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Stookolie is deel van de oplossing

D

e bezorgdheid over het klimaat staat tegenwoordig volop

zoek blijkt trouwens dat, op basis van de huidige energiemix

in de kijker. De federale en regionale regeringen sleutelen

voor elektriciteitsproductie in België en voor een vergelijkbare

volop aan plannen om tegen 2030 en 2050 de Europese doel-

CO2-uitstoot, een verwarmingsoplossing met een condense-

stellingen voor het verminderen van broeikasgassen te halen.

rende stookolieketel en een zonneboiler bijna drie keer goed-

Ze kijken aan tegen een driedubbele uitdaging: de uitstoot

koper is dan verwarmen met een elektrisch aangedreven

verminderen, de bevoorrading verzekeren en de energie be-

warmtepomp. Voor een hybride systeem met condensatieke-

taalbaar houden voor overheid en burgers.

tel en warmtepomp ligt de CO2-uitstoot bijna één derde lager
dan voor een systeem met één elektrische warmtepomp, en

Ook bij het verwarmen van gebouwen komen broeikasgassen

dit voor de helft van het budget.

vrij. Stookolie wordt daarbij vaak met de vinger gewezen. Maar
is dat terecht? Stookolie is al jaren een betaalbare, veilige en

Het verzoenen van uitstootvermindering, bevoorradingsze-

betrouwbare brandstof met bovendien de hoogste calorische

kerheid en betaalbaarheid is geen eenvoudige opdracht en

waarde in vergelijking met de andere energiedragers. Men

vraagt de nodige tijd. Daarbij is stookolie noodzakelijk als

zou het haast vergeten.

onderdeel van de oplossing om iedereen een comfortabel
en betaalbaar verwarmingssysteem te bieden in de komen-

“Stookolie is logische keuze bij
renovatieprojecten”
In België verwarmt één op drie gezinnen zijn woning met
stookolie en 50% van de verwarmingsketels is ouder dan 20
jaar. Deze oude ketels vervangen door een condensatieketel
op stookolie betekent tot 30% minder energieverbruik en
30% minder impact op het milieu.
Zo betekent de vervanging van een stookolieketel door een
gasketel niet noodzakelijk minder broeikasemissies als we
rekening houden met de volledige levenscyclus, van ontginning tot eindverbranding. Dat blijkt ook duidelijk uit het onderzoek van studiebureau RDC Environment in 2004 en de
update in 2012.
Als het over klimaatverandering gaat, dan wordt meestal gewezen naar CO2 als oorzaak. Dat klopt, maar CO2 is niet het
enige broeikasgas waar we als mensheid steeds meer van uitstoten. Een ander broeikasgas waarvan de concentratie sterk
toeneemt, is methaan (CH4), het belangrijkste bestandsdeel in
aardgas en biogas. Methaan is een heel krachtig broeikasgas
en houdt wel 23 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2.
Een stookolie-installatie vervangen door een elektrische oplossing is evenmin een sluitend alternatief. Ook bij de productie

de decennia.

“Wij hebben geen allesomvattende
oplossing, maar we bieden de
stookoliegebruiker de kans om op
zijn eigen ritme bij te dragen aan een
koolstofarme wereld”
Stookolie integreren in een duurzame toekomst zal gebeuren
in drie stappen. Op het event “Heating Avenue” op Batibouw
gaven we daarover meer uitleg aan verwarmingsinstallateurs
en stookolieverdelers. 2019 wordt ook
een jaar van politieke transitie. Daarom stelden we een memorandum
op waarbij we de rol van stookolieverwarming in de energietransitie
toelichten. Daarin zetten we alle
troeven van de modernste technologieën op een rijtje. In ons dossier op
pagina 6 en 7 leest u er alles
over.
Veel leesplezier!
Willem Voets
General Manager

van elektriciteit komen immers broeikasgassen vrij. Uit onder-
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Informazout
partner van
Renovatiedag
Informazout is opnieuw partner van de Renovatiedag, zowel in
Vlaanderen als in Wallonië en Brussel. Dit jaar vallen de Vlaamse
Renovatiedag en de ‘Journée de la Rénovation' op dezelfde dag:
5 mei 2019. Het evenement is bedoeld voor al wie verbouw-

