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Verloop event 

• Intro 

• Kansen voor duurzame energie op Kortrijk-Noord en 
Harelbeke-Zuid 

• Windenergie 

• Zonne-energie 

• Warmte-uitwisseling 

• Conclusies  

• Verdere aanpak 
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Intro  
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Wat moet je weten over het BISEPS-project? 

• Bedrijventerreinen zijn uitstekende locaties voor 
duurzame energie… maar weinig actie op het terrein 

• Knelpunten wegwerken 

• Bedrijven ondersteunen bij (nieuwe) initiatieven 

• Synergieën creëren 

• “living labs“ & roll-out 

• BISEPS-tool 
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Wat moet je weten over het BISEPS-project? 

• Wie? 
• Leiedal, POM W-Vl, UGent e.a. voeren uit 

• EU en Prov. West-Vlaanderen financieren (internationaal 
consortium) 

• Steden en gemeenten supporteren 
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Wat moet je weten over het BISEPS-project? 

• Waarom? 
• Stabielere energiefactuur van bedrijven 

• Energie-afhankelijkheid verhogen 

• Competitiviteit van bedrijven 

• Imago bedrijven  

• Imago bedrijventerreinen (revitalisering) 

• Minder CO2 – klimaatneutrale regio 
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Living Lab Kortrijk-Noord en Harelbeke-Zuid 
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Harelbeke-Zuid 
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Kortrijk-Noord 
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Duurzame energie 

Werken met gekende duurzame technieken 
• Zonne-energie 

• Windenergie 

• WKK 

• Warmte-uitwisseling 
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Visie van Leiedal 

 

 

Duurzame energie moet meerwaarde zijn voor  
bedrijven, bedrijventerrein en regio. 

 
• Economisch correct 

• Ruimtelijk correct 

• Balans lusten/lasten 
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Waar staan we? 

• Zicht krijgen op kansen en mogelijkheden 
• Potentieel van duurzame energie 

• Noden, wensen en ambities van bedrijven  intake 

• Aanbod van duurzame energie-oplossingen 

• Knelpunten en kansen 

• Acties bepalen 

• Ondersteuning met het oog op realisatie 
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Synergieën zoeken en ondersteunen 
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Doel van dit event? 

• Bespreken resultaten eerste fase 

 

• Afkloppen op acties i.f.v. realisatie 
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Aantal vaststellingen 
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Aantal vaststellingen 

Bedrijventerreinen kunnen energiepositief worden 
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Aantal vaststellingen 

Maar energie komt  
• op het verkeerde moment 

• op de verkeerde plaats 

• in de verkeerde vorm 

 

Oplossing: 
• Energie transporteren 

• Energie bufferen   ander energiesysteem 

• Energie converteren 
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Grootste knelpunten (1) 

• Energie-uitwisseling tussen bedrijven is niet evident 
• Elektriciteit uitwisselen: energetisch zeer evident, door regelgeving 

quasi onmogelijk 

• Warmte uitwisselen: wettelijk eenvoudiger, maar energetische 
matching  is moeilijk, business case is moeilijk (risico, investering, 
afstand) 
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Grootste knelpunten (2) 

• Beleid legt bal in kamp van bedrijven… 

 
“De weigerachtigheid van vele bedrijven om te investeren in hernieuwbare 
energie zit minister Bart Tommelein al langer dwars. In vele gevallen hebben 
bedrijven hun geld nodig voor andere investeringen of voor onderzoek; andere 
oordelen dat zonnepanelen gewoonweg niet rendabel genoeg zijn.”  

(De Standaard, 27 oktober 2017) 
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Grootste knelpunten (3) 

… maar bedrijven hebben veel redenen om niets te doen 
• Investeren in hernieuwbare energie behoort niet de core 

business 

• Relatief weinig knowhow bij KMO’s over energie 

• Terugverdientijd: ongunstiger door relatief lage energieprijs; 
hoge eisen aan terugverdieneffect bij eigen investering 

• Onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen bedrijf 

• Knelpunten bij bestaande infrastructuur: oude daken, 
productieinstallaties… 
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Windenergie 
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Ruimtelijk onderzoek mogelijkheden 
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Ruimtelijk onderzoek mogelijkheden 

Positieve en negatieve aanknopingspunten: ruw geschat 

 

      + ruimte om te 

      bouwen/onderhoud 

 

      groot/middelgroot 
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Misschien zijn er mogelijkheden 

• Eerder Kortrijk-Noord dan Harelbeke-Zuid 

• Meer nauwkeurig onderzoek nodig (geen vuistregels) 

