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De lokale 
warmtetransitie



1. LEKP – Lokaal Warmteplan

2. Warmtegids

3. Inspiratiekaart Warmtezonering

Lokale warmtetransitie - ondersteuning



✍ 293/300 gemeenten en
steden ondertekenden het 
Lokaal Energie- en 
Klimaatpact 

👇👇
Lokaal Warmteplan



Lokaal Warmteplan







Inspiratiekaart Warmtezonering

De Inspiratiekaart Warmtezonering biedt reeds een mooie startbasis voor 
gemeenten en steden



Inspiratiekaart Warmte – scope & methodologie



Inspiratiekaart warmtezonering

Wat is het?
• Kaarten met analyse vanuit de huidige warmtevraag en toekomstige 

warmtevraag over de zoekrichting naar duurzame warmtevoorziening via 
collectieve ofwel individuele oplossingen

• Simulatieomgeving voor lokale besturen als eerste handvat ter exploratie 
van gevoeligheid van lokale opties naar belangrijkste invloedsfactoren

Wat is het zeker niet?
• Finaal warmtezoneringsplan dat rekening houdt met lokale gedetailleerde

data, noch met specifieke lokale context
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INSPIRATIEKAART WARMTEZONERING
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Collectieve oplossingen
Warmtenetten gevoed vanuit
1 of meer duurzame bronnen

Individuele oplossingen
eigen warmteproductie (vb. 
warmtepomp, zonthermie)



Achtergrond bij methodiek
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Warmtevraag
vandaag

Toekomstscenario’s
warmtevraag

Systeemkosten
lokaal warmtenet

Scoringsalgoritme en
ruimtelijke clustering

Inspiratiekaart
Warmte



Warmtevraag in 2050?
Centraal scenario cfr. “Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050”
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Bron: Efika, 2016Bron: EnergyVille, 
2022

Isolatie- & 
ventillatiemaatregelen per 
gebouwtype volgens studie
“De snelste weg naar A”

Besparingspotentieel ingeschat:
- Tertiaire gebouwen vanuit analyse
databank EPC publieke gebouwen
(analogie Efika, 2016)
- Industrie vanuit PRIMES



Hoezo warmtebronnen
niet meegenomen?

Beschikbare open data onvoldoende accuraat en onvolledig waardoor geen
representatieve oefening voor heel Vlaanderen kan worden gemaakt. 

Gekozen om dit weg te laten om de eenvoud en consistentie te bewaren.
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Warmtevraag densiteit

Segment score

Zoekzone clusters



Segmentscore



Inspiratiekaart warmtezonering
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