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1. Introductie 

1.1. Inleiding  

Dit rapport is opgemaakt in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), 

beheerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Vlaamse overheid). In dit 

programma is een minicompetitie gelanceerd binnen de raamovereenkomst voor 

marktconsultaties met naam “Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van een 

voortraject voor een innovatieve overheidsopdracht: Hoe de energietransitie voor het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer realiseren”. 

 

Concreet is de vraag m.b.t. energietransitie van het Zilvermeer gesteld door de Provincie 

Antwerpen, waarna deze is aanbesteed door PIO. Op dit bestek hebben PwC en 3E ingeschreven, 

met dit rapport als resultaat. Het rapport behandelt in de eerste plaats de voorstelling van de 

inschrijvers en het doel van de opdracht, gevolgd door een overzicht van relevante stakeholders 

en een beschrijving van potentieel relevante groene warmte technologieën. Hierna beschrijft het 

rapport de uitgevoerde technisch-economische analyse, en eindigt het rapport met een 

stappenplan om de energietransitie van het Zilvermeer aan te vatten.  

 

1.2. Over 3E 

3E is een internationaal technologiebedrijf, actief in de wereld van de hernieuwbare energie. 3E 

levert oplossingen om de prestaties van hernieuwbare energiesystemen te verhogen, het 

energieverbruik en de interactie met het elektriciteitsnet en de markt te optimaliseren. Wij bieden 

gespecialiseerde diensten over de hele levenscyclus van het project om projectontwikkelaars, 

fondsenbeheerders, investeerders en beleidsmakers te ondersteunen. SynaptiQ, onze 

monitoringsoftware, faciliteert het onderhoud, het dagelijks beheer en de rapportage van 

portfolio's in hernieuwbare energie.   

 

Onze kernactiviteiten: 

• Fotovoltaïsche en thermische zonne-energie 

• Onshore en offshore windenergie 

• Duurzame gebouwen en sites 

• Elektriciteitsnetwerken en energiemarkten 

 

Dankzij onze positie tussen onderzoek en markt, stemmen wij de laatste innovaties af op de 

industrienoden om onze klanten hoogwaardige expertise en praktische oplossingen te bieden.  
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3E werkt met een internationaal team vanuit haar hoofdkwartier in Brussel en heeft kantoren in 

Londen, Parijs, Toulouse, Istanbul, Delhi en Kaapstad. Het bedrijf heeft meer dan 15 jaar ervaring in 

meer dan 40 landen en is een betrouwbare partij voor de grote financiële instellingen in de 

wereldwijde markt voor hernieuwbare energie. 

 

1.3. Over PwC 

PwC België is één van de voornaamste verleners van multidisciplinair advies voor de bedrijfswereld 

en de publieke sector in België. De Belgische firma maakt deel uit van het internationale netwerk 

van PwC - actief in 158 landen met 230.000 medewerkers - en is ingeschreven bij de Kruispuntbank 

van Ondernemingen onder het nummer 0415.622.333.  

 

In België heeft PwC kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Luik en Charleroi. Hierbij ook 

een aantal interessante FY17 cijfers rond onze mensen, corporate responsibilities en onze klanten. 

 

 

 

PwC wil wereldwijd bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen 

van belangrijke problemen. Dat is onze missie en daarmee de toetssteen voor de dingen die we 

doen of willen gaan doen, en voor het bepalen of iets een succes is. 
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Megatrends als demografische veranderingen, verschuiving in economische macht, versnellende 

verstedelijking, klimaatverandering en grondstoffen schaarste, en technologische veranderingen 

zorgen ervoor dat de behoeften in de maatschappij, van onze klanten en van onze mensen 

veranderen. Het zijn dus ook die thema’s die we nauwgezet volgen en waarin we willen bijdragen 

tot inzichten, concrete oplossingen en bruikbare innovaties. 

 

 

De kracht van ons netwerk is dat we vlot kennis kunnen delen en beroep kunnen doen op expertise 

uit andere regio’s en andere landen. Dit brengt vaak nieuwe inzichten of een frisse kijk op hoe 

systemen als de arbeidsmarkt, nutssectoren, innovatiebeleid, enz. die elders worden 

georganiseerd.  

De vlotte samenwerking met onze collega’s wereldwijd wordt mogelijk gemaakt omdat we dezelfde 

waarden delen doorheen heel ons netwerk. Dit zijn onze waarden. 
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2.  Doelstellingen en scope 
Het Provinciebestuur Antwerpen streeft ernaar om op termijn de eigen gebouwen enkel nog met 

groene warmte te verwarmen en alle fossiele brandstoffen daarvoor te elimineren. Het PIO-project 

Energietransitie Zilvermeer vormt hierin een pilootsite. Voor deze site worden opportuniteiten 

voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen 

onderzocht.  

 

Voorliggend rapport geeft een overzicht van de technische mogelijkheden én de ontwikkeling van 

scenario’s om een stappenplan op te maken hoe de energietransitie voor het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer kan worden vormgegeven.  

 

Concreet gebeurt dit a.d.h.v. volgende stappen:  

• Hoofdstuk 3 - Analyse vraagzijde: het in kaart brengen van de precieze doelstelling van 

de Provincie Antwerpen m.b.t. het Zilvermeer; 

• Hoofdstuk 4 - Analyse aanbodzijde - stakeholders; 

• Hoofdstuk 5 - Analyse aanbodzijde - Beschrijving hernieuwbare energietechnologiëen  

• Hoofdstuk 6 - Technisch-economische analyse: het doorrekenen in grootte-orde van 

investering, energiekostbesparing, terugverdientijd en primaire energiebesparing; 

• Hoofdstuk 7- Opmaak stappenplan: op basis van de uitgevoerde analyses wordt een 

concreet stappenplan uitgewerkt hoe de transitie naar groene warmte kan worden 

opgezet. 
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3.  Analyse vraagzijde 
De vraag die aan de basis ligt van het voorliggende rapport is het Klimaatplan dat in opmaak is 

binnen de Provincie Antwerpen. Enerzijds bevat dit een percentage hernieuwbare elektriciteit, en 

anderzijds een percentage groene warmte. 

 

Om te analyseren hoe groene warmte technologieën kunnen worden ingezet is een samenwerking 

met PIO opgezet om een bestek in de markt te zetten. Hierbij is er voor gekozen te focussen op de 

site Zilvermeer, om over een concreet pilootproject te beschikken. 

 

Dit piloottraject beoogt de opmaak van een stappenplan dat kan leiden tot de implementatie van 

groene warmte technologieën. Hierbij is de integratie in het masterplan belangrijk, en is het 

stappenplan idealiter reproduceerbaar naar andere sites.  

 

Concreet dient het stappenplan als doel te hebben om de site fossielvrij te maken. Hierbij wordt 

geen vaste datum zoals bv. 2030 beoogd, maar eerder een economisch logisch scenario. Dit 

betekent dat tussenoplossingen die gebruik maken van fossiele brandstoffen een mogelijke piste 

vormen. Maar, enkel op voorwaarde dat deze piste past in een langere termijns visie die uiteindelijk 

tegen ten laatste 2050 leidt tot geen fossiele brandstoffen.  

 

Verder dienen lock-in effecten vermeden te worden, en wordt het accent in de studie gelegd op 

groene warmte (CO2-neutraliteit door elektriciteitsopwekking door bv. windenergie wordt hier 

m.a.w. niet bestudeerd, net zoals CO2eq-reductie t.g.v. aanplanting van bossen niet in de scope 

valt).  

 

Hoewel elektriciteitsopwekking niet direct tot de scope van dit plan valt, zijn technologieën die 

zowel elektriciteit als warmte genereren  toch belangrijk mee te nemen (bv. een biomassa WKK), 

om geen verkeerd beeld van dergelijke technologieën te schetsen. 
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4.  Analyse aanbodzijde - stakeholders 
In dit hoofdstuk worden 3 categorieën van stakeholders beschreven: 

• Stakeholders met een aanwezigheid in de nabije omgeving van de site: Sibelco, Aquafin, 

AGC Sunparks en Kelvin Solutions. 

• Technologische stakeholders: Renson, Coretec, Ecovat, Biolectric, Mitsubishi 

Electric/MEHITS. 

• Onderzoek- en studiebureaus: VITO en Ingenium. 

 

Hierbij zijn stakeholders van de eerste groep gecontacteerd op basis van gekende nabijgelegen 

activiteiten/projecten. De tweede groep is gecontacteerd op basis van gekende technologieën die 

relevant kunnen zijn voor de site. De derde groep is gecontacteerd op basis van specialisaties m.b.t. 

specifieke technische installaties en om de bereidheid van de markt voor de implementatie van 

innovatieve technologieën af te toetsen.  

 

Merk op dat de lijst stakeholders enkel een beeld schetst van potentieel relevante actoren. Op geen 

enkele manier is er sprake van een voorkeurspositie van de genoemde partijen in dit rapport t.a.v. 

de realisatie van de energietransitie van het Zilvermeer op vlak van groene warmte. 

 

4.1. Stakeholders met een aanwezigheid in de 

nabije omgeving van de site 

4.1.1. SIBELCO 

 

Technologie: Restwarmte industrie en drijvende zonnepanelen 

Contactpersoon: Mark STULENS, Vice President Sustainability and Environment 

Tel: 014 83 72 11 

E-mail: Mark.Stulens@sibelco.com  

 

SIBELCO is een bedrijf in Dessel dat industriële processen gebruikt die veel warmte genereren. 

Momenteel wordt de mogelijke restwarmte niet gebruikt. Aangezien de afstand tussen SIBELCO 

en Zilvermeer relatief klein is (circa 2,5km in vogelvlucht) zou het een mogelijkheid zijn om hier een 

warmtenet te bestuderen.  

 

Bij een eerste contact heeft Sibelco gewezen op lopende projecten m.b.t. drijvende zonnepanelen. 

Dit kan idealiter door de Provincie Antwerpen worden opgenomen om na te gaan welke 

samenwerkingen hier mogelijk zijn. 

 

mailto:Mark.Stulens@sibelco.com
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Bij verdere contacten heeft Sibelco bijkomende informatie verschaft m.b.t. de warmteproductie op 

hun site. Concreet beschikken ze over 2 ovens (gebouw in respectievelijk 1996 en 2017) die via 

lucht worden gekoeld en nadien d.m.v. water tot omgevingstemperatuur. De recente oven kan 

zeker aangewend worden in het kader van lange termijn visies. In het verleden is ook overwogen 

om de beschikbare restwarmte te valoriseren door elektriciteit te produceren met de warmte via 

een ORC (10 à 12 % rendement), maar dit bleek financieel niet interessant. Ook bleken verdere 

energie-efficiëntie maatregelen niet mogelijk.  

 

Verder wordt afkoppeling van warmte uit de ovens technisch haalbaar geacht door Sibelco, en is 

de continuïteit van de warmtelevering licht variabel. Ze vermoeden dat nog minimaal 20 jaar 

restwarmte ter beschikking zal zijn, waarbij typisch een oven 5 – 6 weken continu draait, waarna 

deze 1 – 2 weken uitgaat. Wel is er typisch één oven die draait, wat het geleverde vermogen doet 

variëren, maar wel een minimale beschikbare warmte continu beschikbaar blijft. Het 

piekvermogen aan restwarmte wordt geraamd op zo’n 6 MW.  

 

 

Figuur 1: Satellietfoto van regio - SIBELCO (links) en Zilvermeer (rechts) met afstand in vogelvlucht 2500m 
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4.1.2. AQUAFIN 

 

Technologie: Waterzuivering en Riothermie 

Geert Wellens, Manager Visie 

Tel: + 32 (0)3 450 49 56 

Mobiel: + 32 (0)485 55 97 37 

E-mail: geert.wellens@aquafin.be  

 

Evy Bleys, Gebiedsingenieur van zuiveringsgebied Mol 

Tel: + 32 (0)3 450 45 70 

Mobiel: + 32 (0)470 13 19 89 

E-mail: evy.bleys@aquafin.be  

 

Over het stelsel op de site van het Zilvermeer heeft AQUAFIN geen gegevens. Het sluit aan d.m.v. 

een pompstation ter hoogte van het kanaal op het gemeentelijk stelsel in de Dijkstraat. Het is een 

privaat pompstation, waarbij enkel nauwkeurige data ter beschikking zijn op een afstand op enkele 

kilometers van de site. 

 

    
Figuur 2: Overzicht van de aansluiting op het rioleringsstelsel van Mol (links) en aanduiding pompstation 
ter hoogte van de Dijkstraat (rechts) 

 

  

mailto:geert.wellens@aquafin.be
mailto:evy.bleys@aquafin.be
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4.1.3. AGC 

 

Technologie: Industriële restwarmte 

Contact: Fabrice Fasilow, float process business excellence & global technology and innovation 

float projects coordinator 

Tel: +32 474 84 09 70 

E-mail: fabrice.fasilow@eu.agc.com 

De oven van de site in Mol wordt stilgelegd en er wordt een nieuwe oven geïnstalleerd. De nieuwe 

oven zal vanaf december 2019 operationeel zijn. De fabriek zal 24/7 draaien. Er is een gasgestookte 

WKK beschikbaar met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 40 MWt. Het effect van de nieuwe 

oven op het energieverbruik is nog niet duidelijk, maar het geïnstalleerde vermogen wordt geschat 

op 35 MWt. Het warmteverlies zal minder zijn in vergelijking met de huidige oven. 

 

Ongeveer 1/3e van de warmte gaat naar de glasproductie, 1/3e gaat verloren in de oven en 

1/3e  van de warmte blijft achter in de gassen en kan dus deels worden gerecupereerd. 

Een deel van deze warmte wordt al gerecupereerd voor voorverwarming. De gassen 

worden gereinigd door NOx en SOx te verwijderen. 

De gassen hebben gemiddeld de volgende temperaturen: 

• voor het reinigen: 400-450°C 

• na het reinigen 350°C 

• uitgang van de schoorsteen 200°C 

Er bestaan twee opties voor warmteterugwinning:  

• Na het reinigingsproces: dit kan gebeuren via een stoomketel of een warmtewisselaar. 

• Voor het reinigingsproces: dit kan gebeuren bij een hogere temperatuur; door een 

warmtewisselaar. 

Het potentieel van warmteterugwinning van deze 2 opties is ongeveer 5-6 MW. Dit 

bedraagt een ruwe schatting.  

De belangrijkste mogelijkheden om de warmte naar de locatie te transporteren zijn: 

• Water, 

• Thermische olie (de werktemperatuur kan hoger zijn dan die van water), 

• Stoom (efficiëntere manier om warmte te transporteren). 

Ruwe schattingen van de kosten: 

• Stoomketel: ongeveer 1 miljoen euro, afhankelijk van de capaciteit, technische 

parameters, ... 

• Warmtewisselaar is minder duur dan een stoomketel.  
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4.1.4. SUNPARKS 

 

Contact: Jean JONKERS, General Manager Sunparks Kempense meren  

E-mail : jean.jonkers@groupepvcp.com  

Tel : +32 497 43 02 87 

 

De verantwoordelijk van Sunparks in Mol werd gecontacteerd om te polsen of er interesse is in het 

participeren aan een warmtenet met restwarmte van nabije bedrijven zoals AGC. 

 

Er is duidelijk interesse vanuit Sunparks, maar gezien de energiestrategie van Sunparks beheerd 

wordt vanuit de directie van de groep moet dit ditrect met hun besproken worden. Dhr Jonkers 

bekijkt dit intern en koppelt nadien terug. 

 

 

4.1.5. KELVIN SOLUTIONS 

 

Technologie: warmtenet, restwarmte industrie 

Contactpersoon: Hartwin LEEN, Senior Proces Engineer 

Mobile: +32 (0)497 90 78 57 

E-mail: info@kelvinsolutions.be  

 

KELVIN SOLUTIONS werkt heden op een warmtenetproject in de gemeenten Mol en Dessel.  

 

Er zijn momenteel “warmte-eilanden” aan te leggen in centrum Dessel en centrum Mol. De 

oorspronkelijke plannen om een warmtenet te plaatsen tussen Dessel en Mol zijn voorlopig echter 

“on hold” gezet. Het Zilvermeer lijkt volgens Hartwin Leen waarschijnlijk te ver van de huidige 

warmtenet ontwikkelingen in het centrum van Mol. 

 

Initiële plannen van een warmtenet tussen Dessel en Mol zijn momenteel gestopt, er werd 

geopteerd om de warmte-eilanden later met elkaar te verbinden wanneer via geothermie warmte 

kan worden aangeboden. Er worden hiervoor plaatselijke warmtenetten geplaatst die tijdelijke 

aardgasinstallaties gebruiken.   

 

mailto:jean.jonkers@groupepvcp.com
mailto:info@kelvinsolutions.be
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Figuur 3: Map van Mol-Dessel-Zilvermeer  
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4.2. Technologische stakeholders  

 

4.2.1. RENSON  

 

Technologie: Lucht-water Warmtepomp 

Contact: Anneleen VENS 

Anneleen.Vens@renson.be  

056 62 71 11 

 

Renson beschikt over het RENSON E+ Systeem. Dit systeem bestaat uit recuperatie van restwarmte 

van het ventilatiesysteem (C+) gecombineerd met en lucht-water WP. 

 

Deze systemen zijn enkel voor residentiële toepassingen. Er zijn geen concrete plannen om in de 

toekomst industriële systemen aan te bieden die restwarmte zouden gebruiken van grotere 

luchtgroepen. 

 

4.2.2. CORETEC 

 

Technologie: WKK biomassa 

Contact: Gregory TACK, Head of Biomass Project Manager 

Tel: +32 (0)486 92 06 27 

E-mail: gregory.tack@coretec.be  

 

Coretec is een bedrijf dat biomassa WKK’s installeert. De machines leveren een vermogen tussen 

de 10 en 70 kWe, en kunnen in cascade worden geplaatst voor grotere vermogens. 

 

De technologie kan als volgt worden gekarakteriseerd:  

• De WKK’s werken enkel met niet-vervuild hout. 

• De totale efficiëntie van het proces is ongeveer 80% (27-30% elektrische omzetting, en 

50-55% thermisch). 

• De machines dienen idealiter 24 op 24u en 7 op 7 dagen te draaien, om de hoeveelheid 

vervuiling te minimaliseren. 

• Voor een installatie van 45 kWe is ongeveer 12x3m aan oppervlakte nodig in technisch 

lokaal. 

De prijs voor een installatie van 45 kWe ligt tussen de 250-400k€, afhankelijk van de noodzaak aan 

buffer tank, silo of droger. 

 

mailto:Anneleen.Vens@renson.be
mailto:gregory.tack@coretec.be
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De OPEX bestaat hoofdzakelijk uit onderhoud en aankoop van hout. De kostprijs van 

reserveonderdelen wordt geschat op 5-10 k€ per jaar, een groot onderhoud is nodig elke 20.000 

draaiuren 

 

4.2.3. ECOVAT 

 

Technologie: Ondergrondse thermische opslagvaten voor zonthermische-energie. 

Contactpersoon: Aris DE GROOT, CEO 

Tel: +31 413 33 41 41  

Mobile: +31 651 38 65 11 

E-mail: info@ecovat.eu  

www.ecovat.eu  

 

ECOVAT biedt oplossingen om ondergrondse buffer tanken te plaatsen. ECOVAT heeft meerdere 

lopende projecten in Nederland en België. Hun producten en projecten zijn sterk gedocumenteerd. 

