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Wie is Mirom?
• Intergemeentelijke samenwerking

• Afvalbeleid 15 gemeenten

• +/- 270 000 inwoners

• Opgericht in 1973

• Mirom Roeselare en Mirom Menen

• Preventie, inzameling en eindverwerking van afval

• Verbrandingsinstallatie met stadsverwarmingsnet (1986)



Wat is een warmtenet?

PRODUCENT WARMTEVERBRUIKERS



Iets nieuws?
• Eerste warmtenet: Dresden – 1900

• Wenen (Oostenrijk): 1200 km 
(250 000 klanten)

• Denemarken: 60 % op warmtenet 
(in Kopenhagen 90 %)

• Zweden: 50 % op warmtenet

• Vlaanderen: +/- 50 km  grote achterstand, maar in opmars



Waarom een warmtenet?

• WARMTE > 50 % van het energieverbruik

• In Vlaanderen veel restwarmte beschikbaar 
die nu in vele gevallen nog verloren gaat

• Waar restwarmte gebruikt wordt moeten 
geen ketels op stookolie of gas meer werken 
 brandstofbesparing en beter voor het 
milieu

• Collectief systeem: collectief inspelen op 
variërende (duurzame) energiebronnen

Elektriciteit Mobiliteit

Warmte

Energieverbruik in Vlaanderen



Waarom een warmtenet?

• Schonere lucht
• Minder gebruik fossiele brandstoffen (stookolie en aardgas)

• Duurzamere stad
• Helpt om klimaatdoelstellingen te behalen

• Vanaf 2020

Warmtenet Roeselare zal jaarlijks zorgen voor:
• Besparing 6,5 miljoen liter stookolie (65 GWh)

• Reductie van 18.600 ton CO2

= behoud van 62.500 bomen

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiywNL5k5POAhVDiRoKHS3-DQ0QjRwIBw&url=http://www.digitalistmag.com/customer-experience/2015/11/19/5-big-ways-the-forest-products-industry-is-pinning-growth-on-digital-transformation-03788539&psig=AFQjCNFoeJO3CI87wXYdtKsbhaq7HjEIPA&ust=1469692089630461


Wie verwarmen we?
Gebouwen die een grote behoefte hebben aan verwarming en warm water



Kan ik als particulier aansluiten op het 
warmtenet?

• Momenteel niet mogelijk

• Technisch en financieel niet haalbaar

Huidig aan te leggen warmtenet = transportnet
Vergelijking elektriciteit:

OP ?



Warmtenet op kaart

KMO-Zone
2016

Schiervelde
2017-2018

Ronde Kom
2016-2017

Ronde Kom
2016-2017

Bestaande 
warmtenet
(+/- 9 km)

Warmtenet 
Eandis

Warmtenet Roeselare na uitbreidingen: 19 km



Planning werken



Werfinrichting
• Vanaf 9 januari – duur +/- 1 maand

• Doorgangen (pijlen) toegankelijk voor voetgangers 
(of met fiets aan de hand)

• Parkeren niet mogelijk in en nabij werfzone
Blekerijstraat: tussen huisnummers 36 tot 54
Arme-Klarenstraat: tussen huisnummers 71 tot 73 
en huisnummers 34 tot 40

Doorgang nr. 71 blijft zo 
lang mogelijk toegankelijk



Omleidingen



Praktische info

• Parkeren: steeds buiten de werfzone

• Verhuis/grote leveringen/werken aan je woning/andere… graag contact opnemen, wij helpen je verder (zie 
contactgegevens volgende dia)

• Afvalophaling:
* gewoonlijke ophaaldagen (kalender MIROM)
* beginpunt van de werfzone in de Arme-Klarenstraat
* op hoek Bekerijstraat-Groenestraat of hoek Blekerijstraat-Kermisstraat

• Maatregelen handelaars:
Info via Dienst Wonen, Economie en Landbouw, stad Roeselare
e-mail: economie@roeselare.be
T: 051/23 23 36 F: 051/23 26 29

mailto:economie@roeselare.be


Contactinformatie
• Verdere info:

www.mirom.be/warmtenet

• Praktische vragen rond o.a. parkeren + problemen of 
specifieke vragen:
Gianni D’Angelo – communicatiedienst MIROM
warmtenet@mirom.be
T: 051/ 26 03 53
(algemeen nummer 051/26 03 50)
Wij staan in nauw contact met de aannemer

• Er volgt nog een bewonersbrief in je brievenbus

• Mogelijkheid tot intekenen op mailing via website MIROM: 
www.mirom.be/warmtenet-je-buurt

http://www.mirom.be/warmtenet
mailto:warmtenet@mirom.be


Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!


