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1 Inleiding 

1.1 Context 

De stad Antwerpen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. In het kader hiervan ontstond eind 

2017 de wens een innovatietraject te starten dat wijken, inwoners en tertiaire sector samenbrengt 

om projecten op het snijpunt van multi-energy solutions, smart grid en intelligente renovatie in 

Antwerpse wijken te ontwikkelen. Hierbij werd gedacht aan technologisch innovatieve projecten 

met een gedragsperspectief, die tot een versnelde CO2-daling leiden en een replicator-effect 

hebben.  

In kader van deze ambitie werd een Stadslab2050-traject opgestart vanuit Stad Antwerpen 

(Stadsontwikkeling – Energie en milieu Antwerpen), in samenwerking met enkele partners uit het 

energiespeelveld: Samen Klimaatactief, Flux50, Haystack International en Universiteit Antwerpen 

(laatstgenoemde is alleen in beginfase betrokken geweest). Het traject verkreeg gaandeweg de titel 

Energieflux en had een veelzijdige doelstelling: 

 CO2 reductie ikv klimaatplan van de stad, zowel naar 2020 als naar 2030 

 Stad promoten als innovatieve stad, ook op terrein van klimaat en energie 

 De innovatieve energiesector verder ondersteunen en helpen om nieuwe markten aan te 

boren. Een duidelijk verdienmodel voor innovatieve energieconcepten. 

 Leren en kennis ontwikkelen rond nieuwe energieconcepten voor de toekomst. Leren wat 

werkt en niet zou werken. 

De betrokken ambtenaren hadden in 2015 al positieve ervaring opgedaan met toepassing van de 

Stadslab2050-aanpak voor het thema energie, toen gericht op de binnenstad. Met het traject 

Energieflux was het nu de bedoeling om in het bijzonder vraag- en aanbodzijde voor innovatieve 

energieoplossingen samen te brengen. Door interactie zouden concrete cases of projecten in 

Antwerpen vormgegeven kunnen worden. Zo zou men de energietransitie in Antwerpen versnellen, 

enerzijds rechtstreeks via de innovatieve projecten in de stad, maar anderzijds ook door het 

verbreden, verankeren en leren uit deze projecten in het Stadslab2050, met oog op opschaling van 

innovatie. 

 

1.2 Doel van deze nota 

Doelstelling van deze nota is het capteren en het waarborgen van de leerlessen uit het 

Stadslab2050-traject Energieflux. Deze leerlessen zijn procesmatig en inhoudelijk.  

De nota kan zo ondersteunend werken bij: 

- het opzetten van innovatietrajecten vanuit de stad of andere stakeholders: het geeft inzicht 

in wat wél (of ook niet) werkt; 

- het versterken van de energietransitie, al dan niet in Antwerpse context: het geeft inzicht in 

randvoorwaarden en opportuniteiten voor het uitrollen en opschalen van innovatieve 

oplossingen (op vlak van technologie en business model); 

- het opzetten van een beleidsplan, al dan niet in Antwerpse context: het geeft inzicht in de 

rol en mogelijke instrumenten die de overheid kan inzetten om innovatie (op vlak van 

energie) te stimuleren en op te schalen. 
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In dat opzicht richt deze nota zich voornamelijk op de beleidsmaker. Het betreft in het bijzonder 

beleidsmakers actief in energie en/of innovatie (al dan niet op andere maatschappelijke thema’s). 

Zowel in Antwerpen als in andere (groot)steden. Ook andere stakeholders die actief door co-creatie 

innovatie al dan niet in de energiesector willen stimuleren, kunnen leren uit deze nota. 

 

1.3 Structuur & leeswijzer 

De onderliggende nota vertrekt vanuit een introductie met aandacht voor de situering van het 

document, gericht op evaluatie en leren van Energieflux (hoofdstuk 1). 

De opgebouwde leerlessen vertrekken vanuit een objectieve beschrijving van het proces. Vanuit 

verschillende gebeurtenissen en meetings wordt het traject vormgegeven, met aandacht voor 

methodieken, selectiecriteria en stakeholders die actief werden ingezet (hoofdstuk 2). 

Samen met de rechtstreeks betrokken partners werd teruggeblikt op dit traject. Wat hebben we 

bereikt met het traject? Wat werkte goed en wat werkte niet (zo goed)? We werkten naar projecten, 

maar hoe kaderen deze nu de energietransitie? Met andere woorden: hebben we onze ambities 

waargemaakt en wat was daar voor nodig? Deze vragen worden beantwoord in hoofdstuk 3. 

De ambities en plannen stoppen echter bij het Stadslab2050-traject Energieflux. Bedoeling is om te 

experimenteren, maar ook om te leren, te verankeren en de transitie verder aan te wakkeren. Dit 

kan enerzijds door de uitgewerkte projectideeën verder te ondersteunen, maar ook door een 

blijvende dynamiek voor transitie, ook op vlak van energie, in Antwerpen te verzekeren. Eerste 

ideeën en tips hiervoor worden aangereikt in hoofdstuk 4. 
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2 Reconstructie traject 

Onderstaande figuur reconstrueert het proces van het energieflux-stadslab2050 traject. 

 

Figuur 1: reconstructie van het Stadslab2050-traject Energieflux 

 

2.1 Besluitvorming 

Vanuit bestaande relaties binnen Stad Antwerpen werden opportuniteiten voor samenwerking 

geïdentificeerd door de collega’s van Energie & Milieu en Stadslab2050. Het partnernetwerk werd 

ingezet om ook vertegenwoordiging en betrokkenheid vanuit de private sector en de kennissector 

te verzekeren. Na het scherpstellen van de doelstelling van het traject en het identificeren van 

kansrijke thema’s werd het traject officieel gelanceerd na goedkeuring van het College. 
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2.2 Scoping 

De energietransitie gebeurt op verschillende domeinen en verschillende thema’s. Het is echter niet 

handig noch wenselijk om met dergelijk breed pallet van mogelijkheden stakeholders te gaan 

benaderen. De veelheid van opportuniteiten en stakeholders staat focus en concretisering in de 

weg. Op basis van de ervaring van de externe partners (Flux50 en Samen Klimaatactief) en de 

collega’s van Stad Antwerpen werd onderzocht welke energiethema’s het meest actueel waren in 

Antwerpse context en op welke thema’s Stadslab2050 een toegevoegde waarde kon bieden.  

Een eerste verkenning eind 2017 vertrok vanuit de verschillende beleidsdocumenten waaronder de 

werking van de verschillende partners valt. Thema’s werden geëxtraheerd vanuit de Vlaamse 

Visienota 2050, een klimaatresolutie vanuit 2016, het Vlaamse Klimaat- en energiepact uit 2016, de 

klimaatplannen van Stad Antwerpen (2015-2030 en 2020-2030) en de 5 innovatiepijlers van Flux50. 

Een veelheid aan thema’s werden opgehaald, gaande van energiebesparing tot duurzame 

energieopwekking, van ‘demand-response’-modellen tot dakbenutting, van ‘hard innovation’ 

(innovatieve technologieën) tot ‘soft innovation’ (innovatieve modellen/gedragsverandering), op een 

zeer breed pallet van maatschappelijke thema’s (mobiliteit, voedselvoorziening, huisvesting, …). 

Twee verkennende bijeenkomsten met de trajectpartners en een bevraging onder collega’s van de 

Stad gaven ook een breed scala aan mogelijkheden. Enkele rode lijnen waren de wens te focussen 

op energie in de bestaande bouw, en te richten op collectieve oplossingen waar een belangrijke rol 

voor bewoners/gebruikers bij is en allerlei organisatorische vraagstukken bij komen kijken. Ook 

duidelijk was dat de voorkeur uitging naar oplossingen die passen in een lange-termijn 

toekomstbeeld in plaats van ‘quick fixes’.  

Op basis hiervan werden 3 mogelijke centrale vragen besproken in een werksessie met collega’s 

binnen de Stad, eind april: 

1. Kunnen we decentrale energie-uitwisseling en (collectieve) opslag mogelijk maken in een 

Antwerpse buurt (buurten)? 

