
Met Buurzame stroom wil de Stad Gent met haar inwoners een experiment opzetten rond 

collectieve PV op geschikte, maar onbenutte daken op wijkniveau. De door die PV opgewekte 

energie wordt vervolgens in diezelfde wijk zo optimaal mogelijk gebruikt. 

Via een gebruikerscoöperatie kunnen burgers niet enkel participeren in het project door mee te 

investeren in lokale collectieve energieproductie via PV, maar ook door de opgewekte stroom 

lokaal te gebruiken. Burgers kunnen deelnemen in de coöperatie door te werken aan hun eigen 

energiegedrag en door hun eigen verbruik af te stemmen op de momenten waarop de wijk de 

meeste zonne-energie produceert. ZO KAN IEDEREEN MEEGENIETEN VAN DE ZON…

Buurzame Stroom



Doelstellingen Buurzame Stroom

• ecologisch: 
het potentieel aan hernieuwbare 
energie optimaal benutten 
(woningen, bedrijven, 
stadsgebouwen)

• sociaal: 
participatie stimuleren – ook van 
kwetsbare gezinnen

• technisch: 
de belasting van het net 
minimaliseren door productie en 
verbruik op elkaar af te stemmen.



Afgebakende zone 
• Wijk Sint-Amandsberg-Dampoort

• Stroomgebied van 6 distributie- cabines

• Diverse profielen inwoners

• Diverse soorten gebouwen / gebruik van 
gebouwen (woningen, KMO, publiek)

• Aanwezigheid van sociale dynamieken

• Kernzone waarbinnen monitoring gebeurt

Partners



Wie kan meedoen?

IEDEREEN die in de zone woont of eigenaar is van een gebouw in de zone.

Voor de onderstaande profielen moet een specifiek aanbod worden ontwikkeld:

• Huurders en verhuurders

• Gezinnen/KMO’s die willen investeren in PV, maar zelf geen geschikt dak 
hebben

• Gezinnen/KMO’s die hun eigen dak willen aanbieden voor PV, maar die zelf 
niet de middelen of goesting hebben om zelf te investeren

• Kwetsbare gezinnen

• Gezinnen en KMO’s die willen participeren aan het project door enerzijds 
hun energievraag te verminderen en anderzijds hun energievraag af te 
stemmen op de energieproductie



Technische kenmerken

• Een PV-installatie van > 750 kW op een 
grote diversiteit aan daken

• Een WKK met een vermogen van 200 
kWth (=140 kWe) 

• Batterij-opslag om productiepieken te 
kunnen opslaan en later te gebruiken 
(ca. 50KW)

• Demand Side Management en Demand
Response Management (vraagsturing 
via digitale meters EANDIS en WiseGRID)

• Faciliteiten voor elektrische mobiliteit : 
laadpalen voor auto’s en elektrische 
deelwagens (slim laden)



Demand Response Management
• Tools WiseGRID (o.a. WiseCORP, WiseHOME):

o real time monitoring van consumptie en productie

o visualisatie productie en verbruik

o communicatie met buurtbewoners en KMO’s m.b.t. 
hun verbruik  en stimulansen tot aanpassing

• UGent:
Praktijktests m.b.t. verkleinen omvormers in verhouding tot een zelfde hoeveelheid PV 
=> vermogenspieken worden gereduceerd
=> terugverdientijd van de installatie wordt korter

• Mogelijke extra’s (nog niet zeker):

o Oost-West-opstelling: productiepieken uitsmeren
o Veldtest slimme omvormers
o Slimme regelstrategieën



Hoe krijgen we iedereen mee?
• Afstemming met andere aansluitende projecten die in hetzelfde gebied lopen in 

het kader van stadsontwikkelingsproject En Route

• Samenwerken met intermediairen gegroepeerd in een wijkplatform

• Actieve recrutering: huis-aan-huis bezoeken in de kernzone, aanwezigheid 

• Intensieve begeleiding van kwetsbare doelgroepen door samenlevingsopbouw



Uitdagingen

• Veel verschillende partners: afstemming en afspraken

• Veel verloop in de buurt (hoog percentage huurders)

• Rendabele businesscases ontwikkelen is niet eenvoudig omwille van de vele 
(onvoorspelbare) aspecten waar je rekening mee moet houden
=> Voor een stuk: business as usual zonder risico
=> Voor een stuk: nieuwe business met risico (Stad Gent buffert risico)

• Een geschikt aanbod uitwerken op maat van kwetsbare gezinnen

• Op sommige zaken hebben we zelf geen of weinig vat (evolutie 
energieprijzen en variabele tariferingen,  reglementering, …), maar hopen we 
met onze case wel te kunnen inspireren



En … actie
• Juli 2017 - Juni 2019

Project komt op 26 juni op gemeenteraad