• Middelgroot is moeilijk 

• Onzekerheid impact luchthaven 

• Combineerbaarheid turbines  (interferrenties)  varianten mogelijk 
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Ruimtelijk onderzoek mogelijkheden 

Geometrische 
inplanting moeilijk 

 

Vb: rij windmolens 
langs Noordlaan niet 
mogelijk 
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Verkenning mogelijkheden met windontwikkelaars 

Op bestaande bedrijventerreinen: is zeer complex 
• Kortrijk-Noord: kansen 

• Harelbeke-Zuid: moeilijk en weinig realistisch 

 

Dominant business model 
• Alle stroom op net, of (deels) aan bedrijf op zelfde site 

• Winst op distributienettarieven, beperkt op energieprijs 

• Vergoeding aan grondeigenaar voor recht van opstal 

• Modellen voor co-investering mogelijk (cooperatieven, SPV’s e.a.) 

 

 Moeilijk  om groep bedrijven te bedienen (lusten/lasten)  
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Vragen  

Verdergaan met windenergieverhaal? 
• Kortrijk-Noord, Harelbeke-Zuid 

• Detailstudie op sites die potentieel geschikt zijn 

• Afspraken maken met betrokken bedrijven en stakeholders 

 

Model zoeken om voordeel bij groep van bedrijven te 
brengen?  

• Goede balans lusten/lasten 

• Ook burgers/omwonenden? 
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Zonne-energie 
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Facts & Figures: CO² - reductie 

Als u 1 kWh duurzame stroom opwekt, zorgt u er voor dat er 0,46 kg minder 
CO2 in de atmosfeer komt. 

    => Een paneel van 275 Wp: opbrengst = ca. 238 kWh per jaar 

    => Daarmee voorkomt u 0,46 kg x 238 kWh = ca. 110 kg CO2 uitstoot /jaar 

    => Dit staat ongeveer gelijk aan bijna 1.000 kilometer autorijden per jaar 
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Voordelen voor bedrijven 

• aankoop van een pv-installatie => btw terug vorderbaar 

• investeringsaftrek stijgt tot 120% 
• de Investering Aftrek (IA) 

• de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

• de Energie Investering Aftrek (EIA) 

• verwerving van ‘groene stroom’-certificaten, vrij van btw (> 10 kW) 

• voor installaties groter dan 750 kW kan sinds januari 2013 een 
projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams 
Energieagentschap (VEA) 

• Verlagen van uw energiefactuur 

• positief voor uw imago 
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Kortrijk-Noord: Ruimtelijke quick-scan 

Bron: zonnekaart van het Vlaams 
Energieagentschap  
 
 
Potentieel zonne-energie: 
nagenoeg alle bedrijven komen in 
aanmerking voor het plaatsen van 
zonnepanelen 
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Kortrijk-Noord: Bestaande realisaties  
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Kortrijk-Noord: Ruimtelijke quick-scan 

Vrije dakoppervlakte = ca. 500.000 m², waarvan 75% geschikt ingeschat: 

 => 375.000 m² PV-panelen met gemiddelde opbrengst van ongeveer 
 110 kWh/jaar/m²  

 => een jaarlijkse energieproductie van 41.250.000 kWh 

 => ca. 80% van het totale energieverbruik 

 (Open data Eandis: Huidig totaal energieverbruik: 51.612.995,15 
 kWh/jaar) 
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Harelbeke-Zuid: Ruimtelijke quick-scan 

Bron: zonnekaart van het Vlaams 
Energieagentschap  
 
 
Potentieel zonne-energie: 
nagenoeg alle bedrijven komen in 
aanmerking voor het plaatsen van 
zonnepanelen 
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Harelbeke-Zuid : Bestaande realisaties  
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Harelbeke-Zuid : Ruimtelijke quick-scan 

Vrije dakoppervlakte = ca. 250.000 m², waarvan 75% geschikt ingeschat: 

 => 187.500 m² PV-panelen met gemiddelde opbrengst van ongeveer 
 110 kWh/jaar/m²  

 => een jaarlijkse energieproductie van 20.625.000 kWh 
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Zonnekaart: voorbeeld berekening 
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Ruimtelijke quickscan: voorbeeld berekening 
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Ruimtelijke quickscan: voorbeeld berekening 
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Welke projecten zijn interessant? 