Hoe belangrijk is EPC-waarde?
In elk gewest geldt de regel dat wie een huis of appartement koopt of
huurt, daarvan een energieprestatiecertificaat moet krijgen. Vastgoedmakelaarsnetwerk ERA Belgium en de KU Leuven deden een onderzoek in Vlaanderen. Wat blijkt? Hoe lager de EPC-score van een woning,
hoe hoger de verkoopprijs. Voor een woning met een EPC tussen 100
en 199 ligt de prijs gemiddeld 10,9% hoger dan voor een woning met
een EPC tussen 400 en 499. Bovendien wordt het huis ongeveer 25
dagen sneller verkocht. Dat is ook zo voor het EPB-certificaat in Brussel
en voor het CPE in Wallonië. Moraal van het verhaal: investeren in
isolatie en nieuwe verwarming loont!

Energiepremies 2019

plannen koestert voor zijn huidige of toekomstige woning.
Bezoekers kunnen er ideeën opdoen en een woordje uitleg
krijgen van architecten achter het project en de bewoners. Elk
jaar zijn er zo tientallen renovatieprojecten te bezoeken.
Als partner van het evenement wil Informazout de mogelijk
heden van verwarmen met stookolie in de kijker zetten bij mensen met renovatieplannen en bij de deelnemende architecten.
Info en inschrijvingen op
https://www.devlaamserenovatiedag.be
http://www.journeedelarenovation.be

in 2019 nog steeds de federale belastingvermindering voor het

Energie-efficiëntie op nummer één
bij bouwen of verbouwen

plaatsen van dakisolatie (30% factuur-max. € 3260) aanvragen.

In aanloop naar Batibouw polste Informazout samen met een markt-

Vlaanderen en Brussel heeft die al een tijdje geleden afgeschaft.

onderzoeksbureau naar de trends op het vlak van bouwen en ver-

Eigenaars van bestaande woningen in het Waals Gewest kunnen

bouwen op basis van een enquête bij 500 Belgen. Dit is de top 3 van
In het Vlaams Gewest was er begin januari verwarring in pre-

wat de Belg belangrijk vindt als hij denkt aan de bouw of renovatie

mieland. Het goede nieuws is dat het premiebedrag voor een

van een huis:

zonneboiler ondanks eerdere berichten niet daalt in 2019, maar

1

wel bleek dat het RESCert-certificaat niet meer opgenomen is in
de premievoorwaarden. Techlink, de federatie van installateurs-elektriciens, meldt echter onder voorbehoud dat de
nieuwe Vlaamse Minister van Energie, Lydia Peeters, de link

tussen de na te leven voorwaarden om het RESCert-certificaat te
verkrijgen en de premies toch op korte termijn wenst te herstellen. Vanaf 1 maart zou een en ander moeten gefinaliseerd zijn.
De bestaande Vlaamse verbouwingspremies smolten op
1 februari ’19 ook samen in een overkoepelende renovatie
premie. De werken aan de technische installaties (elektriciteit,
sanitair en centrale verwarming) zitten nog altijd in de vernieuw-

2

een volledig
uitgeruste keuken

de energie-efficiëntie
van de woning

39%

3

efficiënte centrale verwarming

15%

12%

bij mazoutgebruikers ligt dit
percentage nog hoger

de Vlaamse renovatiepremie.
In het Waals Gewest zijn er geen wijzigingen. De premies voor
een zonneboiler (min. € 1500) en het systeem van de Eco-packleningen (0%-leningen voor energiebesparende werken) blijven
behouden. Het vervangen van een oude ketel door een condensa
tieketel op stookolie komt in aanmerking voor een Eco-packlening.
Een vollediger en up-to-date overzicht van energiepremies
en andere voordelen voor mazoutgebruikers vindt u op
https://informazout.be/nl/faq/premies

p 87% van de ondervraagden verwacht van een nieuwe verwarmingsketel vooral een hoog rendement.
p 80% van de mensen die hun verwarmingsinstallatie vernieuwen doet
dat om minder te verbruiken, maar 47% denkt daarbij ook aan het
milieu.
p 74% zou voor de verwarming van zijn woning bij zijn huidige energiekeuze blijven en 26% wil graag zijn huidige energiekeuze aanvullen
met hernieuwbare energie.
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HET WOORD AAN DE FABRIKANTEN – VAILLANT GROUP

