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BeauVent cvba 
Hernieuwbare energiecoöperatie: energie besparen, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
  
Iedereen kan aandeelhouder worden van BeauVent  
 
1 aandeel = 250 euro 
 
3700+ aandeelhouders, allen <3% van kapitaal 
 
Kapitaalsoproep rondom project 
 
Erkende Coöperatie → Max. 6% dividend 
 
  





Cijfers 

3,6 MWp zon (0,6 MWp in bouw) 
2,3 MW wind (2,5 MW in planning) 
2,1 MW wkk  (5 MW in planning) 
warmtenet in bouw 
  
7,1 miljoen EUR kapitaal 
2 miljoen EUR omzet 
6% dividend sinds 2005 



Warmtenetten 
Deel van de oplossing 





Waarom warmtenetten? 
•  Duurzame warmte = braakland + olifant in de kamer 

•  Potentieel = 40 – 60% (BBLV, 2018), 62% (Vito, 2015) 

  



Warmtenet Oostende 
Duurzame warmte voor de Koningin der Badsteden 



Tijdslijn 
•  2013: potentieelstudie door POM WVL 

•  2014 – half 2015: Eandis berekent project 

•  juli 2015: Stad Oostende verzamelt ontwikkelaars 

•  juli 2015 – 2016: projectontwikkeling & contract 

•  half oktober 2016: BeauVent krijgt vergunning 

•  2016 – 2017: steun uit call restwarmte en STRES 

•  oktober 2017: start aanleg  

•  stookseizoen 2018: eerste warmtelevering 

 
  



RESTWARMTE	



Globale visie 



Intermezzo:  
Bestaande bouw is the way to go! 
Vlaanderen (2016 & 2017, Statbel): 

•  2.660.647 gebouwen  

•  23.073 bouwvergunningen woongebouwen  

•  3.149.215 woongelegenheden  

•  51.588 nieuwe woningen (19.997 1-gezin; 31.591 appen) 

•  27.093 renovaties van woongebouwen 



Technisch 
•  Lijnvormig warmtenet 

•  Backbone = DN250 PN16 S1 

•  Vertrektemperatuur tot 109°, default 90°C 

•  Retourtemperatuur = work in progress / CV-dokter 

•  2 gestuurde boringen in stuk tussen AZ Damiaan en Zandvoordestraat 

•  Restwarmtebronnen: IVOO en Biostoom 

•  Klanten: Daikin, Vesuvius, VMM, Aquafin, AZ Damiaan, Van Huele  

•  ~12 GWh warmteafname (toekomst: 60+ GWh) 

 

  









 
 

Geld is geen probleem 

•  Kapitaalsoproep 

•  10/10/17 om 10 u 

•  1.500.000 EUR 



Uitdagingen 

•  Samenwerking met netbeheerders 

•  Warmtezoneringsplannen 

•  Visievorming niveau stad én regio 

•  Alle overheden werken mee 

•  Uitdoofzones voor aardgas  



Samenvatting 
•  Warmtenetten zijn een groot deel van de oplossing van het 

duurzame warmtevraagstuk => tot 60%! 

•  Focus op stedelijke kernen en bestaande bouw 

•  Visie op warmte uitwerken! 

•  De afvalverbrandingsinstallaties zijn op 

•  Burgers investeren in energie-infrastructuur 

•  Geld is geen probleem 



www.warmtenetoostende.be 