 

Bv. in Den Haag is er een 100% duurzame warmte/koude voorziening. Deze werd ontworpen en 

gëinstalleerd door ECOVAT voor de gemeente Den Haag.  

 

 

Figuur 4: Schematisch overzicht van een Ecovat energieopslagsysteem  

  

mailto:info@ecovat.eu
http://www.ecovat.eu/
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Karakteristieken van de Trekvlietzone in Den Haag: 

• Totale warmtevraag ca. 4167 MWh/j 

• Hoge zonnefractie >50% t.b.v. duurzaamheid en grootschalige projectfinanciering via 

Europese Investeringsbank; 

• Overige 50% wordt opgewerkt met warmtepompen en weerstandsverwarming; 

• De warmtepompen en weerstandsverwarming draaien in functie van de 

beschikbaarheid van duurzame energie op het elektriciteitsnet. 

• Diameter vat: 45 m 

• Diepte vat: 43 m 

• Type zonnecollectoren: vacuümbuizen op daken 

• Oppervlakte zonnecollectoren: 6000m²  

• Productie zonnecollectoren 2960 MWh/j 

• Investering project: 13,3 M€ (waarvan 6M€ voor vat, 2,7M€ voor zonnecollectoren, 2,3 

M€ voor booster en afleverset, 1,6M€ voor installatie, 1M€ voor warmtepompen, 0,6M€ 

voor warmtenet,…) 

 

4.2.4. BIOLECTRIC 

 

Technologie: Biogas 

Contact: Jan Palmaers, co-founder 

Tel: +32 (0)472 43 00 41 

E-mail:  jan.palmaers@biolectric.be  

 

Bioelectric is een fabrikant van kleine vergistingsinstallaties die vooral op mest werken. De grootte 

van de installatie varieert tussen de 10 en 44 kW. Alle installaties zijn monovergisters, met één 

specifieke soort van biomassa. Alle vergiste biomassa is vloeibaar.  

 

Een installatie van 10kW kan ongeveer 80.000kWh elektriciteit per jaar leveren, en heeft ongeveer 

1500m³ mest nodig. Van andere soorten biomassa (zeker voedselafval) is minder nodig, maar dit 

moet eerst worden gemengd zodat het vloeibaar wordt. Houtafval valt praktisch niet te vergisten.   

 

De vergisters hebben een diameter tussen de 8 en 13m, waarbij ook een container van 7m komt. 

Geurhinder is onder controle bij een dergelijke installatie.  

 

De installatiekosten liggen tussen de 110k€ (kleine vergister van 10 kW) en 165k€ (voor een 

vergister van 33 kW). 

  

mailto:jan.palmaers@biolectric.be
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4.2.5. Mitsubishi Electric/MEHITS 

 

Technologie: Hogetemperatuur warmtepompen  

Contact: Patrick Carrissemoux , Corporate Solutions Living Environment Systems 

Tel: +32 (0)487 67 78 57 

E-mail: Patrick.Carrissemoux@meb.mee.com 

 

Mitsibishi Electric is een bedrijf dat een range aan warmtepompen installeert.  

 

Naar aanleiding van de beschrijving van de grootteorde van de warmtebehoeften van het 

Zilvermeer werden volgende 3 hoge temperatuur warmtepompen naar voor geschoven:  

 

1. Ecodan: decentraal per gebouw tot 25 kW. Dit is een lucht/water split warmtepomp voor 

zowel verwarming als sanitair water met 2 setpunten in 1 systeem.  

2. QAHV: Deze warmtepomp is goed voor een (semi) centrale productie tot 40 kW. Ook hier 

kan er gewerkt worden met een lucht/water split warmtepomp voor de productie van 

sanitair water tot 90°C. Deze werkt op een natuurlijk koudemiddel CO2.  

3. I-BX-N: Dit is een (semi) decentale installatie per gebouw tot 35 kW. Deze is een lucht/water 

monoblok warmtepomp voor zowel verwarming als sanitair water. Hij werkt op basis van 

een full inverter technologie en levert warmte om water tot +60°C op te warmen.  

 

Richtprijzen zijn:  

1. Ecodan (outdoor & indoor unit, buffer sanitair water): 650-1.250€/kW 

2. QAHV (outdoor unit monoblok met buffer(s)): 875€/kW 

3. BX N (outdoor monoblok + buffer sanitair): 800-1188 €/kW 

 

Dit zijn brutoprijzen exclusief BTW. Deze kunnen beschouwd worden als prijzen inclusief 

eenvoudige installatie en beperkt tot de levering en montage van de vermelde toestellen, m.a.w 

de warmteproductie en niet de installatie vanaf de buffervaten tot aan de verbruikers zitten vervat 

in deze prijzen. 

 

  

mailto:Patrick.Carrissemoux@meb.mee.com
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4.3. Onderzoek- en studiebureaus 

 

4.3.1. VITO 

 

Technologie: Geothermie, intermediaire en diepe 

Contactpersonen : Koen ALLAERTS, onderzoeker ETE 

Tel: 014 33 59 14 

E-mail: koen.allaerts@vito.be  

 

David LAGROU, geoloog 

E-mail : David.Lagrou@vito.be  

014 33 59 10 

 

VITO onderzoekt meerdere intermediaire en diepe geothermie projecten en bestudeert dit 

onderwerp in tal van projecten, waaronder: 

• GEO-HEAT APP: Haalbaarheid van geothermie in grensregio Vlaanderen-Nederland, TNO, 

VITO, juni 2014 

• Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2017, VEA, december 2018 

• Beknopte wegwijzer, geothermie in België, VITO, INTERREG, december 2012 

 

Verschillende publiek beschikbare documenten zijn door VITO overgemaakt inclusief bevestiging 

dat de site zich leent tot ondiepe, intermediare en diepe geothermie.  

 

4.3.2. INGENIUM  

 

Technologie: Warmtenetten en warmtepompen op basis van zonnewarmte en biomassa 

Pedro PATTIJN, Business Unit Manager energy & sustainability 

Tel: +32 (0)50 40 45 30 

Mobiel: +32 479 95 17 50 

E-mail : Pedro.Pattijn@ingenium.be  

 

Ingenium heeft als studiebureau interesse om projecten rond warmtenetten, warmtepompen in 

combinatie met zonthermische panelen te ontwerpen. Momenteel zijn er geen projecten in België 

die al deze technologieën combineren. Er is interesse vanuit studiebureaus om aan de 

implementatie van dereglijke innovatieve projecten te participeren.  

mailto:koen.allaerts@vito.be
mailto:David.Lagrou@vito.be
mailto:Pedro.Pattijn@ingenium.be
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5. Analyse aanbodzijde - Beschrijving 

hernieuwbare energietechnologiëen 
In het kader van de vraag om de energietransitie op vlak van groene warmte te onderzoeken, zijn 

relevante technologieën opgezocht en beschreven. Deze focus op ‘groene warmte’ impliceert dus 

ook het niet opnemen van bepaalde hernieuwbare energietechnologieën (zoals PV, windturbines, 

...).  

 

Concreet zijn in dit rapport volgende technologieën beschreven: 

• Zonne-energie 

- Thermische zonnepanelen 

- PVT (thermische én fotovoltaïsche zonnepanelen gecombineerd in één paneel) 

- Concentrated solar power (CSP) 

- STES (Seasonal Thermal Energy Storage) 

• Biomassa / gas 

- Biomassaketels 

- WKK biomassa 

- Biogas installatie 

• Restwarmte 

- Riothermie en warmterecuperatie uit douches 

- Industrie: AGC, SIBELCO… 

• Warmtepompen 

- Lucht-water warmtepomp 

- Water-water warmtepomp (gebruik van aanwezige zwem/duikvijvers) 

- Warmtepomp op hoge temperatuur 

- Geothermie (ondiep, intermediair en diep) 

- Warmtepomppanelen 

Merk op dat de categorieën in bovenstaande oplijsting vanuit pragmatisch oogpunt zijn gekozen. 

Intermediaire geothermie is bv. ondergebracht onder ‘warmtepompen’ maar kan functioneren 

zonder warmtepomp ter ondersteuning. 
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5.1. Zonne-energie 

Thermische zonnepanelen 

Beschrijving  

Thermische zonnepanelen worden al jaren gebruikt in ons land om groene warmte te produceren. 

Er bestaan verschillende technologiën i.f.v. de type toepassing. De drie voornaamste 

technologieën zijn: vlakkeplaat collectoren, vacuümbuiscollectoren en niet beglaasde collectoren. 

De zonnewarmte kan gebruikt worden voor diverse toepassingen: sanitair warm water, 

verwarming van gebouwen, opwarming van zwembaden, en zelfs in sommige gevallen koeling. 

 

        

Figuur 5: Zonthermische vlakkeplaat collectoren (links) en vaacuümbuiscollectoren (rechts) 

 

De vlakkeplaatcollectoren worden het vaakst toegepast (87% van Europese markt) omdat de 

verhouding tussen de kosten en de geleverde energie hoger ligt dan bij de andere technologieën. 

Vacuümbuiscollectoren worden minder gebruikt (circa 10% van de Europese markt) en enkel voor 

toepassingen die hogere temperaturen eisen, of omdat er technische beperkingen zijn (klein 

dakoppervlakte, licht dak waar collectoren horizontaal moeten geplaatst worden,…). 

 

Rendement van thermische zonnepanelen 

Het rendement van zonthermische systemen is afhankelijk van de dimensionering en de 

warmtevraag.  

Zwembadcollectoren (onbeglaasd) hebben een goed rendement in de zomer bij kleine 

temperatuursverschillen (verschil tussen omgeving en fluidum in zonnecollector), maar zijn niet 

bruikbaar in tussenseizoen. 
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Figuur 6: Rendement van verschillende zonthermisch collectoren (bron: Solarpraxis) 

 

 Vlakkeplaat 
collectoren 

Vacuümbuis 
collectoren 

Onbeglaasde 
collectoren 

Productie 
(kWh/m².j) 

400-550 500-650 150-250 

Systeemrendement 40% 60% 70% 
(zomermaanden) 

CAPEX 800-1200€/m² 1500-2500€/m² 100-200€/m² 

 

Voordelen 

• Groene warmte zonder CO2 uitstoot 

• Goed gekende technologie met een grote keuze in producten en installateurs 

• Bruikbaar voor SWW of verwarming 

• Weining of geen onderhoud 

• Geen aankoop van brandstof nodig  

Nadelen 

• Hoge kost per geproduceerde kWh  

• De beschikbare energie is seizoensgebonden 

• Grote oppervlaktes nodig (dak, veld…) 

• Ruimte nodig voor opslagvat 
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Compatibiliteit met andere technologieën 

• Hoog – Thermische zonnepanelen kunnen worden gecombineerd met de huidige 

gasketels maar ook met toekomstige biomassaketels, warmtepompen, een ondergronds 

opslagvat (STES), een warmtenet, enz. Deze technologie wordt vaak gebruikt in 

combinatie met andere technologieën. In de meeste gevallen is zonthermie een 

voorverwarming oplossing. Met het combineren van een andere technologie (zoals bv. 

een warmtepomp of een biomassaketel) kan men met zonthermie 100% groene 

warmteoplossing bieden.  

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Hoog - Zontermische energie kan een significant deel van de warmtevraag dekken voor 

gebouwen waar er een warmtevraag is in de zomer en het tussenseizoen. Gebouwen 

met SWW verbruik komen zeker in aanmerking. Voor de gebouwen die enkel 

warmtevraag hebben in de winter zou deze technologie kunnen gebruikt worden, maar 

enkel in combinatie met een STES (zie verder). 

• Er is echter niet veel dakoppervlakte meer beschikbaar met de bestaande en 

toekomstige PV panelen. Een andere oplossing zou zijn om de thermische zonnepanelen 

op de grond te plaatsen. 

Innovatiegraad: 

• Laag - Zontermische panelen zijn een gekend product op de Belgische markt. 

 

PVT 

Beschrijving 

 

Er bestaan verschillende PVT technologieën die een combinatie van zonthermie en fotovoltaïsche 

energie produceren op een simultane manier. De twee grootste verschillen zijn tussen gëisoleerde 

panelen (die warmteproductie maximaliseren) en niet-gëisoleerde PV panelen (die 

elektriciteitsproductie maximaliseren), waar men de panelen gaat koelen en zo warmte 

produceren. 

 

PVT technologie heeft een grote symbiotische efficiëntie omdat de combinatie van de twee 

technologieën, meer energie opbrengt per m². Een PV module gebruikt amper 15 tot 20% van de 

zonnestraling, afhankelijk van het type technologie, en de rest gaat onder de vorm van warmte 

verloren. Een PVT systeem gaat deze “verloren” energie gebruiken om water of lucht te verwarmen. 

Tegelijkertijd gaat de warmte die onttrokken wordt van de collector ook de PV cellen koelen, wat 

de efficiëntie van de PV module doet stijgen.  
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Figuur 7: Voorbeeld van gëisoleerde PVT collector (Bron: SOLIMPEKS) 

De kosten van PVT panelen waren tot voor kort vaak identiek aan twee aparte systemen die 

dezelfde energie zouden produceren (PV en Zonthermisch). A.d.h.v. de opgevraagde marktprijzen 

kunnen we wel constateren dat dit punt voorbijgestreefd is.  

 

Tabel 1: Investering in PVT in vergelijking met PV en ZT alleen 

Type systemen Kost investering Productie 

warmte1 

Productie 

elektriciteit 

Zonthermische systemen 800-2500€/m² 400 – 700kWh/m².j 02 

PV systemen 1000 – 1500€/kWp 0 900 – 1000 kWh/kWp 

PVT systemen 1500 - 2000€/m² 200 – 400 kWh/m².j 500 – 1100 kWh/kWp 

1kW thermisch = 0,7m² zonnecollector 

1 op basis van een standaard klimaatjaar in Brussel (1000kWh/m²) 

2 een zonthermische installatie verbruikt elektriceit voor zijn regeling en vooral voor de werking van de pomp (circa 2000u/j) 

Voordelen 

• Groene warmte en elektriciteit zonder CO2 uitstoot 

• Bruikbaar voor SWW of verwarming 

• Weinig of geen onderhoud 

• Geen aankoop van brandstof nodig  

• Interessant als de dakoppervlakte beperkt is 

• Productie van groene elektriciteit samen met groene warmte 
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Nadelen 

• Hoge kost per geproduceerde kWh  

• Technologie is nog een niche met weinig producenten (DUALSUN, Energie Solaire, …) 

• Grote oppervlaktes nodig (dak, veld…) 

• Ruimte nodig voor opslagvat 

Compatibiliteit met andere technologieën 

• Hoog: PVT collectoren kunnen zoals thermische zonnepanelen worden gecombineerd 

met huidige gasketels maar ook met toekomstige biomassaketels, warmtepompen, een 

ondergronds opslagvat (STES), een warmtenet, enz. Met het combineren van een andere 

technologie kan deze een 100% groene warmteoplossing bieden met een bijkomend 

voordeel dat deze ook groene elektriciteit produceert. 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Hoog - PVT technologie zou toegepast kunnen worden op gebouwen die een SWW-vraag 

hebben. Voor de gebouwen die enkel een warmtevraag hebben in de winter zou deze 

technologie kunnen worden gebruikt, maar enkel in combinatie met een STES (zie 

verder). 

Innovatiegraad 

• Hoog – PVT is in België nog steeds te beschouwen als een nicheproduct. 

 

Concentrated Solar Power  

Concentrated Solar Power voor warmte- of elektriciteitsproductie is een gevestigde technologie in 

landen met veel direct zonlicht. In ons land zijn er momenteel geen/nauwelijks operationele CSP 

systemen. De reden hiervoor is dat een CSP systeem een directe zonnestraling vereist en een grote 

oppervlakte. Deze twee elementen zijn niet echt aanwezig in België. Aangezien er in ons land vooral 

diffuse straling is (diffuse straling staat in voor 60% van de totale zonnestraling), is deze technologie 

momenteel economisch minder interessant. De stijgende energieprijzen zouden in de toekomst 

deze technologie wel interessant kunnen maken. De grote grondoppervlakte die nodig is om deze 

technologiën te installeren is een belangrijke rem. 
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Figuur 8: Voorbeelden van CSP systemen in landen met veel directe zonnestraling  

In Europa is CSP een niche markt die stilaan meer aandacht krijgt, ook al blijft het geïnstalleerd 

vermogen klein t.o.v. klassieke PV systemen.  

 

Figuur 9: Evolutie van zonne-energie projecten in Europa (bron: IRENA) 

Er zijn enkele voorbeelden van projecten in Noord-Europa die CSP gebruiken, zoals in Denemarken 

of Zweden. Deze technologieën vereisen tot op heden hoge financiële steun om economisch 

haalbaar te zijn. 

 

 

Figuur 10: CSP warmteproductie voor een “solar district heating” in Zweden (bron: Absolicon) 
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Sinds 2017 is er in Denemarken een grootschalig CSP voor het verwarmen van een wijk via een 

warmtenet. Meerdere technologieën zijn hier gecombineerd:  

• CSP zonne-energie (stoomproductie tot 300°C) 

• Organic Rankine Cycle (ORC) 

• Biomassaketels (2 x 10MW) 

• Warmtepompen (2MWth) 

• Buffervat 8000m³ 

 

 

Figuur 11: Principe schema van de CSP en WKK systeem in Bronderslev, Denemarken (bron: Aalborg CSP) 

 

   

Figuur 12: 16,6MWth CSP systeem gecombineerd met WKK in Denemarken (bron: Aalborg CSP) 
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Voordelen 

• Groene warmte zonder CO2 uitstoot 

• Bruikbaar voor verwarming of industriële toepassingen 

• Geen aankoop van brandstof nodig 

• Zeer innovatief 

Nadelen 

• Zeer hoge kost per geproduceerde kWh  

• Geen ervaring in België met deze technologie 

• Technologie is nichemarkt m.a.w. weinig spelers 

• Grote grondoppervlaktes nodig 

• Ruimte nodig voor opslagvat 

Compatibiliteit met andere technologieën 

• Laag: Een CSP systeem kan gecombineerd worden met een warmtenet en de 

technologieën die men op een warmtenet kan aansluiten (WKK, biomassa, enz.…). 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Laag - CSP technologie is minder relevant op de site aangezien er weinig vraag is aan 

hoge temperaturen (150°C). De vraag aan warmte is eerder rond de 70°C. Directe 

zonnestraling is ook weinig aanwezig op de site (t.g.v. bomen, ...), wat de rentabiliteit van 

een CSP installatie sterk doet dalen.  

Innovatiegraad 

• Hoog: CSP technologie in België betreft een absoluut nicheproduct. 

 

STES 

Groene warmte via zonthermische energie kan een groot deel van de warmtebehoeftes dekken. 