”ZORGEN VOOR EEN BETER KLIMAAT,
IN ELKE WONING EN
DE WERELD DAARROND”
Hoe kijken fabrikanten naar de marktevolutie en hoe pakken ze de samenwerking met de
installateurs aan? Sabine Ryheul, marketing en product management director bij Vaillant Group,
vertelt ons hoe de Vaillant Group inspeelt op de energietransitie.
Verwarmingsinfo: Welke grote trends ziet u op de markt van

nieuwbare energie, toch behoudt de brandstof een prominente plaats

warmtegeneratoren?

op de renovatiemarkt. Het is fout om te denken dat een warmtepomp

Sabine Ryheul: Oplossingen op hernieuwbare energie en daardoor

de beste oplossing is voor alle bestaande woningen. Als men weet dat

elektrificatie krijgen steeds meer de voorkeur in de Europese Unie,

60 % van de woningen in België ouder zijn dan 50 jaar, en slecht geïso-

maar ook in België, waar de overheid duidelijke maatregelen in die rich-

leerd, dan zouden er per jaar 100.000 woningen gerenoveerd moeten

ting heeft genomen. Voor verwarming in de nieuwbouw, bijvoorbeeld,

worden om ze geschikt voor een warmtepomp te maken. Vandaag is

verplicht de EPB-verordening de consument er in de toekomst haast

dat 10.000 woningen/jaar. De komende tien tot twintig jaar zal de focus

toe om een oplossing te kiezen die grotendeels werkt op hernieuwbare

waarschijnlijk liggen op hybride oplossingen die toch het brandstofver-

energie en daar bijhorend dus met voornamelijk elektriciteit als bijko-

bruik sterk verminderen, met behoud van optimaal comfort.

mende energiebron. Het spreekt voor zich dat die trend alleen maar
sterker zal worden. Belangrijk om te melden hier is dat deze elektriciteit

Ligt de consument wakker van energiekwesties?

uiteraard groen en dus duurzaam geproduceerd dient te worden. Een

Consumenten staan steeds meer open voor alternatieven, energie

andere vraag is ook hoe we een antwoord zullen bieden aan de stijgen-

zuinige en slimme verwarmingsoplossingen. De recente trend van de

de vraag naar elektriciteit en aan welke prijs. Een andere grote trend is

diverse klimaatmarsen zijn er ook een bewijs van. Zo letten jonge men-

connectiviteit, die in België ook stilaan een plaats verovert in

sen op hun ecologische voetafdruk en kiezen ze vaker voor hernieuw-

de verwarmingsmarkt. Dat is een hele uitdaging voor in-

bare oplossingen, maar ook steeds meer senioren zijn bewust bezig

stallateurs en fabrikanten, want connectiviteit vraagt

met hun ecologische voetafdruk en hebben ook meestal meer finan

een compleet verschillende technische bagage. Je

ciële middelen om voor de meest performante oplossing te kiezen.

moet niet alleen weten hoe je een verwarmingsketel

Twintig jaar geleden moest een ketel gewoon goed werken. Over het

installeert, de ketel moet ook nog kunnen communi-

verbruik stelde haast niemand zich vragen. Door de opwarming van de

ceren met andere systemen die soms niets te

aarde is het denken sterk veranderd, en zijn de consumenten op zoek

maken hebben met verwarming.

naar oplossingen die ecologisch zijn, maar ook zuinig en hen het gevraagde comfort bieden.

Evolueert de technologie van
stookolieketels nog?

Welke rol spelen installateurs daarbij?

Fabrikanten blijven investeren in on-

Een heel belangrijke rol. Er wordt van hen steeds meer verwacht. Ze moe-

derzoek naar steeds energiezuini-

ten rekening houden met consumenten die veeleisender zijn geworden,

ger verwarmingsoplossingen. Hy-

hun verkooptechnieken aanpassen en de consument de verschillen tus-

bride oplossingen, combinaties

sen alle oplossingen verklaren, de technologische evoluties op de voet

van klassieke systemen met

volgen, hun weg vinden in de complexe regelgeving… Bijscholing is dus een

hernieuwbare


must.

energie

zoals

zonnepanelen of warmtepompen, winnen dan ook terrein. Ma-

Hoe ondersteunt u de installateurs?