Installaties ≤ 10 KVA  

• = ±35 zonnepanelen = ±10 000 € = 10 MWh 
productie/jaar 

• voor laagspanningsaansluitingen 

• terugdraaiende teller => prosumententarief (= ±100 
€/kVA) 

Besluit: rendabiliteit hangt af van vermeden 
elektriciteitstarief 
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Welke projecten zijn interessant? 

Installaties > 10 KVA  

• Kostprijs : 800 à 1000 €/kWp 

• Full omnium onderhoudscontract : 9 à 15 €/MWh 

• LCOE : 49 à 65 €/MWh 

• Groene stroom certificaten 
• 10 –250 KVA : 44,73 €/MWh 

• 250 –750 KVA : 41,01 €/MWh 

• > 750 KVA : individuele aanvraag 
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Welke projecten zijn interessant? 

Installaties > 10 KVA  

• Geen terugdraaiende teller => maximaal momentaan 
verbruik nastreven 

• Injectiewaarde stroom : ±35 €/MWh 

• Waarde vermeden stroomkost: 50 –200 €/MWh 

Besluit: Rendabiliteit hangt af van  
• productie (= oriëntatie en beschaduwing) van de installatie 
• vermeden elektriciteitstarief  
• aandeel zelfverbruik 

=> Gedetailleerde haalbaarheidsstudie is nodig 
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Voorstel Leiedal: begeleiding studiebureau 

Professioneel advies - 4 fases: 

• feasibility screening 

• offerteanalyse & onderzoek naar optimalisatie van de 
investering 

• projectvoorbereiding of feedback m.b.t. 
projectvoorbereiding 

• projectopvolging 
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Voorstel Leiedal: begeleiding studiebureau – fase 1 

Onderzoek technische en economische haalbaarheid van de investering 

• Onderzoek dakgeschiktheid: beschikbare ruimte, ligging, oriëntatie, pre-
stabiliteitsonderzoek,… 

• Onderzoek investeringsgeschiktheid op basis van verbruik (facturen en 
bijkomende gegevens van de bedrijven) 

• Besluitvorming i.f.v. verder onderzoek en bepaling van het geschikte type 
PV-installatie (≤ 10 kVA of > 10 kVA) 

• Berekening van de installatie en raming van de investering 
• Plan 
• Verwacht rendement + terugverdientijd op basis van opgevraagde 

kwartuurwaarden – inbegrepen: 
• studiekosten 
• subsidies en andere steunmaatregelen 
• mogelijke bijkomende investeringen (nieuwe cabine HS/MS, isolatie, nieuw dak,…) 
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Voorstel Leiedal: begeleiding studiebureau – fase 2 

• Advies m.b.t. de selectie van installateurs / ontwikkelaars 
(betrouwbaarheid, certificatie, ervaring, i.f.v. bekomen van 
subsidies, …) 

• Analyse van de offertes: 
• technische berekeningen: ontwerp, draagkracht, stabiliteit,… 
• kwaliteitsbeoordeling van de aangeboden zonnepanelen (o.a. 

merk, type, rendementsgaranties en keurmerk), maar ook van 
de installatie (ventilatie garanties, bevestigingstechnieken, 
bekabeling) en de andere componenten 

• berekening verwachte opbrengst en terugverdientijd 
• de service na indienststelling: onderhoud, monitoring, 

verzekeringen,… 
• de garantieclausules 
• andere contractuele bepalingen 
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Voorstel Leiedal: begeleiding studiebureau – fase 3 

• Gedetailleerde technische en economische haalbaarheidsstudie, 
o.a.: 

• Opmaak van een business plan, eventueel rekening houdend met 
derde investeerders aanbod 

• Stabiliteitsonderzoek 

• Administratieve opvolging: 
• Aanvraag netstudie bij de netbeheerder (Installaties > 10 kVA) 
• Aanvraag Groene Stroom Certificaten bij VEA (Installaties > 10 kVA) 
• Aanvraag andere subsidies en steunmaatregelen 
• Begeleiding i.f.v. afsluiten contract met energieleverancier (Installaties 

> 10 kVA) 
• Lening-optimalisatie (bankonderhandeling) 
• Bij derde investeerders aanbod: onderhandeling met ontwikkelaars 
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Voorstel Leiedal: begeleiding studiebureau – fase 4 

Opvolging van de volledige investering / alle werken tot 
en met de definitieve oplevering 

• organisatie van werfvergaderingen 

• rapportering naar de bouwheer en uitvoerder 

• werfcontrole 

• controle van alle geleverde materialen 

• opvolging van de diverse keuringen 

• werken uit te voeren door de netbeheerder 

• organisatie van de voorlopige en definitieve oplevering 
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Begeleiding studiebureau 

