20% CO2 tegen 2020

- 40% CO2 tegen 2030 

Beperken opwarming 

onder de 2°C 

Streven naar max. 1,5 °C





— Bouwen van windturbines, pv 
panelen, biomassacentrales, …

— Aanleggen & aanpassen van energie 
& distributie infrastructuur

— Voorzien van opslag & omslag
— Soft/Hardware, modellen om 

slimmer energie te verbruiken

Indien geen planning… Kost!

→Wie eerst komt, eerst maalt
→ Herhalen fouten verleden, Lock-ins!
→ Geen afweging t.o.v. andere noden
→ Bestendigen inefficiënt ruimtegebruik

Energietransitie = Kost?

→ Geen samenhang
→ Energie & kosten inefficiënt
→ Maatschappelijke weerstand



Ruimtelijke energieplanning…
→ Afwegen t.o.v. andere ruimtevragen
→ Inspelen op ruimtelijke uitdagingen
→ Win-Win situaties
→ Ontwerpend onderzoek, beeld van de 

Toekomst, verbeelding

… KANS!

Ruimtelijke visie
— Kosten efficiënt
— Oplossingen, niet méér problemen
— Samenhangend systeem
— Duurzame investering

Proces, stakeholders, hoe?
— Kader voor keuzes
— Mee in de onderbouwing
— Zien het Beeld, zien de Toekomst en de weg 

er naartoe
— Uitspraken over hoe?

Of … Kans?



Ruimtelijke en onderbouwde visie →
betere vergunningen



Ruimtelijke Regionale Energievisie en Strategie
2 concepten, vele bouwstenen



ZON

HUIDIGE WINDRESTRICTIES

WIND

BESTAANDE DAKEN / 
RESTRUIMTES / INTEGRATIE IN 

ONZE  INFRASTRUCTUREN

BIOMASSA

OPTIMALISATIES BIOMASSA
uit huishouden, industrie en 

natuur

WATER

MINIMALE OPBRENGST MAAR 
BEPALEND VOOR IDENTITEIT 

DENDERLAND

HERNIEUWBARE ENERGIE BRONNEN



RUIMTELIJKE CONCEPTEN
WINNINGSGEBIED



Bouwstenen Winningsgebieden 

Concentrated Solar Power veld

Houtige biomassa + ketel

Aqua (en Rio-) thermie

Waterkrachtcentrale

Windlandschap 

PV veld

Pompstation



AANPAK
UITGANGSPUNTEN

OPSLAG en OMSLAG



RUIMTELIJKE CONCEPTEN
EnergieHUB



EHUB waarom op bedrijventerreinen? 
- Grote energievraag
- Al veel hernieuwbare en duurzame energie productie, nog meer potenties - visuele 

aanknopingspunten voor installaties
- Directe afzetmogelijkheden, uitstekende kansen voor de locatie van opslag en omslag-

installaties, die omwille van schaalelementen en veiligheidsaspecten niet steeds verweven in de 
gemengde leefomgeving kan voorkomen.

- Restwarmte
- Zwaartepunten en/of knooppunten in - het huidige gas- en elektriciteitsnet (zowel distributie als 

transmissie).
- Knooppunten van - bestaande grondstoffen distributie infrastructuur met een link naar 

hernieuwbare en duurzame energie toepassingen – zoals bijvoorbeeld waterstof leidingen.
- Industriële processen met een nood aan grondstoffen en/of waarbij stoffen 

vrijkomen/geproduceerd worden die een link hebben naar hernieuwbare en duurzame energie 
toepassingen. 

- Knooppunten en/of zwaartepunten van – het bovenlokale transportnet in zijn verschillende modi 
(over de weg, spoor en water – waarbij het aantal bewegingen en grootte van de 
transportmiddelen bepalend is).