zout mag dan evolueren naar een

Op verschillende manieren. We hechten veel belang aan informatie en

back-up-rol in combinatie met her-

opleiding. We beschikken over zes voltijdse medewerkers in onze drie

Sabine Ryheul, marketing and product management director bij Vaillant

opleidingscentra (Drogenbos, Gent en Turnhout). We organiseren regelmatig informatiesessies en nemen deel aan regionale
beurzen. Onze vertegenwoordigers en onze technische helpdesk
bieden ondersteuning op het terrein of aan de telefoon. Installateurs hebben toegang tot het professioneelNET op onze website
waar ze technische documentatie, e-learning modules en prakti-

PRODUCT IN DE KIJKER

Condensatie
stookolieketel
icoVIT exclusiv

sche toepassingen kunnen vinden om o.a. storingen op te los-

Wat?

sen, referenties en prijzen van onderdelen terug te vinden of hun

De icoVIT exclusiv-condensatievloerketels werken op stookolie en zijn

installatieprojecten met warmtepompen zelf te configureren. Op

beschikbaar in verschillende vermogens. Het zijn erg energiezuinige toe-

onze nieuwe generatie producten staat ook een QR-code die de

stellen, dankzij de meest geavanceerde branders en een speciale warmte-

installateurs toegang geeft tot video’s met uitleg over de plaat-

wisselaar van roestvrij staal.

sing. We bieden zelf ook ondersteuning voor het opstellen van
offertes voor complexe installaties. Installateurs kunnen altijd op

Grootste troef?

ons rekenen.

Ideaal bij renovaties dankzij hun grote watercapaciteit. Weinig aanpassingen nodig aan de bestaande installaties.

Wat is uw commerciële strategie?
We verdelen uitsluitend via groothandelaars en hechten veel be-

De icoVIT exclusiv is beschikbaar in 15, 25 of 35 kW en benut elke druppel

lang aan de relatie met hen en met de installateurs. We bezoe-

stookolie optimaal, met dank aan de condenserende blauwe vlam-twee-

ken hen regelmatig, nodigen hen uit op bijscholingen en organi-

trapsbrander. Het rendement bedraagt 105 % (Hi) /90 % (Hs).

seren evenementen. De installateur kan ook rekenen op onze
eigen dienst na verkoop voor herstellingen onder garantie, of bij

Wat met de productie van warm water ?

het in dienst stellen van warmtepompinstallaties

Ook hier scoort de icoVIT exclusiv uitstekend als het gaat over zijn rendement inzake warmwaterproductie in een warmwaterboiler. De combi-

Onlangs heeft België haar Nationaal Energie- en

natie van de icoVIT exclusiv met de thermisch gelaagde boiler actoSTOR

Klimaatplan goedgekeurd, dat moet helpen de Europese

VIH K 300 zorgt voor een maximaal warmwatercomfort op een minimum

doelstelling voor een lagere CO2-uitstoot te bereiken. Hoe

aan plaats.

staat u daar tegenover?
We zijn binnen de Vaillant Group al geruime tijd bewust bezig

De ketels kunnen ook eenvoudig worden gekoppeld aan zonne-energiesys-

met die trend. In landen als Duitsland of Scandinavië staat de

temen voor de warmwaterproductie of de bijverwarming van een woning.

wetgeving al veel verder, waardoor onze oplossingen voldoen
aan de strengste normen. Naast het continue onderzoek naar

Meer informatie: www.vaillant.be

oplossingen om onze ketels op fossiele brandstoffen nog performanter en milieuvriendelijker te maken, hebben we ons gamma
warmtepompen sterk uitgebreid, daarnaast bieden we ook PV
panelen en airco aan. We geloven in flexibele hybride oplossingen die fossiele en hernieuwbare energie combineren, met een
slimme regeling die weet wanneer welke energiebron het best
wordt gebruikt. Ook connectiviteit speelt dus voor ons een belangrijke rol bij het streven naar energie-efficiëntie. Meten en monitoring zijn immers essentieel om de juiste maatregelen te kunnen nemen op het juiste moment.
Hoe ziet u de markt de komende jaren evolueren?
In veel Belgische gebouwen staan nog oude ketels, maar een volledige overstap naar warmtepompen is niet realistisch en zal niet
alles oplossen. We zijn ervan overtuigd dat we veel kunnen veranderen door de vele oude ketels die er vandaag nog staan, te
vervangen door nieuwe, performante oplossingen, zoals conden-