2. Kunnen we een typerend gebouw (straat) een grote sprong vooruit helpen op vlak van 

duurzame energie? 

3. Kunnen we op een vernieuwende manier binnen de 3 jaar 100 MWp hernieuwbare energie 

installeren in Antwerpen? 

Uiteindelijk kwam het kernteam tot de volgende centrale vraagstelling: een grote sprong maken in 

het gezamenlijk opwekken van hernieuwbare energie op lokale schaal. 

De verkenning van mogelijke thema’s is schematisch weergegeven in figuur 2; het omcirkelde 

gedeelte omspant de gekozen centrale vraagstelling.  
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Figuur 2: weerslag van de verkenning van mogelijke thema’s in het Stadslab2050 traject 

 

 

2.3 Ideeën scouten, concepten vormen en vertalen in projecten 

2.3.1 Opmaken van objectieve selectiekaders in lijn met de vooropgestelde doelstellingen 
Door DRIFT werden twee selectiekaders voorgesteld voor de ontwikkeling van projecten in dit 

traject: enerzijds gericht op type van het project en anderzijds op de kansrijkheid van het project (zie 

figuur 3).  

De selectiekaders zijn richtinggevend gebruikt: ze zijn niet op deze wijze gepresenteerd in de 

bredere bijeenkomsten, maar wel verwerkt in de latere projectfiches en selectiecriteria.  
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Figuur 3: Aandachtspunten voor de ontwikkeling en selectie van projecten (ingebracht door DRIFT op basis van 

eerder werk rond transitie-experimenten)  

 

2.3.2 Ideeën scouten 
Rond de centrale vraag werden ideeën gescout en mogelijke initiatiefnemers en belanghebbenden 

benaderd. Twee workshops werden georganiseerd waarbij ‘vraag’ en ‘aanbod’ elkaar kon 

ontmoeten.  

Voor de vraagzijde werd het netwerk van de Stad ingezet, en werden voornamelijk (semi-)publieke 

partners aangetrokken. Vanuit de aanbodzijde werd het netwerk van Flux50 en Samen Klimaatactief 

ingezet voor het betrekken van aanbieders van innovatieve technologieën. De twee workshops 

hadden elk ca. 40 deelnemers, ruim meer dan vooraf verwacht. 

De bijeenkomsten vonden plaats gedurende een voormiddag en waren als volgt opgebouwd: 

- Programma en voorstelronde / speeddating 

- Introductie vraagstelling, plus pallet aan inspiratie  

- Brainstorm ideegeneratie, aanscherping en prioritering (in deelgroepen) 

- Gezamenlijke terugkoppeling 

- Idee-uitwerking (in deelgroepen) 

- Terugkoppeling, mogelijkheid tot aanvulling, vooruitblik vervolgstappen 

Het resultaat van de twee workshops waren 11 zeer diverse ideeën voor het implementeren van 

nieuwe concepten in Antwerpen, plus enkele kiemen voor ideeën die wellicht nog opgepakt konden 

worden. Zie onderstaand figuur en bijlage 1 voor meer details. 
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Figuur 4: Ideeën ontwikkeld in de workshops. 

 

2.3.3 Concepten uitwerken 
De ideeën uit de sessies werden tussen juni en september verder uitgewerkt naar concepten. De 

partners van Energieflux traden hierbij op als ‘coach’ van de ‘trekkers’ van ideeën, geïdentificeerd 

tijdens de workshops. 

Deze coachende rol impliceerde onderstaande acties: 

 Aanbieden van ideefiche om ideeën te structureren (zie bijlage 2); 

 Zo nu en dan contactopname met trekkers om even de laatste stand van zaken en drempels 

te bespreken; 

 Organisatie van twee co-working momenten, waarbij trekkers van ideeën samen met hun 

mogelijke projectpartners de ideefiches kunnen uitwerken, nieuwe partners kunnen leren 

kennen en eventueel vragen aan het begeleidingsteam kunnen stellen. De sessies waren 

open en informeel. 

 

2.3.4 Selecteren van projecten voor verdere begeleiding 
De eerste workshops resulteerden in een 10-tal ideeën. Doorheen de ideevormingsfase werden 

bestaande ideeën uitgedoofd maar ook nieuwe ideeën toegevoegd. In een volgende fase naar 

concretisering zou het ondersteuningsteam van Energieflux hun inspanningen focussen op 3 

projecten. De keuze hiervoor zou gebeuren aan de hand van het selectiekader (zie boven) en de 

mate waarin de verdere ondersteuning (o.a. vanuit financieel-economisch adviesbureau Rebel) het 

project vooruit kon helpen. 

Drie maanden na de ideesessies werden de ideeën daarom afgeklopt bij een ‘jury-moment’. De 

deelnemers van het traject werden verwacht een duidelijke voorstel te hebben voor een project, 

inclusief vaste partners, visie op project en bijdrage tot energietransitie, concrete locatie, actieplan 

& timing, eerste bierkaartberekening als financiële toets.  
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Deze voorstellen werden dan gepitcht bij een multi-disciplinaire jury: 

 Expert innovatieve energie - Frederik Loeckx (Flux50) 

 Expert innovatieve energie - Jan Jaeken (Samen Klimaatactief) 

 Expert sociale innovatie - Jan Ryckmans (Haystack) 

 Financieel expert - Tom Mortier (PMV) 

 Expert energiebeleid - Iris Gommers (Stad Antwerpen) 
 

De jury had als taak om een selectie te maken van projecten die extra begeleiding zouden krijgen en 

om feedback te geven aan de initiatiefnemers. (zie bijlage 3 voor de jurybriefing) 

Vier projectideeën werden voorgesteld: 

1. Energie wijk – Bloemstraat 
2. Slimme Groene Energie – appartementsgebouwen Fruithoflaan  
3. Energetische renovatie historisch gebouw – Nationale Bank  
4. Windenergie in combinatie met PV op hoogbouw.  

 
Hiervan werden de eerste 3 ideeën geselecteerd voor bijkomende begeleiding.  
 
Het merendeel van de in het traject ontstane ideeën zijn dus niet gepresenteerd voor de jury, 

voornamelijk omdat de initiatiefnemers ze onvoldoende rijp achtten of omdat er geen partij was die 

er een trekkersrol in nam. Twee projecten zijn juist niet gepresenteerd voor de jury omdat ze al een 

eigen weg vonden: 

 Mobile Green Gen Set: dit project werd na de eerste workshop al opgepakt door Flux50 en 

een aanvraag voor haalbaarheidsstudie werd al tijdens het traject ingediend. 

 Smart Grid Terbekehof: een bestaande project dat werd geïnjecteerd bij de workshops van 

Stadslab2050. Energieflux gaf een boost aan het project. Het project had geen nood aan 

individuele begeleiding binnen Stadslab2050, maar is wel een relevant experiment om op te 

volgen. 

 

2.3.5 Projecten uitwerken en vervolg garanderen 
Rebel heeft met de betrokken van elk van drie geselecteerde projecten een bijeenkomst gehad om 

bij te dragen aan het vervolg. 

De uitdaging bij de projecten zit in het financieren van verder onderzoek. De projecten zijn te 

innovatief en ambitieus om reeds vandaag in protoype- of realisatiefase te lanceren. Daarom werd 

de mogelijkheid onderzocht om de projecten uit te werken tot voorstellen voor een 

haalbaarheidsstudie, binnen de kaders van Flux50 en Vlaio. Als dat onverhoopt niet lukt, worden 

andere financieringskanalen benaderd om de projecten te kunnen starten. 

In de gesprekken zijn de grootste innovatiestappen bij de 3 projecten geïdentificeerd. Dit zijn: 

1. Energie wijk – Bloemstraat 
Uitdagingen situeren zich op volgende aspecten: 

 Technisch: combinatie van technieken in bestaande stedelijke omgeving waarbij 
mogelijk bepaalde woning eerst nog moeten gerenoveerd / verder geïsoleerd 
worden alvorens ze kunnen aantakken. 
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 Samenwerking: hoe overtuig je bewoners om deel te nemen en welke structuur kan 
je hier best voor opzetten? 

