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 UITNODING EXCURSIE WARMTENETTEN  

 

Vrijdag 25.09 
 

Groene warmte speelt een belangrijke rol spelen in de realisatie van een toekomst 

met hernieuwbare energie. Naast individuele toepassingen kan de centrale 

productie en verdelen van warmte zeer interessant zijn. ESCOLIMBURG2020 neemt u 

op vrijdag 25 september graag mee op een gratis excursie naar Waterloo en Leuven 

waar u het het potentieel van warmtenetten met eigen ogen kan ontdekken. 

In Waterloo ontwikkelde men een site van meer dan 14 hectare met verschillende 

gebouwen voor wonen en andere functies. De volledige site is aangesloten op een 

collectieve biomassacentrale voor de levering van warmte. Veolia stond in voor de 

realisatie van dit warmtenet en zorgt ook verder voor het beheer van de installaties. 

We bezoeken de wijk onder begeleiding van Veolia. 

De stad Leuven analyseerde de geconcentreerde warmtevraag van woningen en 

kantoren in de omgeving van de Vaartkom. Vertrekkende van dat potentieel 

onderzoekt de stad nu samen met de sleutelactoren hoe het energienet concreet tot 

stand kan komen en stimuleert de stad duurzame energieconcepten in stedelijke 

projecten. Voor de Hertogensite, een van de grootste binnenstedelijke 

ontwikkelingen in West-Europa, wordt gestreefd naar een combinatie van een 

warmtenet op lage en op hoge temperatuur. In het Janseniushof wordt op korte 

termijn een energienet op basis van grond- en oppervlaktewater gerealiseerd voor 

zowel verwarming als koeling van verschillende residentiële en kantoorgebouwen. 

Het project dient tevens als case binnen het project ‘LATENT’, waarin onder andere 

de operationele en juridische randvoorwaarden onderzocht om collectieve 

energienetten op lage temperatuur te realiseren. Toelichting wordt gegeven do or 

Daan Van Tassel (Stad Leuven) en Erik van Hoof (directeur Resiterra nv, ontwikkelaar 

Janseniushof en Hertogensite). 

Programma 

7u30 Vertrek Bus GreenVille – Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren 

9u30 Ontvangst in het Martin Grand Hotel, Chaussée de Tervuren 198, Waterloo 

 

http://www.beflash.com/webversion.php?code=mrngrjitgpmdhnntwoqgsminipykrgmtnrbgqip


10u30 Bezoek wijk Bella Vita in Waterloo 

12u - 13u Lunch aangeboden door Veolia 

14u  Warmtenetten Leuven, Janseniushof, Minderbroedersstraat 12, Leuven 

16u30 Aankomst GreenVille Houthalen 

Inschrijven kan tot en met 10 september via INFO@DUBOLIMBURG.BE. Gelieve aan te 

geven of u gebruik wenst te maken van de bus en of u deel zal nemen aan de lunch. 

OPGELET: er is plaats voor 50 deelnemers. Deelname is GRATIS. Eventueel annuleren 

van uw inschrijving kan tot en met 23 september, bij latere annulaties zien wij ons 

verplicht  50 euro per inschrijving aan te rekenen. 

Alles rustig nalezen? Klik HIER. 
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