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Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Kortrijk Klimaatstad



Reconversie in Kortrijk Centrum

• Ongeveer 1000 nieuwe 
wooneenheden in K 
centrum

Eandissite, De Kien, 
Degryse, Broelsite, K Tower, 
Havenkaai, Diksmuidekaai, 
Blekerij, H Hart,..
Bruynooghe-Delaere, BST, ..

• Campus Kortrijk Weide en 
West
Zwembad, fuifzaal 
incubator, ecologisch park, 
Tranzit

Howest-UGent: next level, 
nieuwe gebouwen ten 
westen van spoor (vegitech, 
HoWest, Ugent)



Situering (2/2)

CVO’s

Recreatie en parkeren

zwembad
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Campus Kortrijk Weide

fuifzaal, NMBS loods, zwembad
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Campus Kortrijk Weide



Kortrijk wenst een duurzaam warmtenet uit te bouwen 
voor Campus Kortrijk Weide én de kernstedelijke
ontwikkelingen.



12 sites met kansen
• ± 23 hectare

• ± 175.000 m² wonen en ondernemen

• 1000 eenheden - 2200 nieuwe inwoners



3,5 KM

IMOG

zwembad (1100 m² water), fuifzaal, tranzit, NMBS loods

campus PTI, campus Howest, campus Ugent (nieuw + renovatie)

Blekerij (200+40 wooneenheden)

Site Degryse (40+50 wooneenheden)

Site eandis (110 wooneenheden)

Havenkaai (100+30  wooneenheden)

De Kien (30  wooneenheden)

Broelsite (9 woonblokken,  80 tal wooneenheden)

Diksuimdekaai
40 wooneenheden

Collegetoren (50 wooneenheden)

Site Bruynooghe (wooneenheden)

Site BST (40 wooneenheden)

restwarmte
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St Maartenskliniek 
Herbestemming 
(OCMW)

1e warmtenet in Kortrijk : de Venning



Proces: 

• Warmtenetdagen
– Ontwikkelaars, stad, Eandis, Infrax, architecten

• Economische haalbaarheid studie
– DNVGL in opdracht van Eandis

– Wat: zijn kleine kiemen van warmtenet economisch interessant en 
later te verduurzamen

• Europees project = opportuniteit
– Vierde generatie warmtenet (= flexibele warmtebron, flexibel 

vermogen, lage temperatuur, grote buffercapaciteit) 



Europees project: Heatnet
• NWE interreg Vb

• Partners: uit Ierland, Frankrijk, UK, België 
– lead partner: Codema (City of Dublinenergy management agency)

– Investment partners: 
• Plymouth

• Kortrijk

• Boulogne sur mer

• Aberdeen

• mijnWater

• Dublin

– Supporting partners:
• CAP 2020 

• Leiedal, Ugent

• Energy cities

• Hogeschool Amsterdam

• Les 7 Vents en CER



Europees project: Heatnet

uitdagingen
• Transitie naar koolstofarm energiesysteem nodig. 
• warmtenet  daling CO2, stijging energie efficiëntie, groenere 

economie
• Uitrol van warmtenet niet evident in deelnemende landen (2-7%), 

nochtans potentieel van 30%
resultaten
• Een blauwdruk over hoe warmtenetten uitgerold kunnen worden in 

een transitie naar C arm energiesysteem
• Pilootrealisaties (living labs)
• Evaluatie van deze living labs
• Uitbreiding/evolutie van de living labs naar 4e generatie 

warmtenetten



Europees project: Heatnet

Rol Kortrijk: 
• Piloot investering en uitbreiden van warmtenet.

• ontwikkelen van een ‘roadmap’ voor energietransitie met 
warmtenetten in stedelijke reconversie. 

• Thema’s: 
– evaluatie technische haalbaarheid, economische haalbaarheid

– drempels op vlak van wetgeving, stadsplanning, politiek, 

– overheidsopdrachten, rol van een overheid.



Europees project: Heatnet

Heatnet voor Kortrijk: middelen voor 
• Externe expertise (een aanjager-lobbyist met kennis)

• Studies (technisch en economisch, juridisch)

• Investeringen (CKW én uitbreiding)

• Eigen werking

• 60% financiering (plus aanvraag provincie)

• Europese projecten >< geldmachine

• Europese projecten = meer/beter doelstellingen realiseren



Europees project: Heatnet

• projectbudget = €10.822.982,
• budget Kortrijk = €1.349.003. 
• Na afloop project 

– ongeveer €800.000 aan Europese middelen geïnvesteerd 
in Kortrijk

– expertise op het gebied van 3de en 4de generatie 
warmtenetten verworven

– realisatie van de uitbreiding van het warmtenet op Kortrijk 
weide en hubs

– resultaten van de haalbaarheidsstudies
– resultaten van studie naar toekomstmogelijkheden: 

andere warmtebronnen, ...



Process: HeatNet



De Goedkope Woning : 
ECOlife project