Op voorwaarde dat de geproduceerde warmte in de zomer opgeslagen kan worden om later te 

gebruiken. STES (Seasonal Thermal Energy Storage) is een oplossing om groene warmte te 

bewaren gedurende een lange periode. Het principe is dat er zeer grote ondergrondse opslagvaten 

worden gebouwd die de warmte van de warme seizoenen naar de koude seizoenen kunnen 

stockeren. De investering in een ondergronds vat is wel relatief hoog, circa 100€/m³, exclusief 

kosten voor de warmtepompen, de zonnecollectoren en overige kosten. 
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Figuur 13: Voorbeeld van een STES (bron: ECOVAT) 

 

Figuur 14: Voorbeeld van een ondergronds buffervat - STES (bron: ECOVAT) 

 

Voordelen 

• Mogelijkheid om groter aandeel zonne-energie te valoriseren  

• Pieklast voor warmteproductie doen dalen 

• Bruikbaar voor verwarming of SWW 

• Combineerbaar met een warmtepomp 

• Zeer hoge levensduur (>50 jaar) 

• Zeer innovatief 

 

Nadelen 

• Hoge investering 

• Weinig tot bijna geen ervaring in België 

• Technologie is nichemarkt met weinig fabrikanten en installateurs 
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Compatibiliteit met andere technologieën 

• Medium: Een STES heeft enkel nut als deze wordt gecombineerd met hernieuwbare 

energiebronnen zoals zonthermische energie en is vaak gekoppeld met een 

warmtepomp. 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Medium - STES technologie is een piste voor de site als men zonthermische energie wil 

gebruiken voor het verwarmen van gebouwen. In dit geval moet men meerdere 

gebouwen groeperen om deze collectief te verwarmen. Ruimte die hiervoor nodig zou 

zijn is vrij hoog (ongeveer een hectare), wat een significante impact heeft op 

masterplanniveau. 

Innovatiegraad 

• Hoog – Het toepassen van een STES in een wijk betreft een nog niet toegepast concept 

in België.  
 

5.2. Biomassa / gas 

Biomassa is de voornaamste bron van groene warmte in Europe en in ons land. In dit rapport 

worden 3 types biomassa-installaties geanalyseerd: biomassaketels, biomassa WKK en biogas 

installatie. 

 

Figuur 15: Bruto finaal verbruik van hernieuwbare energie voor warmtetoepassingen in Vlaanderen per 
technologie, 2005-2017, [PJ] (Bron: Vlaams Energieagentschap, December 2018) 
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Biomassaketels  

Biomassaketels zijn één van de eenvoudigste manieren om groene warmte te produceren in 

bestaande gebouwen. Deze eisen geen aanpassingen aan het verwarmingssysteem (hoge 

temperatuur) en hebben een gelijkaardig ruimtebeslag als een klassieke gasketel. Wel is er 

additionele ruimte nodig voor de opslag van hout.  

 

          

Figuur 16: Schematisch werkingsprincipe van pelletketel (links) en voorbeeld van een pelletketel voor  
kleine gebouwen tot circa 300kW (bron: KWB) 

 

Voordelen 

• Energieproductie in continu 

• Lagere CO2 uitstoot dan gas of mazoutketels 

• Mogelijk om lokaal biomassa te kopen of te produceren 

 

Nadelen 

• Hoge investering van biomassaketel 

• Veel onderhoud nodig 

• Grote ruimte nodig om biomassa te stockeren (circa 2 keer zoveel dan mazout) 

• Kost van de biomassa: kost van aankoop of collecteren en verwerken van eigen 

biomassa 

• Vervuiling: De verbranding van biomassa genereert vervuilende stoffen:  NOx, fijnstof, … 

• Transport van biomassa 
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Compatibiliteit met andere technologieën  

• Hoog: Biomassaketels zijn combineerbaar met zonthermische systemen en PVT en met 

alle technologieën die combineerbaar zijn met een warmtenet (WKK, restwarmte, enz.…). 

Relevantie voor Zilvermeersite  

• Medium - Biomassaketels zijn een oplossing om groene warmte te gebruiken zonder te 

veel aanpassingen te moeten doen aan de gebouwen (gebouwschil en afgifte-systemen). 

Transport en opslag van de biomassa is ook oplosbaar op de site. De biomassaketel is 

ook een goede oplossing om een klein intern warmtenet te voeden en meerdere 

gebouwen van warmte te voorzien. De site heeft bovendien veel houtafval, echter, dit 

wordt reeds gebruikt voor andere doeleinden dan een biomassaketel of –WKK waardoor 

de technologie beperkt wordt in zijn relevantie voor de site. 

Innovatiegraad  

• Laag - Biomassaketels zijn een gekende oplossing in België.  

 

Biomassa WKK 

• Een WKK is een gecombineerde productie van elektriciteit en van warmte. Deze kan 

interessant zijn voor gebouwen die een belangrijke baseload van elektriciteitsverbruik 

hebben en een simultane hoge warmtevraag gedurende het hele jaar (incl. zomer).  

• De opwekking van duurzame elektriciteit uit hout of koolzaadolie vindt plaats met een 

relatief laag elektrisch rendement van 20% tot 30%. Bij gecombineerd gebruik van 

warmte en elektriciteit kan een energetisch rendement van meer dan 80% worden 

bereikt.  

 

 

Figuur 17: Principeschema van biomassa WKK (bron: VALBIOMAG) 
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De investeringskosten voor een WKK van 45 kWe liggen tussen de 250k€ en de 400k€, afhankelijk 

of ook een water-buffertank, een houtsilo en droger nodig zijn. Biomassa WKK’s draaien idealiter 

24/24, aangezien ze efficiëntie verliezen en meer vervuilende stoffen en/of gassen produceren als 

ze vaak worden gestart en gestopt. 

 

Voordelen 

• Continue energieproductie  

• Lagere CO2 uitstoot dan gas- of mazoutketels 

• Verschillende biomassa technologieën en/of bronnen zijn mogelijk: houtsnippers, 

koolzaadolie,… 

• Mogelijk om lokaal biomassa te kopen of te produceren 

Nadelen  

• Hoge investering 

• Veel onderhoud nodig 

• Nood aan een warmtevraag gedurende een lange periode van het jaar 

• Nood aan simultane vraag van warmte en elektriciteit 

• Kost van de biomassa: kost van aankoop of collecteren/verwerken van eigen biomassa 

• Grote ruimte nodig voor opslag van biomassa (hout, olie,…) 

• Nood aan een opslagvat  

• Nood aan een back-up systeem voor warmteproductie 

• Daling efficiëntie en verhoging vervuiling bij niet-constant gebruik. 

Compatibiliteit met andere technologieën  

• Hoog: Biomassa heeft het voordeel dat het kan worden opgeslagen. Daardoor bestaat 

er een mogelijke synergie met intermittente energiebronnen, enerzijds om de 

variabiliteit op te vangen, anderzijds als bron voor verwarming in de winter. Het flexibel 

gebruik van een biomassa WKK/ketel kan echter leiden tot een lager rendement en 

hogere vervuiling. 

Relevantie voor Zilvermeersite  

• Medium - Een intern warmtenet inrichten met een groep gebouwen maakt deze 

technologie inzetbaar. De site heeft bovendien veel houtafval, echter, dit wordt reeds 

gebruikt voor andere doeleinden dan een biomassaketel of –WKK waardoor de 

technologie beperkt wordt in zijn relevantie voor de site. 

Innovatiegraad  

• Hoog – Biomassa WKK’s zijn in België zeer zeldzaam. 
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Biogas installaties 

Op basis van biomassa kan biogas worden geproduceerd. Biogas wordt opgewekt door het 

anaeroob vergisten van organisch materiaal. Dit kan zowel gaan over energiegewassen, mest als 

etensresten. Hierbij wordt gas als hoofdproduct aangemaakt en een digestaat als bijproduct. 

Biogas is een mengsel, dat vooral bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Het gas kan worden 

gebruikt voor verwarming of opwekking van elektriciteit. Indien het gas gezuiverd wordt van 

koolstofdioxide en contaminanten kan het ook in het aardgasnet worden geïnjecteerd. 

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de mogelijke methaanopbrengsten per ton verse 

massa van verschillende soorten organische biomassa. Aangezien de precieze opbrengst afhangt 

van verschillende parameters (vochtigheid, precieze samenstelling, …), dienen deze waardes 

voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 

 

Tabel 2: Basisgegevens rond biomassa (bron: Swedish Gas Technology Centre, 2012) 

Organische massa  [Nm3 
methaan/ 
ton natte 
massa] 

lib uit 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 

15 

Rundmest 22 

Maïs 95 

Aardappelen 100 

Suikerbieten 94 

Gras 95 

Voedselafval 129 

 

In een WKK kan per Nm³ methaan ongeveer 3 kWh elektriciteit en 5,5 kWh warmte worden 

opgewekt, afhankelijk van de gekozen installatie. Dit betekent dat per ton ongeveer 300-400 kWh 

elektriciteit en 550-700 kWh warmte kan worden opgewekt. Voor een installatie van 10 kW is 

ongeveer 200-1800 ton aan biomassa nodig, afhankelijk van de gebruikte biomassa (rond de 200 

voor voedselafval, rond de 1800 voor slib uit rioolwaterzuiveringsistallaties). 

Markt in Vlaanderen 

De biogassector in Vlaanderen telt eind 2016, 41 grootschalige agro-industriële vergisters met een 

totaal geïnstalleerd vermogen van 113 MWe en 61 kleinschalige biogasinstallaties met een totaal 

geïnstalleerd vermogen van 881 kWe. Daarnaast komt biogas ook vrij bij industriële anaerobe 

waterzuiveringsinstallaties, uit slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties en uit afvalstorten. Eind 

2016 waren er 14 industriële anaerobe waterzuiveringsinstallaties van drank-, voeding-, en 

papierbedrijven, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,3 MWe, 14 

rioolwaterzuiveringsinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4,1 MWe en tenslotte 

zijn er 13 installaties die biogas opvangen uit afvalstorten met een totaal geïnstalleerd vermogen 

van 15,3 MWe. 
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Figuur 18: Bruto groene warmteproductie uit biogas in Vlaanderen tussen 2012 en 2016 (bron: VEA) 

De biogassector produceert ook groene warmte via de verbranding van het biogas in een WKK 

motor. De totale groene warmteproductie uit biogas bedroeg in 2016, 1019 GWh (VEA, 2017). Dit 

is maar liefst 11,1 % van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in Vlaanderen 

tegen 2020. 

 

Figuur 19: Voorbeeld van een biogas installatie in Frankrijk (bron: ENEA/ASTRADE) 

De opwekking van warmte en elektriciteit kende een sterke groei tussen 2005 en 2015, maar 

stagneerde en vertoont zelfs een lichte daling sindsdien. 

 

Figuur 20: Groenewarmteproductie door biogasinstallaties met gecombineerde elektriciteit- en 
warmteproductie en installaties die enkel warmte produceren (VEA, 12/2018) 
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De installatiekosten van een kleine biogasinstallatie (10-30kW) liggen tussen de 5.000 en 10.000 

€/kW. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de grootte van de installatie, en voor kleinere 

installaties ligt de kost eerder in de buurt van de 10.000€/kW. 

 

 

Figuur 21: Evolutie perspectief van kosten voor biomethaanproductie in Frankrijk (Bron: ENEA Consulting) 

Voordelen 

• Opslag van energie is mogelijk 

• Productie van warmte en/of elektriciteit is regelbaar 

• Diverse afvalbronnen kunnen worden gebruikt 

• Digestaat kan worden verkocht 

• Lagere CO2 uitstoot dan klassieke warmteproductie 

Nadelen 

• Hoge investering 

• Aankoop van biomassa indien geen bron op site 

• Vervuilende en gevaarlijke (explosiegevaar) en milieuonvriendelijke stoffen zoals 

methaan 

• Veel ruimte nodig om biogas te produceren en gebruiken (opslag van organisch 

materiaal, opslag van gas, vergisters, behandeling van digestaat) 

• Risico op geurhinder 
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Compatibiliteit met andere technologieën 

• Hoog - Het belangrijkste voordeel van biogas is de mogelijkheid tot opslag. Dit maakt het 

geschikt om te combineren met intermittente vormen van warmteopwekking (zoals 

bijvoorbeeld zon). 

Relevantie voor Zilvermeersite  

• Laag – De hoeveelheden organisch afval die nodig zijn om een biogasinstallatie te 

exploiteren zijn groter dan deze die voorhanden zijn op het domein. Bovendien is veel 

plaats nodig, en zijn de installaties niet geschikt voor een domein dat voornamelijk een 

toeristische activiteit heeft. Eventueel kan er naar partnerships worden gezocht met 

landbouwbedrijven in de buurt, die mogelijk interesse zouden kunnen tonen voor het 

voedselafval dat de site jaarlijkse verlaat. 

Innovatiegraad: 

• Hoog – Biogas betreft een nicheproduct in België 

 

5.3. Restwarmte 

Riothermie 

Afvalwater afkomstig van douches e.d. heeft vaak een temperatuur van om en bij 30°C. Gelijktijdig 

is er heel wat vers, koud (ongeveer 10°C), water dat moet opgewarmd worden. Door een 

warmtewisselaar te plaatsen tussen beide stromen, kan het koude leidingwater worden 

voorverwarmd. Dit kan via een concentrisch of ondergedompeld buizenstel dat de 

warmteoverdracht tussen het afgevoerde afvalwater en het toegevoerde koude water doorheen 

een enkele of een dubbele wand verzekert. Dit systeem impliceert doorgaans dat de toevoer van 

het warme water en de afvoer van het afvalwater gelijktijdig plaatsvinden. 

 

 

Figuur 22: Werkingsprincipe van een concentrisch buis (bron: Fluvoo) 
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Figuur 23: Voorbeeld van een aansluitingsmogelijkheid, het voorverwarmde water stroomt zowel naar 
het SWW-productietoestel als naar de mengkraan van de douche (bron: WTCB) 

Dergelijk systeem plaatsen kan interessant zijn voor de gebouwen met douches, waar de duur van 

de douches voldoende lang is om een nuttig aandeel aan hergebruik te realiseren.  

 

Riothermie verschilt met dit concept doordat niet het toevoerwater wordt voorverwarmd, maar 

door het systeem uit te breiden met een warmtepomp die het verse water opwarmt tot typisch 

hogere temperaturen als het geloosde afvalwater. 

 

In ons land is er nog niet bijzonder veel praktijkervaring met riothermie. In Leuven wordt sinds 

enkele jaren een pand van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal (92 appartementen), 

verwarmd met een warmtepomp die warmte onttrekt aan de openbare riolering. Dit project was 

een primeur voor België. Zowat 60% van de jaarlijkse warmtevraag wordt er ingevuld door 

rioolwater. De overige 40%, geleverd door aardgas, dient voor de opwarming van het SWW en als 

bijstook op de koudste dagen. 

 

In Brussel, is er een gebouw van de technische dienst van Ukkel, met een oppervlakte van 15.000m² 

die binnenkort voor 25% verwarmd wordt met rioolwater (Vivaqua). De site ligt in een vallei, waar 

het water in de riolen goed doorstroomt. De besparingen van CO2 voor dit project worden geschat 

tussen 60 en 120 ton CO2 per jaar. 

 

Ook de stad Antwerpen heeft plannen om de nieuwe wijk Slachthuissite te verwarmen met 

gezuiverd rioolafvalwater uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Deurne om zo de huizen te 

verwarmen via een warmtenetwerk. Het zou de eerste keer zijn in Vlaanderen dat op die schaal 

(een wijk van 18 ha) zo’n netwerk op basis van riothermie wordt uitgerold. 
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Figuur 24: Principe schema van riothermie 

 

Voordelen 

• Valorisatie van afvalwarmte  

• Geen CO2 uitstoot  

• Combinatie met warmtepomp 

Nadelen 

• Nood aan grote debieten met een minimum temperatuur van 12°C 

• Daling van de watertemperatuur tijdens regenbuien 

• Onderhoudsgevoelig 

• Opslagvat nodig 

Compatibiliteit met andere technologieën 

• Medium: Riothermie is voornamelijk compatibel met warmtepompen. 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Medium - Riothermie is enkel relevant als er een minimaal debiet aanwezig is. Op de 

site lijkt dit niet direct van toepassing, behalve mogelijks de hoofdafvoerleiding. 

Innovatiegraad 

• Medium - Riothermie wordt heden vaak onderzocht maar kent nog weinig 

implementatie in België.  
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Restwarmte uit industriële processen 

Aangezien er enkele industriële sites in de buurt zijn, kan er mogelijk een oplossing bestaan in het 

recupereren van restwarmte van industriële processen. Deze recuperatie technieken zijn proces 

specifiek.  

 

Om de warmte te transporteren naar de Zilvermeer site is het nodig om een warmtenet aan te 

leggen. Dit bestaat uit geïsoleerde buizen die de warmte transporteren naar een specifieke site. 

Een dergelijk net kan enkele kilometers lang zijn, afhankelijk van het aantal verbruikers en de 

energie die er mee wordt getransporteerd. 

 
Wanneer warmte via een warmtenet wordt getransporteerd, treedt een verlies van nuttige energie 

op. De lengte van het net wordt daarom best zo kort mogelijk gehouden. De hoeveelheid verloren 

energie hangt af van verschillende parameters, zoals bv. de soort buis, de dikte van de isolatie, de 

ondergrond en gemiddelde temperatuur van de grond, de lengte van het circuit en het verschil in 

temperatuur tussen de in- en uitlaat. Onderstaande figuur toont de relatie aan tussen temperatuur 

in- en uitlaat en warmteverlies voor verschillende soorten buizen. 

 

 
Figuur 25: Warmteverlies in buizen ifv. Temperatuurverschil (Bron: Terrendis) 
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Voordelen 

• In principe kost het niets om restwarmte te produceren, er zijn enkel kosten verbonden 

aan het capteren en transporteren. 

• Veel industriële processen hebben een continu warmteaanbod. 

Nadelen 

• De aanleg van een warmtenet is duur. Een net kan enkel rendabel zijn als de 

warmtedichtheid (MWh/m) per lopende meter warmtenet voldoende hoog is. 

• Hoe langer het net, hoe meer verlies. 

• Men is afhankelijk van de beschikbare restwarmte. Indien maatregelen m.b.t. energie-

efficiëntie worden doorgevoerd in het industriële proces moet de warmtevraag op een 

andere manier worden ingevuld. 

• Het verkrijgen van vergunningen voor leidingen die over openbaar domein passeren is 

geen sinecure. 

Comptabiliteit met andere technologieën 

• Het kiezen voor een warmtenet sluit het decentraal verwarmen niet uit, maar maakt het 

vaak beperkt interessant vanuit technisch-economisch perspectief.  

Relevantie voor de Zilvermeersite 

• Medium – de beschikbare restwarmte kan de warmtevraag van de site dekken. Het is 

echter nog niet duidelijk of dit kostenefficiënt is. Dit wordt onderzocht in het technisch-

economisch luik verder in het rapport. 

Innovatiegraad 

• Medium – Restwarmte uit industriële processen is geen nichemarkt, maar is wel beperkt 

te noemen t.a.v. het marktpotentieel. 
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5.4. Warmtepompen 

Lucht-water warmtepomp 

Een lucht-water warmtepomp gebruikt de warmte in de buitenlucht om op een energiezuinige 

manier warm water aan te maken. De warmte kan gebruikt worden voor verwarming of SWW. 

Deze technologie wordt veel toegepast in zwembaden, omdat er vochtige lucht moet ververst 

worden. Een lucht-water warmtepomp kan de warmte van de natte lucht omzetten in bruikbare 

warmte. 

 

Figuur 26: Principe van lucht-water warmtepomp (bron: solarcompleet.nl) 

Voordelen 

• Investering in WP is hoger dan een water-water warmtepomp, maar globaal is de de 

totale investering vaak lager omdat er bv. geen boringen nodig zijn 

• Makkelijk te installeren tov WP met boringen 

• Weinig grondoppervlakte nodig 

Nadelen 

• Lager rendement dan water-water warmtepompen 

• Rendement is buitentemperatuur afhankelijk, in de winter doorloopt de warmtepomp 

ontdooiingscycli de het rendement verder verlagen. 