- Logistieke activiteiten met een hoge vraag naar brandstoffen..
- De nabijheid van dichte kernen met een geconcentreerde energievraag – bv voor collectieve 

warmtevoorziening via een warmtenetwerk …

! Uiteraard nog steeds plaatsen voor bedrijvigheid



Bouwstenen EHUBt

Power-2-synfuel

Thermische buffer (BEO, KWO, Tank, ..) Vehicle-to-grid

Batterij (container)

Vergister

Restwarmte



Bouwstenen infrastructuur 

Transformator station

Warmtenetwerk onderstation
Uitkoppelpunt naar warmtenetwerk 



Geraardsbergen

Ninove

Denderleeuw

Liedekerke

Aalst

Lierde

Roosdaal

Haaltert

Affligem

WINDEnergielandschap 2050 Denderland



CONTEXT

lokaal regionaal globaal

REGIONAAL ENERGIESYSTEEM



— Bovenlokaal/regionaal – niet gewestelijk, nationaal, Europees, 
mondiaal (bv geen windturbines op zee)  – wel connecteren en 
wisselwerking

— Bovenlokaal/regionaal – niet lokaal (bv geen PV op daken) – wel 
connecteren en wisselwerking

— Focus op mitigatie, 
— Geen energiebesparing of efficiëntie, tenzij via ruimtelijke weg
— Geen adaptatie, wel koppelkansen

— Visie! Geen basis voor vergunningen (geen 
projectontwikkelingsniveau)

WAT NIET



Ruimtelijke Regionale Energievisie 2050 Waasland en Strategie





Huidig verbruik = 9.3 TWh (niet-ETS)
+ 6,4% tov 2011

6,2 TWh ETS

9,3TWh non-ETS



Spreiding per sector (niet-ETS)
P&C Vervoer (+ 17,2%), Tertiair (+15,7%) & Landbouw (+15,2%) tov 2011
Openbaar vervoer (- 22%), Huishoudens (-7%), Industrie (-2,3%)

24%

9%

11%

0%

39%

17%

huishoudens

industrie (niet-ETS)

landbouw

openbaar vervoer

openbare verlichting

particulier en commercieel vervoer

tertiair



Toekomstige energievraag – waar aangeleverd?

Wind op zee, Kernenergie

12%

30% 

30%

25%

31%

15% 
Toewijzing van 
bovenregionale opwek

79% 

Regionale opwek

Energie besparing

Lokale opwek PV daken, warmtepompen, …

Windlandschappen, zonnevelden, 

Isolatie, efficiëntere processen, collectief energiegebruik
(OV)…



Evolutie energieverbruik 2050?

Kernenergie, 1,12 TWh

9,3TWh non-ETS

Wind op zee, 0,25 TWh2,6%

12%

22% 

40%

33%

6,2 TWh ETS 6,5 TWh non-ETS

31% Wind op zee, 2 TWh

Kernenergie, ? TWh

? % 

? % 

?

?

21% 

? TWh ETS

? % 

? % 

?

?

30 % besparing
tegen 2050

79% 



2020 2025

REGIONALE RUIMTELIJKE 
ENERGIEVISIE & STRATEGIE 

VOOR ELKE REGIO IN
OOST-VLAANDEREN

NU: WAASLAND
- Moerbeke
- Stekene
- Sint-Gillis-Waas
- Beveren
- Zwijndrecht
- Kruibeke
- Temse
- Sint-Niklaas
- Lokeren
- Waasmunster
- Hamme 
- Zele



Regionale Ruimtelijke Energievisie & Strategie (RRES)

= Geïntegreerde opmaak van een onderbouwde, gedragen en ruimtelijke 
bovenlokale visie op het Energielandschap in 2050, om twee evenwaardige 
doelstellingen te realiseren:

— Op regionaal niveau maximaal CO2 reductie door productie, opslag en 
omslag van hernieuwbare en duurzame energie, rekening houdend met de 
landschappelijke draagkracht van het Waasland.

— Het geïntegreerd realiseren van het regionaal energielandschap aangrijpen 
om maximaal ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde voor het 
Waasland te creëren.