 Business model voor ESCO-achtige oplossing voor lokaal warmtenet bestaat nog 
niet. 

 Wettelijke aspecten rond bewoners die energie uitwisselen, is (nog) niet geregeld. 
 

2. Slimme Groene Energie – appartementsgebouwen Fruithoflaan  
Het doel van dit pilootproject is het potentieel aantonen van intelligente renovatie van 
bestaande appartementsgebouwen door integratie van bestaande technologieën zoals 
zonnepanelen op het dak en tegen de gevel, batterij opslag, laadinfrastructuur voor 
elektrische wagens, … ook juridische en financiële aspecten worden onderzocht. 
Uitdagingen hier zijn: 

 Technisch: combinatie van verschillende technieken in bestaand gebouw dat 
elektrisch verwarmd wordt. 

 Wettelijke aspecten over rol van vereniging van mede-eigenaars (vme) en opwekken 
/ leveren van energie moeten onderzocht worden. 

 Hoe overtuig je de eigenaars – bewoners en eigenaars-verhuurders?  

 Zijn eigenaars bereid om zelf te financieren of moet je denken aan derde 
investeerder model? Er bestaan tevens uitdagingen om dit vanuit een bank te 
financieren. KBC werkt aan een oplossing. 

 Wettelijke aspecten rond bewoners die energie uitwisselen, is (nog) niet geregeld. 
Zou evt. een speciale regelgeving moeten komen voor VME om ook energie te 
mogen leveren aan bewoners. 
 

3. Energetische renovatie historisch gebouw – Nationale Bank 
Dit project beoogt het ontwikkelen van een blue print voor het energie efficiënt maken van 
het verwarmingssysteem van historische gebouwen. Het project onderzoekt de technische 
mogelijkheden bij beschermde gebouwen (waarbij sommige ingrepen niet mogelijk zijn 
omwille van het beschermd karakter) en gaat in op het financieringsvraagstuk (ESCo 
model).Uitdagingen zijn: 

 Technisch: haalbaarheid van lage temperatuurverwarming in historisch pand met 
hoge warmtevraag. 

 Bescherming als historisch pand = niet mogelijk om bepaalde ingrepen te doen. 

 Financiële haalbaarheid: evenwicht tussen verduurzamen (= extra investeren) en 
terugverdientermijn. 

 

In de discussies rond deze en andere ontstane ideeën kwamen ook de volgende aandachtspunten 

naar boven: 

 Gedragsverandering en bereidheid om te investeren in nieuwe oplossingen aan vraagzijde, 

zeker bij cases met een collectief karakter; 

 Nieuwe samenwerkingsstructuren en gedeeld ownership bij aanbieders; 

 Concretiseren van mogelijke winsten op caseniveau; 

 Risico op lock-in: investeren in ‘meer efficiënte’ systemen kan radicale hernieuwing in de 

weg staan. 
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2.4 Leren en verankeren 

Om te reflecteren op het traject is begin december een leersessie georganiseerd met het 

projectteam. Op basis hiervan werd deze leernota opgesteld. 

Aan de basis van deze nota liggen de inzichten en ervaringen van de verschillende partners die actief 

en rechtstreeks betrokken waren bij Energieflux: vertegenwoordigers vanuit de stad (het stedelijk 

labo Stadslab2050 en de dienst Energie en Milieu Antwerpen), Samen Klimaatactief, Flux50, en de 

begeleiding vanuit Rebel & DRIFT. Deze laatste stonden ook in voor het samenbrengen, 

structureren en aligneren van de verschillende conclusies. Op deze manier konden reflecties over 

het voorbije traject vertaald worden in concrete leerlessen voor de toekomst. 
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3 Reflecties  

De reflecties op het traject worden samengevoegd als antwoorden op drie vragen: 

1. Wat is de toegevoegde waarde van het traject? 

2. Hoe dragen de projecten bij aan de energietransitie? 

3. Hoe kijken we terug op het doorlopen proces en welke leerlessen kunnen we hieruit 

trekken? 

 

3.1 Wat is de toegevoegde waarde van het traject? 

3.1.1 Dynamiek leidt tot concrete projecten 
Het traject is van een scan van opportuniteiten in zes maanden, via workshops, matching en jury, 

geëvolueerd naar concrete cases. De drie projecten die werden geselecteerd door de jury, plus het 

project van de Mobile Green Gen Set, waren er zonder Stadslab2050 niet geweest – of althans 

minder ambitieus geweest of pas later geweest. Partners SKA en Flux50 lieten dan ook hun 

waardering blijken voor de samenwerking met Stad Antwerpen die resultaatgericht was en niet 

bleef “hangen” bij verkennende gesprekken.  

Een ambitie van het traject was te komen tot “uitdagende en ambitieuze projecten met omvang en 

schaal”. De ontstane projecten voldoen hieraan: ze hebben een serieuze schaal die verder gaat dan 

een ‘testprojectje' en zijn ambitieus in hun bijdrage aan de energietransitie (zie 3.2). 

3.1.2 Nieuwe ontmoetingen 
De workshops werden getekend door nieuwe ontmoetingen – mensen die elkaar niet in een andere 

context ook al ontmoeten. Deze waren vruchtbaar. Bedrijven kwamen in contact met potentiële 

samenwerkingspartners en klanten en bestaande connecties werden versterkt – zoals tussen stad en 

Flux50.  

3.1.3 Opgebouwde kennis 
Kennis werd opgebouwd omtrent wat er leeft en speelt in de wereld van ‘duurzame 

energievoorziening’. In de scopingfase ontstond een relevante discussie over de mogelijkheden van 

bijdragen aan transitie op lokaal niveau, en werd inspiratie verzameld uit andere gemeenten in 

België en Nederland. Dit is gedeeld met de deelnemers van de workshops, om een gezamenlijke 

basis te hebben in de vorming van ideeën.  

Stedelijke partners en dochters als AG SO en Woonhaven kwamen in contact met nieuwe 

energietechnologieën. Zo kwam stad Antwerpen in contact met een leverancier van extreem lichte 

PV panelen. Dit contact leidde al snel tot een openbare aanbesteding om bestaande gebouwen met 

lichte dak structuren toch ook van PV panelen te voorzien. 

3.1.4 Imago van innoverende stad 
In de reflectiebijeenkomst werd door vertegenwoordigers van Samen Klimaat Actief en DRIFT naar 

voren gebracht dat Antwerpen niet het imago heeft van een innoverende stad in de energietransitie. 

Aanbieders van innovatieve en duurzame ideeën en technologieën voor energie zoeken 

gemakkelijker hun kansen in andere Vlaamse steden. Door trajecten als deze positioneert stad 

Antwerpen zich als plek waar bedrijven kunnen pionieren in de energietransitie, en kan de stad 

daarmee ook nieuwe investeringen aantrekken. 
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3.2 Hoe dragen de projecten bij aan transitie? 

Centraal in dit traject stond de vorming van projecten die een oplossing vormen voor een ‘missing 

link’ in het energiesysteem van de toekomst – uitdrukkelijk werd niet gezocht naar verbeteringen 

van het huidige systeem. Grensverleggende projecten dus. Door de combinatie van inzet en 

afstemming tussen technieken en nieuwe eigendoms- en financieringsvormen zijn de projecten bij 

de Fruithoflaan, Bloemstraat en Terbekehof hier zeker onder te scharen. De mobiele batterij is dat – 

afhankelijk van de toepassing – ook, omdat die effectief de flexibiliteit van het toekomstige systeem 

naar het nu haalt. Het project voor de Nationale Bank is, hoewel inspirerend, in deze zin minder 

grensverleggend.  

In onderstaande spindiagrammen is verbeeld hoe projecten kunnen bijdragen aan transitie 

(schetsmatige inschatting van de auteurs): 

- Mobiliserend zijn alle projecten, omdat ze repliceerbaar zijn naar soortgelijke 

omgevingen/gebouwtypen en waardevolle lessen ontwikkelen voor implementatie.  