• Hoe hoger de toevoertemperatuur, hoe lager het rendement, dus minder geschikt voor 

toepassingen > 60°C 

• Opslagvat nodig 

• Lawaai 
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Comptabiliteit met andere technologieën 

• Warmtepompen hebben een grote comptabiliteit met hernieuwbare intermittente 

elektriciteitsbronnen. Ze zijn dus compatibel met de meeste voorgestelde technologieën; 

zoals thermische zonnepanelen, PVT, restwarmte, riothermie, enz.… 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Medium - Aangezien de warmtebehoeftes vooral hoge temperatuur zijn (verwarming en 

SWW), is het potentieel op korte termijn relatief beperkt. Indien het mogelijk is om lage 

temperaturen te gebruiken (circa 40°cvoor vloerverwarming bijvoorbeeld) is een 

warmtepomp wel interessant. 

Innovatiegraad: 

• Laag – Lucht-water warmtepompen zijn een standaard product op de Belgische markt. 

 

Water-water warmtepomp  

Het gebruik van de aanwezige vijvers om hier warmte aan te onttrekken en daarna via een 

warmtepomp bruikbaar te maken in gebouwen (lage temperatuur) is één van de efficiëntste 

manieren om warmtepompen te gebruiken. De watertemperatuur is relatief constant waardoor 

hoge COPs kunnen worden gehaald. 

 

Figuur 27: Principe schema van een water-water warmtepomp (bron: warmtepomp-weetjes.nl) 

De investering in een water-water warmtepomp die het water van de vijver gebruikt als 

warmtebron is relatief kleiner dan een warmtepomp met dure diepe grondboringen. Voor 

kleinschalige projecten (< 30kW) is de investering tussen de 1000 en 1500€/kW. 
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Voordelen 

• Bron altijd beschikbaar (bij voldoende grote vijvers) 

• Investering is lager dan boringen in de grond 

• Hoog rendement in vergelijking met lucht-water warmtepompsystemen 

• Weinig grondoppervlakte nodig 

• Warmte en koeling mogelijkheden (free-cooling) 

Nadelen 

• Investering is hoger dan lucht-water warmtepomp 

• Vergunning is (in sommige gevallen) nodig 

• Opslagvolume is nodig 

• Risico op vervuiling vijverwater 

Comptabiliteit met andere technologieën 

• Warmtepompen hebben een grote comptabiliteit met hernieuwbare intermittente 

elektriciteitsbronnen. Ze zijn dus compatibel met de meeste voorgestelde technologieën; 

zoals thermische zonnepanelen, PVT, enz.… 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Medium - Aangezien de warmtebehoeftes vooral hoge temperatuur zijn (verwarming en 

SWW), is het potentieel op korte termijn relatief beperkt. Indien het mogelijk is om lage 

temperaturen te gebruiken (circa 40°voor vloerverwarming bijvoorbeeld) is een 

warmtepomp wel interessant . 

Innovatiegraad 

• Medium – Water-water warmtepompen zijn als toepassing met open collectoren vrij 

zeldzaam, maar als gesloten collectoren frequent. 
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Warmtepomp op hoge temperatuur 

Een warmtepomp op hoge temperatuur werkt op een vergelijkbare manier als warmtepompen op 

lagere temperaturen, maar levert hogere temperaturen. Vaak beschikt dit type warmtepomp over 

andere werkingsvloeistoffen dan traditionele warmtepompen (bv. ammoniak), dat toelaat bv. 70°C 

te leveren. Er bestaan ook WP die als medium CO2 gebruiken, deze WP kunnen hogere COPs 

bereiken dan ammoniak en zijn ideaal voor bv. de productie van SWW.  

 

Voor kleinschalige projecten (< 30kW) is de investering tussen de 1000 en 1500€/kW. 

 

Voordelen 

• Sanitaire toepassingen zijn mogelijk 

Nadelen 

• Warmtepompen op hoge temperatuur hebben een lagere COP dan warmtepompen op 

lage temperatuur 

• Hoge kostprijs 

Comptabiliteit met andere technologieën 

• Warmtepompen hebben een grote comptabiliteit met hernieuwbare intermittente 

elektriciteitsbronnen. Dit is nog meer het geval voor HT warmtepompen, aangezien het 

verwarmen van water de facto een vorm van thermale energieopslag is. 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Hoog - Gezien de grote verspreiding van de gebouwen kan een HT-warmtepomp 

interessant zijn voor de site. 

Innovatiegraad 

• Medium – Hoge temperatuur warmtepompen worden eerder zeldzaam toegepast in 

België.  

 

  



 

 

 

 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer - Groene warmte - State of the Art - PR111787 

FINAAL – CONFIDENTIALITEIT: ALGEMEEN PUBLIEK 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer 

Groene warmte - State of the Art 

Jérémie De Clerck, Joerie Alderweireldt, Arne Platteau, Esmeralda Jesoirens – 02/10/2019 - Finaal 

48 

Geothermie 

Geothermie is de energie die in de vorm van warmte in de ondergrond zit opgeslagen. De term 

geothermie verwijst naar alle toepassingen die op een of andere manier gebruik maken van deze 

ondergrondse warmte, die zijn oorsprong vindt in de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Het 

gaat dus zowel om de warmte die onttrokken wordt voor het aandrijven van een warmtepomp, als 

het directe gebruik van warmte onttrokken aan de aarde, voor verwarming in de gebouwde 

omgeving. 

 

Ondiepe geothermie 

De ondiepe ondergrond in Vlaanderen wordt gekenmerkt door Quartaire en Tertiaire sedimenten 

die gekenmerkt worden door snelle laterale verschillen in hun karakteristieken (samenstelling, 

korrelgrootte en verharding). Verschillende pakketten van watervoerende, eerder zandige lagen 

(aquifers) en slecht doorlatende, eerder kleiige lagen (aquitards) volgen elkaar op. Goede aquifers 

kunnen debieten leveren van 25 – 100 m³/u. Deze aquifers zijn echter enkel interessant voor 

(indirecte) toepassingen in combinatie met warmtepompen. 

 

Figuur 28: Geologische kaart van België (bron: Geologica Belgica Vol 4, 1954) 

De onderste grens voor rechtstreekse toepassingen van aardwarmte is ongeveer 25°C. Hiervoor 

moeten we in België zo’n 500 m diep boren (limiet voor intermediair geothermie).  
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Intermediaire en diepe geothermie 

De site in Mol ligt in een zone die een hoog potentieel heeft voor intermediaire en diepe 

geothermie (zie Figuur 29 hieronder – roze zone). Beiden laten toe zo een hoge temperatuur uit de 

grond te halen om rechtstreeks gebouwen van warmte te voorzien. Bij intermediaire geothermie 

is dit gedurende grote delen van het jaar, bij diepe geothermie is dit het gehele jaar. 

 

Figuur 29: Kaart van België met het geothermisch potentieel (gemiddelde tot grote diepte) en de 
(natuurlijke) geothermische putten (bron: KBIN, Estelle Petitclerc) 

VITO heeft een proefproject in MOL op Balmatt site. Hier gebruikt men diepe geothermie. Diepe 

geothermie is in België uitermate zeldzaam, en over een bredere uitrol van dit type projecten is 

heden nog geen sprake in de markt. 

    

Figuur 30: De hoge boortoren op de Balmatt-site in Mol, waar het proefproject van VITO plaatsvindt 
(links) en de boorkosten voor intermediaire geothermie (rechts) (bron: VITO) 
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Voordelen 

• Geen aankoop energie 

• Geen CO2 uitstoot 

• Boringen hebben een lange levensduur (mogelijks meer dan 50 jaar) 

Nadelen 

• Hoge kosten voor een studie (met test boringen) 

• Hoge investering 

• Risico op vervuiling van de grondlaag 

• Vergunningen zijn nodig voor de boringen 

Comptabiliteit met andere technologieën 

• Afhankelijk van de temperatuur die men kan bereiken met intermediaire geothermie 

kan deze technologie worden gecombineerd met een warmtepomp ofwel direct op een 

warmtenet aangesloten worden. 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Medium - Ondiepe geothermie kan relevant zijn, zeker als de isolatiegraad van de 

gebouwen verder zou verhogen. 

• Laag – Diepe en intermediaire geothermie vragen een dergelijke hoge investering die 

niet in verhouding is met de beperkte energiekost van de site. 

Innovatiegraad 

• Medium – Het toepassen van ondiepe geothermie kan een lage innovatiegraad worden 

toebedeeld, behalve als het grootschalig toepassen op een bestaande site wordt 

beschouwd. In dit laatste geval zijn er slechts weinig courante voorbeelden. 

• Hoog - Intermediaire en diepe geothermie zijn uiterst zeldzaam in België. 

 

Warmtepomppanelen 

Een warmtepomp paneel is een PVT-paneel in combinatie met een warmtepomp. Het is een PV-

paneel met aan de achterzijde een warmtewisselaar. Doorheen de koperen leidingen van de 

wisselaar stroomt een vloeistof: glycol. Die neemt de omgevingswarmte op en geleidt ze naar de 

warmtepomp in de woning. De warmtepomp onttrekt de warmte uit de vloeistof en zet deze om 

naar een aangename temperatuur in een gebouw. De elektriciteit uit het paneel dekt een deel van 

het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp af. 
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Figuur 31: Werkingsprincipe warmtepomppaneel (bron: Triple Solar)  

Voordelen 

• Groene warmte én elektriciteit zonder CO2 uitstoot 

• Bruikbaar voor SWW of verwarming 

• Weinig of geen onderhoud 

• Geen aankoop van brandstof nodig (zon is gratis) 

Nadelen 

• Hoge kost per geproduceerde kWh  

• Technologie is nog steeds een nichemarkt met weinig keuze van producenten 

• Grote oppervlaktes nodig (dak, veld…) 

• Ruimte nodig voor opslagvat 

Comptabiliteit met andere technologieën 

• Warmtepomppanelen zijn een combinatie van 3 technologieën: PV, zonthermisch en een 

WP en kan ook gecombineerd worden met gasketels, biomassaketels, een STES, een 

warmtenet, enz. Met het combineren van een andere technologie kan deze en 100% 

groene warmteoplossing bieden met een bijkomend voordeel dat deze ook elektriciteit 

produceert. 

Relevantie voor Zilvermeersite 

• Hoog - PVT combineren met een warmtepomp zou kunnen toegepast worden op 

gebouwen die een SWW vraag hebben. Voor de gebouwen die enkel warmtevraag 

hebben in de winter zou deze technologie kunnen gebruikt worden, maar enkel in 

combinatie met een STES. 

Innovatiegraad 

• Hoog – Warmtepomppanelen zijn een nicheproduct in België.  
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5.5. Samenvatting 

Hieronder worden de verschillende besproken technologieën opgelijst, inclusief hun kwalitatief 

beoordeelde relevantie voor de site. 

 

Tabel 3: Samenvatting van de relevantie van de verschillende groene warmte technologieën voor de 
Zilvermeer site 

Categorie Technologie  Beschrijving technolgie Relevantie voor 
Zilvermeersite 

ZONNE-ENERGIE Thermische zonnepanelen HOOG 

ZONNE-ENERGIE PVT HOOG 

ZONNE-ENERGIE Concentrated Solar Power (CSP) LAAG 

ZONNE-ENERGIE Seasonal Thermal Energy Storage (STES) MEDIUM 

BIOMASSA Biomassaketels MEDIUM 

BIOMASSA Biomassa WKK MEDIUM 

BIOMASSA Biogas installatie LAAG 

RESTWARMTE Riothermie MEDIUM 

RESTWARMTE Restwarmte uit industriële processen MEDIUM 

WARMTEPOMP Lucht-water warmtepomp MEDIUM 

WARMTEPOMP Water-water warmtepomp MEDIUM 

WARMTEPOMP Warmtepomp op hoge temperatuur HOOG 

WARMTEPOMP Ondiepe geothermie MEDIUM 

WARMTEPOMP Intermediaire en diepe geothermie LAAG 

WARMTEPOMP Warmtepomppanelen HOOG 

 

Voor de verdere technisch-economische analyses worden verschillende technologieën niet 

weerhouden: 

• De technologieën met een ‘lage’ relevantie (m.a.w. CSP, biogas, intermediaire en diepe 

geothermie) worden niet verder onderzocht. Deze zijn door hun hoge investering of 

door potentiële geurhinder (cfr. het biogas) niet weerhouden. 

• De technologieën op basis van biomassa (biomassaketels en biomassa WKK) worden 

niet verder onderzocht. Deze zijn omwille van de beperkte hoeveelheid aan bruikbare 

lokale biomassa niet weerhouden.  

De overige 10 technologieën worden weerhouden en verder onderzocht in de technisch-

economische analyse hierna.   
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6.  Technisch-economische analyse 
In dit hoofdstuk worden de weerhouden technologieën van het vorige hoofdstuk geanalyseerd 

vanuit een technisch-economisch perspectief. Hierbij wordt in grootte-orde de investering en de 

energiekostbesparing geraamd (allen exclusief BTW), waarna de terugverdientijd en de primaire 

energiebesparing wordt berekend.  

 

Om de technologieën overzichtelijk te analyseren worden in onderstaande tekst volgende 

categorieën gehanteerd: 

• Restwarmte (met hierin opgenomen ‘restwarmte uit industriële processen’ en 

‘riothermie’); 

• Groene warmte via energieconcepten met zonnepanelen (met hierin opgenomen 

‘thermische zonnepanelen’, ‘PVT’, ‘STES’ en ‘warmtepomppanelen’); 

• Groene warmte via energieconcepten met warmtepompen zonder zonnepanelen (met 

hierin opgenomen ‘lucht-water warmtepomp’, ‘water-water warmtepomp’, ‘ondiepe 

geothermie’, ‘hoge temperatuur warmtepomp’). 

 

6.1. Restwarmte 

6.1.1. Restwarmte uit industriële processen 

  

Uit het stakeholderinterview met AGC (zie hoofdstuk 4.1) blijkt dat er sprake is van een bron van 

restwarmte in de nabijheid van de site (+/- 3.3 km). Deze bron zou vanaf december 2019 18 jaar 

lang 5 - 6 MW restwarmte kunnen leveren mits afkoppeling van warmte (geraamd op klein miljoen 

door AGC).  

Voor Sibelco geldt er een vergelijkbaar verhaal (zie opnieuw hoofdstuk 4.1). Ook zij zijn in staat 

restwarmte te leveren, over een afstand van iets meer dan 3 km, potentieel 6 MW, etc.  

 

De restwarmte van AGC of Sibelco naar de site transporteren is interessant rekening houdende 

dat het restwarmte betreft en de site een piekvraag kent van +/- 4.5 MW. Dit betekent dat de gehele 

warmteconsumptie van de site (2.65 GWh gas) kan worden afgedekt met restwarmte.  

 

Het is dus belangrijk na te gaan welke terugverdientijd kan gehaald worden met restwarmte. 

Hiervoor dient in de eerste plaats de investering te worden geraamd. Deze bestaat uit het 

afkoppelen van warmte, het aanleggen van het warmtenet tot de site, de verdeling van de warmte 

op de site (in totaal 4.5 km aan extra leiding om alle gebouwen te bereiken), en het plaatsen van 

warmtewisselaars (ter vervanging van de huidige gasketels). Deze posten samen resulteren in een 

investering van +/- 6.500 k€. 
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Figuur 32: Aanduiding van de beschouwde warmtenetleiding lopende van de site van AGC (ter illustratie) 
naar het Zilvermeer (links) en de beschouwde verdeling van warmte op de site (rechts) 

Volgend op de berekening van de investering kan nu de energiekostbesparing worden bepaald. 

Deze kan begroot worden op 81 k€ per jaar, zijnde de gehele jaarlijkse kost voor verwarming. Merk 

op dat bij deze berekening een warmtetarief van 0 €/MWh is gehanteerd omdat de gehele 

investering ten laste van de Provincie Antwerpen is beschouwd. Het beschouwen van een 

warmteprijs van bv. 40 €/MWh zou resulteren in geen terugverdientijd doordat de gasprijs van de 

site lager ligt. Tussenoplossingen waarbij een deel van de investering wordt gedragen door 

AGC/Sibelco in ruil voor een warmteprijs (ter vergoeding van het pompverbruik, garantie van 

warmtelevering, ...) zijn natuurlijk ook mogelijk. Heden wordt enkel gerekend met voorgenoemde 

grootteorde gezien het een eerste inschatting betreft. 

 

Dit resulteert in een terugverdientijd van 80 jaar. D.w.z. dat de installatie zichzelf niet zal 

terugverdienen doordat onderdelen op een vroeger tijdstip aan vervanging zullen toe zijn én 

omdat er slechts gedurende een periode van 18 jaar zekerheid is over de beschikbaarheid van 

restwarmte. Wel gaat dit scenario gepaard met een primaire energiedaling van 46 % (berekend op 

de totale gas- en elektriciteitsvraag waarbij voor gas een primaire energiefactor van 1 wordt 

beschouwd en op elektricietit een primaire energiefactor van 2.5), of van 14 % indien de captatie 

van de primaire energiefactor voor restwarmte van VEA wordt beschouwd.  

 

Uit deze terugverdientijd kan worden geconcludeerd dat de investering dermate hoog is dat de 

relevantie van de maatregel in twijfel kan worden getrokken. Echter, er zijn mogelijkheden om de 

investering te beperken. Dit kan enerzijds door het warmtenet op de site in lengte te beperken, en 

anderzijds door te zoeken naar bijkomende partijen die wensen aan te sluiten op het warmtenet 

om de kosten te verdelen. 
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Als deze eerste piste om de investering te drukken wordt geanalyseerd, kan worden geduid dat dit 

een relevante maatregel kan zijn. De warmtedensiteit van de site ligt slechts op 0.5 MWh/lm, wat 

significant lager is dan de vaak aanbevolen waarde van 5 MWh/lm. Deze warmtedensiteit kan op 

eenvoudige wijze worden opgedreven door de meest verafgelegen gebouwen met kleine 

warmtevragen niet aan te sluiten op een warmtenet op de site. Op basis van een visuele analyse 

van de grootte van de warmtevragen op de site kan een verkleining van het warmtenet op de site 

worden voorgesteld. 

 

 

    

Figuur 33: Visualisatie van de grootte van de warmtevragen per gebouw 

 

Op basis van deze visualisatie kan een sterke clustering van warmte worden opgemerkt centraal 

op de site. Indien enkel deze centrale gebouwen worden verbonden met elkaar kan de 

leidinglengte (en dus ook de investeringskost) drastisch worden beperkt.  
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Figuur 34: Aanduiding van de verdeling van warmte beschouwd in de calculatie hierboven (links) en de 
verdeling van warmte op de site voor de berekening hierna (rechts) 

Concreet resulteert deze aanpak in het elimineren van 3/4e  van de lengte van het warmtenet op 

de site. Dit laat toe de investering te reduceren van 6.500 k€ naar 4.200 k€. Echter, de 

energiekostbesparing daalt naar 32 k€ per jaar, waardoor de terugverdientijd stijgt t.o.v. vorig 

berekening (naar meer dan 100 jaar). Dit is een gevolg van de kost voor de warmtenetleiding van 

AGC/Sibelco tot de site die ongewijzigd blijft.  

 

Vergelijkbare pistes zijn hier mogelijk met andere configuraties van warmtenetten op de site, maar 

allen ondervinden gelijkaardige problemen. De warmtedensiteit van het kleinere warmtenet op de 

site blijft met 1.4 MWh/lm beperkt. Merk ook op dat de primaire energievermindering in dit 

scenario beperkter is. Deze daalt hier van 46 % naar 18 % (bij beschouwing primaire energiefactor 

restwarmte = 0) en van 14 % naar 5 % (bij beschouwing primaire energiefactor restwarmte volgens 

EPB). 