= Opmaak strategie en aanzet van actieprogramma ifv uitvoering

— Met engagementen over “wie doet wat?”, “hoe?” en “tegen wanneer?”
— Om visie te laten aansluiten bij lokale klimaatactieplannen, huidige en 

toekomstige

DOELSTELLING



BESLISSINGSPROCES

Ruimtelijke 
Regionale 

Energie
Visie en 
Strategie



— Initiatiefnemer: Provincie(raad) Oost-Vlaanderen
— Kerngroep: provincie Oost-Vlaanderen - dienst ruimtelijke planning - cel 

Energielandschap 
— Projectbureau: Kerngroep + studiebureaus
— Stuurgroep: Gemeenten Waasland, Interwaas, Provincie Oost-Vlaanderen 

WIE? STAKEHOLDERS

— Stakeholders workshops:
— LAB: Lokale besturen en 

administraties
— LOE: Lokale Omgevings

Experten – Burgerpanel 
— PA: Professionele actoren
— COI: Captains Of Industrie: 

vertegenwoordigers van 
bedrijventerreinen, grote 
en/of innovatieve 
bedrijven, industrie…

— PO: Projectontwikkelaars 
hernieuwbare en 
duurzame energie 



— Opleiding Hernieuwbare Energie
— Opstart Traject

— Stap 0 – De verkenning, waarbij we samen de eigenheid van het 
Wase landschap blootleggen

— Stap 1 – Scherpstellen (neven)ambities
— Stap 2 – Samen werken naar bouwstenen, die samenleggen tot

verschillende toekomstscenario’s en die toetsen aan een te 
ontwikkelen afwegingskader;

— Stap 3 - De visievorming, waarbij we alle inzichten bundelen tot 
een gedragen visie en strategie/actieprogramma 1.0 formuleren

STAPPEN

Atlas & 
landschaps-

lezing

Afwegings-
kader

Toekomst 
scenario’s

Bouw-
stenen

Ambitiekader
Visie & 

Strategie
Opleiding HE



COMMUNICATIECAMPAGNE

— Sensibiliseren in Waasland breed
— Over hernieuwbare en duurzame energie 

(onderdelen opleiding)
— Via gemeentelijke communicatiekanalen

Visie & 
Strategie



Ambitiekader 1.0



BESLIST!



Hoofdambitie

Het Energielandschap Waasland wil maximaal CO2 besparen door tegen 2040 
op 100% hernieuwbare en duurzame energie te draaien. Het Energielandschap 

Waasland streeft er naar maximaal zelfvoorzienend te zijn.

Zelfvoorzienend

We streven ernaar het Waasland 
in zo groot mogelijke mate 
zelfvoorzienend te maken. 
Hernieuwbare energie wordt 
zoveel mogelijk lokaal 
geproduceerd, uitgestoten 
broeikasgassen worden 
eveneens lokaal weer 
opgevangen of gecompenseerd.

Besparing

We realiseren het 
Energielandschap 

Waasland tegen 2040 
door tegelijk en voluit 

in te zetten op 
hernieuwbare energie 

én op 
energiebesparing.

Duurzaam

We bouwen energie 
installaties waarvan 

de gehele 
levensduurcyclus 

duurzaam is, op een 
duurzame plek.



Nevenambitie – Maatschappelijk (4)

Collectief
We geven prioriteit aan collectieve oplossingen en kiezen enkel voor individuele 
oplossingen waar het niet anders kan.

Rechtvaardig
We geven prioriteit aan collectieve oplossingen en kiezen enkel voor individuele 
oplossingen waar het niet anders kan.

Betaalbaar
We ontwerpen een energietransitie die betaalbaar is voor alle actoren.

Flexibel
We ontwerpen een energietransitie die toelaat om snel in te spelen op nieuwe 
technologieën en inzichten.