- Katalyserend zijn vooral de projecten bij de Terbekehof en Bloemstraat omdat ze bestaande 

structurele belemmeringen adresseren. Dit gaat respectievelijk om de mogelijkheid tot 

onderlinge uitwisseling van energie en de omgang met publiek/privaat domein. Het project 

bij de Fruithoflaan zet de toon voor nieuwe manieren van samenwerken, binnen VMEs en 

tussen aanbieders van verschillende technieken. 

- Iconisch is vooral het project van de Nationale Bank, vooral omdat het een iconisch gebouw 

is met een sterke uitstraling. 

- Direct resultaat in termen van CO2 besparing wordt vooral behaald bij de Nationale Bank en 

het Terbekehof. 

Al in al zijn dit projecten die concreet maken hoe het toekomstig energiesysteem kan functioneren. 

Deze cases zijn waardevol voor het creëren van draagvlak en het overwinnen van barrières. Door de 

juiste mensen te betrekken bij de totstandkoming en in het leren hiervan, kunnen de werkwijzen 

gerepliceerd worden en ook structurele aanpassingen gemaakt worden die navolging 

vergemakkelijken. 
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Figuur 5a-e: Schetsmatige inschatting hoe de projecten bijdragen aan transitie 
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3.3 Welke lessen kunnen we trekken aangaande het proces? 

3.3.1 Durven kiezen helpt het scopingproces 
Terugkijkend op het proces valt op dat de voorbereidende fase lang heeft geduurd. Er is een (te?) 

lange zoektocht geweest naar het vastpinnen van de centrale vraagstelling. Redenen waren divers. 

De verschillende trajectpartners hadden geen lijstje van kansrijke innovaties om op in te zetten, of 

specifieke wensen voor de focus. Collega’s bij de stedelijke administratie hadden juist ieder hun 

eigen werkveld en keken – misschien door een te drukke agenda - weinig daarbuiten. Discussies 

over de vraagstelling divergeerden, er waren veel opties en niemand hakte snel een knoop door. 

Dankzij de gestelde deadline voor de eerste ideeënworkshops werd er toch een scherpe keuze 

gemaakt door het kernteam. Het resultaat was goed. De scope was breed genoeg om 

innovaties/creativiteit toe te laten, en toch concreet genoeg om het gesprek met stakeholders aan 

te gaan. Dit was dus een goed gekozen scope, het vermoeden is dat een andere vraagstelling 

evenzeer lucratief was geweest – mits voldoende concreet. 

Opportuniteiten/aanbevelingen: 

 Een aantal grote plannen op maat van de stad Antwerpen rond de energietransitie zijn nog 

in de maak (klimaatplan 2030, strategische energievisie). Deze plannen kunnen best ook al 

kiemen in zich dragen voor nieuwe innovaties of versnellingen van opkomende 

energiesystemen.  

 Voortwerken op gekende haalbaarheidsstudies uit het netwerk van Flux50 die naar 

toepassingsmogelijkheden zoeken.  

 

3.3.2 Het energieflux traject werkte versnellend en ambitie-verhogend 
De toegevoegde waarde van het traject naar projecten toe, was dat ze innovaties versnelt en ook 

ambities van project verhoogt. Dit dankzij: het ontzorgen van projectpartners (bijvoorbeeld bij het 

zoeken van financiering), optreden als sparring partner, momentums/deadlines creëren, connecties 

leggen tussen vraag en aanbod (concreet, op projectniveau), pushen en prikkelen via transitie-

denken. 

We merkten op dat de grotere interactiemomenten, zoals de workshops als de pitchsessie, een 

groot succes waren. De vertegenwoordiging vanuit vraag- en aanbodzijde was hoog, de kwaliteit en 

het ambitieniveau van de ideeën sterk, en de dynamiek zat zeer goed.  

Door één van de ambtenaren in het kernteam werd opgemerkt dat de markt wel klaar is voor 

energie oplossingen, maar dat het samenspel tussen markt en overheid om die energietransitie te 

duwen wel belangrijk is. Door meer samen te werken kan er wel versneld worden, de overheid 

mag/moet hiermee strategischer omgaan. 

 

3.3.3 Meerwaarde van het uitrollen van een energietraject op stedelijk niveau 
De vraag rijst of dergelijke trajecten op stedelijk niveau moeten opgezet worden. Op Vlaams niveau 

werd ook een gelijkaardig traject opgezet onder de vorm van een VIS-traject, met partners als 

Flux50, VVSG, Agoria en VITO. De methodiek is gelijkaardig : van match-making naar concrete 
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projecten. Ook hier kiest men om niet met álle steden en gemeenten te werken, maar wel met 

frontrunners.  

Toch blijkt een traject op schaal van Antwerpen relevant. Hoe lokaler, hoe concreter de 

opportuniteiten en hoe sneller het proces. Bovendien kent elke stad zijn eigen dynamiek (bv 

gemiddeld energieverbruik in Antwerpen is helemaal anders dan in Vlaanderen). En de schaal is 

voldoende groot om voldoende innovatiekracht te kunnen mobiliseren. Mogelijkerwijs zou de 

methodiek zelfs kunnen worden toegepast op geografisch of thematisch sterker afgebakende 

vragen, zoals het aanbod vanuit sociale woningbouw (Woonhaven), AG So, Vespa of 

gebiedsgerichte ontwikkelingen. Zo kan een innovatiedynamiek rond PV, renovatie en 

vernieuwende energieconcepten in de hand gewerkt worden. 

 

3.3.4 Sturen op departement-overschrijdend draagvlak binnen de stad   
Er moet meer ingezet worden op ‘transversaal’ of departement-overschrijdend draagvlak creëren 

binnen de stad. Zowel voor het stadslabtraject zelf als voor het thema ‘duurzame energie’. Het 

kernteam had moeite om collega’s actief mee te krijgen in het Stadslab2050-traject. Niet omwille 

van desinteresse, wel omwille van volle agenda’s en prioriteiten. Collega’s die actief kunnen 

bijdragen aan het traject moeten hiervoor ruimte krijgen van op het managementniveau. 

Dit geldt ook voor het integreren van duurzame energieconcepten in projectwerking en 

beleidsvorming bij de stad. Bijvoorbeeld bij subsidies voor vitrines, of bij het opstarten van 

ambitieuze projecten zoals Stuyvenberg. 

 

3.3.5 Eigenaarschap voor projecten blijft een uitdaging 
Tijdens het Stadslab2050-traject worden ideeën geïnitieerd en gevormd met verschillende 

stakeholders. Vaak blijven echter deze ideeën “hangen” omdat iedereen zeer druk is, en niemand 

zich helemaal verantwoordelijk of eigenaar voelt/durft te worden van deze projecten.  

Tijdens de innovatietrajecten moet hier doordacht mee omgegaan worden. Hierin is een spanning 

tussen de benodigde ‘rijpingstijd’ en het risico dat ideeën vervliegen. De ‘momentums’ van de 

werksessies en het installeren van een sterke jury prikkelen de teams om concreet te worden, 

beslissingen te maken en eigenaarschap op te nemen. 

Een extra spanning hierbij is dat verschillende stakeholders ver van elkaar staan. Iedereen komt met 

zijn eigen idee en project en het is moeilijk om hier een geïntegreerd plan van te maken. Mensen 

spreken precies een andere taal. Ondersteuning in beginfase is dus ook belangrijk om nieuwe 

samenwerkingen mogelijk te maken.  
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4 Aanbevelingen voor vervolg 

4.1 Verdere opvolging van wat is ontstaan in het traject 

4.1.1 De innovatieve energieconcepten communiceerbaar maken 
De energieoplossingen die door de markt aangereikt worden zijn moeilijk communiceerbaar, , 

binnen dit traject maar ook in het algemeen. De taal die wordt ingezet is niet begrijpelijk voor 

mensen die zelf geen energie-experts zijn, wat een probleem vormt voor het vinden van aansluiting 

bij gebouweigenaren en andere ‘vragers’. Ook mist veelal inzichtelijk cijfermateriaal of factsheets 

om opportuniteiten te concretiseren. Er zit een kans om bestaande energieoplossingen – zoals uit 

het Flux50 netwerk, meer door te vertalen, zodat eigenaren en beheerders van gebouwen hier 

makkelijker mee aan de slag kunnen. Opvolgend aan dit Energieflux-traject kunnen bijvoorbeeld 

factsheets worden gemaakt van relevante oplossingen; of blogs geschreven worden waar betrokken 

bewoners, schooldirecteurs en andere niet-experts aan het woord komen om hun ervaring met de 

innovatieve oplossingen te delen.  

