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I

n de voorbije zomermaanden werden we geconfron-

naar een hoogrendementsketel op stookolie besparen

teerd met boude uitspraken en beslissingen vanuit de

jaarlijks tot 30% op hun energiefactuur en stoten tot 30%

politiek die dan kort nadien weer werden bijgestuurd of

minder CO2 uit. Het gemiddeld verbruik van stookolie per

ingetrokken. Het is wel een vaststelling dat onze beleids-

gebouw is de laatste 30 jaar dan ook met 45% gedaald

makers op termijn een verbod ambiëren op het verwar-

van 3600 liter naar 2500 liter per jaar. De enige doel-

men van onze gebouwen met verbrandingstoestellen op

matige strategie is dus besparen, niet verbieden.

fossiele brandstoffen.

Deze hoogrendementsketels kunnen trouwens per-

Maar wat zijn de alternatieven? Slechts 50 km warmte-

fect gecombineerd worden met hernieuwbare

netten in België, warmtepompen zijn vaak ontoereikend

energie: met thermische zonnepanelen voor

voor bestaande woningen,
hernieuwbare energie is onvoldoende beschikbaar als
we ze nodig hebben, de opslag van elektrische energie
is zeer duur en gigantische
investeringen in nieuwe cen-

"Alle energieën zijn
noodzakelijk voor
de energietransitie"

sanitair warm water of in een hybridesysteem met
warmtepomp. Zo
kan stookolie als
back-up dienen
wanneer er on-

trales op fossiele brandstoffen zullen noodzakelijk zijn

voldoende hernieuwbare energie aanwe-

voor een 100% elektriﬁcatie.

zig is tijdens de koude winteravonden.

Het is duidelijk dat geen enkele energievorm of techno-

Het warmtecomfort is gegarandeerd en

logie vandaag in staat is om de evolutie in het energie-

de energiefactuur is betaalbaar.

landschap alleen te dragen. Alle huidige energiebronnen

Onderzoek toont bovendien aan dat

en technologieën zullen nog lange tijd noodzakelijk zijn

andere energieën minstens evenveel

om elke woning op een comfortabele, betaalbare en

broeikasgassen

eﬃciënte manier te verwarmen. Zo ook verwarmings-

over de ganse levenscyclus. De stookolie

installaties met fossiele brandstoffen.

van vandaag is niet meer hetzelfde product

De eerste noodzakelijke vereiste voor een realiseerbare

als dat van weleer. Vandaag is stookolie zwa-

energietransitie is een technologieneutrale benade-

velarm wat een optimale verbranding garan-

ring. We zullen in de toekomst elke energiebron hard

deert. De petroleumsector doet tegelijk veel

nodig hebben, alleen al om aan de toenemende vraag te

inspanningen en investeert in onderzoek naar

kunnen blijven voldoen. De vrije concurrentie moet zijn

duurzame koolstofarme vloeibare brandstoffen.

rol kunnen spelen. Een monopolie in het energieland-

De fabrikanten van toestellen blijven investeren in

schap leidt alleen maar tot berusting, prijsonevenwicht

het ontwikkelen en verbeteren van de stook-

en verzwakking van de bevoorradingszekerheid. Enkel

olieketels.

in een technologieneutraal scenario zullen innovatie en

Gaan we al deze fraaie initiatieven en ont-

ontwikkeling ertoe kunnen leiden dat de verschillende

wikkelingsprogramma’s ontmoedigen door

verwarmingstechnieken blijven verbeteren.

een technologieverbod? Dat lijkt ons een

Ongeveer 3,5 miljoen Belgen verwarmen zich vandaag

uitermate slechte piste. De energietran-

met stookolie. Zij hebben nood aan betaalbare en werk-

sitie zal nog vele jaren duren en daarbij

bare oplossingen. Deze consumenten kozen destijds

blijven alle energieën noodzakelijk. Laat

bewust voor stookolie en zij willen op termijn zekerheid

ons daarom elke kleine stap in de goede

dat ze hiermee verder kunnen. De moderne stookolie-

richting stimuleren en niet afbreken. Vele

technieken bieden een betaalbare en energievriendelijke

kleine stappen leiden ons ook naar ons

oplossing. De consumenten moeten dus niet veranderen

doel. Misschien zelfs nog beter, sneller en

van energie, maar er zuiniger mee omspringen.

