Met steun van de Vlaamse overheid

Beauvent en Warmtenet Oostende
Warmtenet Oostende is een project van Beauvent cv,
een burgercoöperatie die al meer dan 15 jaar investeert
in zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Beauvent bouwt samen met zijn 5000 aandeelhouders mee aan lokale, duurzame energieprojecten.

Milieu- en klimaatvriendelijk Oostende
Een maand geleden gaf Stad Oostende het startschot
voor de opmaak van een ambitieus klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’. De bedoeling is om van Oostende een
klimaatneutrale en meer leefbare stad te maken
tegen 2050. Eén van de stappen daarbij is de verdere
aanleg van het warmtenet. De uitrol van het warmtenet is een troef om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Contact
Stel je vraag op www.warmtenetoostende.be/contact.

Warmtenet Oostende
duurzame warmte
in jouw buurt!

Het Warmtenet Oostende levert binnenkort
warmte in jouw buurt!

Geplande werken!
Het warmtenet wordt onder andere in de Konterdam-

Voordat de werken in jouw buurt starten, ontvang je

Een warmtenet brengt warmte van een warmtebron via

kaai, Slachthuiskaai, Lijndraaierstraat, Oesterbank-

een brief met de planning en de maatregelen die we

ondergrondse, geïsoleerde leidingen naar gebouwen

straat, Perronstraat, Mercatorlaan, Kaïrostraat, en

nemen om zoveel mogelijk hinder te verminderen.

met een warmtevraag.

Edith Cavellstraat aangelegd.
Extra info vind je hier:

Het Warmtenet Oostende gebruikt restwarmte uit

Op het onderstaande kaartje vind je de geplande uit-

de afvalenergiecentrale van IVOO. We realiseerden

breiding terug. Daar leggen we het warmtenet vanaf

ondertussen al meer dan 6 km warmtenetleidingen

het najaar van 2020. Deze werken zullen gefaseerd

Op onze website kan je het bestaande warmtenet

tussen IVOO en AZ Damiaan.

uitgevoerd worden.

en onze toekomstplannen vinden:

www.warmtenetoostende.be/openbare_werken

www.warmtenetoostende.be/tracé

Fase 1: najaar 2020
Fase 2: voorjaar 2021
Fase 3: najaar 2021

We leveren niet alleen warmte aan industriële klanten
zoals Daikin, Vesuvius, Van Huele, Aquafin,... maar ook
aan openbare gebouwen zoals het AZ Damiaan.
Bij de geplande uitbreiding leveren we óók aan particulieren met de aansluiting van appartementsgebouwen zoals de Mast, de Ra, Melinda, Boekanier, HaZee,...
Het warmtenet leverde sinds 2019 meer dan 15.000
MWh duurzame warmte, dat is het jaarlijks warmteverbruik van 1.000 gezinnen. We vermeden hierdoor
een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot!