 

4.1.2 Vormen van lerende netwerken rond projecten 
De ontstane projecten zijn vooral relevant voor de energietransitie doordat ze de bestaande kaders 

ter discussie stellen en repliceerbaar zijn in andere contexten. Als de projecten doorgang vinden, zal 

het betrokken team waarschijnlijk vooral focussen op het slagen ervan in de projectcontext. Dit is 

logisch, maar het directe resultaat is slechts een klein onderdeel van de potentie van het project. 

Daarom moet bij elk van de projecten bij aanvang scherp worden geduid waarom ze 

grensverleggend zijn, wat ervan geleerd kan worden en wie daarbij betrokken moeten zijn. De stad, 

best in samenwerking met Flux50, kan bijdragen hieraan door leerbijeenkomsten te organiseren, en 

hierbij een lerend netwerk te betrekken bestaande uit mensen die de lessen elders kunnen 

toepassen en mensen die invloed hebben op de randvoorwaarden.  

Idealiter weet een stadslab2050-traject hierin te schakelen tussen het lokale en hogere 

schaalniveaus. Daardoor kan geleerd worden van initiatieven andere steden, worden barrières die 

enkel op een hoger niveau kunnen verholpen geadresseerd en kunnen samenwerkingen gevonden 

worden met landelijke spelers, en bijvoorbeeld met de innovatieclusters. 

De projecten zélf kunnen ook succesvoller zijn als ze zich beter bewust zijn van hun context. Daartoe 

kan samen met de initiatiefnemers gewerkt worden aan een systematische analyse, waarmee 

actoren en patronen die bevorderend of juist tegenwerkend kunnen zijn in kaart worden gebracht.  

 

4.1.3 Capteren van inhoudelijke inzichten die nog niet meteen werden opgenomen 
Doorheen het traject worden vele zaadjes gepland. Stadslabtrajecten hebben echter niet de ruimte 

om ook alle vruchten die hierbij ontstaan te plukken. Er worden keuzes gemaakt, en dat betekent 

ook dat er een deel van de kansen onbenut blijft. Hetzelfde geldt voor inzichten die doorheen het 

traject gegenereerd worden, maar die niet meteen ingezet worden voor projecten.  

Om de inhoudelijke inzichten te capteren en mee te nemen in beleid en projectwerking (bij andere 

diensten) kan een reflectiebijeenkomst worden georganiseerd met een diverse groep ambtenaren. 

Hierin kunnen de projecten en opgedane inzichten worden besproken, en kan gekeken worden hoe 

beloftevolle zaken verder op te volgen. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn o.a.:  
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- Hoe maken we energieoplossingen toegankelijk voor iedereen (o.a. financierbaarheid)? 

- Hoe organiseren we matchmaking tussen vraag en aanbod van energieoplossingen voor 

(bepaalde typen) gebouwen en buurten? 

- Hoe stimuleren we nieuwe samenwerkingsstructuren en gedeeld ownership bij aanbieders 

(om gefragmenteerd aanbod en suboptimale oplossingen te voorkomen)? 

- Hoe versterken we coöperatieve oplossingen voor energie? 

- Hoe versnellen we de benutting van daken (residentieel, diensten, industrie) voor 

hernieuwbare energie in Antwerpen? 

- Waar zit risico op lock-in, winst op korte termijn die de transitie op lange termijn in de weg 

staat? 

- Waar zijn kansen voor ‘bottom-up’ initiatief bij warmtevoorziening? 

- Hoe kunnen we elektrische mobiliteit en energieuitwisseling een prominente plek geven in 

de ontwikkelingen rond Smart Antwerp? 

- Hoe lobbyen we voor meer innovatie bij de netbeheerder? 

Deze onderwerpen zijn relevant voor diverse beleidsdomeinen, en zeker ook voor de 

totstandkoming van het nieuwe klimaatplan. Hieruit kunnen ook thema’s voor nieuwe Stadslab-

trajecten geselecteerd worden. Daarnaast zijn er ook specifieke project-ideeën die nog niet 

opgepakt waren maar wel potentie hebben, zoals energiecoöperatieven bij sociale woningbouw, het 

gebruik van specifiek plekken – waaronder de bunker bij St. Andries - en onderstaand idee om 

scholen tot hubs in de energietransitie te maken.  

 

4.1.4 Scholen ondersteunen om hubs te worden in de energietransitie  
Eén project-idee om verder op te pakken springt boven alle andere uit. Tijdens het traject werd 

duidelijk dat er een grote opportuniteit ligt in het ondersteunen van AG SO wat betreft het 

energetisch versterken van hun patrimonium. Op de scholen kan veel gedaan worden aan 

energiebesparing, en dankzij hun dakoppervlak kunnen ze energiehubs worden in de wijken. Via 

projecten op scholen kunnen kinderen en hun ouders betrokken worden op het onderwerp. Scholen 

zelf hebben energie natuurlijk niet als 1e prioriteit, externe begeleiding kan hier een groot verschil 

maken. De kans lijkt te groot om te laten liggen, los van verdere keuzes kan hierrond een traject 

opgestart worden. 

 

4.2 Verder versterken van dynamiek voor transitie 

Naast ondersteuning van de geselecteerde projecten en het benutten van de inhoudelijke 

aangrijpingspunten zien we mogelijkheden om gestructureerd verder te werken aan de 

energietransitie. 

4.2.1 Positionering van Stadslab2050 in dynamiek van transitie 
Om een duiding te geven van de dynamiek van transitie heeft DRIFT onderstaande X-curve 

ontwikkelt. Deze bevat een neergaande curve die de afbouw van de (huidige) status-quo 

representeert, en een opkomende curve die de opbouw van alternatieve manieren van denken, 

werken en organiseren weergeeft. 



Aanbevelingen voor vervolg - Verder versterken van dynamiek voor transitie 

 

   
Leren van Energieflux 20 / 42 

 

 

Figuur 6: Fases in transitie (Lodder et al, 2017; gebaseerd op Loorbach, 2014) 

De volgende fases en bijbehorende onderliggende dynamiek zijn te onderscheiden: 

- De fase van optimalisatie en experimenten; waarin een systeem goed functioneert en 

innovatie vooral gericht is op verbeteren van het bestaande. Tegelijk ontstaat er altijd 

afwijkende geluiden en meningen van mensen en partijen die gaan experimenteren met 

radicaal andere visies, structuren en praktijken. 

- Een fase van destabilisatie en versnelling; waarin dominante systemen vast beginnen te 

lopen, er crises ontstaan en de vraag opkomt hoe volhoudbaar de dominante manieren van 

organiseren en werken zijn. De crises bieden ruimte voor versnelling van alternatieven en 

laten meer mensen hiernaar overstappen maar tegelijk neemt de weerstand tegen 

verandering toe. 

- Een fase van chaos en emergentie; waarin dominante structuren, patronen en routines 

deels wegvallen en er voor de buitenwereld schijnbaar plotseling nieuwe oplossingen en 

structuren komen bovendrijven. De richting van verandering wordt duidelijker maar de 

weerstand verhardt zich tegen de afbraak die dreigt. 

- Een fase van institutionalisering en afbraak; waarin de verandering onomkeerbaar is, 

nieuwe regels en structuren ontstaan en nieuwe machtsverhoudingen zich vormen. Tegelijk 

worden de verliezers zichtbaar, brokkelen oude structuren verder af en verdwijnen bepaalde 

routines, beroepen, verbanden en patronen. In deze fase spreekt de verandering eigenlijk 

vanzelf en ontstaat geleidelijk een nieuwe stabiliteit.  