eﬃciënter.

uitstoten,

bekeken

En laat dat laatste nu net het sterke punt zijn van de moderne verwarmingsketels op stookolie, die zeer hoge

Willem Voets

rendementen halen. De consumenten die overstapten

General Manager
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Informazout Install Awards
Het is nog niet te laat
om u in te schrijven!

De indeling van stookolietanks
in het Waals Gewest
De inhoud optellen of niet?

De Informazout Install Awards

2000
liter

worden jaarlijks uitgereikt aan
professionals die een recente

+

2000
liter

= 4000
liter

state-of-the-art hoogrende-

?

mentsketel op stookolie

Een klant verkoopt een onroerend goed in het Waals Gewest met

geïnstalleerd hebben, al

2 stookolieketels en 2 opslagtanks van 2000 liter elk, bedoeld om 2 af-

dan niet gecombineerd

zonderlijke gebouwen te verwarmen. Moet hij zijn installatie als klasse

met hernieuwbare energie.

3 (tanks met een inhoud van 3000 liter tot en met 25.000 liter) beschouwen en dus de overeenkomstige wetgeving naleven? Nee, want

Zowel MazoutExperts als installateurs die nog geen Mazout-

de jurisprudentie over het optellen van de inhoud van opslagtanks zegt

Expert zijn, kunnen eraan deelnemen. Enige voorwaarde: een

het volgende:

dossier indienen om het te worden. De inschrijvingen lopen nog
tot 31 december 2018. De ingediende dossiers en de winnende

Je moet de inhoud optellen als:

projecten worden bekendgemaakt tijdens een groots evene-

- de tanks aangesloten zijn op eenzelfde ketel;

ment in februari 2019. Het is nog niet te laat om u in te schrij-

- de tanks individueel verbonden zijn met meerdere ketels en zich in

ven. Waag uw kans en sleep een van 4 reischeques van € 2500

eenzelfde ruimte bevinden.

in de wacht!
Je moet de capaciteit niet optellen als:
Surf naar pro.informazout.be/nl/awards.

- de tanks individueel verbonden zijn met meerdere ketels en iedere

Het inschrijvingsdossier kan u downloaden op onze
website. U vindt er alle praktische informatie om uw

tank zich in een aparte ruimte bevindt;
- de tanks voor verschillende doeleinden gebruikt worden (bv. opslag

dossier samen te stellen.

van stookolie en verdeling van diesel/gasolie voor voertuigen), en
dus onder twee verschillende indelingsrubrieken vallen.

Hoe goed verzorgt de Belg zijn verwarmingsinstallatie?
Oordeel zelf en lees hier de belangrijkste
resultaten van onze Onderhoudsenquête,
waaraan 2846 mazoutgebruikers
deelnamen. U kan er misschien iets
van opsteken in uw contacten met uw
(potentiële) klanten.

,

13% van de respondenten doet geen jaarlijks onderhoud van zijn verwarmingsinstallatie.

,

40% weet niet dat het verplicht is.

,

52% van de Vlaamse mazoutgebruikers rekent op zijn of

haar installateur voor het onderhoud. In Wallonië en Brussel

,
,

is dat 39%.

,

9,5% van de Nederlandstaligen en 6,4% van de Franstaligen vindt een onderhoudsspecialist online.

1 op 3 mensen kent het MazoutExpert-label.
25% laat de schoorsteen altijd samen met de
verwarmingsinstallatie onderhouden.