Timing 

• Aanstellen studiebureau: begin december 

• Eerste fase: tegen eind januari 2018 

• Tweede fase: 1e helft 2018 

• Derde fase: 2e helft 2018 
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Begeleiding Leiedal 

• Overleg in samenwerking met de bedrijven 
• Leiedal ondersteunt het proces op vraag van de bedrijven 

• Input in de keuze van aanbieders, materiaal,… 

• Eerste overleg samen met studiebureau bij start van de 
opdracht 

• Behandeling van specifieke vragen, opmerkingen en 
inwinnen info 

• Good practices verspreiden 
• Infosessies op vraag van de bedrijven 

• Aanbieders maar ook gerealiseerde projecten in de buurt 
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Voorstel Leiedal: voordelen voor de bedrijven 

Waarom nu in het BISEPS project? 

• Financiële ondersteuning van het voortraject 
• Tussenkomst in kosten studiebureau 

• Aanbod van groepstendering 
• Korting vooral te halen in het logistieke onderdeel van het 

project 
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Knelpunten 

• Optimaal benutten van HE-potentieel door clustering  = “zonnedelen” 
• Clustering zou meer mogelijkheden kunnen bieden 

• Nu zeer beperkt toepasbaar 
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Knelpunten 

• Bijkomende investeringen, met name dakvernieuwing, 
nieuwe cabine,… maken projecten slechts in beperkte 
mate interessant 
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Dak verhuren? 

• Geen corebusiness of te lage IRR 

• Derde partij financiering 
• Reductie elektriciteitsfactuur = 20 tot 50% 

• Na 15 à 20 jaar wordt het bedrijf eigenaar van de installatie 

• Coöperaties maken PV bereikbaar voor iedereen 
• geven dividend van 3 % 

• IRR > 5 % is interessant 

 => Aantrekkelijke zet in MVO voor een bedrijf ! 
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Dak verhuren? 

• Leiedal ondersteunt samen met de gemeenten de oprichting van een 
energiecoöperatie voor deze regio 

• Zowel burgers, besturen, vzw's, verenigingen als maatschappelijk 
geëngageerde bedrijven kunnen hieraan meewerken 
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Voorbeeld ABC Labels (MR Solar) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3jvYIyPYhU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3jvYIyPYhU
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Warmte-uitwisseling 



 

Duurzame energievoorziening op 
bedrijventerreinen 

 

 

 
Door : Patrick Verdonck 
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Antea Belgium – Energy Experience 

Building and sites 

• Feasibility study 

• Design and commissioning 

• Smart communities 

• District Heating 

• BREEAM 

 

Industry  

• Feasibility study 

• Design and commissioning  

• Waste to Energy – District Heating - Water 

 

Renewable Energy (Solar, Wind, geothermal,… ) 

• Feasibility study 

• Design 

 

 

 

 

 



Beleidsmatige context 

• Europese schaal : zie Energy 2020 (Eur. Commissie) 
 Verhogen van de E-efficientie en gebruik van WKK, warmtenetten ter 

verduurzaming van de warmtevraag 

 

 CO2 arme samenleving tegen 2050 :  onafhankelijk van fossiele brandstoffen 

 

 Van centraal naar duurzaam en decentrale 

 

• Vlaamse schaal : zie o.a. Beleidsbrief Energie 2010-2011 

 ‘Beleid uitbouwen ter bevordering van groene warmte en de benutting van 

restwarmte’ 

 

• Steden : zie o.a. Klimaatplan Kortrijk 

  



Beleidsmatige context : de Energietransitie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energietransitie : van centraal 



Energietransitie : naar decentraal 



Het Project BISEPS 

Doel :  

 Energieoptimalisatie en duurzame energieproductie  

 Kortrijk-Noord en Harelbeke-Zuid  

 

Fase 1  selectie :  

 Energieprofiel voor75-tal bedrijven = 80% van het verbruik 

1. Ruimtelijke analyse  

2. Data-analyse 

= > Ranking 10-20 potentieel interessante cases 

 

Fase 2 vervolg :  

 Projectbegeleiding van deze bedrijven tot aan de realisatie 

 



FASE 1 : Aanpak - selectie 

Basisvragenlijst : Interview + inventarisatie 

 

Kwantitatieve ranking o.b.v. invloedsparameters 

- Primair Energieverbruik 

- Aanwezigheid Energie-intensieve processen 

- Totale vloeroppervlakte 

- Geplande toekomstige uitbreiding 

- Energie-intensiteit als Verbruik/m² of Verbruik/proces 

- Potentieel voor plaatsing PV (incl. levering) 