- De laatste fase van stabilisering en uitfasering. De voorheen alternatieve ontwikkelingen 

worden verder gedetailleerd tot een nieuwe gevestigde orde. De oude status-quo wordt 

uitgefaseerd, de verliezen zijn genomen en geaccepteerd en de restanten worden 

opgeruimd of vinden simpelweg geen vervolg.  

Het Energieflux-traject in Stadslab2050 was sterk gericht op ‘opbouw’, en vooral het begin daarvan: 

experimenteren. Experimenteren is inderdaad relevant als het bijvoorbeeld gaat om de ontwikkeling 

van opslag- en uitwisselsystemen en de nieuwe samenwerkingen die hiervoor nodig zijn. Maar juist 

omdat de energietransitie al richting en snelheid heeft gekregen kan ook gestuurd worden verderop 

de curve. 
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We sluiten dit document daarom af met een suggesties voor interventies – hoe verder te gaan met 

opbouw en ook aandacht te besteden aan afbouw.  

 

4.2.2 Sturen op innovatie via aanbesteding 
In de manier van aanbesteden kan de stad keuzes maken om vernieuwende energieconcepten te 

bevorderen. Naast de standaardprocedure, waarbij een inschrijver antwoord op een voorgelegde en 

gespecificeerde vraag, biedt de wetgeving voor overheidsopdrachten verschillende mogelijkheden 

voor overheden om op andere manieren met de markt samen te werken. Met name in trajecten 

rond innovatie kunnen dit nuttige instrumenten zijn. Voorbeelden zijn: 

- Prijsvraag 

o Toelating tot de prijsvraag kan volgens een openbare of niet-openbare procedure. 

o Jury beoordeelt de projecten op basis van door de deelnemers anoniem voorgelegde 

inzendingen. 

o Mogelijkheid om vervolgens de opdracht aan de winnaar te verstrekken. 

o Deze vorm wordt vaak toegepast voor architectuur opdrachten (vb. Open oproep 

Vlaamse bouwmeester) 

- Concessie 

o Tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst bestaat niet uit 

betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht.  

o Exploitatierisico ligt bij de exploitant, eventueel jaarlijkse bijdrage aanbestedende 

dienst onder de vorm van een subsidie. 

o Deze vorm kan aangewezen zijn in een markt in volle ontwikkeling waarbij een 

tijdelijke subsidie noodzakelijk is om een nieuw business model ingang te doen 

vinden. 

- Innovatiepartnerschap 

o Het innovatiepartnerschap bestaat uit 3 fases: 1) Mededingingsfase, 2 Onderzoeks- 

en ontwikkelingsfase en 3) Commerciële fase 

o Innovatiepartnerschap kan worden afgesloten met 1 of meerdere bedrijven. 

Reductie van aantal deelnemers per fase.  

o Waarde van de opdracht omvat alle fases inclusief eventuele opties en verlengingen 

(van belang om te weten welke plaatsingsprocedure gevolgd moet worden). 

Afhankelijk van de fase waarin een (technologische) ontwikkeling zich bevindt en de mate waarin de 

markt georganiseerd is, is de ene procedure meer geschikt dan de andere. Naarmate de markt zich 

verder ontwikkeld, kan het zijn dat dit evolueert. Het is dan bijvoorbeeld niet meer nodig om een 

innovatiepartnership op te zetten aangezien de overheid het aanbod kan inkopen via een 

standaardprocedure. Als we deze verschillende vormen van overheidsopdrachten plotten op de 

fases van de transitie geeft dit volgend beeld. 
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Figuur 7: Overheidsopdrachten in relatie tot fases van transitie 

 

4.2.3 Verder gaan in opbouw 
Naast het ontwikkelen en testen van vernieuwende praktijken gaat het hierbij vooral om dat 

vernieuwingen meer navolging krijgen, gaan optellen en de nieuwe normaal gaan bepalen.  

 
Figuur 8: interventies met betrekking tot ‘opbouw’ 
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Voorbeelden van interventies die hieraan bijdragen zijn o.a.: 

- Formuleer enkele doorbraakinitiatieven, organiseer coalities hierrond en implementeer 

grootschalig. Mogelijke voorbeelden zijn een programma voor scholen als energiehubs of 

een verregaande aanpak voor renovatie (zoals ‘Stroomversnelling’ in Nederland). 

- Vorm een ambitieus vernieuwingsnetwerk op stadsniveau om samen te werken 

klimaatneutraal Antwerpen (mogelijke voorbeelden om van te leren: Gents Klimaatverbond, 

Leuven 2030, Rotterdam Climate Initiative, Amsterdam Smart City, Toekomstverbond). Leg 

hierin verbindingen tussen vernieuwers onderling en met de gevestigde orde om 

ontwikkelingen en inzichten samen te brengen, te kanaliseren en te verankeren. 

- Werk samen met universiteiten en hogescholen aan kenniswerkplaatsen waarin studenten 
en onderzoekers bijdragen aan ambitieuze praktijkvraagstukken. 

- Organiseer vraagbundeling en aanbodmatching om latente vraag aan te spreken en de 
markt in beweging te krijgen (zoals met de inkoopacties van Urgenda in Nederland) 

- Speel als overheid de rol van ‘launching customer’ door inkoopbeleid en beheer van 
gebouwen geheel te verduurzamen – en neem hierin ook andere (semi)publieke organisatie 
mee. Streef in het inkoopbeleid ook naar een bepaald aandeel inkopen bij innovatieve start-
ups en/of coöperatieven. 

- Stimuleer binnen de eigen organisatie lange-termijn gerichtheid door aanpassen van 
afrekenmechanismes, waardoor ambtenaren meer ruimte hebben zich bezig te houden met 
co-creatie en innovatie.  

- Ontwikkel investeringsconstructies om de voorinvesteringen in de transitie mogelijk te 
maken 

- Ontwikkel een institutioneel mechanisme voor opschaling, zoals een best practice binnen 
vijf jaar regel voor bedrijven. 

- Faciliteer burgers, coöperaties en ambtenaren om op buurt/wijkniveau een fossielvrij 

strategie uit te werken en in gang te zetten. Koppel hieraan wellicht ook een concessie voor 

energiebeheer op wijkniveau (zoals in Kopenhagen). 

- Stel kaders die een innovatieve praktijk als nieuwe standaard zetten, zoals Gent Levert 
(waarbij twee aanbieders van emissieloze stadslogistiek op exclusieve voorwaarden toegang 
hebben gekregen tot de stad).  

 
 

4.2.4 Aandacht voor afbouw 
De afbouw kent twee componenten: ombouw, waarin middelen, aandacht, etc. wordt omgebogen 

van het bevestigen van de status-quo naar het bevorderen van niche-ontwikkelingen; en uitfaseren, 

waarin met duidelijke keuzes afscheid wordt genomen van ongewenste praktijken. 
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Figuur 9: Mogelijke interventies met betrekking tot ‘afbouw’ 

 

Mogelijke interventies die bijdragen aan afbouw zijn o.a.: 

- Houd vanuit de experimenten een kritische reflectie op beleid dat duurzame energie in de 

weg staat; en zorg dat dit wordt heroverwogen en waar mogelijk geschrapt. 

- Trek op met vernieuwers om samen te lobbyen voor randvoorwaarden die niet-duurzame 
energie tegengaan, op verschillende schaalniveaus. 

- Start een Stadslabtraject voor het ontwikkelen van instrumenten voor afbouw en hiermee te 

experimenteren. 

- Verbreek banden met de fossiele industrie, zowel financieel als publicitair, en werk hierin 
samen met andere (semi-)publieke instituties. 

- Voer specifieke belastingen in rond bijv. leegstand, materiaalverspilling en autogebruik. 

- Stel een einddatum voor gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving, en een co-creatie 
strategie om de bestaande infrastructuur gefaseerd af te koppelen. 

- Leg een robuuste doelstelling in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs vast; geef concrete 
invulling van hoe dit te behalen samen met koplopers vanuit verschillende sectoren en 
organisaties. Zet de wissels op korte termijn om richting een duurzaam energiesysteem; 
definieer heldere doelen voor 2025 en 2035 en werk de consequenties hiervan uit.  
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4.2.5 Energieflux: een continu traject met partners 
Bovenstaande beleidsopties passen deels onder het Stadslab2050 (met iets bredere scope), en 

zullen deels eerder passen bij het grotere klimaatplan van de stad. In elk geval is het waardevol te 

kijken welke werking en toegevoegde waarde  Stadlab2050 op deze manier nog meer kan hebben 

voor de energietransitie.  