Nevenambitie – Landschappelijk (2)

Landschapsversterkend
De transitie naar het Energielandschap 2050 Waasland schrijft mee het nieuwe narratief voor 
het versterkte of het nieuwe landschap, waar hernieuwbare energieproductie, opslag en 
omslag deel van uitmaakt. 

Adaptatie & ecosysteemdiensten versterken
We ontwerpen een Energielandschap 2050 Waasland dat de klimaat-adaptieve rol van de 
Wase regio en haar ecosysteemdiensten erkent en versterkt. De transitie naar het 
Energielandschap draagt daar toe bij



Nevenambitie – Ruimte (4)

Bouwshift & meervoudig ruimtegebruik
De energietransitie is niet de enige transitieopgave in het Waasland. De enige manier om ze allemaal aan 
te pakken, rekening houdend met de schaarse ruimte en het waardevolle landschap is door enkel 
geïntegreerde oplossingen te aanvaarden. De transitie naar het Energielandschap 2050 zorgt voor win-
win situaties met andere ruimtelijke uitdagingen.

Productieve landbouw
We ontwerpen een Energielandschap 2050 Waasland waarin Wase landbouwers een cruciale rol hebben 
als uitbaters en beheerders van een productief (energie)landschap dat zowel voedsel, energie als andere 
ecosysteemdiensten voortbrengt

EnergiehuB(edrijven) T(erreinen)s
In het Energielandschap 2050 Waasland en in de transitie er naartoe spelen bedrijventerreinen een 
sleutelrol. Bedrijventerreinen fungeren als energiehub: ze zijn een verzamelplaats, aansluit- en 
verdeelpunt van hernieuwbare energiestromen.

Duurzame mobiliteit
De transitie naar het Energielandschap 2050 Waasland draagt bij tot de verduurzaming van onze 
bovenlokale en zware mobiliteit door het aanbieden van duurzame transportenergie op strategische 
plekken.



De bouwstenen



Winningsgebied bouwsteen 

EHUBt bouwsteen 

Bundel

Meerdere 
verschijningsvormen

Meerdere
groottes

Meerdere 
randvoorwaarden

Meerdere
afwegingen

Workshop

Een verschijningsvorm

Een grootte

Een toepassing 

Een afweging



- 1 km2, 2 grote windturbines

- Produceren elektriciteit 

- 27 500 MWhe – elektriciteitsverbruik 
van 8 000 gezinnen

- Onder windturbines veel mogelijk  

- Windturbines draaien 2700 uren op een 
jaar op vollast 



- 1 km2, PV panelen veldopstelling

- Produceren elektriciteit 

- 90 000 MWhe – elektriciteitsverbruik 
van  26 000 gezinnen

- Onder PV veld is niets anders mogelijk

- PV panelen produceren 1 000 uren per 
jaar op vollast



- 1 km2, waterkrachtcentrale, 4 
archimedeschroeven

- Produceert elektriciteit 

- 9 000 MWhe – elektriciteitsverbruik van  
2 600 gezinnen

- Enkel in relatie tot water, hoogteverschil 
of stroming nodig

- Scheepvaart is niet mogelijk

- Waterkracht centrale produceert 5 000 
uren per jaar op vollast



- WarmteKrachtKoppeling centrale die 
groen gas verbrandt, gemaakt met 1 
km2 windturbine elektriciteit 

- Produceert elektriciteit en warmte  

- 7 800 MWhe elektriciteitsverbruik van  
2 300 gezinnen

- 7 800 MWhw warmteverbruik van 350 
gezinnen

- Je moet groen gas hebben – bvb
waterstofgas en daarvoor heb je 
hernieuwbare elektriciteit nodig



- Restwarmte van bedrijven of van 
afvalverbrandingsinstallaties

- Voorziet warmte

- In dit landschap kan deze bouwsteen 3X 
gelegd worden met een warmte van      
8 300 MWhw – of het warmteverbruik 
van 360 gezinnen

