WARMTENET
ROESELARE
‘Uitbreiding tot grootste
warmtenet in België (44km)’

WARMTENET
ROESELARE
Situatieschets

Het warmtenet in Roeselare werd in
1986 aangelegd door de intercommunale
Milieuzorg Roeselare en Menen (MIROM)
en gebruikt restwarmte die afkomstig is
van de afvalverbrandingsinstallatie. De
eerste 22 jaar werd het warmtenet gebruikt
om voornamelijk publieke gebouwen van
warmte te voorzien zoals het zwembad,
de toenmalige Heilig-Hartkliniek en een
aantal scholen.
In 2010-2011 werd het warmtenet uitgebreid
met enerzijds een uitbreiding van de
zuidelijke ader naar het woonzorgcentrum
Zilverberg (2010 – zuidelijk traject)
en anderzijds een nieuw net naar de
verkaveling Licht en Ruimte (2011). Deze
nieuwe
stadsontwikkelingsprojecten
positioneren zich als respectievelijke
duurzame wijk en uniek milieuproject
omwille van het warmtenet. Na uitbreiding
had het warmtenet ongeveer 15 km leiding.
Vanaf 2015 zal dit warmtenet verder

worden uitgebreid met 29km leiding,
waardoor het met voorsprong het grootste
warmtenet van België wordt met in
totaliteit 44 km. Het net wordt uitgebreid
met een noordelijke ader, waarmee
MIROM de KMO-zone Schiervelde (18 ha,
ongeveer 30 bedrijven) bedient. Eandis
zal deze ader verder verbinden met een
nieuwe verkaveling met 1.000 woningen
(Gitsestraat-Honzebroekstraat). Voor de
westelijk gelegen glastuinbouwcluster
van 20 ha zal een volledig nieuwe leiding
worden aangelegd. Het oostelijk traject
wordt uitgebreid met een verbinding naar
het OCMW Roeselare, AZ Delta, een
aantal scholen en het woonproject Het
Laere.
Bij de realisatie van alle bovenvermelde
netten zal 90% van de restwarmte benut
zijn en wordt 15.136 ton CO2-uitstoot
vermeden. Dit is 4% van de totale CO2uitstoot van Roeselare. Het warmtenet

heeft een capaciteit om een equivalent van
1.400 gezinnen van warmte te voorzien.
In de toekomst zal het warmtenet
nog verder worden uitgebreid met
een warmtebuffer. Deze buffer vangt
fluctuaties in de warmtevraag op. Zo
wordt er warmte opgeslagen als de
warmteproductie van de ketels hoger is
dan de warmtevraag (overproductie). Met
deze warmtebuffer kunnen piekmomenten
in de wintermaanden worden opgevangen.
Momenteel bedraagt het piekvermogen
van het warmtenet 14MW en hebben de
ketels een vermogen van 18MW waardoor
buffering niet nodig is. Met de geplande
uitbreidingen
zal
de
warmtevraag
verdubbelen. Zonder buffering zou het
vermogen van de ketels onvoldoende zijn
om deze warmte op piekmomenten te
leveren.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet bestaat uit één of
meerdere centrale productie-eenheden
(warmtebronnen), die via een netwerk
van leidingen de warmte verdelen
naar de warmteverbruikers. Voor de
warmteproductie kunnen verschillende
bronnen worden gebruikt. Zo zijn er een

aantal duurzame warmtebronnen zoals
biomassa, geothermie en zonne-energie.
Er kan restwarmte worden gebruikt,
waarbij de warmte niet van een duurzame
warmtebron afkomstig is maar een
restproduct is dat bij industriële processen

en afvalverbranding vrijkomt. Zonder de
aanwezigheid van een warmtenet zou
die energie niet worden aangewend. Dit
bespaart energie en CO2-uitstoot t.o.v.
de situatie waarbij de restwarmte zou
worden geloosd.