Vaillant in cijfers

13.000

medewerkers wereldwijd

450

medewerkers in België

2,4 miljard
omzet in 2017

satieketels al of niet in combinatie met oplossingen op hernieuwbare energie en warmtepompen. Laat ons hopen dat onze beleidsmakers daar oor naar hebben.
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aftrap. Hij sprak over de verwarming van de toekomst en over
opleidingen die installateurs daarop moeten voorbereiden.
Volgens General Manager Informazout Willem Voets zijn we met
de energietransitie op weg naar de vijfde industriële revolutie.
“Energie is de katalysator van onze economie en een bron van
welzijn. In 2040 zullen er 1,7 miljard meer mensen leven op deze
planeet en als we rekening houden met een maximale ener-

3,1
miljoen
ton CO2

=

1,3 miljoen
wagens uit het
verkeer halen

dat wel 200% zijn. Energie en efficiëntie zijn dus onlosmakelijk
met elkaar verbonden en essentieel voor de energietransitie.”

een duurzame energiebron? Absoluut! Het gemiddeld jaarlijks verbruik is sinds 1990 gedaald met 30% en sinds 2016 bevat stook-

General Manager Informazout
Willem Voets zette de troeven van
vloeibare brandstoffen voor de
energietransitie in de kijker.

olie haast geen zwavel meer. Maar Willem Voets vindt dat we nog
verder moeten gaan. We hebben alle energie die we vandaag kennen nodig om te evolueren naar een koolstofarme samenleving.
Informazout geeft de consument de kans om een stap in de goede
richting te zetten op zijn eigen financiële ritme via een actieplan in
3 stappen (illustratie in de grafiek in dit dossier):
1. De energie-efficiëntie verhogen
2. Combineren met hernieuwbare energie
3. Innoverende vloeibare brandstoffen integreren - verkregen
door nieuwe technologie (HVO, Power-to-Liquid, Biomass-to-
Liquid…)- om de energie-efficiëntie te verhogen en te evolueren
naar een koolstofarme samenleving. Zie ook het dossier “Future
Fuels” in onze vorige editie (Verwarmingsinfo 184, p. 6-7).
De workshops en paneldiscussies tijdens Heating Avenue toonden
aan dat comfort, duurzaamheid en energiebesparing perfect
samengaan.
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5,7
miljoen
ton CO2

=

2,5 miljoen
wagens uit het
verkeer halen

Wat is hybride
verwarming en hoe werkt
het? Jan Bral (Jan Bral
Verwarming Airco
Sanitair) sprak over de
aandachtspunten bij de
combinatie van een
stookolie-installatie met
hernieuwbare energie.

25% toenemen. Zonder verbeteringen in energie-efficiëntie zou

Heeft stookolie echt argumenten in huis om zich te profileren als

203

naar een k

jaarlijks

out.be
 info@informaz
out.be
l - Belgium
 www.informaz
12 - 1070 Brusse
 Dauwstraat

gie-efficiëntie, zal daartegen de globale vraag naar energie met

Stookolie voor een duurzame toekomst

een geleide
koolstofa

jaarlijks

programma stonden een hele reeks informatiesessies, paneldiscussies en workshops. Cedicol-voorzitter Werner Neuville gaf de

n naar:

om over te schakele

een
, bestaande uit
een hybride systeem en een warmtepomp
sketel
hoogrendement

Dr. - ing. Hajo Hoffmann
(Tec4Fuels) toonde aan dat
koolstofarme vloeibare brand
stoffen zoals duurzame biobrandstoffen, met waterstof behandelde
plantaardige olie (HVO) en e-fuels
dezelfde hoge energiedichtheid
hebben en perfect in bestaande
infrastructuur en toepassingen
geïntegreerd kunnen worden.
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Condensatieketel

deuren/ramen
15 %

Warmtepomp

Warm voor de toekomst

vloer
10%
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Informazout verspreidde tijdens Heating Avenue voor het
eerst zijn Memorandum 2019, dat bedoeld is voor politici
in de aanloop naar de verkiezingen van mei. We zullen het
verdelen op alle politieke kabinetten en studiediensten om
aan te tonen hoe vloeibare brandstoffen kunnen bijdragen
aan een betaalbare energietransitie. Dit Memorandum, de
presentaties en de foto’s van Heating Avenue vindt u hier
terug:
https://pro.informazout.be/nl/heating-avenue-2019

muren
20%

-30%

verbruik en
uitstoot

2. COMBINEREN

Stookolie is perfect te combineren met één of
meerdere vormen van hernieuwbare energie

thermische
zonnepanelen

warmtepomp
condensatieketel

3. EVOLUEREN
300 installateurs, verdelers en
professionals uit de sector
namen deel aan de eerste
editie van Heating Avenue.

