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Stad Gent is op zoek naar een aantal Gentse eigenaars-bewoners die een geothermische 

warmtepomp hebben in een gerenoveerde wooneenheid (woning of appartement) en wensen 

deel te nemen aan het warmtepomp monitorings- en optimalisatieproject.  

De deelnemers aan het project krijgen gratis ondersteuning bij het monitoren, evalueren  en 

optimaliseren van hun geothermische warmtepomp. 

De energiemonitoringapparatuur wordt kosteloos ter beschikking gesteld tijdens het project. Na 

afloop van het project worden de deelnemers eigenaars van de energiemonitoringapparatuur. 

1.1. Kader van de oproep 

Stad Gent werkt mee aan het Europese LIFE project BE REEL!1. Eén van de deelacties van LIFE BE 

REEL! die Stad Gent uitvoert is een project rond ondiepe geothermie gekoppeld aan een 

warmtepomp als hernieuwbare bron van verwarming en koeling. 

De bedoeling van dit project is een stadsbrede strategie te ontwikkelen voor geothermische 

warmtepompen met optimaal (seizoens)rendement. 

Om verder te achterhalen onder welke voorwaarden een geothermische warmtepomp optimaal 

functioneert wordt door de Stad Gent in het kader van LIFE BE REEL! een energiemonitorings- en 

optimalisatieproject gelanceerd voor recent gerenoveerde woningen die verwarmen met een 

geothermische warmtepomp. 

In het kader van dit project willen we renovaties, waarbij het belangrijkste verwarmingssysteem een 

warmtepomp gekoppeld aan geothermie is, monitoren én optimaliseren. 

Dit zal uiteindelijk leiden tot een strategienota omtrent toepassing van geothermische 

warmtepompen in renovatieprojecten. Daarmee kan onder andere het renovatieadvies van de 

Energiecentrale op het vlak van verwarmen zonder fossiele brandstoffen verder versterkt worden. 

 

1 LIFE IP CA 2016 BE-REEL! – BElgium Renovates for Energy Efficient Living - www.be-reel.be 
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De geanonimiseerde resultaten van dit project worden ook gedeeld met de verschillende 

projectpartners binnen LIFE BE REEL!. 

1.2. Beschrijving monitoring en aanbod voor deelnemers 

De energiemonitoring en optimalisatie zal gebeuren vanuit de Energiecentrale en de Dienst Milieu 

en Klimaat die een overheidsopdracht uitschrijven voor de aankoop en plaatsing van 

monitoringstools. Die tools moeten de expert van de Energiecentrale, de ambtenaar van de Dienst 

Milieu en Klimaat en de bewoner van de gemonitorde wooneenheid via een gebruiksvriendelijke en 

begrijpelijke interface inzicht verschaffen in: 

• het totaalbeeld van het elektriciteitsverbruik in de woning 

• de reële performantie van de verwarmingsinstallatie per winterperiode en per 

zomerperiode 

Na afloop van het monitoringproject wordt de eigenaar-bewoner eigenaar van de geïnstalleerde 

monitoringsapparatuur waardoor hij de werking van de warmtepomp verder kan opvolgen. 

1.3. Selectievoorwaarden 

De oproep tot kandidaatstelling is gericht aan eigenaars-bewoners van een bestaande wooneenheid 

in Gent die na een energierenovatie in hoofdzaak wordt verwarmd door een geothermische 

warmtepomp. 

Meer in detail moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden om in aanmerking te komen 

voor deelname aan het energiemonitoringproject: 

• De wooneenheid is gelegen op grondgebied Gent. 

• Het betreft geen nieuwbouw maar een bestaande wooneenheid die dateert van voor de 

invoering van de energieprestatiewetgeving EPB bij nieuwbouw. De eerste stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag dateert van voor 1/1/2006.  

• Onder energierenovatie wordt verstaan dat er in de wooneenheid renovatiewerkzaamheden 

werden uitgevoerd en de wooneenheid ten laatste eind 2019 wordt gekenmerkt door de 

volgende voorwaarden:  

O De wooneenheid werd gerenoveerd conform de zogenaamde BENOvatiedoelstelling 

van de Vlaamse overheid, meer bepaald behaalt de wooneenheid na renovatie een E-

peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC) van 100 kWh/m². 

Bij twijfel kan door Stad Gent gevraagd worden om dit aan de hand van een certificaat 

te staven.  

• De verwarming moet volledig of in hoofdzaak gebeuren met een geothermische warmtepomp.  

o De wooneenheid wordt bewoond en wordt verwarmd met behulp van een 

geothermische en elektrisch aangedreven compressiewarmtepomp. 

o Het afgiftesysteem voor ruimteverwarming is op lage temperatuur. Hieronder wordt 

verstaan dat de ontwerp vertrektemperatuur maximaal 55°C is.  

o Een hybride opstelling of toestel (combinatie van een geothermische warmtepomp 

met een verbrandingsketel als bijstook) wordt niet uitgesloten, weliswaar op 

voorwaarde dat het condensorvermogen van de geothermische warmtepomp hoger is 

dan het ketelvermogen voor naverwarming.  

o Voor de opwekking van het sanitair warm water worden ook toegestaan:  

▪ een combinatie van warmtepomp met een zonnecollector  

▪ een elektrische naverwarming 

▪ naverwarming met verbrandingsketel in geval bovenvermelde hybride 

opstelling. 
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1.4. Selectie 

Alle kandidaten die aan de selectievoorwaarden voldoen worden gerangschikt op basis van de 

installatiedatum van de warmtepomp. Hoe langer geleden ze geïnstalleerd werd, hoe hoger de 

kandidaat in de rangschikking komt. 

De 5 hoogst gerangschikte kandidaten zullen worden geselecteerd voor deelname aan het 

energiemonitoringproject. De overige kandidaten worden gerangschikt op de wachtlijst voor 

deelname. 

Als er meerdere wooneenheden uit éénzelfde woonproject op éénzelfde locatie (wooneenheden die 

deel uitmaken van één gezamenlijke stedenbouwkundige vergunning)  met een gelijkaardige 

warmtepompinstallatie zich kandidaatstellen, zal enkel de eerste kandidaat in aanmerking kunnen 

komen voor deelname.  

De optimalisatieadviezen voortvloeiend uit de energiemonitoring van deze ene wooneenheid, zullen 

worden gedeeld met de overige kandidaten binnen deze projectlocatie. 

1.5. Kandidaat stellen 

Wie zich kandidaat wil stellen moet dit doen uiterlijk op 15 september 2019 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als kandidaat  per e-mail of per brief gericht aan: 

Postadres:  Stad Gent - de Energiecentrale 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

E-mailadres:  energiecentrale@stad.gent 

De kandidaatstelling bevat minstens volgende gegevens en documenten: 

• Energieverbruik (kWh): recentste jaarafrekening elektriciteit (en gas indien van toepassing) 

• Document met vermelding bouwjaar van de woning 

• Document met vermelding renovatiejaar woning 

• Document ter staving installatiedatum warmtepomp met minstens vermelding van (bvb. 

factuur of attest van aannemer om premies aan te vragen) 

o het adres waar de warmtepomp geplaatst is; 

o de leverings- en plaatsingsdatum; 

o het merk en het type; 

o het thermisch vermogen en het compressorvermogen  

De Stad Gent en de geselecteerde kandidaat sluiten een overeenkomst, waarvan model in bijlage, 

met het oog op deelname aan het Project. 

Stad Gent kan ontbrekende gegevens opvragen bij de kandidaat maar is hiertoe niet verplicht. 

 