- Als je restwarmte wilt gebruiken moet 
je een warmtenetwerk leggen



- 1 km2 zonnespiegels concentreren het 
zonlicht en kunnen tot 400°C warmte 
maken

- Produceert warmte

- 130 000 MWhw of het warmteverbruik 
van 5 600 gezinnen

- Onder CSP veld is niets anders mogelijk

- CSP spiegels produceren 1 000 uren per 
jaar op vollast – vooral in de zomer



- 1 km2 wateroppervlak, 10 m diep

- Levert warmte, op lage temperatuur 

- Moet met elektriciteit (en een 
warmtepomp) op hogere temperatuur 
gebracht worden. 

- In combinatie met 1 bouwsteen windturbine 
of  1/3e bouwsteen Zonneveld wordt 135 
000 MWhw warmte geproduceerd of het 
warmteverbruik van 5 800 gezinnen 

- Om de warmte uit te koppelen moet je een 
warmtenetwerk aanleggen 

- Enkel op een wateroppervlak (rivier of plas)



- Houtige biomassa uit 
landschapsonderhoud, korte 
omloophout, .. wordt verbrand  

- Produceert  warmte

- 1 900 MWhw warmte of het 
warmteverbruik van 80 gezinnen

- Als je deze bouwsteen legt, dan moet je 
een bouwsteen houtige biomassa (14) 
leggen



- Omvorming van water tot waterstofgas 
met behulp van elektriciteit van 1 km2 

windturbine (of  1/3e bouwsteen 
Zonneveld )

- Produceert brandstof t.w.v. 17 500 MWhb

- Je kan daarmee transport van energie 
voorzien



- Biomassa uit GFT ophaling, bermmaaisel, 
voedingsindustrie, energiegewassen, …

- Produceert 750 MWhb brandstof

- Je kan daarmee transport van energie 
voorzien

- Als je deze bouwsteen wilt leggen, dan 
moet je de bouwsteen energiegewas (13) 
leggen



- 1 km2 energiegewas zoals maïs, bieten, 
koolzaad, soja, …



- 1 km2 Korte Omloop Hout (stel je kan 
jaarlijks oogsten)





- 1 km2 bassin, 10m diep, 100m 
hoogteverschil

- Oppompen en terug laten stromen van 
water als opslag voor elektriciteit 

- Buffert 2 725 Mwhe

- Draag niet bij tot de totale opwek maar 
verhoogt het zelfvoorzienend zijn



- Een veld van 1 km2 vol  containers 
batterijen

- Opslag voor elektriciteit 

- Buffert 48 000 MWhe

- Draag niet bij tot de totale opwek maar 
verhoogt het zelfvoorzienend zijn



- Een Boorgat Energie Opslag veld 
(ondergrond) van 1 km2

- Opslag van warmte

- Buffert 200 000 MWhw

- Draag niet bij tot de totale opwek maar 
verhoogt het zelfvoorzienend zijn



- Parking van 1 km2 waarop elektrische 
wagens staan (bidirectionele batterijen)

- Opslag van elektriciteit 

- Buffert 833 MWhe

- Draag niet bij tot de totale opwek maar 
verhoogt het zelfvoorzienend zijn



De oefening



Ronde 1
Haalbaarheid en Potentie van bouwstenen 



Het Landschap

— Equivalent 2 
gemeenten

— +/- 88 km2
— Opgedeeld in 1 km2

vakken
— In elk vak kan 1 km2

bouwsteen komen

Ronde 2
Scenario’s van bouwstenen 



— Tafel 1: Leidende landschap
— Tafel 2: Toekomstig Regionale Warmte Energielandschap
— Tafel 3: BAU – Pas de bouwstenen in het landschap
— Tafel 4: Toekomstig Elektrisch Energielandschap

— Rekenen naar invulling regionale energievraag
— Rekentool houdt de stand bij

4 tafels, 4 opdrachten

Scenario’s
— Elementen
— Formuleren