Stadslab2050 heeft reeds in het verleden geïnvesteerd in de energietransitie. Meer en meer voelt 

men de behoefte om het energietraject continu te maken (bijvoorbeeld 6 jaar). Het betreft een 

combinatie van een ‘lerend’ en een ‘challenge’ netwerk. 

Belangrijk hierbij is dan een doordachte procesopbouw met aandacht voor: 

 De partners die betrokken zullen worden : SKA en Flux50 werkt goed, maar misschien 

ook (in tweede orde) partijen als Agoria, Fluvius, Elia, VEA, … 

 Het communiceren als ‘vast instrument’ voor collega’s en externen 

 Het inzetten van uitgewerkte en uitgeteste methodieken (zoals de matching sessies) 

 Het leggen van  een steeds duidelijke focus , ofwel met concrete cases vanuit de 

overheid of nog meer focus vanuit de aanbieders 

 Het besteden van voldoende aandacht aan voortraject om de ‘vraagkant’ te structureren 

en te betrekken (bijv met gebouweigenaren) 

 Het creëren van actiegerichte momenten om projecten niet te laten ‘aanmodderen’ 

 Het benutten van het potentieel voor opschalen en repliceerbaarheid 

Zo kan Antwerpen een broeihaard worden voor innovatieve projecten en interventies die de 

energietransitie versnellen. 
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Bijlage 1: projectideeën uit de workshops 

 
Titel:  

Mobile Green Gen Set 
 
Doel: Mobile Green Gen System 
 
Aanpak: Flux 50 (haalbaarheidsstudie -> 1 com.) 
 
Locatie: stad 
 
Resultaat eind 2019: Prototype 
 
Met wie: 

- SZenso 
- ABB 
- Enervalis 

 
Wat nodig om het projectidee verder uit te werken? 
Haalbaarheidsstudie Flux50 
 
Ik doe mee:  
(1 contact) 
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Titel:  

Community based virtual power plant  
(groene energie centrale) 
 
Doel: pro-sument -> onafhankelijkheid (produceren +consumeren van energie) 
 
Aanpak:  
- bewoners betrekken 
- “droombeeld” 
- experten team samenstellen 
 
Locatie: 
Luchtbal / St-Andries 
garage st. lonazardstraat 
 
Resultaat eind 2019: 

- Bewustmaking / cohesie 
- Energievraag vaststellen (vraag/aanbod) 
- Buurt verbonden doelstelling 
- warmtenetten + elektriciteit evenwicht zoeken 

 
Met wie:  

- woonhaven 
- bewoners/huurders 
- nibe 
- energie ID 
- fifthplay 
- stad Antwerpen 
- Kamp C 
- Scholen 
- Bedrijven 

 
Wat nodig om projectidee verder uit te 
werken? 

- expert team 
- financiële ondersteuning 
- data 
- “innovators” / trekkers van de 
buurt 
- infrastructuur 

 
Ik doe mee: 
(5 contacten) 
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Titel:  

Smart energy grid Terbekehof 
 
Doel: 3J:  

- in kaart brengen alle stromen 
- Kwantificeren uitwisseling stromen 
- (LT: e-neutraal) 

 
Aanpak:  

- uitrol platform 
- synergiën zoeken obv data 
- 1e projecten voor uitwisseling stromen? 
- sus. case/model volgens fase (VAD & Beyond) 

 
Locatie: Terbekehof Wilrijk 
 
Resultaat eind 2019:  
 - eerste uitrol OK 
 - eerste resultaten geanalyseerd 
 - uitbreiding draagvlak 
 
Met wie? 
- HIW 
- ISVAG 
- #bedrijven 
- ewattch/fifthplay/condugo 
- stad Antwerpen 
- POM 
 
Wat nodig om het projectidee verder uit te werken? 
- engagement bedrijven 
- trekkende partij (nv. POM+Condugo) 
 
Ik doe mee:  
(3 contacten) 
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Titel:  

Warmte creërend groen dak  
 
Doel: groen dak zorgt voor energie in je buurtwinkel 
 
Aanpak: Technische kennis (tijm, planten en pv op 1 dak) 
Gisterij Planten <-> Warmte 
E-plant 
Algen + elektriciteit <-> Bio Massa -> case GunterPauli 
 
Locatie: Delhaize – Carrefour 
 
Resultaat eind 2019: Prototype -> kg, W/m2, Tech. 
 
Met wie?  

- Delhaize (deelname + €) 
- Bio – Ir. Fac (De Coninck) 
- E-plant -> Bedrijf (NL) 
- stabiliteit (Util) 
- Stad Antwerpen (Koen) 
- BB-Bouwschil (KVG) - Intensieve Groendak  - Water Bufferen 
- yust 

 
Wat nodig om projectidee verder uit te werken? 
Technische kennis -> marktonderzoek 
 
Ik doe mee:  
(4 contacten) 
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Titel:  

Residentiele respons-demand opslag 
 
Doel: iedereen een residentiele opslag batterij voor 
 - zonnepaneel houders 
 - niet-zonnepaneel houders 
 
Aanpak:  
 
Locatie: Antwerpen: residentiele wijk = buurt, sociale woningen, wijk, woningcorporatie 
 
Resultaat eind 2019: draaiend model 
 
Met wie?  

- Eindgebruikers 
- Energieleveranciers 

 
Wat nodig om projectidee verder uit te werken? 
 -  wetgeving + VREG tarieven 
- technologie in voorhanden 
- energieleverancier 
- klanten / eindgebruikers 
 
Ik doe mee:  
(2 contacten) 
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Titel:  

Vraag 
Idee om te integreren in andere projecten. 
 
Doel: 
 
Aanpak:  

- winstmodel – incentive 
- Pull van particulier 
- Pain of paying (tarieven) -> locus of control  

-> purpose 
       -> freerider = issue 

-> commitment, montitoring (peer control) 
       -> quid purpose revenues -> social, fin 
Resultaat eind 2019: 
1 appartement die LEC (microgrid) maakt en met terugverdieneffect speeltuin kan zetten 

-> ? comparison (status competition) 
 
Met wie? 
 
Wat nodig om projectidee verder uit te werken? 
 

.   
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Titel:  

Innovatief Dakgebruik 
Idee om te integreren in andere projecten 
 
Doel: info en begeleiding van dakeigenaars (VME’s, Syndici, Scholen, …) 
 
Aanpak: matchmaking 
 
Locatie: steden 
 
Resultaat eind 2019: 
 
Met wie:  
- dakeigenaars 
- Installateurs/aannemers 
- Financiers 
- Overheid 
 
Wat nodig om projectidee verder uit te werken? 
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Titel:  

A typisch gebruik van lokale groene energie  
(nuttig verbruik van lokale groene productie) 
 
Bovenliggend doel:  
meer (BI) PV op bestaande appartementsgebouwen. Incl. optimale afstemming lokaal verbruik. 
 
Aanpak:  

- selectie gepaste gebouwen 
- verbruik in kaart brengen(profielen,…) 
- in kaart brengen energie-efficiëntie maatregelen -> duurzaamheid gebouw, LED, isolatie 
- technische oplossingen -> (BI)PV, optimaal verbruik (EV) 
- pilootproject 

 
Resultaat (tegen eind 2019):  
pilootproject 
 
Met wie:  

- stad Antwerpen – VME’s 
- samen klimaatactief – energiecoaches 
- technologie leveranciers -> (BI) PV, EV, Deelbedrijven, … 
- marketing budget a’pen 

 
1e stappen: 
- gebouw selecteren 
- verbruik in kaart brengen 
- draagkracht creëren 
 
Wie doet er mee? 
(3 contacten) 
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Titel:  

Smart Energy Schools 
 
Bovenliggend doel:  
Optimaliseren energie  
Balanceren & verdienen 
 
Aanpak:  
monitoring – inventariseren.  
Gap -> zoeken flexibiliteit en optimaliseren 
 
Resultaat (tegen eind 2019):  
Maximale benutting van de school -> met optimaal energiegebruik: proefschool 
 
Met wie?  
“AGSO” – couumbiasite 
Smart building.io/financiering/~aggregator 
 
1e stappen: 
- 
 
Wie doet mee? 
(6 contacten) 
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Titel:  

Coöperatieve bodemenergie op wijkniveau 
 
Visie:  
Verduurzaming thermische behoefte (verwarming en koeling) op wijkniveau door bodemenergie 
 
Wat doen we? 