,

25% heeft zijn schoorsteen nog nooit laten reinigen!
22% laat het om de 5 jaar doen, 35% om de 2 jaar.
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INNOVATIE

HET WOORD AAN DE FABRIKANTEN - WEISHAUPT

“STOOKOLIE HEEFT WEL
DEGELIJK TOEKOMST”
Hoe kijken fabrikanten naar de marktevolutie en hoe werken zij samen met installateurs?
Jo Notaerts, General Manager van Weishaupt België, vindt stookolie een meerwaarde in de
energiemix en stelt zich vragen bij bepaalde politieke keuzes in een maatschappij die steeds
vaker kiest voor elektriciteit.
Verwarmingsinfo: Welke grote trends ziet u op de markt van

gen, want elke situatie is anders en moet apart bekeken worden. Met

warmtegeneratoren?

een onbeperkt budget zou zelfs een combinatie van stookolie én zon-

Jo Notaerts: Als we kijken naar de verkoop doen warmtepompen het

ne-energie én warmtepomp mogelijk zijn. Elk onderdeel heeft een spe-

steeds beter. Stookolie-installaties verliezen terrein. Vroeger lieten con-

ciﬁeke functie en meerwaarde. We gaan naar een mix van verschillende

sumenten zich sterk beïnvloeden door de energieprijzen. Ook vandaag

energiebronnen en technologieën, die we kunnen combineren volgens

is mazout nog een interessante optie, want condensatieketels bieden

het type gebouw maar ook op basis van de energieprijzen.

een uitstekend rendement. Maar bij de keuze spelen nu ook andere
factoren mee. De prijs geeft voor een deel van de consumenten nog

Het Klimaatplan van de regering voorziet een verbod op nieuwe

steeds de doorslag, maar ook de impact op het milieu weegt door.

stookolie-installaties vanaf 2035 en wil tegen 2050 af van

Vraag is of de consument correct geïnformeerd wordt. En of de beslis-

verwarming op fossiele brandstoffen. Wat is uw mening over dit

singen van de overheid gerechtvaardigd zijn.

plan?
Ik werk nu 13 jaar bij Weishaupt en ik hoor al jaren dat fossiele energie
gaat verdwijnen. Is dat realistisch? Ik denk het niet. Waarschijnlijk zul-

Wat bedoelt u?
We stellen vast dat de EPB-regelgeving voor nieuwe gebouwen verwar-

len we belanden in een overgangsfase, waarbij fossiele energie gelei-

mingsketels op fossiele energie benadeelt en de

delijk achteruitgaat (zoals dat bijvoorbeeld al in Scandinavië gebeurt)

consument vaker voor elektriciteit doet kie-

en er een andere energiemix in de plaats komt, maar stookolie zal niet

zen. Maar hoe wordt die elektriciteit ge-

verdwijnen. Wij als constructeur komen uit de sector van de branders.

produceerd? Hoe gaan we de kernuit-

Hoewel we de trends op de markt volgen – we produceren al zo’n tien

stap waarmaken? De ATTB (Belgische

jaar warmtepompen – geloven we nog steeds rotsvast in de toekomst

vereniging voor thermische technieken),

van mazout. We blijven investeren in stookolietechnologie en nieuwig-

waarvan ik voorzitter ben, voert bespre-

heden voorstellen. Onlangs hebben we geïnvesteerd in een nieuw

kingen met de overheid om de regelge-

R&D-centrum in Duitsland en stookolie speelt daar nog een belangrij-

ving te herzien, want de huidige basis is

ke rol.

arbitrair en soms zelfs incorrect.
Een transparant energiebeleid is van cruciaal belang.

Maar riskeren we niet dat de consument zich afkeert van
stookolie?
Met het huidige beleid hebben stookolieklanten de keuze: bij stookolie

Hoe ziet u de combinatie
van stookolie met

blijven of overschakelen naar elektriciteit (warmtepomp). De tweede
optie is ﬁnancieel niet haalbaar voor de meeste gezinnen. Vergeet niet

hernieuwbare energie?

dat stookolie in 20 jaar tijd grote sprongen heeft gemaakt op ecologisch

Mazout verdient zeker

vlak. Tegenwoordig is het een schone en ecologisch verantwoorde

een plaats in de energie-

energiebron. Als we kijken naar het rendement verdient stookolie zeker

mix, zowel in combinatie

een plaats in de energiemix. De Europese Unie oefent enorm veel druk

met zonne-energie als

uit op fossiele brandstoffen. Stookolie blijft nochtans een interessante

met warmtepompen. Wij

oplossing. Consumenten moeten dat weten, we moeten dus goed

steunen beide oplossin-

communiceren op dat vlak.