Naar nog meer efficiëntie en
CO2-reductie
Nieuwe
koolstofarme
brandstoffen

-CO2
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DE
PRAKTIJK

GEBLOKKEERDE STOOKOLIEPOMP

HOE PAK JE DAT BEST AAN?
Een defecte stookoliepomp is een klassieke panne dat installateurs moeten kunnen
verhelpen. Toch krijgen we hier soms vragen over. Met deze handige checklist en
een paar tips van Cedicol zit u nooit meer met de handen in het haar.

Geblokkeerde pomp?
Check dit lijstje vóór u ze vervangt!









1. Aanvoer van verwarmingsgasolie
•• Hebt u een visuele controle gedaan van de voorfilter en het filterpotje?
•• Staan de afsluitkranen volledig open?
•• Zijn de filter en de tank in goede staat? (Opgelet voor de aanzuigset op de tank, met veiligheidsklep)
•• Zitten er geen knikken in de aanvoerleiding en flexibels?
•• Is de pompfilter verstopt of zit er vuil in?
•• Bedraagt de aanzuighoogte maximum 4 meter?
2. Zichtbare verontreiniging
•• Komt het water in het filterpotje ter hoogte van het filterelement?
pp Er is misschien water aangezogen: laat de tank best reinigen en/of nakijken door een tanktechnicus
•• Zitten er slib of sedimenten in de pompfilter?
pp Het vuil heeft de stookoliepomp al bereikt: laat de tank best reinigen en/
of nakijken door een tanktechnicus
•• Merkt u corrosie aan de ingang van of binnen in de stookoliepomp?
pp Er werd water aangezogen: het water uit de tank laten verwijderen en/of
laat de tank nakijken door een tanktechnicus
3. Product
•• Welke kleur heeft de verwarmingsgasolie (stookolie)?
pp Rood/roze en helder: het product is maximum een paar jaar oud
pp Donker (bruin, zwart): deze kleur is te wijten aan veroudering van het product. Opgelet: het product bevat gommen en sedimenten die verontreiniging van de stookoliepomp, de filters en de verstuiver kunnen veroorzaken.
! Waarschuwing !
 Opslag bij te hoge temperatuur of blootstelling aan UV-stralen kan het
verouderingsproces aanzienlijk versnellen. Controleer dus of de tank
correct geplaatst is.
 Check of de donkere kleur niet te wijten is aan de toevoeging van
motorolie. Dat is verboden!
pp Andere kleur: dit wijst op contaminatie met andere producten/additieven.
4. Stookoliepomp
•• Is de stookoliepomp ouder dan 10 jaar?
pp Dan gaat het waarschijnlijk om normale slijtage.
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Oplossing gezocht
Stelde u een of meerdere problemen vast
met de checklist hiernaast?

JA

NEE

•• Pak eerst de oorzaak van het probleem aan

1. Installeer een nieuwe stookoliepomp

•• Demonteer de stookoliepomp en probeer de pomp-

2. C
 ontroleer de aanzuiging met een vacuümmeter op

as vrij te maken

de stookoliepomp (maximum 0,4 bar onderdruk)
3. Regel de stookoliepomp in

Lukt het om de pomp-as vrij te maken?

JA

NEE

De stookoliepomp kan waarschijnlijk zo
nog even werken, maar het blijft een
tijdelijke oplossing, die we niet aanraden

Werd de stookoliepomp onlangs vervangen,
maar loopt ze opnieuw vast?