 

Als de tweede piste wordt geanalyseerd dan kan worden opgemerkt dat bv. Sunparks interesse 

heeft om aan te sluiten op een warmtenet (zie hoofdstuk 4.1). Door de nabije ligging van de site, 

kan niet enkel de kost voor het afkoppelen van warmte worden gedeeld, maar ook de kost voor de 

aanleg van de warmtenetleiding tot aan de site.  

 

Deze aanpak leidt tot een significante daling van de investeringskost van 6.500 k€ naar 4.600 k€. 

Echter, de jaarlijkse energiekostbesparing zal ook licht dalen. Het beschikbare vermogen aan 

restwarmte wordt nu verdeeld over een grotere groep afnemers, waardoor er wordt van uitgegaan 

dat slechts 70 % van de consumptie wordt afgedekt. Deze beide gegevens resulteren in een 

terugverdientijd van 75 jaar. De vermindering in primaire energie daalt hierdoor van 46 % naar 32 

% (bij beschouwing primaire energiefactor restwarmte = 0) en van 14 % naar 10 % (volgens EPB-

waarden).  
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Bij deze aanpak is het interessant 2 additionele aspecten te duiden: enerzijds de impact van de 

verhoging van de isolatiegraad van het gebouwenpark, en anderzijds het beschouwen van de 

vermeden kost voor het herinstalleren van gasinstallaties.  

 

Als het meer doorgedreven isoleren van gebouwen wordt bekeken dan zal de benodigde piekvraag 

aan warmte dalen. D.w.z. dat het vermogen aan restwarmte - ongeacht het delen met bv. een site 

zoals Sunparks – terug voldoende groot kan worden geacht om de gehele piekvraag van de site af 

te dekken. Echter, ook de totale warmtevraag van de site zal dalen bij het verder isoleren van de 

gebouwen. D.w.z. dat ondanks dat het gehele vermogen van de site in dit scenario terug kan 

worden afgedekt, de terugverdientijd echter grosso modo dezelfde blijft. Merk op dat ook de 

vermindering in primaire energie  gelijk blijft (46 en 14 %), nu deels t.g.v. restwarmte en deels t.g.v. 

de verhoogde isolatiegraad. 

 

Ook kan de vermeden kost van herinvesteringen in nieuwe gasketels en gasleidingen over de site 

in acht worden genomen. Dit is voor het grootste deel van de site mogelijk t.g.v. de restwarmte ter 

vervanging van gas, en anderzijds indien de isolatiegraad van gebouwen voldoende tijdig wordt 

verhoogd om de resterende gasketels (ter ondersteuning van de piekvraag) overbodig te maken. 

Concreet wil dit zeggen dat een terugverdientijd kan worden berekend t.o.v. de meerkost i.p.v. de 

gehele investering. Indien enkel de investering van de gasketels wordt beschouwd, dan daalt de 

terugverdientijd naar 75 jaar (dit t.g.v. de beperkte kost voor gasketels). Indien echter ook de 

gasleidingen de komende 20 jaar aan vervanging toe zijn, dan daalt de terugverdientijd naar 56 

jaar. Wel dient met deze terugverdientijd voorzichtig te worden omgegaan, omdat enerzijds de 

levensduur van het gasnet langer kan zijn en anderzijds de herinvestering van bv. 

warmtewisselaars niet mag vergeten worden. 

 

Alle verschillende scenario’s bij elkaar genomen, kan worden geconcludeerd dat restwarmte 

leveren van AGC of Sibelco naar de site Zilvermeer een financieel hachelijke situatie is. Dit vooral 

doordat de bevoorradingszekerheid van restwarmte afkomstig van AGC beperkt is tot 18 jaar. 

Om het project deze terugverdientijd te laten halen is een subsidie van 2.200 k€ tot 5.040 k€ 

nodig i.f.v. het beschouwde scenario. Indien dergelijke subsidie kan bekomen worden dan is deze 

piste zeer interessant door in de eerste plaats het gebruik van restwarmte i.p.v. gas, en in de 

tweede plaats door het afschrijven van de kost voor een warmtenet op de site voor aankoppeling 

van toekomstige groene warmtetechnologieën.  

 

Dergelijke grootte van subsidie kan mogelijks bekomen worden via middelen uit het 

Klimaatfonds zoals recent toegewezen aan warmtenetten in Oostende en Nieuw-Zuid in 

Antwerpen. Ook de Call groene warmte (beheerd door het VEA) zou toelaten om een kans te 

maken op subsidies (functie van aantal indieners, voorziene bedrag van de call, ...) en zou 2.100 

k€ kunnen opleveren voor de Provincie (uitgaande van 50% van de meerkost die zou worden 

toegekend).  
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Overzicht belangrijkste kengetallen: 

 
Tabel 4: overzicht kengetallen restwarmte afkomstig van AGC of Sibelco 

 Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 1: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. hele 

site (volledige kost t.a.v. 

Provincie & 0 €/MWh) 

6.500 81 80 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 

Scenario 2: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (volledige kost t.a.v. 

Provincie & 40€/MWh) 

6.500 < 0 - 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 

Scenario 3: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. deel 

van de site (volledige 

kost t.a.v. Provincie & 0 

€/MWh) 

4.200 32  > 100 18 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 5 (met PE 

restwarmte EPB) 

Scenario 4: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (kost deels t.a.v. 

Provincie & 0 €/MWh) 

4.600 57 81 32 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 10 (met PE 

restwarmte EPB) 

Scenario 5: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (kost deels t.a.v. 

Provincie, 0 €/MWh & 

geïsoleerde gebouwen) 

4.600 57 81 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 

Scenario 6: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (kost deels t.a.v. 

Provincie, 0 €/MWh, 

enkel meerkost) 

3.200 57 56 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 

Scenario 7: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (kost deels t.a.v. 

Provincie, 0 €/MWh, 

enkel meerkost & 

inclusief subsidies) 

1.100 57 19 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 
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6.1.2. Riothermie  

 

Op de site kan riothermie op verschillende wijzen worden toegepast: 

• Extractie van warmte uit de hoofdleiding van afvalwater d.m.v. een warmtepomp die 

warmte levert aan één of meerdere nabijgelegen gebouwen; 

• Extractie van warmte uit de hoofdleiding van afvalwater d.m.v. een warmtepomp die 

warmte levert aan een warmtenet op de site. 

Merk op bij deze oplijsting dat een scenario met riothermie via het afvoerwater van gebouwen met 

douches niet is opgenomen. Dit is een gevolg van de nood aan een continue toevoer van 

afvoerwater om dit concept te laten functioneren. Bij een klein gebouw met enkele douches en 

toiletten zou de warmtepomp in de meeste gevallen niet werken, waardoor een andere installatie 

95 % van de warmtevraag invult. Kortom, het technisch-economisch potentieel van riothermie in 

dergelijk scenario is niet interessant.  

 

Wel blijft het recupereren van warmte van douches (m.a.w. het voorverwarmen van koud water 

door het warme afvoerwater te laten passeren over een warmtewisselaar) relevant voor de site. 

Dit betreft geen technologie om groene warmte te leveren, maar laat toe de energievraag voor 

sanitair warm water te beperken wat ook resulteert in een vermindering van de primaire 

energievraag.  

 

Om van de weerhouden scenario’s op basis van riothermie het technisch-economisch potentieel 

na te gaan, dient het debiet en de temperatuur te worden bepaald. Hiervoor wordt uitgegaan van 

het totale debiet van 29.552 m³ dat in 2018 is afgevoerd van de site (data Zilvermeer). A.d.h.v. data 

van Aquafin voor andere sites (gezien voor de site zelf er geen data ter beschikking zijn) kan een 

continu debiet van 0.3 l/s aan afvalwater worden gevonden plus een variabel debiet van 0.6 l/s 

t.g.v. regenwater en parasitair water. Hierbij is een temperatuursprofiel tussen 12 °C (winter) en 

20 °C (zomer) te verwachten. 

 

A.d.h.v. deze informatie kan een geschikt leidingtype voor riothermie worden geselecteerd (slechts 

enkele producten functioneren bij dergelijke kleine debieten), waarna ook de benodigde 

leidinglengte kan worden bepaald zodat een inschatting van de investering kan worden gemaakt.  

 

Rekening houdende met het scenario waarbij één gebouw wordt aangesloten, is de bivak door zijn 

ligging een logische keuze. De piekvraag van dit gebouw kan worden opgevangen via een water-

water warmtepomp gekoppeld aan 65 m leiding. Dit resulteert in een kost van 260 k€ en een 

jaarlijkse besparing kleiner dan 1 k€ (enerzijds door de kleine warmtevraag van het gebouw, 

anderzijds door de prijsverhouding tussen gas en elektriciteit). De terugverdientijd is hierdoor > 

100 jaar en de vermindering in primaire energie op siteniveau is kleiner dan 1 %.  
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Als het scenario wordt beschouwd waarbij meerdere gebouwen worden aangesloten via een 

warmtenet dan kan een langere rioolleiding worden aangewend. Het is echter - op basis van 

voorgaande hoge terugverdientijd - aangewezen de berekening uit te voeren voor een ‘klein’ 

vermogen. Dit laat toe voor een beperktere investering een relatief groot aandeel van de 

warmtevraag af te dekken. Als eenzelfde vermogen van 65 kW wordt overgenomen, dan wordt een 

investering van 960 k€ berekend (grotendeels t.g.v. de aanleg van een kleinschalig warmtenet). 

Hiermee gaat een energiekostdaling van 5 k€ per jaar gepaard, wat opnieuw resulteert in een 

terugverdientijd groter dan 100 jaar. De vermindering in primaire energievraag bedraagt in dit 

scenario 5 %. 

 

Subsidies brengen hier geen oplossing, gezien in recente documentatie rond subsidies voor 

riothermie hoofdzakelijk verwezen wordt naar de ‘Call steunregeling restwarmte’ (beheerd door 

het VEA). Deze call laat toe kans te maken op subsidies (functie van aantal indieners, voorziene 

bedrag van de call, ...) maar zou maximaal 470 k€ kunnen opleveren. De terugverdientijd blijft 

m.a.w. groter dan 100 jaar. 

 

Echter, indien de kost van het warmtenet niet in beschouwing wordt genomen, zakt de 

terugverdientijd naar 58 jaar. Deze hypothese is valabel indien bv. heden een warmtenet op 

restwarmte wordt aangelegd, en deze maatregel dan over 20 jaar wordt toegepast als er geen 

restwarmte meer zou zijn.  

 

Merk ook op dat deze terugverdientijd nog verder kan dalen. De terugverdientijd daalt verder naar 

22 jaar indien de integratie van de rioolwarmtewisselaar gebeurt op het moment dat de riolering 

sowieso t.g.v. ouderdom zou vervangen worden. De vermindering in primaire energievraag blijft 

hierbij gelijk met deze hierboven.  

 

Bijkomend is het belangrijk bij bovenstaande scenario’s te duiden dat een dergelijke warmtepomp 

maximaal 50 – 55 °C kan leveren. Dit betekent dat de heden aanwezige gasketels op de site dienen 

behouden te blijven, of dat de gebouwen dienen gerenoveerd te worden (naar een hogere 

isolatiegraad en een emissiesysteem aangepast aan lage temperatuurregimes). Dit wijzigt echter 

niet de terugverdientijden doordat de jaarlijkse energievraag zo ook daalt.  

 

Wel kan opnieuw worden geduid dat (na het verhogen van de isolatiegraad van gebouwen en het 

aanpassen van de temperatuurregimes) de investeringskost van gasketels en de heraanleg van 

een gasnet in de toekomst wordt vermeden. Hier dient echter voorzichtig mee te worden 

omgegaan bij deze scenario’s, omdat het overschakelen op warmtepompen ook kan leiden tot 

verhoogde kosten op vlak van transformatoren etc. 
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Hierdoor kan worden geconcludeerd dat riothermie enkel interessant is als de kost van het 

warmtenet via een ander traject kan worden afgeschreven (bv. de aanleg van een warmetenet om 

restwarmte te verdelen) én als de investeringen van riothermie kunnen gekoppeld worden 

toekomstige renovatiewerken van de hoofdleiding van afvalwater.  

 

Overzicht belangrijkste kengetallen: 

 
Tabel 5: overzicht kengetallen riothermie  

 Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 8: Aansluiten 

één enkel gebouw op de 

hoofdafvoer via 

riothermie 

260 1 > 100 1 

Scenario 9: Kleinschalig 

warmtenet aansluiten 

op de hoofdafvoer via 

riothermie (incl. kost 

warmtenet) 

960 5 > 100 5 

Scenario 10: Kleinschalig 

warmtenet aansluiten 

op de hoofdafvoer via 

riothermie (excl. kost 

warmtenet) 

260 5  58 5 

Scenario 11: Kleinschalig 

warmtenet aansluiten 

op de hoofdafvoer via 

riothermie (excl. kost 

warmtenet én simultane 

renovatie riool) 

100 5  22 5 
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6.2. Groene warmte via energieconcepten met 

zonnepanelen  

Van de weerhouden scenario’s in het vorige hoofdstuk zijn 4 energieconcepten ondergebracht in 

deze categorie door hun relatie tot zonnepanelen: 

• Thermische zonnepanelen, 

• PVT, 

• STES gevoed door thermische zonnepanelen en warmtepompen, 

• Warmtepomppanelen.  

 
Deze groep onderzoeken los van bv. lucht-water warmtepompen, geothermische energie, ... (zie 

verder in de tekst) is hoofdzakelijk interessant om na te gaan op welk type zonnepanelen idealiter 

wordt ingezet.  

 

6.2.1. Thermische zonnepanelen en PVT 

 

Als er wordt gestart met de vergelijking tussen thermische zonnepanelen en PVT dan kan een 

belangrijk verschil worden opgemerkt:  

• Thermische zonnepanelen worden typisch gedimensioneerd op de piekvraag in warmte 

in de zomer. Het heeft namelijk vanuit technisch-economisch perspectief geen zin 

zonder overgedimensioneerd opslagvat (zie bv. STES hieronder waar dit wel wordt 

beschouwd) meer thermische zonnepanelen te plaatsen dan nuttig kunnen worden 

ingezet.  

• PVT daarentegen laat toe om hoofdzakelijk elektriciteit te produceren, waarbij een 

gridconnectie typisch vanzelfsprekend is. D.w.z. dat alle overtollige geproduceerde 

elektriciteit op het net wordt gezet, waar een vergoeding voor kan ontvangen worden. 

Door dit inherent verschil is het aangewezen de zonnepanelen te vergelijken met eenzelfde 

oppervlakte aan paneel, om beide technologieën technisch-economisch te kunnen vergelijken. In 

deze studie wordt uitgegaan van 1000 m² aan zonnepaneel, gemiddelden op vlak van courante 

marktprijzen, volledige inzetbaarheid van de thermische warmte, een autoconsumptie van 70% 

wat betreft elektriciteit, en groenestroomcertificaten voor de geproduceerde elektriciteit.  

 

Uitgaande van deze hypothesen wordt een investering van 1.650 k€ gevonden voor thermische 

zonnepanelen en 1.500 k€ voor PVT. Hierbij wordt een jaarlijkse energiekostbesparing van 

respectievelijk 17 k€ en 28 k€ gevonden (inclusief groenestroomcertificaten).  
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Merk op dat de thermische zonnepanelen geen groenestroomcertificaten ontvangen, maar dat 

hier investeringssteun voor is. Deze is echter beperkt in grootte tot bedragen zoals 10 k€ (subsidie 

afkomstig van Fluvius), gezien grotere subsidies (bv. 200 k€) via Elia enkel wordt gegeven bij 

terugverdientijden kleiner dan 10 jaar. 

 

Dit resulteert in een terugverdientijd van 99 jaar voor thermische zonnepanelen en in 54 jaar voor 

PVT. Deze laatste kan verder worden gereduceerd tot 47 jaar, door te kiezen voor PVT dat 

hoofdzakelijk elektricteit produceert (hier wordt dus niet meer met een gemiddelde waarden 

gerekend maar met de hoogste waarde wat betreft elektriciteitsproductie). Dit is een gevolg van 2 

aspecten: enerzijds de beschikbare groenestroomcertificaten voor elektriciteitsproductie, en 

anderzijds de prijsverhouding tussen gas en elektriciteit. Hoe dan ook blijft de terugverdientijd 

groter dan de levensduur van de installatie.  

 

Merk op dat fotovoltaïsche zonnepanelen tegenwoordig een terugverdientijd van 14 jaar kunnen 

halen. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de significante daling in investeringskost in het laatste 

decennium (prijs ligt factor 5 tot 6 lager dan deze van PVT). Heden is het dus vanuit technisch-

economisch perspectief interessanter om in PV te investeren. Als echter de prijzen voor PVT 

significant dalen, dan kan dit deze technologie meer interessant maken dan PV.  

 

Bij dit resultaat kan ook een indicatie worden gegeven van de primaire energiebesparing die kan 

worden gerealiseerd. Thermische zonnepanelen laten toe een primaire energievermindering van 

9 % te realiseren op de site, en PVT 11 %. Hierbij is de primaire energiebesparing van PVT groter 

doordat de primaire energiefactor van elektriciteit die 2.5 keer groter is dan deze van gas. 

 

6.2.2. STES en warmtepomppanelen 

 

Aan de hierboven geanalyseerde thermische zonnepanelen en PVT kunnen verwarmingstoestellen 

worden gekoppeld. Uitgaande van de weerhouden technologieën in het vorige hoofdstuk kan dit 

enerzijds via een STES-concept, en anderzijds via warmtepomppanelen.  

 

Voor een STES-concept betekent de combinatie met thermische zonnepanelen dat deze laatste 

aan een groot opslagvat worden gekoppeld, waarna warmte via een warmtewisselaar of via een 

warmtepomp aan gebouwen wordt geleverd. Gezien dit concept uitgaat van één grote opslagtank, 

is er voor dit energieconcept een warmtenet op de site nodig.  

 

Voor warmtepomppanelen, waarbij een water-water warmtepomp gekoppeld aan een PVT-paneel 

wordt beschouwd, is er echter sprake van een decentrale productie van warmte (en dus geen kost 

voor een warmtenet). 
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Op basis van referentieprojecten in Nederland kan voor het STES-concept een investering worden 

geraamd van 6.500 k€ voor het geheel van opslagtank, thermische zonnepanelen, warmtepompen 

én de verdeling van warmte over de site. Voor warmtepomppanelen kan de totale kost voor de site 

geraamd worden op 8.000 k€. Als de prijs van PVT echter daalt zoals dit is gebeurd voor PV, dan 

kan de investering al snel dalen tot 3.900 k€. 

 

Op basis van de eigenschappen van deze installaties worden jaarlijkse energiekostbesparingen 

gevonden van respectievelijk 44 k€ en 115 k€. Dit resulteert in een terugverdientijden voor de STES 

van meer dan 100 jaar, en voor de warmtepomppanelen van 69 of 34 jaar (respectievelijk zonder 

en met prijsdaling zoals PV heeft gehad). Op vlak van primaire energie wordt een daling van 31 % 

berekend t.g.v. de STES, en 49 % t.g.v. warmtepomppanelen.  