Verkaveling Gitsestraat-Honzebroekstraat

V.U. Luc Martens, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
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Bestaande warmteleiding
Nieuwe leiding MIROM
Nieuwe leiding Eandis

www.warmtenetroeselare.be

OCMW Roeselare +
AZ Delta (campus Brugsesteenweg)
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Start warmtenet MIROM

2010-2011

Zuidelijke uitbreiding

• Reductie van 15.136 ton CO2-uitstoot
per jaar
• Reductie van 4% CO2-uitstoot
Roeselare door warmtenet tegen 2020

• Jaarlijks 66.000 ton afval
• 48% hernieuwbare energie

• Warmtenet: 27.000 MWh per jaar of
1.400 gezinnen
• Uitbreiding tot 44 km leiding

15

KM

2015

Noord-/West-/Oostelijke
uitbreiding

44
KM

• Aanleg warmtenet: € 1.000/m leiding
• Warmte volgens NMDA-principe
• EPB normen (45% hernieuwbare
energie /daling E-peil)

• Oudste deel warmtenet bestaat meer
dan 30 jaar
• Zeer onderhoudsvriendelijk
• Preventieve controle op lekken en
isolatiefouten via jaarlijkse thermografie

Stimuleren en ondersteunen
van warmtenetten vanuit het
Europese en Vlaamse beleid

Tot 2010 was er in België zeer
weinig interesse voor (commerciële)
warmtenetten. Dit komt voornamelijk door
het ontbreken van een regelgevend kader.
Sinds 2011 zijn er vanuit de Vlaamse
Overheid en Europa een aantal initiatieven
die de aanleg van warmtenetten reguleren
en stimuleren.
Vanuit Europa werd in 2012 de Europese
Energie-Efficiëntie Richtlijnen (EED –
Energy Efficiency Directive) uitgevaardigd
waarmee men o.a. efficiëntie in verwarming
en koeling wil stimuleren. De richtlijn
stelt dat uiterlijk op 31 december 2015
de lidstaten van de EU een uitgebreide
beoordeling moeten gereed hebben van
het potentieel voor warmtekrachtkoppeling
en stadsverwarming en -koeling. De EED
werd door Vlaanderen vertaald in lokale
actieplannen met een aantal concrete
maatregelen, met name het derde Vlaams
Actieplan voor Energie-Efficiëntie. Er zal
een warmte-atlas worden opgemaakt
en onderzoek gevoerd worden naar het
potentieel van warmtenetten in Vlaanderen.
Ook werd in 2013 in het Vlaams Actieplan
hernieuwbare energie 2020 uitgewerkt.

Hierin wordt de uitwerking van een duidelijk
beleidskader gesteld en de opbouw van een
warmtekaart voor Vlaanderen opgenomen.
Daarnaast werd in Vlaanderen in 2011
aan het energiedecreet een amendement
toegevoegd waarin gesteld wordt dat de
aanleg van een warmtenet een volwaardig
alternatief is voor de aanleg van gasnetten.
Hierdoor vervalt de verplichte aanleg van
een aardgasnet voor nieuwe gebouwen
waardoor de aanleg van een warmtenet
commercieel interessanter wordt.
Zowel Europa als Vlaanderen voorzien
in een aantal steunmaatregelen voor
warmtenetten. Europa heeft een aantal
subsidieprogramma’s zoals Intelligent
Energy Europe (IEE) en het Europese
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
die de ontwikkeling van warmtenetten
financieel kunnen ondersteunen.
In 2013 werd het Vlaams Klimaatbeleidsplan
2013-2020 opgesteld voor het stimuleren
van de ontwikkeling van warmtenetten
die technisch en economisch verantwoord
zijn. In kader van het actieplan ‘groene
warmte’ worden sinds 2014 jaarlijks
twee calls georganiseerd om projecten

van groene warmteopwekking (>1MW),
restwarmte uit de industrie of biomethaaninjectie financieel te ondersteunen. Voor
diverse projecten kunnen er regelmatig
nog andere steunmaatregelen vanuit
Vlaanderen worden aangewend zoals
demonstratiesteun. Voor de uitbreidingen
op het warmtenet heeft MIROM reeds
gebruik gemaakt van een aantal subsidies
en steunmaatregelen (zie financiering).
Er werd door de verschillende actoren
een breed samengesteld overlegplatform
opgericht, met name Warmtenetwerk
Vlaanderen (2011) met als doel warmte- en
koudenetten in Vlaanderen te stimuleren.
Hierbij wordt de kennis en visie van de
verschillende
actoren
(exploitanten,
financiers, aannemers, fabrikanten en
dienstenleveranciers
en
overheden)
gecentraliseerd en kan mee vorm gegeven
worden
aan
beleidsondersteunende
acties.