Jo Notaerts, General Manager van Weishaupt België.

Hoe is uw relatie met de installateurs?

PRODUCT IN DE KIJKER

We verkopen aan de installateur en plaatsen ons materiaal niet zelf om

Stookoliecondensatieketel
WTC-OB 18-B

concurrentie met de installateurs te vermijden. Doordat we niet met
groothandelaars werken, houden we beter voeling met het terrein. We
kennen de installateurs en hun problemen en dat komt de eﬃciëntie
ten goede. Die strategie begint al bij het ontwikkelen van de producten:

De nieuwe stookoliecondensatieketel WTC-OB 18-B is uitgerust met

wat zijn de noden van de installateurs? Hoe kunnen we de installatie of

een in de fabriek vooringestelde Weishaupt purﬂam®-blauwevlam-

het onderhoud makkelijker maken?

brander. Deze verbruikt dankzij zijn tweetrapswerking bijzonder weinig stookolie. Al naargelang de warmtevraag schakelt hij naar trap 1

De opkomst van nieuwe verwarmingstechnieken maakt de taak

(12 kW) of trap 2 (18 kW). De hoogvermogen-warmtewisselaar uit

van de installateurs er niet makkelijker op. Een hele uitdaging voor

gegoten aluminium-silicium bevat een volledige warmte-isolatie en

de sector…

zorgt voor seizoensgebonden energie-eﬃciëntie voor ruimteverwar-

Belgische installateurs zijn vaak kleine ondernemingen die maar weinig

ming van 92%. Deze komt overeen met energie-eﬃciëntieklasse A.

tijd hebben om zich bij te scholen. Het vak wordt steeds complexer en

Grote vrije diameters en de toegankelijkheid langs de voorkant ver-

het is o.a. aan de constructeurs om de nodige ondersteuning te bieden

gemakkelijken het onderhoud van de ketel zonder uitbouw van een

in de vorm van opleidingen en informatie. We moeten hen informeren

waterslot.

over de laatste nieuwe technologie, zodat ze die boodschap aan hun

Een geïntegreerde geluidsdemping voor rookgas en aanzuiglucht

klanten kunnen doorgeven. Installateurs zijn zich ervan bewust dat het

zorgt voor een laag geluidsniveau tijdens de werking. Binnen de be-

klassieke technische praatje niet meer volstaat. Studies hebben aange-

kleding van de ketel bevindt zich ook nog een gemakkelijk te onder-

toond dat consumenten veel vertrouwen hebben in hun installateur en

houden stookolieﬁlter-ontluchter-eenheid.

dat de uiteindelijke keuze van het materiaal voor 90% bij de installa-

Ook de deskundige en zorgvuldige inbedrijfstelling speelt een be-

teurs ligt. Onze ondersteuning is dus erg belangrijk. We moeten de in-

langrijke rol in de veilige en zuinige werking van de condenserende

stallateurs helpen om punten te scoren bij hun klanten, want door een

stookolieketel WTC-OB. De regelaar draagt daartoe bij met de stan-

gebrek aan training kan de sector marktaandeel verliezen.

daard geïntegreerde inbedrijfstellingsassistent die het chronologische verloop stuurt. Deze start met de ontluchting van het hydrau-

Hoe ziet u de markt over 10 jaar?

lisch systeem en de stookolieleiding en eindigt met de optimalisatie

Speculeren is altijd een risico, maar de opkomst van elektriciteit lijkt me

van de brandertrappen 1 en 2.