 

Merk op bij beide energieconcepten dat ze door de aanwezigheid van warmtepompen beperkt zijn 

in temperatuurregimes tot 55 °C. Dit betekent dat de gasketels dienen behouden te blijven bij de 

uitrol van deze concepten. Deze gasketels worden echter opnieuw obsoleet als de isolatiegraad 

van de gebouwen stijgt en de emissiesystemen worden aangepast aan lage temperatuurregimes. 

Dit wijzigt echter niet de terugverdientijden doordat de jaarlijkse energievraag zo ook daalt.  

 

Ook kan hier opnieuw een vermindering in toekomstige kosten worden beschouwd (cfr. vermijden 

heraanleg gasnet), maar ook hier is het niet aangewezen om dit in te rekenen doordat er ook 

elektrische kosten kunnen optreden op vlak van transformatoren, ... t.g.v. de aanwezigheid van 

warmtepompen. 

 

6.2.3. Conclusie  

 

Alle 4 de concepten die zich baseren op thermische warmte afkomstig van zonnepanelen halen 

zeer hoge terugverdientijden t.o.v. PV. Het opteren voor deze concepten is enkel aangewezen 

indien de prijs voor PVT aanzienlijk daalt. Subsidies an sich zullen slechts een beperkt effect 

hebben. De Call groene warmte geldt bv. niet voor het kostaandeel van PVT (t.g.v. de 

groenestroomcertificaten), en brengt de terugverdientijd van de STES in het beste geval naar zo’n 

100 jaar. 

 

In dit kader kan het interessant zijn te duiden dat het PIO-subsidietraject beoogd zou kunnen 

worden. Een STES-energieconcept waarbij thermische zonnepanelen een groot opslagvat 

opwarmen om tot in de winter te kunnen gebruiken, is in België nog ongezien terwijl dit in 

Nederland en Duitsland reeds wordt toegepast. Het subsidiëren van deze technologie kan toelaten 

om de bouwsector ervaring te laten krijgen met deze technologie, waardoor deze meer marktrijp 

wordt.  
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Een vergelijkbaar verhaal geldt voor PVT en warmtepomppanelen. Heden zijn PVT en 

warmtepomppanelen een nicheproduct. Het subsidiëren van deze technologieën zal zowel de prijs 

drukken door de grote schaal die wordt besteld, als aannemers vertrouwd maken met de 

technologie.  

 

Merk wel op dat het uitrollen van PVT en warmtepomppanelen niet de oplossing is voor de gehele 

site. Deze zonnepanelen vereisen direct én indirect zonlicht, waardoor daken met schaduw t.g.v. 

bomen dienen vermeden te worden. Dit betekent dat voor gebouwen met aanzienlijke 

beschaduwing sowieso een ander energieconcept is aangewezen.  
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Overzicht belangrijkste kengetallen: 

 
Tabel 6: overzicht kengetallen energieconcepten groene warmte d.m.v. o.a. (thermische) zonnepanelen 

 Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 12: Thermische 

zonnecollectoren (1000 

m²) 

1.650 17 99 9 

Scenario 13: PVT (1000 

m²  

met gemiddelde 

waarden qua 

elektriciteitsopbrengst) 

2.500 28 90 7 

Scenario 14: PVT (1000 

m²) met hoge waarden 

qua 

elektriciteitsopbrengst) 

2.500 32 79 7 

Scenario 15: STES  

(thermische 

zonnepanelen, 

warmtepompen, ...) 

6.500 44 > 100 31 

Scenario 16:  

Warmtepomppanelen 

aan hedendaagse prijzen 

8.000 115 69 49 

Scenario 17:  

Warmtepomppanelen 

aan vermoedelijke 

marktprijzen in nabije 

toekomst 

3.900 115 34 49 
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6.3. Groene warmte via energieconcepten met 

warmtepompen zonder zonnepanelen 

Een laatste groep van technologieën die weerhouden is voor technisch-economische analyse 

betreffen volgende warmtepompen:  

• Lucht-water warmtepomp; 

• Geothermische warmtepomp gekoppeld aan BEO of KWO; 

• Water-water warmtepomp gekoppeld aan het water in de zandputten op de site. 

• Hoge temperatuur lucht-water warmtepomp; 

Bij elk van deze technologieën is het mogelijk deze individueel toe te passen, of collectief via een 

warmtenet. Echter, een snelle berekening van de kosten en de baten van een centrale opstelling 

toont aan dat de voordelen zeer beperkt zijn. Een kleinschalig warmtenet op de site kost al snel 

698 k€, terwijl de vermindering van investeringskosten zich beperkt tot 100 k€ t.g.v. de 

gelijktijdigheidsfactoren die kunnen worden toegepast. D.w.z. dat collectieve warmtepompen 

resulteren in een meerkost én in een hogere operationele kost t.g.v. leidingsverliezen, 

pompverbruiken, ...  

 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het individueel inzetten van voorgenoemde 

technologieën aanbevolen is. Bij deze aanbeveling dienen wel volgende punten in acht te worden 

genomen: 

• Indien de technologieën kunnen worden ingezet in een bestaand warmtenet (dit gaat 

dus opnieuw uit van een warmtenet dat reeds is afgeschreven door een vroegere 

investering), dan kan het wel degelijk relevant zijn om met collectieve installaties te 

werken. Gezien dit heden niet voor handen is wordt dit in het verdere rapport niet 

beschouwd. 

• Als vermogens van een technologie (zoals van een geothermische boring) groter zijn dan 

wat voor één gebouw nodig is, dan is het wel degelijk aanbevolen meerdere gebouwen 

op één boring aan te sluiten en dus in zekere zin een collectief net op te starten. Zeker 

voor KWO kan dit het geval zijn, en dient ‘individueel’ dus wel genuanceerd te worden.  

• Het uitwisselen van warmte en koude tussen gebouwen kan ook een reden zijn om een 

warmtenet tussen deze gebouwen aan te leggen (bv. residentieel en kantoor waarbij de 

restwarmte die vrijkomt bij koeling van het kantoor in de zomer kan worden aangewend 

om sanitair warm water op te warmen). Dit lijkt op de site echter in mindere mate voor 

te komen.  

Elk van de 4 types warmtepompen worden hierna één na één besproken. Merk op dat bij alle 4 de 

scenario’s opnieuw geen rekening wordt gehouden met de meerkost t.g.v. het uitsparen van 

kosten voor gasketels en de heraanleg van een gasnet. Deze aanpak is opnieuw aangewezen 
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omdat de keuze voor warmtepompen aanleiding kan geven tot kosten op vlak van 

transformatoren etc. 

6.3.1. Lucht-water warmtepomp 

 

Een individuele lucht-water warmtepomp kan per gebouw worden toegepast. Deze kan ingezet 

worden voor verwarming en bij een reversibel toestel ook voor koeling.  

 

Dergelijke toestellen vragen op niveau van de site een investering van 2.300 k€, en leiden tot een 

jaarlijkse energiekostbesparing van 15 k€ (deze is zeer beperkt doordat de prijsverhouding tussen 

gas en elektriciteit bijna gelijk is aan de COP van de warmtepomp). Dit zorgt voor een 

terugverdientijd groter dan 100 jaar en een primaire energiebesparing van 13 %. 

 

Merk op dat dit type warmtepomp beperkt is in temperatuurregime tot 55 °C. Dit betekent dat de 

gasketels dienen behouden te blijven bij de uitrol van deze concepten. Deze gasketels worden 

echter opnieuw obsoleet als de isolatiegraad van de gebouwen stijgt en de emissiesystemen 

worden aangepast aan lage temperatuurregimes. Dit wijzigt echter niet de terugverdientijd 

doordat de jaarlijkse energievraag zo ook daalt. 

 

In dit kader kan het interessant zijn om de grootte van het toestel te beperken in vermogen zodat 

de aanwezige gasketel (mits in goede staat en niet einde levensduur) wordt gebruikt om de 

piekvraag in te vullen. Als bv. het vermogen van de lucht-water warmtepomp wordt beperkt tot 50 

% van het benodigde vermogen voor het gebouw, kan vaak 80 % van de warmtevraag door de 

warmtepomp worden afgedekt. Als dan het temperatuursregime en de isolatiegraad van het 

gebouw worden aangepast voordat de gasketel aan het einde is van zijn levensduur, dan dekt de 

lucht-water warmtepomp 100 % van de vraag. 

 

In dit geval is een investering nodig van 1.600 k€, en gaat deze gepaard met een jaarlijkse 

energiekostbesparing van 12 k€. Dit resulteert in een terugverdientijd groter dan 100 jaar en een 

primaire energiebesparing van 10 %. Subsidies voor deze technologie werden niet gevonden. 

 

6.3.2. Geothermische warmtepomp gekoppeld aan BEO of KWO  

 

Een individuele water-water warmtepomp gekoppeld aan één of meerdere geothermische 

boringen (i.f.v. de grootte van het gebouw) kan per gebouw worden toegepast (of per meerdere 

gebouwen zoals hierboven aangegeven). Deze kan ingezet worden voor verwarming en voor 

passieve koeling mits het ook plaatsen van een warmtewisselaar. Dit laatste is een belangrijk 

verschil met de lucht-water warmtepomp. Passieve koeling laat toe een gebouw te koelen met 

enkel het gebruik van een pomp, en haalt hierdoor zeer grote efficiënties. Het is bovendien ook 

aangewezen dit koelpotentieel te gebruiken, omdat het toelaat de grond te regenereren. 
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Dergelijke toestellen vragen op niveau van de site een investering van 4.100 k€, en leiden tot een 

jaarlijkse energiekostbesparing van 28 k€. Dit zorgt voor een terugverdientijd groter dan 100 jaar 

en een primaire energiebesparing van 25 %. 

 

Merk op dat dit type warmtepomp beperkt is in temperatuurregime tot 55 °C. Dit betekent dat de 

gasketels dienen behouden te blijven bij de uitrol van deze concepten. Deze gasketels worden 

echter opnieuw obsoleet als de isolatiegraad van de gebouwen stijgt en de emissiesystemen 

worden aangepast aan lage temperatuurregimes.  

 

Als bij renovatie echter ook de koudevraag stijgt t.g.v. een hogere isolatiegraad, dan kan wel gesteld 

worden dat de terugverdientijd wijzigt. Deze koudevraag vertraalt zich namelijk in de nood aan een 

koelmachine, die bij de keuze voor een geothermische warmtepomp wordt vermeden én die de 

koudevraag veel efficiënter afdekt. Concreet kan er nu gesproken worden over een meerkost van 

3.850 k€ en van een jaarlijkse energiekostbesparing van 47 k€. Dit resulteert in een terugverdientijd 

van 82 jaar en een primaire energiebesparing van 32 %.  

 

In het kader van een verhoogde isolatiegraad (en de hoge kost voor geothermische boringen en 

warmtepomp) kan het ook interessant zijn om de grootte van het toestel te beperken in vermogen. 

Dit laat toe om de aanwezige gasketel (mits in goede staat en niet einde levensduur) te gebruiken 

om de piekvraag in te vullen in afwachting van de verhoogde isolatiegraad van het gebouw.  

 

Als het vermogen van de geothermische warmtepomp wordt beperkt tot bv. 30 % van het 

benodigde vermogen, dan kan vaak 50 % van de warmtevraag door de geothermische 

warmtepomp worden afgedekt. Als dan bij het verhogen van de isolatiegraad ook het 

temperatuursregime wordt aangepast (voordat de gasketel aan het einde is van zijn levensduur), 

dan kan een lucht-water warmtepomp worden bijgeplaatst om het resterende benodigde 

vermogen af te dekken. In dit geval daalt de investering verder naar 1.400 k€, en gaat deze gepaard 

met een jaarlijkse energiekostbesparing van 35 k€. Dit resulteert in een terugverdientijd van 40 

jaar en een primaire energiebesparing van 24 %. 

 

Subsidies voor dit traject ontvangen is echter een moeilijker gegeven. De Ecologiepremie lijkt enkel 

van toepassing op ondernemingen met uitsluiting van overheden, terwijl de Call groene warmte 

(naast een rangschikking en dus een onzekerheid) een ondergrens van 300 kW hanteert voor 

warmtepompen. Dit betekent op de site dat slechts enkele gebouwen in aanmerkingen komen 

(want meerdere gebouwen aansluiten op één grotere warmtepomp vereist opnieuw een kost van 

een klein warmtenet wat de subsidie neutraliseert). Concreet kan een subsidie van 284 k€ worden 

beoogd via de Call Groene warmte, wat de terugverdientijd doet dalen naar 32 jaar.  
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6.3.3. Water-water warmtepomp gekoppeld aan de zandputten 

 

Een individuele water-water warmtepomp gekoppeld aan het water in de zandputten kan per 

gebouw worden toegepast. Dit concept impliceert dat er een (gemeenschappelijke) waterleiding 

het water in de zandputten verbindt met de aangesloten gebouwen. De verschillende water-water 

warmtepompen kunnen dan worden gebruikt voor verwarming, en bij toepassing van een 

warmtewisselaar kan ook hier passief worden gekoeld. Dit concept lijkt m.a.w. sterk op de 

voorgenoemde geothermische oplossing, hoofdzakelijk door de grote diepte van de zandputten 

die toelaten fris water te onttrekken aan het waterbassin.  

 

Dergelijke toestellen vragen op niveau van de site een investering van 2.000 k€, en leiden tot een 

jaarlijkse energiekostbesparing van 30 k€. Dit zorgt voor een terugverdientijd van 67 jaar en een 

primaire energiebesparing van 17 %. 

 

Merk op dat dit type warmtepomp beperkt is in temperatuurregime tot 55 °C. Dit betekent dat de 

gasketels dienen behouden te blijven bij de uitrol van deze concepten. Deze gasketels worden 

echter opnieuw obsoleet als de isolatiegraad van de gebouwen stijgt en de emissiesystemen 

worden aangepast aan lage temperatuurregimes.  

 

Als bij renovatie echter ook de koudevraag stijgt t.g.v. een hogere isolatiegraad, dan kan wel gesteld 

worden dat de terugverdientijd wijzigt. Deze koudevraag vertraalt zich namelijk in de nood aan een 

koelmachine, die bij de keuze voor deze warmtepomp wordt vermeden én die de koudevraag veel 

efficiënter afdekt (weliswaar minder efficiënt dan met een geothermische warmtepomp). Concreet 

kan er nu gesproken worden over een meerkost van 1.700 k€ en van een jaarlijkse 

energiekostbesparing van 46 k€. Dit resulteert in een terugverdientijd van 37 jaar en een primaire 

energiebesparing van 19 %.  

 

In het kader van een verhoogde isolatiegraad (en de hoge kost voor de warmtepomp en 

toebehoren) kan het ook interessant zijn om de grootte van het toestel te beperken in vermogen. 

Dit laat toe om de aanwezige gasketel (mits in goede staat en niet einde levensduur) te gebruiken 

om de piekvraag in te vullen in afwachting van de verhoogde isolatiegraad van het gebouw. 

 

Als het vermogen van dit type warmtepomp wordt beperkt tot bv. 30 % van het benodigde 

vermogen, dan kan vaak 50 % van de warmtevraag door de warmtepomp worden afgedekt. Als 

dan bij het verhogen van de isolatiegraad ook het temperatuursregime wordt aangepast (voordat 

de gasketel aan het einde is van zijn levensduur), dan kan een lucht-water warmtepomp worden 

bijgeplaatst om het resterende benodigde vermogen af te dekken.  

In dit geval daalt de investering naar 1.500 k€, en gaat deze gepaard met een jaarlijkse 

energiekostbesparing van 30 k€. Dit resulteert in een terugverdientijd van 50 jaar en een primaire 

energiebesparing van 17 %.  
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Subsidies voor dit traject ontvangen is echter een moeilijker gegeven. De ecologiepremie lijkt 

opnieuw enkel van toepassing op ondernemingen met uitsluiting van overheden, terwijl de Call 

groene warmte (naast een rangschikking en dus een onzekerheid) een ondergrens van 300 kW 

hanteert voor warmtepompen. Dit betekent op de site dat slechts enkele gebouwen in aanmerking 

komen (want meerdere gebouwen aansluiten op één grotere warmtepomp vereist opnieuw een 

kost van een klein warmtenet wat de subsidie neutraliseert). Concreet kan een subsidie van 200 

k€ worden beoogd via de Call Groene warmte, wat de terugverdientijd doet dalen naar 37 jaar.  

 

Wel is het belangrijk op te merken dat een groot deel van de investering een gevolg is van de grote 

lengte aan leidingen om water van de zandputten over de site te verdelen. Als de lengte aan 

leidingen wordt ingeperkt door enkel de gebouwen nabij de zandputten aan te sluiten, dan daalt 

de investering sneller dan de besparing . Hierbij kan niet één specifieke maximale afstand worden 

opgegeven tot waar de aansluiting relevant is. Dit is een gevolg van de specifieke route die voor de 

waterleidingen kan worden gekozen. Zo zijn er bij de gebouwen ten zuiden van de meest oostelijke 

zandput verschillende gebouwen met kelders. Dit laat toe waterleidingen aan relatief lage kost 

door te trekken.  

 

In onderstaande figuur wordt een suggestie gedaan welke gebouwen kunnen worden aangesloten. 

Deze gebouwen worden voorzien van water-water warmtepompen voor het gehele vermogen, 

waarbij de gebouwen worden verondersteld doorgedreven geïsoleerd te zijn om het benodigde 

vermogen te beperken. In afwachting tot  deze gebouwen worden gerenoveerd, kan de gasketel 

als back-up installatie functioneren. 

 

Uitgaande van dit scenario daalt de investering naar 700 k€ incl. voorgenoemde subsidies. Hiermee 

gepaard gaat een jaarlijkse energiekostbesparing van 23 k€. Dit resulteert in een terugverdientijd 

van 29 jaar en een primaire energiebesparing van 12 %. 
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Figuur 35: Aanduiding van de gebouwen waarvoor het interessant wordt geacht om ze aan te sluiten om 
het water van de zandputten 

 

6.3.4. Hoge temperatuur warmtepomp 

 

Een individuele hoge temperatuur lucht-water warmtepomp kan per gebouw worden toegepast. 

Deze kan ingezet worden voor verwarming, maar slechts zelden voor koeling. Specifiek aan dit type 

warmtepompen is de mogelijkheid om 70 °C te kunnen leveren. Dit maakt het mogelijk om de 

gehele warmtevraag van de gebouwen af te dekken.   

 

Dergelijke toestellen vragen op niveau van de site een investering van 4.600 k€, en leiden tot een 

negatieve jaarlijkse energiekostbesparing van 16 k€ (de prijsverhouding tussen gas en elektriciteit 

is groter dan het seizoensrendement van deze warmtepomp). Dit zorgt voor het niet beschikken 

over een terugverdientijd, maar resulteert wel in een primaire energiebesparing van 8 %. 

 

Voor deze technologie kan er dus ook voor worden gekozen om kleinere vermogens te plaatsen in 

afwachting van een verhoging van de isolatiegraad, maar dit wijzigt niets aan de afwezigheid van 

het terugverdieneffect. Bovendien werden geen subsidies voor deze technologie gevonden.  
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6.3.5. Conclusie  

 

De warmtepompen besproken in dit hoofdstuk worden best individueel per gebouw toegepast. De 

kosten voor het collectief inschakelen wegen vanuit investeringskost niet op tegen de baten ervan.  

 
Van de verschillende types warmtepompen kunnen de geothermische warmtepompen het meest 

worden aanbevolen vanuit terugverdientijd en primaire energiebesparing. Echter, enkel door 

subsidies is de terugverdientijd aanvaardbaar, én door slechts een beperkt vermogen te voorzien.  