Ontwikkeling
Wetgevend kader
Onzekerheid
Uitblijven van een regelgevend kader in België rond warmtenetten:
• De rolverdeling voor warmteopwekking, warmtelevering of distributie is in tegenstelling tot elektriciteit- en gasnetten nog
niet gereguleerd. Dit zorgt voor onzekerheid voor de aanleg en toekomstige exploitatie van warmtenetten.
• Tot de aanpassing in het energiedecreet (2011) diende steeds een aardgasnet te worden aangelegd naast het warmtenet.
Dit maakte de aanleg van een warmtenet commercieel onhaalbaar.
Stimulering beleid
•
•
•
•
•

Europese Energie-Efficiëntierichtlijnen (art.14): Stimuleren efficiëntie in verwarming en koelen (2012)
Derde Vlaams actieplan Energie-Efficiëntie (2014)
Amendement energiedecreet: warmtenet als volwaardig alternatief voor aardgas (2011)
Vlaams Actieplan groene warmte (2011)
Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Stimulering subsidies
• Europese subsidieprogramma’s (vb. IEE en EFRO)
• Actieplan ‘Groene Warmte’: jaarlijkse call voor duurzame warmteopwekking en warmterecuperatie
• Steun Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Werkwijze uitbreiding warmtenet
Opstart
• Nood aan trekkers (gebruikers) voor de aanleg van een nieuwe warmtenet die ongeveer 80% van de warmtevraag voor de
nieuwe verbinding leveren.
• Haalbaarheidsstudie afname productie:
• Nieuwbouw: eenvoudig aansluiten (graafwerken) maar ongekend warmteprofiel is risico.
• Bestaande klanten hebben een gekend warmteprofiel maar aansluiten is moeilijker in bestaande infrastructuur.
• Haalbaarheidsstudie naar de uitvoerbaarheid van ondergrondse werken over het tracé van het warmtenet en goedkeuring
voor de aanleg van het warmtenet (bouwvergunning en eigendomsstructuur langs het gewenste tracé).
Aanleg
•
•
•
•

Keuze van de diameter en type leidingen is afhankelijk van de verwachte warmtevraag en afstand van het warmtenet.
Kostprijs aanleg hoofdleiding (DN 200 – DN 300) bedraagt ongeveer € 1.000 per m leiding.
Afwerking van het warmtenet is zeer belangrijk om lekken en warmteverliezen te voorkomen.
Zorg voor isolatie aan de verbindingen is zeer belangrijk aangezien het warmtenet na aanleg moeilijk gecorrigeerd kan
worden.

Onderhoud
Warmtenetten zijn onderhoudsvriendelijk en duurzaam: na 30 jaar zijn leidingen nog steeds in zeer goede staat. De toestand
van het warmtenet wordt jaarlijks via thermografisch onderzoek (infrarood) opgevolgd zodat mogelijke isolatiefouten of lekken
preventief worden opgespoord. Vooral veroudering ter hoogte van de moffen en aansluitingen van de leidingen dan wel door
aangebrachte schade van andere graafwerken.

Realisatie
Ontwikkeling nieuwe netten (vanaf 2015)
Traject Oost (7km)
Aanleg: MIROM
Trekkers project:

Andere gebruikers:

AZ Delta (ziekenhuis)

Laere (woonproject Matexi)

Traject Noord (14km)
Aanleg: Eandis en MIROM
Trekkers project:

Andere gebruikers:

1.000 nieuwe woningen Gitsestraat door Eandis

Nieuwe KMO-zone: Aanleg warmtenet door MIROM

Centrale buffering warmte
• Warmteproductie is 18MW.
• Warmtevraag is afhankelijk: van omgevingstemperatuur en
warmteprofiel klanten.
• Reserve warmte wordt gebufferd voor opvang warmtetekort
in geval van onderproductie.
• Huidige maximaal vermogen warmtenet is 14 MW
(geen buffering nodig). Uitbreiding zorgt voor een
verdubbeling van dit piekvermogen, ruim boven de 18MW
warmteproductie.
• Extra bedrijfszekerheid: back-up systeem bij klant
door bestaande aansluiting aardgas te behouden of bij
nieuwbouwprojecten te voorzien.

