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FOSSIELVRIJ GEBOUWEN 
VERWARMEN EN KOELEN IN 2050

6de Energie Debat 6 December 2021

 Waar gebruik van een collectief systeem toelaat om lokaal restwarmte te 
valoriseren kunnen woningen, op voorwaarde van een voldoende 
geconcentreerde warmtevraag, aangesloten worden op een warmtenet.

 Op andere locaties zal de warmtevraag geëlektrificeerd worden via een 
warmtepomp systeem

 Wat is technisch haalbaar en wat zijn mogelijke technieken

 Wat betekent de verschuiving van een belangrijk deel van de CO2 uitstoot van 
gebouw- naar elektriciteitssector in het licht van het EU ETS mechanisme?

 Mogelijke aanpakken

2

UITGANGSPUNTEN

1

2



6/12/2021

2

CONTEXT: ENERGIEVECTOREN
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725 TWh
Primair

85,4 TWh 
Elektrisch

100% ELECTRIC???

4

Directe uitstoot van een stad of gemeente:
Gebouwen
Mobiliteit

ENERGIEVERBRUIK IN DE MAATSCHAPPIJ
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Van Hove, M., Delghust, M., Janssens, A. (2021). \Analyse naar de haalbaarheid van statistische modellen
die energiegebruik in woningen kunnen voorspellen op basis van gebouwparameters"

ENERGIEVERBRUIK IN WONINGEN
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Vermogen versus Energie: 26,5GW vs 85,4TWh*/jaar

*1 TWh = 1.000 GWh = 1.000.000 MWh = 1.000.000.000 kWh
https://www.febeg.be/statistieken-elektriciteit

ENERGETISCHE RANDVOORWAARDEN

All Electric op basis van 100% hernieuwbare niet haalbaar tegen 2030
 Utiliteit van hernieuwbare is laag  (Thermische?) opslag, warmtenetten?
 Nood aan flexibiliteit  Moduleerbare warmtepompen

5

6



6/12/2021

4

7

 Warmtepomp gevoed uit elektriciteitsnet of uit RES + Opslag
 Warmtenet in geval van restwarmterecuperatie

WARMTEPOMPEN EN WARMTENETTEN
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 Huidig gasverbruik en zijn overeenkomstige CO2
uitstoot kan aanzienlijk dalen indien we overstappen 
naar warmtepompen. 

 Hoe hoger de penetratiegraad hoe meer flexibiliteit 
kan ingezet worden om vraag aan aanbod te 
voldoen.

 Momenteel is er een te laag aantal digitale meters 
om concrete uitspraken te doen hoeveel dit zou 
kunnen opbrengen voor Vlaanderen

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Other_publications/Warmt
e_en_Flexibiliteit_Analyserapport_TenneT_ETOP.pdf

WARMTEPOMPEN EN FLEXIBILITEIT
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 Faciliteer en stimuleer investeringen in zowel 
distributienetwerken voor elektriciteit, (syn)gas en warmte

 Concrete afspraken met de netwerkbeheerders voor het 
faciliteren van de elektrificatie en warmtenetten al dan niet (syn) 
gas netwerken

 Flexibiliteit door macht van het getal bij residentiële 
eindverbruikers  Wettelijk kader?

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=20914&language_code=NED# - Baringa studie

INFRASTRUCTUUR EN INTELLIGENTIE
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 Is misschien bredere denken in termen 
van (syn)gassen een alternatief voor 
bredere uitrol warmtenetten of CO2 arm 
gasgebruik.

INFRASTRUCTUUR EN INTELLIGENTIE

Joost Van Roost, Luc Van Nuffel, Pieter Vingerhoets
e.a., De rol van gas in de Belgische energietransitie – Aardgas en Waterstof,
© Copyright 2020 KVAB KVAB Standpunt 69, 2020.
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Subsidies
Sensibilisering Taxen

&
Heffingen

STIMULEER VERSTANDIG GEBRUIK
Hoe warmtevraag gemotiveerd met warmtepomp bekomen
Technische vereisten: Verwarming

Verwarmingen koeling
Flexibiliteit
Dimensionering
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Investeer in de jeugd als elektrotechnieker, sanitaire installateur en garagehouder van de 
toekomst om ze klaar te maken voor de implementatie van flexibele verwarmingsinstallaties, 
gebruik van hernieuwbare energie, opslag & laadinfrastructuren, technische ondersteuning en 
onderhoud van elektrische en thermische installaties van morgen.

UITDAGING: TECHNOLOGISCHE OPLEIDING

Oproep FEE & Techlink https://youtu.be/kCwCtxXjXXc
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 Op korte tot middellange termijn zal aansluiten van WP voor particuliere 
bestaande installaties uitdaging vormen, gezien bouwtechnische isolatie 
uitdagingen.

 Warmtenetten enkel interessant als er restwarmte in de omgeving is, anders 
investeringen te groot

 Elektrificatie dient verstandig te gebeuren met grote nadruk op flexibiliteit, zonder 
hierbij té ver te gaan.

 Groot potentieel aan flexibel besturen van residentiële consumptie door 
integratie van PV, EV & opslag en warmtepompen om totaal verbruik te 
beheersen en te sturen –> Uitdaging voor regelgeving

 Technisch geschoold personeel blijft de grootste uitdaging voor de integratie

BEDENKINGEN

Prof. dr. ir. Jan Desmet - UGent
Voorzitter expertgroep ELEN

6de Jaargang Energiedebat
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