onontkoombaar. Wanneer iedereen gaat rijden en verwarmen op elek-

Het modulair opgebouwde regelsysteem WCM biedt met zijn plat-

triciteit moeten we wel even stilstaan bij de capaciteit van het huidige

formstrategie, zowel voor de gebruiker als voor de verwarmingsin-

netwerk. Een simpel voorbeeld: de meeste huishoudelijke installaties

stallateur talrijke voordelen. Voor de meest uiteenlopende toepas-

zijn niet in staat om genoeg elektriciteit op te wekken voor een laadpaal

singen bestaan er speciaal afgestemde modules die onder elkaar via

van 22 kW voor een voertuig. Hoe gaan we dat probleem oplossen?

eBUS communiceren en op die manier een comfortabele warmte-

Hier zijn er twee benaderingen: die van de ingenieurs en die van de

voorziening in functie van de behoefte verzekeren.

politici. Wat wil de consument dan horen?

Weishaupt in cijfers

3400

Medewerkers wereldwijd

77

Medewerkers in België, waarvan 25 technici

21

Dochterondernemingen over de hele wereld
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DOSSIER

MULTIMEDIALE COMMUNICATIECAMPAGNE VAN INFORMAZOUT
SCHEPT DUIDELIJKHEID EN BIEDT TOEKOMSTPERSPECTIEF

INSTALLATEURS:
GEBRUIK DEZE TOOLS!
Over verwarmen met stookolie werd de laatste maanden veel gezegd en de berichtgeving
was vaak verwarrend. Informazout heeft daarom een extra communicatiecampagne opgezet
om duidelijkheid te scheppen maar vooral om de mazoutgebruiker gerust te stellen.

D

e aankondiging van de Vlaamse regering, na aﬂoop van een
marathonvergadering net voor het juli zomerreces, dat ze vanaf

2021 een verbod instelt op de verkoop van stookolieketels was een
donderslag bij heldere hemel. Er volgde een golf van kritiek door onze
sectororganisaties en de particuliere stookoliegebruikers; daarop kondigde de bevoegd minister aan dat het ging om een communicatiefout
en dat er géén algemeen verbod komt. Deze gang van zaken was echter
de voedingsbodem voor heel wat onzekerheid en onduidelijkheid bij de
mazoutgebruikers, dat stelden we vast aan het aantal reacties die bij
Informazout binnenkwamen. Tijd dus voor opheldering!

Mazoutfolder voor de klant
We boden de trouwe stookoliegebruikers een duidelijk antwoord via
onze eigen kanalen: de homepage van de Informazout-website, een
blogartikel op de website, een Facebookbericht en een extra elektronische nieuwsbrief (MazoutMail). Verder ontwikkelden we een folder die
aan alle mazoutverdelers gratis werd en wordt aangeboden om onder
hun klanten te verspreiden.
De kern van de boodschap was:

1
2

Ja, je mag je woning nog altijd met mazout blijven verwarmen.

3

En ja, een stookolie-installatie kun je perfect combineren met her-

Nee, je hoeft je huidige stookolie-installatie niet te vervangen.

U KUNT ZICH BLIJVEN VERWARMEN MET MAZOUT!
Als u een van de meer dan 3 miljoen Belgen bent die zich verwarmt met mazout, dan hebt u zich vast en zeker vragen
gesteld bij de recente berichten in de media. Eerst en vooral, wees gerust: u kan uw woning blijven verwarmen
met mazout, nu en in de toekomst. Ten tweede, u bent niet verplicht om uw mazoutketel te vervangen en u moet
geen andere stappen ondernemen. Echter, een oude verwarmingsketel van 20 jaar of meer vervangen door een
mazoutketel met hoog rendement verhoogt natuurlijk uw comfort, vermindert uw energiekost en is beter voor het
milieu. Tot slot, een stookolieketel combineert perfect met hernieuwbare energiebronnen.
Wilt u meer weten? Contacteer ons op het nummer 078 152 150
of via www.informazout.be

Het kan echter wel voor oude installaties voordelig zijn.
nieuwbare energie.