Financiering
Financiering warmtenet

€

•
•
•
•
•

Demonstratiesteun: Licht & Ruimte (VAE - Rationeel Energiegebruik)
Subsidie Glastuinbouwcluster Roeselare West (Klimaatbeleidsplan 2020, 2013)
Subsidie: KMO Schiervelde: € 120.000 (call ‘actieplan groene warmte’, 2014)
Subsidie: Traject Oost: € 731.00 (call ‘actieplan groene warmte’, 2015)
Kostprijs aanleg warmtenet: +/- € 1.000 per meter (DN200 – DN300)

Voordelen eindklant (financieel en EPB normen)

€

• Energie van warmtenet volgens NMDAprincipe (Niet Meer Dan Anders)
• Geen dubbele aansluiting warmte- en
aardgasnet meer verplicht

• Positieve invloed voor behalen van EPB
normen (externe warmte)
• Biomassa (aandeel organisch-biologische
grondstoffen): behalen van 45% aandeel
hernieuwbare energie
• Restwarmte: daling E-Peil d.m.v. primaire
energiefactor

Energie
Warmtebron
• Restwarmte afvalverbranding MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen)
• 18 MW constant thermisch vermogen ketels

Invloed uitbreiding warmtenet

Besparing 15.136 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met 4,2% van totale CO2-uitstoot Roeselare

Warmtetransport
• Uitbreiding met ongeveer 29 km leiding
• Temperatuur water: 110°C (warmtenet) , 40°C (serres) en 85°C (residentieel)

Kritische Succesfactoren en Knelpunten project
SUCCES

• Nood aan trekker voor het project
• Investeringsvisie op lange termijn: hoge
aanlegkost maar beperkt onderhoud
• Financiële steun vanuit Vlaanderen voor
projecten rond groene/duurzame warmte via
het actieplan groene warmte

Stakeholders
MIROM

Eandis

• Onzekerheid door ontbreken van
regelgeving op dit moment
• Complexe aanleg: juridisch moeilijk door
de eigendomsrechten op het terrein (vb.
doorkruisen privégronden), rekening houden
met variërende condities ondergrond,...

COLOFON

JULI 2015
Uitgegeven door de POM Oost-Vlaanderen
Verantwoordelijke uitgever:
Filip Laureyns, algemeen directeur
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Een digitale kopie van dit document kan
worden gedownload via: www.pomov.be
Verdere informatie / inlichtingen:
btm@pomov.be
(BedrijvenTerreinManagement – POM
Oost-Vlaanderen)

De opmaak van deze projectfiches werd geïnitieerd door
de POM Oost-Vlaanderen en werd mogelijk gemaakt met
middelen beschikbaar via het project Samen Duurzaam
Industrieel Bouwen. Dit valt onder de uitvoering van het
EFRO Doelstelling 2-programma met co-financiering uit het
Hermesfonds.
Looptijd van het project: 01/01/2014 – 30/06/2015
Omvang EFRO-subsidie: € 153 000
De projectfiche werden opgesteld door EY, in samenspraak
met de POM Oost-Vlaanderen en met input van de
relevante partners per beschreven project.

Projectgegevens MIROM - Eandis
Adres: Regio Roeselare
Ontwikkelaar: MIROM - Eandis

Nuttige links
• Stad Roeselare – Warmtenet: http://www.roeselare.be/
inwoners/wonen/energie/warmtenet-roeselare
• MIROM: http://mirom.be
• Warmtenetwerk Vlaanderen: http://www.warmtenetwerk.
nl/home/home-vlaanderen
• Informatiefolder Warmtenetten: http://www.ode.be/
images/warmtenetten/WNVL_infofolder_v4_140304.pdf
• Subsidie Call Groene Warmte, Restwarmte, Methaan:
http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte
Bronvermelding fotomateriaal:
1. http://www.warmtenetroeselare.be
2. http://www.energysavingpioneers.be
3. http://www.architectura.be

Tijdelijk samenwerkingsverband
Ontwikkeld door		
Projectpartner