- Interesse in investering in E-efficiëntie en HE 

- Locatie (vraag & aanbod) – deel uitmakend van cluster 



Fase 1 : Selectie (13) 

1. AG Plastics 

2. Creatuft 

3. Eurofrost 

4. Hoorens Printing / MBP Binders 

5. INNI group 

6. Isomo 

7. Lano 

8. Lefevere/Lefkor 

9. Novy 

10. Ranson NV 

11. Volcke aerosol company nv 

12. WAAK unit conditionering en logistiek 

13. WAAK units metaal & assemblage, Green&Clean en InHouse 

 



FASE 2 Aanpak - vervolg : 3 Thema’s 

Potentieel in het verhogen van energie-efficiëntie  

• Procesmatig 

• Gebouw-gerelateerd 

  

Potentieel in investering in duurzame energie  

• Warmtepomp 

• (PV-installatie) 

• WKK 

  

Potentieel in samenwerking rond duurzame energie  

• Warmte-uitwisseling 

• (Elektriciteit) 



Fase 2 Aanpak : schillenmodel 



Fase 2 Aanpak :  PDCA 

• Identificatie/Inventarisatie :Waar wordt welke energie gebruikt 
? 

• Registratie van de verbruiken: hoeveel wordt waar verbruikt 
gedurende een bepaalde periode 

• Evaluatie van de verbruiken: zijn er abnormale verbruiken ? 

• Oorzaken van abnormaliteiten opsporen 

• Maatregelen treffen 

• Zijn verbeteringen mogelijk 

                     

Cfr : Opzetten van energiemanagementsysteem 



Concrete voorbeelden 



Bewezen technologie  

•  Beschikbaarheid en betrouwbaarheid 
• Warmterecuperatie  
• LT - Warmtepompen 
• Verbeterde isolatiegraad 
• Andere bouwtechnieken : vloerverwarming, … 

 
 
 
 
 

 

 



Nieuwe technologie HT - WP 



Nieuwe technologie ORC (Organic Rankine Cycle) 

Klant
Mirom 

(Roeselare)

Investering 6 mio Euro

Warmtebron
Warm water

 180°C

Energie 

productie

Elektriciteit 

(2MWe)

Elektriciteits

prijs
Marktconform

Terugbetalings-

tijd
10 jaren



Restwarmtelevering 

Klant
Brussel 

Energie

Investering 2 mio Euro

Warmtebron
Rookgassen 65°C

Rookgascondensatie

Innovatieve

Technieken

Afstandscircuit op 40°C

Revers. Warmtepomp

Verwarming én koeling

Energie 

productie

Warmtelevering

(6MWth)

Prijs warmte 50 euro/MWhth

Terugbetaling 20 jaren



Recently build and renovated 

Non-renovated older 
buildings 

CHP waste 
incineration 

CHP natural gas 

Large scale solar 

Low-energy 
buildings  

High temperature 
supply, 90°C 

High temperature 
return, 50°C 

Low temperature 
return, 25°C 

Project Brussel Energie 

•Conceptontwerp voor warmtebron en warmtenet 

•Decentrale piek en Back-up → opt. leidingdiameters 

•Aansluiting klant op retour (project Neo op de Heizel) 

•Strategische reserve (trapsgewijze investering) bvb.  

 aantal / ontwerp recirculatiepompen 

 aantal / ontwerp warmtewisselaars warmtebron 

Restwarmtebenutting : optimaliseren ! 



Nieuwe contractvormen EPC: 
Samenwerking tussen partners 

ESCO 

Project:  
Energiekost   

Operationele kost 

Bouwheer 
= Overheid 

Legende: 
Rood = contract 
Groen = lening/investering 
Blauw = betaling/winst 
Zwart = dienst 

Variabel bedrag afhankelijk 
van behaalde energiewinst+  
vast onderhoudsbedrag 

Resultaatsverbintenis- 
contract 

Overeenkomst 

- Studie  
- Investering 
- onderhoud 

Kapitaal + 
aflossing 

Fonds of 
Bank  

Projectbegeleiding 
Energiemeting 

Energiescan 

Vergoeding 



Nieuwe contractvorm EPC 



Besluit 



KN Warmteclusters ? 



HZ energieneutraal ? 
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Verdere aanpak 
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Verdere stappen 

• Wind-energie 

• Zonne-energie 

• Warmte 