1. Verplaats de aanzuiging naar een ander recipiënt, met andere verwarmingsgasolie
2. Installeer een nieuwe stookoliepomp
3. Controleer de aanzuiging met een vacuümmeter op de stookoliepomp (maximum 0,4 bar onderdruk)
4. Regel de stookoliepomp in
5. Laat een analyse van de verwarmingsgasolie uitvoeren door een labo
Volgende zaken moeten voldoen aan de geldende norm:
•• Verbrandingwarmte (MJ/kg)
•• Massadichtheid (kg/m³)
•• Watergehalte (mg/kg)
•• Kinematische viscositeit (mm²/s)

•• Totaal gehalte aan verontreiniging (mg/kg)
•• Smerend vermogen, gecorrigeerde slijtmerkdiameter
(wsd 1,4) bij 60°C (µm)
•• Zwavelgehalte (mg/kg)
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CASE

ENERGIE BESPAREN

School kiest voor renovatie
verwarmingsinstallatie
op stookolie
Nadat twee van de drie verwarmingsketels in panne gevallen waren, moest de Berlaymontschool in Waterloo haar installatie voor verwarming en warmwaterproductie dringend
vervangen. Een complexe onderneming voor een school die dagelijks plaats biedt aan 2000
leerlingen en leerkrachten.

H

et Centre scolaire de Berlaymont bestaat uit een lagere en een

“Gelukkig hadden de mensen waarmee we samenwerkten de nodige

secundaire school en een internaat met 70 plaatsen. De gebou-

kennis in huis”, zegt Rudi Vogel, zaakvoerder van “La Chaleur & L’eau”,

wen beslaan zo’n 10.000 m² en krijgen elke dag zowat 1600 kinderen en

dat gespecialiseerd is in verwarmingsinstallaties met groot vermogen.

400 volwassenen over de vloer. De keuken zet dagelijks 1500 maaltij-

“De communicatie met het technische team van de school verliep dan

den op tafel.

ook vlot. De klant was bovendien goed gedocumenteerd en had het

Schoolgebouwen zijn traditioneel grote energieverbruikers. Om de

bestek heel nauwgezet opgesteld.”

energiefactuur omlaag te krijgen, lanceerde de directie tien jaar geleden een uitgebreid programma voor energieoptimalisatie. “We ver-

Opletten voor overdimensionering

bruikten toen 300.000 liter stookolie per jaar”, zegt Baudouin Malache,

Naast de krappe deadline vormde ook de dimensionering van de ketel

hoofd van de technische dienst van de school. “Intussen werden de

een hele uitdaging. De oude installatie telde drie ketels van 750 kW. Die

daken en de gevels van alle gebouwen geïsoleerd en kregen alle ramen

werden uiteindelijk vervangen door twee condenserende stookolie

dubbel glas. Dankzij die investering is ons jaarlijks mazoutverbruik ge-

ketels van 407 kW in cascadeopstelling. “Zo’n daling in vermogen kan

zakt naar 140.000 liter. Maar dat is slechts een eerste stap.” »

extreem of riskant lijken, maar sinds de opening van de school in de
jaren 60 is er heel wat veranderd”, vertelt Xavier Gendebien, vennoot

Renovatie van de stookplaats

van “La Chaleur & L’eau”. Hij was verantwoordelijk voor het berekenen

Afgelopen lente vielen twee van de drie verwarmingsketels in panne.

van de dimensionering en het opvolgen van de werken. “Destijds waren

Gelukkig was dat pas op het einde van het stookseizoen. “Ik mag er

installaties te groot gedimensioneerd. Ook het gebruik van de gebou-

niet aan denken dat het gebeurd zou zijn in hartje winter”, zegt

wen is veranderd en ze werden geïsoleerd. Volgens de informatie die

Baudouin Malache. “Nu hadden we twee maanden de tijd voor de ver-

we verzamelden, volstaat het vermogen van de nieuwe installatie om te

warming weer aan moest.” Een krappe termijn voor werken van die

voldoen aan de verwarmingsbehoeften van de school. De verwar-

omvang voor de installateur, en dan nog tijdens het bouwverlof…

mingsketels zijn ontworpen om 1700 tot 1800 uur per jaar te werken.