- Thermische behoefte bundelen -> wijk/woonblok 
- Coöperatieve oprichten 
- Ontzorgen 
- Draagvlak 

 
Wat realiseren we voor eind 2019? 

- Locatie/proeftuin = linkeroever 
- Cooperatieve 
- Businesscase die inspireert 

 
Wie betrekken we? 

- particulieren 
- VME’s 
- projectontwikkelaar 
- Stad 
- DNB - > [service provider – ESCO] / cooperatieve 

 
Eerste stappen: 

1. Locatie – linkeroever 
2. Inventarisatie 
3. BC = businesscase 
4. Cooperatieve oprichten 
5. Realisatie 
6. Multiplicatie 

 
Wie doet mee? 
(4 contacten) 
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Titel:  

Energievraagstuk: Kop – Park Spoor Noord 
 
Bovenliggend doel:  

- AP-campus, centrum ziekenhuis -> - thermisch grid, - elektrisch?? 
- Londen Tower / Parktoren / Lichttoren / ondergrondse parkings 
- Verlichting park/buurtvoorzieningen – zonnedelen 2060 A’per 

 
Aanpak:  

spelers: ap-hogeschool // ziekenhuis 
Energie-experten: flux50 
Verkenning? – waar naar toe. 

 
Wie doet mee? 
(5 contacten) 
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Bijlage 2: Sjabloon Ideefiche 

Energietraject Stadslab2050 

FICHE PROJECT IDEE 

 

Titel: 
 

Trekker(s) 

Wie neemt/nemen het voortouw bij uitwerken van het concept? 

Contactpersoon Organisatie Email  Telefoon 

    

    

    

 

 

VOORSTEL IDEE 
 

Wat is de visie achter het project?  

Van welke ‘nieuwe normaal’ is dit project een voorbode? Wat willen we in essentie bereiken? 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

Hoe gaan we bijdragen aan deze visie? Opzet project op hoofdlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie(s) 

Waar in Antwerpen zal/kan het plaatsvinden? 
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AMBITIES 

 

Wat willen we eind 2019 gerealiseerd hebben? 

Wat willen we eind 2019 gerealiseerd hebben binnen het project? Wat zijn de specifieke, meetbare resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 

Voor welke dynamiek willen we zorgen met dit project? Welke navolging verwachten we te kunnen zorgen?  

 

 

 

 

 

 

AANPAK 
 

Wat zijn eerste stappen? 
Welke concrete eerste stappen zijn er nodig om dit project in gang te zetten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een realistische timing?  

Welke timing stellen we voor? Zijn er evt. belangrijke afhankelijkheden die deze timing beïnvloeden? 
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Wie worden betrokken? 

Welke mensen/partijen betrekken we? Maak een onderscheid tussen partijen met hoofdrol en bredere groep 

betrokkenen. Wie heeft al commitment getoond? 

Betrokkenen met “hoofdrol” 

Naam en/of organisatie Mogelijke rol 

  

  

  

  

  

 

Bredere groep betrokkenen 

Naam en/of organisatie Mogelijke rol 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Schets van het financiële plaatje 

Welke ordegrootte budget is nodig voor investeringen en operationele kosten? Wat zijn opbrengsten en andere 

mogelijke bronnen voor inkomsten? 

A. Investeringen, operationele kosten, … 

Uitgaven Grootorde  

  

  

  

  

  

 

 

 

B. Opbrengsten, subsidiënten, … 

Inkomsten Grootorde  

  

  

  

  

  

 



Bijlagen - Bijlage 2: Sjabloon Ideefiche 

 

   
Leren van Energieflux 41 / 42 

 

Wat zijn de opportuniteiten en knelpunten? 

Welke opportuniteiten en knelpunten kunnen mee het succes van dit project bepalen? 

Opportuniteiten Knelpunten 

  

 

PROJECT BINNEN ‘HET LEREND LAB’ 
 

Wat kunnen we leren uit het project?  

Welke kennis, ervaring  en lessen wordt er gecreëerd die ook elders of door anderen kan worden toegepast?  

 

 

 

 

 

 

Wat maakt het project grensverleggend? 

In welke opzichten is dit project ‘afwijkend’ t.o.v. wat nu gebruikelijk is?  

 

 

 

 

Op welke wijze is het project mobiliserend? 

Nodigt het project uit om mee te doen? Wat is de repliceerbaarheid van het project? 

 

 

 

 

Op welke wijze is het project katalyserend? 

Hoe kan dit project de weg plaveien om wat nu per uitzondering mogelijk is ‘normaal’ te maken 

 (beïnvloeding organisaties, regels, structuren,…) 

 

 

 

 

Evt. benodigde ondersteuning 

Zou de verdere ontwikkeling van het project ondersteuning kunnen gebruiken van Stadslab2050? Zoja, welke? 
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Bijlage 3: criteria voor selectie voor verdere begeleiding bij de jury 

 

Criteria voor selectie 

De jury beslist welke ideeën verdere begeleiding krijgen. Er is voor 3 ideeën elk 3 dagen voorzien 

voor inhoudelijke ondersteuning door het Stadslab2050-team (met Rebelgroup en DRIFT). De 

begeleiding kan gaan om ofwel een subsidiedossier uit te werken, ofwel om een consortium te 

vormen die de uitvoering zelf financiert. In het eerste geval kan de begeleiding bijvoorbeeld bestaan 

uit hulp bij het schrijven van een subsidiedossier; in het tweede geval bijvoorbeeld om een 

samenwerkingsovereenkomst faciliteren. 

Idealiter, maar afhankelijk van de kwaliteit van de pitches en zijn benodigdheden, krijgt elke 

deelnemer iets terug. Dit kan de bovengenoemde begeleiding van het Stadslab2050-team zijn, of 

ondersteuning door één van de projectpartners uit de jury zelf. Hoe dan ook kunnen de deelnemers 

profiteren van de communicatie rond het traject en het gezamenlijk leren van de projecten.   

De criteria die we u vragen te hanteren bij bespreking en selectie van de projectideeën zijn: 

•           Grensverleggend. Het idee draagt bij aan een doorbraak in het gezamenlijk opwekken 

van hernieuwbare energie op lokale schaal. Het is niet een kleine verbetering binnen het 

huidige systeem, maar maakt  het “onmogelijk geachte” tot realiteit.  

•           Realiteitszin. De kern van het idee is sterk, het team en netwerk zijn goed betrokken en 

hebben capaciteit om het te realiseren, op termijn is er een positieve businesscase,  het 

project heeft een significante omvang en schaal, er zijn ondersteunende ontwikkelingen 

die het succes bevorderen.   

•           Leereffect. Er wordt geleerd over technische, sociale en organisatorische aspecten, zowel 

door projectpartners als door een bredere groep betrokkenen. Het project levert 

inzichten op die ook buiten de project-specifieke context relevant zijn. Met de kennis uit 

dit project kunnen projectpartners of andere actoren nadien vaker en/of grootschaliger 

bijdragen aan de energietransitie. 

•           Nut van begeleiding. In hoeverre heeft de begeleiding van Stadslab2050 een belangrijke 

toegevoegde waarde? De begeleiding door het team van Stadslab2050 kan bijvoorbeeld 

bestaan uit: faciliteren vastlegging engagement betrokken actoren, inbreng expertise 

m.b.t. subsidieaanvragen, validatie economische haalbaarheid en aanscherping 

businessmodel, inbreng inhoudelijke expertise, betrekken samenwerkingspartners 