 

Voor hoge temperaturen (zoals sanitair warm water) kunnen warmtepompen worden toegepast, 

maar door de prijsverhouding tussen gas en elektriciteit resulteert dit in een energiekoststijging. 

 
Overzicht belangrijkste kengetallen: 

 
Tabel 7: overzicht kengetallen energieconcepten met warmtepompen niet in combinatie met 
zonnepanelen 

 Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 18: Lucht-water 

warmtepomp (volledig 

vermogen van de site) 

2.300 15 > 100 13 

Scenario 19: Lucht-water 

warmtepomp (70 % van  

vermogen van de site) 

1.600 12 > 100 10 

Scenario 20: Geotherm. 

warmtepomp (volledig 

vermogen van de site) 

4.100 28 > 100 25 

Scenario 21: Geotherm. 

warmtepomp (volledig 

vermogen van de site en 

afdekken koudevraag) 

3.850 47 82 32 

Scenario 22: Geotherm. 

warmtepomp (30% van 

het  vermogen van de site 

en afdekken koudevraag) 

1.400 35 40 24 
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Scenario 23: Geotherm. 

warmtepomp (30% van 

het  vermogen van de 

site, afdekken van de 

koudevraag en inclusief 

subsidies) 

1.150 35 32 24 

Scenario 24: Water-water 

warmtepomp gekoppeld 

aan zandput (volledig 

vermogen site) 

2.000 30 67 17 

Scenario 25: Water-water 

warmtepomp gekoppeld 

aan zandput (volledig 

vermogen van de site en 

afdekken koudevraag) 

1.700 46 37 20 

Scenario 26: Water-water 

warmtepomp gekoppeld 

aan zandput (30% van 

vermogen van de site en 

afdekken koudevraag) 

1.500 30 50 17 

Scenario 27: Water-water 

warmtepomp gekoppeld 

aan zandput (30% van 

vermogen van de site en 

afdekken koudevraag en 

inclusief subsidies) 

1.100 30 37 17 

Scenario 28: Water-water 

warmtepomp gekoppeld 

aan zandput (30% van 

vermogen, de gebouwen 

het dichtste bij 

zandputten, afdekken 

koudevraag en inclusief 

subsidies) 

700 23 29 12 

Scenario 29: Hoge temp. 

warmtepomp voor 

ruimteverwarming/SWW 

4.600 -16 - 8 
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6.4. Selectie scenario’s  

Op basis van bovenstaande technisch-economische analyse kunnen verschillende scenario’s naar 

voor worden geschoven. De meest interessante scenario’s worden hier opgelijst: 

 

Piste 1: Opteren voor een warmtenet gevoed met restwarmte afkomstig van AGC of Sibelco 

 

Rekening houdende met subsidies, het delen van de kosten met bv. Sunparks, het enkel 

beschouwen van de meerkost en geen warmteprijs (omwille dat de gehele investering heden ten 

laste van de afnemers is beschouwd) , ... is het mogelijk om de terugverdientijd ongeveer terug te 

brengen tot de periode dat AGC en Sibelco bedrijfszekerheid kunnen garanderen.  

 

Deze restwarmte kan op dergelijke temperatuur worden geleverd dat deze voor alle gebouwen 

kan worden aangewend, en dit zowel voor ruimteverwarming als voor sanitair warm water. Wel is 

het tijdig bijkomend isoleren van gebouwen nodig om gasketels die aan het einde van hun 

levensduur zijn stelselmatig mee uit te faseren. Anders zullen de investeringskosten hoger liggen 

doordat vervangingskosten zich opdringen voordat de gasketels als back-up obsoleet worden.  

 

Het verder onderzoeken van de piste m.b.t. warmtenetten is dus aangewezen. Wel dient 

opgemerkt te worden dat timing en financiering cruciaal zijn in dit energieconcept. Eind dit jaar 

moet – in geval een samenwerking met AGC wordt opgezet - de warmtewisselaar reeds 

geïntegreerd zijn in de productieplant, wat betekent dat er reeds contractuele garanties moeten 

zijn tussen de leverancier en de toekomstige afnemers van warmte.  

 

Hiernaast dient in acht genomen te worden dat elk jaar dat het duurt om de gebouwen aan te 

sluiten op het warmtenet, de periode dat er zekerheid over de levering van restwarmte is verkort. 

Ook kan de innovatiegraad van dit scenario beperkt worden genoemd, gezien het aantal bestaande 

warmtenetten gevoed met restwarmte in Vlaanderen. 

 

Innovatieniv. scenario: 

Laag (er zijn al 

verschillende projecten 

met restwarmte) 

Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 7: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (kost deels t.a.v. 

Provincie,  

0 €/MWh, enkel 

meerkost & inclusief 

subsidies) 

1.100 57 19 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 

Piste 2: Aanwenden van riothermie op een warmtenet 
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Rekening houdende dat er een warmtenet is op de site, kan riothermie een interessante piste zijn 

indien deze mee kan geïntegreerd worden met de renovatie van de hoofdafvoerleiding van 

afvalwater. Gezien er heden geen warmtenet is op de site, is dit scenario niet relevant om heden 

verder te beschouwen . 

 

Innovatieniv. scenario: 

Medium (er zijn slechts 

enkele 

riothermieprojecten) 

Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 10: Kleinschalig 

warmtenet aansluiten 

op de hoofdafvoer via 

riothermie (excl. kost 

warmtenet én simultane 

renovatie riool) 

99 5  22 5 

 
 

Piste 3: Toepassen van warmtepomppanelen 

 

Rekening houdende dat de prijs van PVT kan dalen, kunnen warmtepomppanelen relevant worden 

geacht om gebouwen individueel te verwarmen. Bijkomend zorgt de elektriciteitsproductie voor 

een grote daling in primaire energie op de site.  

 

Echter, dit concept kan enkel worden toegepast waar geen beschaduwing is. Dit wil zeggen dat 

deze technologie slechts voor een gedeelte van de site kan worden toegepast. Hierdoor kan een 

subsidie als PIO onwaarschijnlijk worden geacht, gezien het innovatieve karakter de grote schaal 

zou zijn waarop de technologie zou worden toegepast. 

 

In afwachting van een sterke prijsdaling kan hierdoor worden geconcludeerd dat deze technologie 

voorlopig geen voorkeur krijgt op de site. Wel kan deze technologie een zekere innovatiegraad 

worden toegekend. 

 

Innovatieniv. scenario: 

Medium (deze 

technologie komt niet 

frequent voor) 

Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 17:  

Warmtepomppanelen 

aan vermoedelijke 

marktprijzen in nabije 

toekomst 

3.900 115 34 49 
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Piste 4: Toepassen van water-water warmtepompen 

 
Wat betreft warmtepompen zijn 2 scenario’s relevant. Voor de gebouwen gelegen dicht bij de 

zandputten wordt voorgesteld om met een water-water warmtepomp te werken die gebruik maakt 

van het aanwezige water in zandputten. Voor de gebouwen op een grotere afstand van de 

zandputten wordt voorgesteld om te werken met geothermische boringen. 

 
Rekening houdende dat subsidies voor de Call groene warmte worden binnengehaald, slechts 30 

% van het benodigde vermogen aan warmtepompen wordt voorzien, de passieve koeling van het 

systeem maximaal kan worden aangewend, ... kan dit concept worden toegepast met een 

aanvaardbare terugverdientijd (bepaalde onderdelen zoals de warmtepompen zullen aan 

vervanging toe zijn vooraf het bereiken van de terugverdientijd, maar verschillende componenten 

hebben een langere levensduur).  

 

Dit energieconcept kan gradueel op de site worden geïmplementeerd, en resulteert in een 

aanzienlijke primaire energiebesparing. Het nagaan van de geschiktheid van de ondergrond d.m.v. 

een pompproef zal toelaten te bepalen of BEO of KWO is aanbevolen voor de gebouwen gelegen 

op grotere afstand van de zandputten.  

 

Dit scenario kan een zekere innovatiegraad worden toegekend bij uitrol voor de gehele site.  

 

Innovatieniv. scenario: 

Medium (water-water 

WP aangesloten op 

vijvers zijn op deze 

schaal zeldzaam) 

Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 23: 

Geothermische 

warmtepomp (30% van 

het  vermogen van de 

site, afdekken 

koudevraag en inclusief 

subsidies) 

1.134 35 32 24 

Scenario 28: Water-

water warmtepomp 

gekoppeld aan zandput 

(30% van vermogen, de 

gebouwen het dichtste 

bij zandputten, 

afdekken koudevraag en 

inclusief subsidies) 

700 23 29 12 
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Conclusie 

 
Op basis van bovenstaande overzicht kan geconcludeerd worden dat volgende scenario’s relevant 

zijn om op te nemen in het beoogde stappenplan voor de implementatie van groene warmte 

technologieën: 

• De aanleg van een warmtenet naar de site van AGC of Sibelco (collectief systeem), 

waarna in situ de warmte via een warmtenet op de site wordt verdeeld tot aan alle 

gebouwen. 

• De plaatsing van water-water warmtepompen (individueel systeem), gekoppeld aan 

water uit de zandputten of geothermische boringen i.f.v. de locatie van het gebouw t.o.v. 

de aanwezige zandputten. 
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7.  Stappenplan 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het stappenplan beschreven waarmee de implemenatie van groene warmte 

technologieën kan worden aangevat.  

 

Hiervoor worden eerst de algemene principes geschetst, waarna deze concreet worden toegepast 

op de site uitgaande van de weerhouden scenario’s in het vorige hoofdstuk.  

 

7.2. Algemene principes stappenplan 

Hieronder worden de stappen besproken die worden voorgesteld voor het verdere 

implementatietraject. Hierbij zijn er verschillende stappen die aan de keuze van een 

aanbestedingstraject voorafgaan.  

 

Stap 1 - Uitbreiding technisch-economische analyse 

Ten eerste wordt er aangeraden om de technische-economische analyse uit te breiden. Hierbij zal 

het nodig zijn om een update te voorzien van bovenstaande berekeningen uit dit rapport en deze 

verder te detailleren. Interessant zou zijn om tijdens de meer gedetailleerde technisch-

economische analyse het toekomstige investeringsplan van de site in rekening te brengen. Dit laat 

toe om eventueel een gefragmenteerde energietransitie in te voeren. Voor de haalbaarheidsstudie 

dient een termijn voorzien te worden van 3 tot 9 maanden.  

 

Stap 2 - Analyse financieringspistes 

Daarnaast zal het belangrijk zijn om voor iedere optie de verschillende financieringspistes te 

onderzoeken om de haalbaarheid van de projecten te analyseren. Dit kan worden gedaan door 

contact op te nemen met verschillende externe stakeholders. In eerste instantie wordt er 

aangeraden om met de Provincie, Vlaamse overheid en ESCO’s contact op te nemen om hen op de 

hoogte te stellen van de mogelijke projecten die u in de nabije toekomst beoogt te realiseren. Met 

deze stakeholders kan ook de structuur van de aanbesteding worden besproken en de mogelijke 

financiering die ze zouden kunnen aanbieden ter ondersteuning van het project. De 

projectstructuur hangt af van verschillende factoren zoals de middelen en de expertise van de 

instantie. Besprekingen met de externe stakeholders zullen een goed zicht geven op de mogelijke 

subsidies, de specificaties van de verschillende subsidies en optioneel ook de nood aan externe 

financiering (bv. door banken) blootstellen.   
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Een mogelijke finacieringspiste is het aangaan van een lening bij een bank. Mits het over een 

publiek domein gaat is de procedure echter niet te vergelijken met een lening die een particulier 

of onderneming zou afsluiten. De provincie zal een aanbestedingsprocedure moeten doorlopen 

om deze financiering te verkrijgen. Dit betekent dat de publieke instantie de omvang van de lening 

en het gewenste rentetarief al kan vastleggen. Afhankelijk van de omvang van de lening zal de 

aanbesteding moeten worden bekendgemaakt, namelijk vanaf deze 209.000 euro (excl. BTW) 

overschrijdt. Zelfs indien er geen bekendmaking nodig is moeten minstens 3 banken worden 

gecontacteerd.  Voor de procedure wordt verwezen naar 7.3.1. waar een algemeen stappenplan 

van een openbare aanbesteding wordt uiteengezet. Er wordt echter aangeraden om juridisch 

advies in te winnen omwille van de specifieke aard van leningopdrachten.  

 

Voor het aanvragen van subsidies wordt er aangeraden om contact op te nemen met Departement 

Omgeving, VEA, Fluvius of Vlaio. Hoewel Vlaio voornamelijk focust op ondernemingen, hebben zij 

wel een goede kennis van alle mogelijke subsidiemogelijkheden en kan een verkennend gesprek 

met hen interessant zijn. Deze instanties kunnen reeds informatie verschaffen rond de criteria en 

voorbeelden geven van hoe de ingediende subsidie aanvraag er moet uitzien. 

 

De mogelijkheid om een ESCO-overeenkomst te sluiten kan ook bekeken worden. Hieruit volgt dat 

de investeringskost (gedeeltelijk) zal gedragen worden door een derde partij waarmee een 

afbetalingsperiode wordt afgesproken. Uit voorgaande projecten valt af te leiden dat dit vaak een 

win-winsituatie is voor zowel de eigenaar van het gebouw/de installatie, als voor de ESCO. De 

eigenaar bespaart energie door de hernieuwde infrastructuur en dient in principe op voorhand 

geen investeringsgeld ter beschikking te stellen. De ESCO, die de investering in 

energiebesparingsmaatregelen (of hernieuwbare energietechnologie) bekostigt, ontvangt een 

vergoeding voor de gerealiseerde besparingen (of energieproductie/geleverde warmte). Indien de 

ESCO er niet in slaagt de beloofde energiebesparingen (i.e. de rendementsgarantie) te realiseren, 

dient hij het verschil tussen de werkelijke en de beloofde besparingen te vergoeden (~malus). 

Anderzijds kan de ESCO bij meer gerealiseerde energiebesparingen een bepaalde bonus worden 

toegekend. De ESCO draagt met andere woorden het investeringsrisico. Tevens zal rekening 

moeten worden gehouden met mogelijke fluctuaties in de prijs van gas en elektriciteit: ook 

hiervoor zou de ESCO het risico kunnen dragen. Bij de aanstelling van een ESCO door een overheid 

zal desgevallend ook rekening dienen te worden gehouden met de wetgeving 

overheidsopdrachten en zal een aanbestedingsprocedure moeten worden uitgeschreven.  

 

Voor het uitdiepen van de financiële opties wordt een termijnsperiode van 1 tot 3 maanden 

voorzien.  
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Stap 3 – Opzetten geschikt juridisch kader 

Ook het juridisch luik kan belangrijk zijn bij bijvoorbeeld de optie rond het warmtenet en natuurlijk 

bij het opstellen van de aanbesteding. Zo kan het Zilvermeer zich laten adviseren bij het opmaken 

van de verschillende documenten in het kader van deze procedures zoals het bestek, de 

selectieleidraad, het selectie- en gunningsverslag. Daarnaast kan er ook best advies ingewonnen 

worden omtrent de keuze van de procedure voor het gunnen van het desbetreffende 

overheidscontract. 

Bij de keuze van de aanbestedingsprocedure en het assisteren in de opmaak van de bijkomende 

opdrachtdocumenten, zullen onder meer volgende elementen aan bod dienen te komen:  

• Bepalen van de behoeften van de Provincie Antwerpen, dit omvat onder andere de 

vraag of er opties of varianten voorzien dienen te worden in het bestek, wat de 

gewenste timing en procedure is, hoe de scope van de overheidsopdracht het best kan 

worden afgebakend, etc. 

• Opmaken in samenspraak met de Provincie Antwerpen en het Departement Economie 

van de voor de opdracht noodzakelijke opdrachtdocumenten (bestek, selectieleidraad, 

technische specificaties, …). Dit omvat o.a. het vaststellen van de selectie- en de 

gunningscriteria, het vastleggen van de beoordelingsmethode voor deze criteria en het 

bepalen onder welke voorwaarden het contract zal uitgeoefend worden op basis van het 

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten. 

• Analyse van de door de inschrijvers ingediende offertes en het opstellen van het 

bijbehorende selectie- en gunningsverslag. Dit omvat eveneens het beantwoorden van 

potentiële vragen van inschrijvers en het begeleiden van de Provincie Antwerpen in het 

eventueel opvragen van bijkomende (selectie)documenten. 

• Opstellen van de finale brieven ter kennisgeving aan de inschrijvers, evenals het 

opstellen van de eventueel benodigde volmachten om het selectie- en gunningsverslag 

en de brieven ter kennisgeving te ondertekenen. 

Het opstellen van de aanbesteding kan 2 tot 4 maanden in beslag nemen i.f.v. de complexiteit en 

de betrokken (externe) stakeholders en de fasering die wordt toegepast. De aanbesteding zelf 

loopt meestal meerdere maanden om alle spelers een kans te geven zich in te schrijven op de 

opdracht én het nodige onderzoek te voeren om een accurate prijsraming te kunnen leveren. Na 

het toewijzen van de aanbesteding, kan dan overgegaan worden tot het uitvoeren van de werken.  
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7.3. Concrete toepassing van het stappenplan  

Hieronder worden de bovenstaande stappen toegepast op de concrete weerhouden scenario’s. 

Zoals geduid in hoofdstuk 6 betreffen dit 2 scenario’s: 

• Weerhouden scenario 1: De aanleg van een warmtenet naar de site van AGC of Sibelco 

(collectief systeem), waarna in situ de warmte via een warmtenet op de site wordt 

verdeeld tot aan alle gebouwen. 

• Weerhouden scenario 2: De plaatsing van water-water warmtepompen (individueel 

systeem), gekoppeld aan water uit de zandputten of geothermische boringen i.f.v. de 

locatie van het gebouw t.o.v. de zandputten.  

Hierbij kan het tweede scenario steeds worden uitgevoerd indien voor het eerste scenario bv. geen 

akkoord met interne of externe stakeholders wordt gevonden. Hierdoor is het aangewezen eerst 

na te gaan of het scenario 1 de voorkeur krijgt alvorens de implementatie van scenario 2 op te 

starten. 

 

 

Figuur 36: Schematische aanpak om eerst het uitkoppelen van restwarmte van de site AGC of Sibelco 
grondig te onderzoeken alvorens over te gaan tot de implementatie van individuele systemen 
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7.3.1. Warmtenet gevoed met restwarmte (weerhouden scenario 1) 

 

Rekening houdende met het significante potentieel van restwarmte in de buurt van het Zilvermeer, 

is het grondig evalueren van dit scenario aanbevolen. Deze vorm van duurzame warmte kan niet 

enkel voor het Zilvermeer van groot belang zijn komende decennia, ook kan de Provincie 

Antwerpen met de uitrol van een dergelijk warmtenet een grote rol spelen in de energietransitie 

t.a.v. actoren op zijn grondgebied.  

 

Hieronder worden de relevante stappen voor de implementatie van een warmtenet gevoed met 

restwarmte inhoudelijk geschetst.  

 

Technisch-economische haalbaarheidsanalyse  

Als eerste stap zal het Zilvermeer de technisch-economische haalbaarheidsanalyse verder moeten 

detailleren. De verschillende scenario’s onder restwarmte die in dit rapport zijn opgenomen, 

kunnen verder uitgebreid worden op basis van gesprekken met andere stakeholders in het project. 

