
Warmte Verzilverd bv
We verwarmen liever huizen dan onze 
planeet. 



Agenda van de avond

• Voorstelling van het project– Warmte Verzilverd
• Technisch ontwerp – Kelvin Solutions
• Verloop van de werken – Denys
• Vragen en antwoorden
• Oproep deelname – ZuidtrAnt-W

 



Warmte Verzilverd – Wie zijn we?



Wat willen we aanpakken?



Om dit te bereiken:

• Milieu: verbetering luchtkwaliteit

• Klimaat: meewerken aan een CO2-neutrale samenleving

• Maatschappelijk: verbeteren van wooncomfort, vermindering van fileproblemen,  
potentiële winsten lokaal en bij de burger houden 



Om dit te bereiken:



Energiecoöperatie – Hoe werken we?

Illustraties gemaakt door Greenpeace



Energiecoöperatie

Wat is een energiecoöperatie?

• Coöperatieve vennootschap (cv) van burgers

• Democratische structuur – ICA-principes (1 stem per cooperant, niet per aandeel)

• Duurzame economie ten dienste van mens, maatschappij en planeet

• Ecologische en maatschappelijke impact boven financiële winst

• Lokale projecten en participatie – circulaire economie



Wat doen we?



Wat doen we?

Wat doet een energiecoöperatie?

• Financieren, plannen, uitvoeren en beheren van duurzame energieprojecten 

 zon, wind, water, biomassa, warmte

• Adviseren, begeleiden en uitvoeren van energetische renovaties

• Aanbieden van duurzaam deelvervoer (auto’s, fietsen)

• Financieel: potentiële winsten lokaal en bij de burger houden.



Het Agfa-Minerve warmtenet

Samenwerken aan groene warmte van de 
toekomst



Wat is een warmtenet?



Historiek



Principes en garanties

Bevoorradingszekerheid ofwel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal 
nooit zonder verwarming of warm water vallen.

Rechtstreekse burgerparticipatie: 
• via de energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower
• mee investeren =  mede-eigenaar = mee inspraak krijgen = mee delen in de winst.

100% duurzaam: het warmtenet wordt uitsluitend gevoed door een combinatie van 
restwarmte (en hernieuwbare energie als backup).

Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch vlak.



Agenda van de avond

• Voorstelling van het project– Warmte Verzilverd
• Technisch ontwerp – Kelvin Solutions
• Verloop van de werken – Denys
• Vragen en antwoorden
• Oproep deelname – ZuidtrAnt-W

 



Traject – Deel 1



Traject – Deel 2



Overzicht traject



Distributiecentrale



Distributiecentrale



Distributiecentrale

 Planning (civiel)
 Augustus: Afbraak fundering

 1ste deel September: Plaatsing fundering

 2de deel september: Staalconstructie

 Oktober – November: Afwerking

 Oktober – November: afbraak buitenmuur

 November – december
 Buffertank

 Interne componenten
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Voorgeïsoleerde leidingen

 



Horizontaal gestuurde boring

 



Horizontaal gestuurde boring

 



Open sleuf

 



Fasering

 



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 0 (31 aug-6 sep) – VOOR 
START WERKEN



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 1 (7sep -13 sep) - 
VOORBEREIDING 



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 2 (14sep-20sep)– EERSTE 
BORING



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 2 (14sep-20sep)– EERSTE 
BORING 



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 3 (21sep-27sep)– TWEEDE 
BORING 



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 3 (21 sep-27 sep)– 
TWEEDE BORING 



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 4 T.E.M. 8 – OPEN SLEUF



Ridder van Ranstlei

 

WEEK 4 T.E.M. 8 (28sep-25okt)– 
OPEN SLEUF



Ridder van Ranstlei

 



Contact

 

werfinfo@warmteverzilverd.be 
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?

Vragen en antwoorden
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