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Gent zet in op 'fossielvrije' wijken met 100%
hernieuwbare energie

De Stad Gent ontvangt 187.500 euro van de Vlaamse overheid voor het project

'Gebouwen MM+M fossielvrij'. Met dat project wil de Stad nagaan op welke wijze

wijken in hun geheel kunnen afstappen van aardgas of andere fossiele

brandstoffen, en kunnen overschakelen naar 100% hernieuwbare energie.

Het project 'Gebouwen MM+M fossielvrij' werd geselecteerd voor een subsidie als Lokaal

Klimaatproject. Dankzij deze Vlaamse subsidie start de Stad Gent dit jaar met de opmaak van

een transitieplan voor de wijken Muide-Meulestede en Mariakerke, om hen in de toekomst

fossielvrij te maken. Het project loopt tot januari 2024. De Stad werkt hiervoor samen met de

Universiteit Gent en de Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en

renoveren.

Fossielvrije wijken
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In dit project onderzoeken de Stad Gent, de Energiecentrale en Universiteit

Gent (EnerGhentIC, CEPEC en MICT) wat er nodig is om een volledige wijk fossielvrij te

maken. Hierbij worden niet enkel de beschikbare en toekomstige technische oplossingen voor

fossielvrij verwarmen bekeken, maar worden ook de drempels en drijfveren om klimaatneutrale

investeringen te doen bij alle bewoners van een wijk onderzocht. 

De Stad Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Woningen verwarmen zorgt voor

ongeveer 25% van de CO2-uitstoot. Gent zet al jaren sterk in op energiezuinige renovatie. De

Stad heeft veel ervaring met het stimuleren van renovatie bij bewoners via de Energiecentrale.

Nu zet de Stad Gent een stap in de richting van wijken die verwarmd worden zonder fossiele

brandstoffen én een overstap naar hernieuwbare energie. Cruciaal om de klimaatambities te

realiseren.

'Hoe kunnen we voor verwarming en koken overschakelen van aardgas naar
100% hernieuwbare energie? Dat gaan de Stad Gent en UGent samen
onderzoeken. Als we tegen 2050 helemaal af willen van fossiele brandstoffen,
moeten we nu beginnen.'
— Tine Heyse, schepen van Klimaat

Transitieplan per wijk: geen tijd te verliezen

2050, het jaar waarin Gent klimaatneutraal wil zijn, is dichtbij. Zeker omdat een pak

investeringen - zoals die in verwarming van woningen - maar om de 20 of 30 jaar plaatsvinden.

In die zin is er geen tijd te verliezen.

 

Het is dan ook cruciaal om op tijd te starten met een overschakelingsplan. Per wijk, straat of

type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle

bewoners van die wijk kan ondersteunen om de omschakeling naar fossielvrij verwarmen te

maken.

 

Muide-Meulestede is een schiereiland met een vermenging van diverse functies (wonen,

kantoor, bedrijven, handel, …) en een stuk havengebied. Mariakerke is een vrij klassieke

woonwijk zoals Vlaanderen er veel kent. De ervaringen die de Stad opdoet in deze verschillende

wijken, worden meegenomen om later in andere Gentse wijken aan de slag te gaan.

Overtuigen en ondersteunen



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Het concreet actieplan wil verder gaan dan een technisch energiescenario. Dit project

onderzoekt ook hoe bewoners, verhuurders en bouwprofessionals overtuigd en ondersteund

kunnen worden om de omschakeling naar fossielvrij wonen te maken. Hiervoor wordt er nauw

samengewerkt met onderzoekers van gedragswetenschappen van de Universiteit Gent.

Contact

Indra Van Sande, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 34, e-mail

indra.vansande@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
54 31,
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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