Zo kan er gedacht worden om ook andere domeinen of andere huishoudelijke/tertiaire gebouwen 

aan te sluiten op dit warmtenet. De eerste stap is dus het opzetten van gesprekken met alle 

stakeholders en het definiëren van het meest economisch voordelig/haalbaar scenario voor het 

Zilvermeer.  

 

Hierbij dient de analyse te worden uitgebreid te worden met onderhoudskosten, de verdeling van 

de kosten, de finale warmteprijs, etc. Zo dienen verschillende opties geanalyseerd te worden, zoals 

bv. het zelf in dienst nemen van mensen om het warmtenet te onderhouden en operationeel te 

maken, of de voorzienende faciliteit van de restwarmte dit op zich te laten nemen, of een 

onafhankelijke partij aan te duiden die hiervoor zal instaan.  

 

Tijdens de onderhandeling met mogelijke partners en de faciliteit waarvan de restwarmte 

afkomstig is, kan dit scenario steeds worden aangepast om het meest voordelige/haalbare 

scenario voor de site van het Zilvermeer op te stellen. Eenmaal dit scenario is gevonden, dienen 

de onderhandelingsprocedures te starten om dit scenario te behalen.  
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Onderhandelingsprocedure 

De onderhandelingsprocedures zullen bestaan uit het schriftelijk vastleggen van de afspraken 

tussen de verschillende partijen. Hiervoor wordt aangeraden dat er juridische bijstand wordt 

verleend aan het Zilvermeer gezien de zeer specifieke materie. Belangrijk hierbij zal zijn dat alle 

betrokken partijen samen tot een overeenkomst komen waarbij de tijdlijn, kosten en 

financiëringsopties worden besproken.  

Belangrijke onderwerpen om te bespreken vooraleer over te gaan tot een aanbesteding worden 

hier opgelijst:  

 

1. Wat is de totale gegarandeerde capaciteit en is er een alternatieve energiebron nodig?  

2. Wat is de totale benodigde lengte van het warmtenet? 

3. Wanneer kan een afkoppeling worden geplaatst?  

4. Wie zal verantwoordelijk zijn voor het operationele deel van de opdracht?  

5. Welke prijs wordt gevraagd voor de restwarmte? 

6. Wie onderzoekt de mogelijkheden voor subsidies?  

 

Aanbestedingsprocedure 

Nadat er werd gekozen voor een bepaald aanbestedingsproject begint de voorbereiding van de 

onderhandelingsprocedure met de gekozen instantie. De onderhandelingsprocedure voor dit 

traject kan idealiter uit 3 fases bestaan, genaamd prekwalificatiefase, offerte fase en de 

onderhandelingsfase. Deze fases worden elk apart besproken om een zo duidelijk mogelijk 

overzicht te geven van de te ondernemen stappen onder elke fase. Om de onderhandelingen zo 

positief en vlot mogelijk te laten verlopen moeten er enkele voorbereidende stappen worden 

ondernomen.  

 

Ten eerste moet er een prekwalificatiedocument worden opgemaakt, hiermee wordt een 

document bedoeld waar verschillende criteria worden uiteengezet ter filtering van de aanbieders. 

Dit heeft als bedoeling het aantal aanbieders terug te brengen tot bv. 4 of 5.  Zo kunnen er 

minimum eisen worden gesteld m.b.t. de expertise van de aanbieders op vlak van warmtenetten, 

de visie die de aanbieder heeft op het project en of deze samenvalt met de visie van de Provincie, 

... Naast deze prekwalificatie van de aanbieders moet er ook een scorematrix worden opgesteld 

om weer te geven welke aspecten het belangrijkst worden geacht bij dit project zodat de 

aanbieders zich hierop kunnen afstellen. De scorematrix wordt gebaseerd op kwalitatieve, 

economische en technische voordelen. Indien deze documenten zijn afgerond kan de opdracht 

worden aangekondigd. Om de procedure zo efficënt mogelijk te maken moet er ook een 

tijdschema worden opgesteld voor de gunning.  

  

  



 

 

 

 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer - Groene warmte - State of the Art - PR111787 

FINAAL – CONFIDENTIALITEIT: ALGEMEEN PUBLIEK 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer 

Groene warmte - State of the Art 

Jérémie De Clerck, Joerie Alderweireldt, Arne Platteau, Esmeralda Jesoirens – 02/10/2019 - Finaal 

85 

Prekwalificatiefase 
 

In deze fase wordt normaal voor het eerst contact gemaakt met geïnteresseerde aanbieders. Op 

grond van discussies met aanbieders kunnen er aanpassingen worden gemaakt aan de 

scorematrix en extra informatie worden gegeven aan de aanbieders m.b.t. de verwachtingen of 

andere vragen die de aanbieders hebben m.b.t. economische en technische aspecten. Er kan ook 

advies worden gevraagd van verschillende adviseurs om een beslissingsmodel op te stellen rond 

de scorematrix. Het is ook aangeraden contact op te nemen met juridische adviseurs naar 

aanleiding van klachten of bijkomende vragen van aanbieders. 

 

Nadat alle informatie werd verstrekt aan de aanbieders en ze hun concepten rond het project 

hebben ingediend dienen deze geëvalueerd te worden op basis van de scorematrix. De beste 

aanbieders worden dan geselecteerd en gevraagd een offerte in te dienen. 

  

Offerte fase 
 

De offerte fase ligt in lijn met de prekwalificatiefase, er worden namelijk verdere verduidelijkingen 

gegeven indien nodig, de scorematrix wordt afgerond en er wordt advies gevraagd voor het 

opstellen van het beslismodel en juridische ondersteuning voor klachten en/of vragen. 

 

De ingediende offertes worden vervolgens geëvalueerd en de kwalificaties van de aanbieders 

worden verder onderzocht ter beoordeling van hun profiel ten opzichte van het project. De 

aanbieders krijgen doorgaans nog opmerkingen voorgeschoteld m.b.t. hun offerte zodat ze een 

definitieve offerte kunnen voorleggen.  

 

Onderhandelingsfase (gunning van de opdracht) 
 

In de laatste fase worden er gesprekken gevoerd met de laatste aanbieder ter verduidelijking van 

het project en ter onderhandeling van het transactieobject, garanties, voorwaarden van voltooiing 

en sluitingsmechanismen en schadervergoedingen. Indien een akkoord wordt gevonden wordt de 

gunning ondertekend. 

 

Opstarten van de werken  

Na het kiezen van de aanbestedende partij, kunnen de werken beginnen.  

• Plaatsen van warmtenetleidingen over de hele site  

• Uitrollen van de warmtewisselaars  

• Verwijderen van verwarmingsketels  

  



 

 

 

 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer - Groene warmte - State of the Art - PR111787 

FINAAL – CONFIDENTIALITEIT: ALGEMEEN PUBLIEK 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer 

Groene warmte - State of the Art 

Jérémie De Clerck, Joerie Alderweireldt, Arne Platteau, Esmeralda Jesoirens – 02/10/2019 - Finaal 

86 

7.3.2. Water-water warmtepompen gekoppeld aan zandputten en geothermische 

boringen (weerhouden scenario 2) 

 

Als het eerste weerhouden scenario - het aansluiten van de gebouwen op een warmtenet voor de 

gehele site - niet de voorkeur krijgt, kan er voor het tweede weerhouden scenario worden gekozen. 

Dit scenario is een alternatieve oplossing om de gebouwen van duurzame warmte te voorzien, 

waarbij via individuele water-water warmtepompen een oplossing wordt gekozen los van fossiele 

brandstoffen. 

 

Hieronder worden de relevante stappen voor de implementatie van deze warmtepompen 

inhoudelijk geschetst.  

 

Haalbaarheidsstudie 

Als eerste stap zal het Zilvermeer een verdere economische analyse dienen uit te voeren. Deze kan 

beginnen met een update van bovenstaande berekeningen uit dit rapport. Om de technisch-

economische analyse waardevoller te maken, zou het interessant zijn om in meer detail te bepalen 

welke technologie waar precies de voorkeur krijgt. D.w.z. dat de analyse zoals gevisualiseerd in 

figuur 35 verder wordt verfijnd op basis van de preciese tracées die haalbaar worden geacht voor 

ondergrondse leidingen. 

  

Hierna kan dan de warmtevraag van de verschillende clusters worden bepaald, waarmee het type 

warmtepomp en het benodigde vermogen kan worden bepaald. Aan de hand van deze 

karakteristieken kan de kostprijs van de warmtepomp en het leidingennet meer nauwkeurig 

worden ingeschat. Ook kan in deze fase een bodemonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen 

indien deze geschikt is voor KWO. Indien het bodemonderzoek een positieve uitkomst heeft kan 

voor een open systeem worden gekozen, indien niet krijgen gesloten boringen de voorkeur.  

 

Wetende dat de site van het Zilvermeer de komende jaren zal gaan investeren in renovatiewerken 

of het zetten van nieuwbouw, is het aangewezen om de investeringen in de installaties en 

benodigde infrastructuur hieraan te linken. Zo werken warmtepompen doorgaans met lage 

temperatuur verwarming (LTV) en is gebouwschilisolatie belangrijk om een zo hoog mogelijk 

rendement te halen. Indien dit nog niet aanwezig is in de huidige infrastructuur is het interessanter 

om de warmtepompen slechts te installeren nadat de renovatiewerken en/of nieuwbouw afgerond 

zijn. Dit zal zorgen voor een graduele energietransitie maar ter gelijkertijd ook de meest 

economisch draagbare optie.  
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Aanbestedingsprocedure 

Vooraleer een aanbesteding publiek te maken dient de site een analyse te maken over de tijdsduur 

van het project. Indien wordt gekozen voor een graduele aansluiting op warmtepompen kan het 

interessant zijn om de hele renovatie over verschillende aanbestedingen te verspreiden. Dit geeft 

de mogelijkheid om steeds de meest rendabele aanbieder te kiezen en rekening te houden met 

eventuele prijsdalingen. Deze optie maakt het ook mogelijk om rekening te houden met geplande 

renovatie- of nieuwbouwprojecten zodat alles op elkaar is afgesteld. 

 

Nadat er werd gekozen voor een bepaald aanbestedingsproject begint de voorbereiding van de 

onderhandelingsprocedure met de gekozen instantie. De onderhandelingsprocedure bestaat uit 3 

fases, genaamd prekwalificatiefase, offerte fase en de onderhandelingsfase. Voor de details van 

deze fasen van de aanbestedingsprocedure wordt verwezen naar de stappen uitgezet in punt 

7.3.1. 

 

Opstarten van de werken  

Door het maximaal koppelen van de warmtepompen aan geplande nieuwbouw- en 

renovatietrajecten, zal de opstart van de werken geïntegreerd met andere verbouwingswerken 

verlopen. 
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8.  Conclusie  
Dit rapport is opgemaakt in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), 

beheerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. In dit programma is een 

minicompetitie gelanceerd binnen de raamovereenkomst voor marktconsultaties met naam 

“Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van een voortraject voor een innovatieve 

overheidsopdracht: Hoe de energietransitie voor het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer realiseren”. 

 

Concreet is de vraag m.b.t. energietransitie van het Zilvermeer gesteld door de Provincie 

Antwerpen, waarna deze is aanbesteed door PIO. Het Provinciebestuur Antwerpen streeft ernaar 

om op termijn de eigen gebouwen enkel nog met groene warmte te verwarmen en alle fossiele 

brandstoffen daarvoor te elimineren. Het PIO-project Energietransitie Zilvermeer vormt hierin een 

pilootsite. Voor deze site worden opportuniteiten voor de omschakeling van fossiele brandstoffen 

naar volledig duurzame energiebronnen onderzocht.  

 

Op dit bestek hebben PwC en 3E ingeschreven, met dit rapport als resultaat. Het rapport behandelt 

in de eerste plaats de voorstelling van de inschrijvers en het doel van de opdracht, gevolgd door 

een overzicht van relevante stakeholders en een beschrijving van potentieel relevante groene 

warmte technologieën. Hierna beschrijft het rapport de uitgevoerde technisch-economische 

analyse, en eindigt het rapport met een stappenplan om de energietransitie van het Zilvermeer 

aan te vatten. 

 

Van voorgenoemde stakeholders zijn volgende stakeholders – vrijblijvend en zonder verdere 

contractuele garanties – gecontacteerd:  

• Stakeholders met een aanwezigheid in de nabije omgeving van de site: Sibelco, Aquafin, 

AGC Sunparks en Kelvin Solutions. 

• Technologische stakeholders: Renson, Coretec, Ecovat, Biolectric, Mitsubishi 

Electric/MEHITS. 

• Onderzoek- en studiebureaus: VITO en Ingenium. 

 

Volgend op de gesprekken met stakeholders zijn groene warmte technologieën bestudeerd. Voor 

elk van de bestudeerde technologieën is de relevantie van de technologie geanalyseerd, specifiek 

rekening houdende met de karakteristieken van de site. Dit heeft geleid tot onderstaande 

overzicht. 
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Categorie Technologie  Beschrijving technolgie Relevantie voor 
Zilvermeersite 

ZONNE-ENERGIE Thermische zonnepanelen HOOG 

ZONNE-ENERGIE PVT HOOG 

ZONNE-ENERGIE Concentrated Solar Power (CSP) LAAG 

ZONNE-ENERGIE Seasonal Thermal Energy Storage (STES) MEDIUM 

BIOMASSA Biomassaketels MEDIUM 

BIOMASSA Biomassa WKK MEDIUM 

BIOMASSA Biogas installatie LAAG 

RESTWARMTE Riothermie MEDIUM 

RESTWARMTE Restwarmte uit industriële processen MEDIUM 

WARMTEPOMP Lucht-water warmtepomp MEDIUM 

WARMTEPOMP Water-water warmtepomp MEDIUM 

WARMTEPOMP Warmtepomp op hoge temperatuur HOOG 

WARMTEPOMP Ondiepe geothermie MEDIUM 

WARMTEPOMP Intermediaire en diepe geothermie LAAG 

WARMTEPOMP Warmtepomppanelen HOOG 

 

Van deze lijst zijn vervolgens de technologieën met het meeste potentieel weerhouden voor 

technisch-economische doorrekening. Hierbij zijn de technologieën met relevantie ‘laag’ niet 

weerhouden, als ook deze die gebruik maken van biomassa, omdat in situ reeds alle beschikbare 

biomassa wordt gebruikt voor andere doeleinden.  

 

Deze technisch-economische doorrekening heeft geleid tot het weerhouden van 2 scenario’s. 

Hierbij kan het eerste scenario getypeerd worden als een collectief concept, bestaande uit het 

aanleggen van een warmtenet op de site en tot nabijgelegen industrie waar restwarmte ter 

beschikking is. Het tweede scenario daarentegen bestaat uit 2 types water-water warmtepompen 

individueel per gebouw die functioneren in aanvulling van elkaar. Zo is het dicht bij de zandputten 

interessant om warmtepompen te weerhouden die gebruik maken van het water uit de 

zandputten, terwijl op grotere afstand van de zandputten geothermische boringen de voorkeur 

krijgen. 
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Innovatiegehalte 

scenario: 

Laag (er zijn al 

verschillende projecten 

met restwarmte) 

Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 7: Afkoppelen 

restwarmte t.a.v. gehele 

site (kost deels t.a.v. 

Provincie,  

0 €/MWh, enkel 

meerkost & inclusief 

subsidies) 

1.100 57 19 46 (met PE 

restwarmte = 0) 

en 14 (met PE 

restwarmte EPB) 

 

Innovatiegehalte 

scenario: 

Medium (water-water 

WP aangesloten op 

vijvers zijn op deze 

schaal zeldzaam) 

Beschouwde 

investering 

(k€ excl. 

BTW) 

Bespaarde 

energiekost 

(k€/jaar) 

Terugverdientijd 

(jaar) 

Primaire 

energiebesparing 

(%) 

Scenario 23: 

Geothermische 

warmtepomp (30% van 

het  vermogen van de 

site, afdekken 

koudevraag en inclusief 

subsidies) 

1.134 35 32 24 

Scenario 28: Water-

water warmtepomp 

gekoppeld aan zandput 

(30% van vermogen, de 

gebouwen het dichtste 

bij zandputten, afdekken 

koudevraag en inclusief 

subsidies) 

700 23 29 12 

 

Voor beide scenario’s is hieropvolgend een stappenplan uitgewerkt dat toelaat de implementatie 

van groene warmte technologieën op de site mogelijk te maken. Hierbij wordt aanbevolen eerst 

na te gaan of het scenario 1 de voorkeur krijgt, alvorens elementen van scenario 2 te 

implementeren. Want de implementatie van scenario 2 is altijd mogelijk, terwijl scenario 1 

onderhevig is aan interne en externe stakeholders én de implementatie van scenario 2 de 

rentabiliteit van scenario 1 kan ondermijnen.  
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Voor het scenario met gebruik van restwarmte zijn hierbij volgende thema’s beschreven in het 

stappenplan:  

• Technisch-economische analyse: uitbreiden en verder detailleren van de haalbaarheid 

van het warmtenet.  

• Onderhandelingsprocedure: in dialoog gaan met de potentiële leveranciers van 

restwarmte en nabijgelegen actoren met een warmtevraag. 

• Aanbestedingsprocedure: opmaak van de nodige aanbestedingsdocumenten. 

 
Voor het scenario met indivuele warmtepompen wordt een vergelijkbaar traject voorgesteld: 

• Technisch-economische analyse: uitbreiden en verder detailleren van de precieze 

overgangszone tussen de twee types warmtepompen, ...  

• Aanbestedingsprocedure: opmaak van de nodige aanbestedingsdocumenten.  

 

Het fundamentele verschil bij dit scenario t.o.v. het eerste scenario is het ontbreken van het 

betrekken van externe stakeholders, én het koppelen van de opmaak van 

aanbestedingsdocumenten aan geplande renovaties en nieuwbouwprojecten. Doordat dit 

scenario individuele installaties omvat, is het mogelijk de nodige energietransitiemaatregelen 

gradueel te implementeren, in lijn met reeds geplande bouwprojecten op de site.  

 



 

 

 

 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer - Groene warmte - State of the Art - PR111787 

FINAAL – CONFIDENTIALITEIT: ALGEMEEN PUBLIEK 

 

 

PIO Energietransitie Zilvermeer 

Groene warmte - State of the Art 

Jérémie De Clerck, Joerie Alderweireldt, Arne Platteau, Esmeralda Jesoirens – 02/10/2019 - Finaal 

92 

Kwaliteitsinformatie 
 

 

 

 

Auteurs: 

Jérémie De Clerck, Joerie Alderweireldt, Arne Platteau, Esmeralda Jesoirens 

 

Nagelezen door: 

Joerie Alderweireldt  

02/10/2019 

 

Goedgekeurd door: 

Joerie Alderweireldt  

02/10/2019 

  

 

Template V.17 

GTC Version BE.NL.201704 

 

Vertrouwlijkheid van het document Omschrijving 

 

Door de klant genoemde personen Enkel bestemd voor voorafgaand benoemde personen binnen de organisatie van de klant, aangeduid in de distributielijst. 

Organisatie van de klant Enkel bestemd voor de organisatie van de klant. 

Klant en genoemde organisaties Enkel bestemd voor de organisatie van de klant & binnen genoemde organisaties, aangeduid in de distributielijst. 

Klant en relevante organisaties Enkel bestemd voor de organisatie van de klant & zover nodig voor de ontwikkeling van het project van de klant. 

Algemeen publiek Bestemd voor het brede publiek. 

Intern gebruik Enkel bestemd voor 3E collega's. 