“Een grondige kennis van de gebouwen is essentieel om
de installatie optimaal te kunnen regelen op basis van
het gebruik.”
Baudouin Malache, hoofd van de technische dienst van de school
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“Om het werk van de technici makkelijker te maken, zowel
voor de montage als voor toekomstige interventies, besloten
we de hoofdleidingen in de hoogte te plaatsen.”
Rudi Vogel, installateur

“Het berekenen van de dimensionering is een delicaat
werk, want het bepaalt grotendeels de slaagkansen van
zo’n project.”
Xavier Gendebien, verantwoordelijk voor het berekenen van de
dimensionering
Dat voorbereidend werk moest precies zijn en is een delicaat gebeuren

den dat elke leerkracht of leerling zomaar de temperatuur in de klassen

want het bepaalt grotendeels de slaagkansen van zo’n project.”

kan wijzigen, koos de technicus voor wat hij ‘administratieve thermostatische kranen’ noemt. Dat zijn kranen die gek draaien en zo mensen de

Coördinatie van de werken

indruk geven dat ze de temperatuur kunnen verhogen, terwijl de kra-

De werken zelf gingen van start begin augustus met het demonteren en

nen eigenlijk geblokkeerd en afgesteld zijn door de technici met een

verwijderen van de oude ketels. De ondergrondse technische ruimte

speciale schroevendraaier.

was toegankelijk vanuit de parking via een deur en een vijf meter hoge
vide. De ketels werden uit één stuk (bijna een ton) geleverd en met be-

Next step: de energieboekhouding

hulp van takels neergelaten. Ook de hydraulische installatie werd volle-

De school is duidelijk een goede leerling, want elke maand meet ze het

dig herbekeken. Een team van vier mensen was een maand lang bezig

verbruik. In samenwerking met het Waalse onderzoeksinstituut voor

aan het project. Een strikte opvolging was dan ook onontbeerlijk om de

duurzame ontwikkeling (ICEDD) wordt een energieaudit uitgevoerd. De

deadline van 1 september te halen.

volgende stap? Een programma opstarten voor een energieboekhou-

De technisch verantwoordelijke van de school legt uit dat voor deze

ding. In de eerste drie maanden is het verbruik al gedaald met 10%,

verwarmingsoplossing werd gekozen op basis van drie belangrijke vra-

rekening houdend met de graaddagen. Het hoofd van de technische

gen: hoe kunnen we warmte produceren, ze overal efficiënt verdelen

dienst van de school is ervan overtuigd dat met een betere regeling

(over een traject van 600 meter lang) en hoe verspreiden we de warmte

(waar volop aan gewerkt wordt) er een daling van 30% mogelijk is.

het best? “We hebben vier manieren om warmte te verspreiden: giet
ijzeren radiatoren, plaatstalen radiatoren, vloerverwarming en heteluchtverwarming in de sportzaal”, zegt Baudouin Malache. “Dat betekent dat we op basis van eenzelfde productiebron verwarmingswater
moeten verdelen op drie verschillende temperaturen.” Het is maar een
van de vele details.
De installateur uit Eigenbrakel stelde voor om een hydraulische ontkoppeling te realiseren. Het was een van de elementen die de doorslag

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketels
Viessmann Vito radial 300 T (type VR3)

ons essentieel om het primaire circuit te isoleren van het secundaire

2 condenserende stookolieketels van 407 kW
(Pn 80/60)

circuit”, vertelt Rudi Vogel.

2 Weishaupt WL40Z-A tweetraps stookoliebranders

gaven om met hem in zee te gaan. “Om de ketel te beschermen leek het

Om het werk van de technici makkelijker te maken, zowel voor de montage als voor toekomstige interventies, werd besloten de hoofdleidingen in de hoogte te plaatsen. Dat verkleint ook het risico op beschadiging van de isolatie van de leidingen.
Ook de dimensionering van schouw werd grondig bekeken, om een

Opslag stookolie
2 bovengrondse tanks in staal van 25.000 liter
Installateur
La Chaleur & L’eau – Eigenbrakel

goede trek te verkrijgen ondanks de hoogte van 35 meter.

Regeling
De indeling van de gebouwen heeft ook gevolgen voor het regelen van
de installatie. In eenzelfde gang zijn er verschillen van 4 tot 5°C mogelijk
tussen klassen met een andere ligging. Een goede installatie alleen volstaat niet, je moet ze ook correct gebruiken. Daarom is een grondige
kennis van de gebouwen essentieel om de installatie optimaal te kunnen regelen op basis van het gebruik. Vandaar ook het belang van een
goede technicus op de school.
“Als je het energieverbruik in een school wil optimaliseren, is democratie geen goed concept”, zegt Baudouin Malache lachend. Om te vermij-
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OM U TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES…

EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

Mazoutketel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten.
U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren
met hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen.
Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te
maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be

Thermisch zonnepaneel

Warm voor de toekomst