Pers en sociale media
“Omdat een derde van de woningen of zo’n 3,5 miljoen Belgen zich
vandaag met stookolie verwarmen en omdat we die allemaal wilden
bereiken, werd ook een grootse mediacampagne opgezet in alle kranten van het land (12 krantentitels)”, vertelt Filip Lannoy, Marketing
Manager van Informazout. De consument van vandaag consumeert
echter ook meer en meer digitale media. Daarom werd de campagne
online doorgetrokken met een afgeleide voor sociale media. Op deze
manier werd onze boodschap veel gedeeld. In de advertenties brachten we verduidelijking en installeerden we zo terug het vertrouwen in
een toekomst met mazout. Stookolie-installaties zijn immers open
systemen, die je met elke vorm van hernieuwbare energie kunt
combineren waardoor ze een deel van de oplossing zijn in een
periode van energietransitie.
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OM U TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES…

EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

Mazoutketel

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

Thermisch zonnepane

el

t
Warm voor de toekoms

29/08/2018 16:00
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Wat is er nieuw op onze communicatieroute?

ten”, benadrukt Filip Lannoy. “Vooral op Facebook zullen zij de aandacht

Met de reclamecampagne ‘Combineer mee met Informazout.be’ die we

trekken.”

vorig jaar lanceerden, bewandelden we al deze communicatieroute. We
wilden een perspectief bieden voor onze klanten die begaan zijn met

Reeks video’s

hun energieverbruik en het milieu. Uit onderzoek weten we dat ze

Nu we het toch over ﬁlm hebben: de rol van video in communicatie

absoluut een toekomst zien in een energiemix maar zelden op de

wordt steeds belangrijker. Daarom hebben we bij Informazout een

hoogte zijn van ‘hybride oplossingen’ op basis van stookolie. In de

reeks video’s ontwikkeld die de werking, de voordelen en de concrete

vorige editie van Verwarmingsinfo lieten we al weten dat de campagne

combinatiemogelijkheden van mazout met een zonneboiler uit de doe-

aan een grondige pre- en posttest werd onderworpen en dat ze erg in

ken doen. Bekijk de video’s hier: https://pro.informazout.be/nl/

de smaak viel: ze opent de ogen en reikt nieuwe ideeën aan. Dat was de

installatie/energiemix/mazout-en-zon

opzet: verwarmingsoplossingen voorstellen die betaalbaar en eﬃciënt
zijn met minder effect op het milieu. “Warm voor de toekomst”, zoals
verwoord in onze slogan. Het uitstekende campagnerapport heeft ons
aangespoord om het reclame-idee dit najaar met enkele nieuwe ludieke en zeer herkenbare radiospots en een nieuwe verrassende adver-

60°C

tentie verder te zetten. In primeur kun je deze op de backcover van
deze Verwarmingsinfo ontdekken. Ook de radiospots kun je in primeur
beluisteren voor ze in de maanden oktober en november op alle radio-

Bijverwarming

stations te horen zullen zijn. Volg de link in het blogartikel op pro.informazout.be/nl/blog. En uiteraard zal ook deze campagne een digitaal
luik krijgen met banners op relevante websites. In het leuke ‘making-of’
ﬁlmpje krijg je een zicht achter de schermen hoe de campagne tot
stand kwam. In een ander ﬁlmpje in hetzelfde blogartikel introduceren
we ‘Jules Mazout’ en ‘Julie Sunny’. “Deze mascottes, die de combinatie
van mazout en zonne-energie verpersoonlijken, werden speciaal ontwikkeld voor gebruik op sociale media waarin ze in diverse situaties
zullen ﬁgureren om de combinatie van de energiebronnen te promo-

Help ons om deze campagne mee te ondersteunen

e Verspreid de mazoutfolder onder jouw klanten
r Deel onze campagne op sociale netwerken
t Gebruik onze nieuwe video’s in je communicatie met klanten
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HOE EEN STOOKOLIETANK HERSTELLEN OF HERCONDITIONEREN?

VAN ENKELWANDIG
TOT DUBBELWANDIG
Een stookolietank herstellen is één ding. Een tank dubbelwandig maken – wat soms
een verplichting kan zijn afhankelijk van de gewestelijke wetgeving is iets heel anders.
Een overzicht van de meest gebruikte technieken.
Dopa® systeem

Zo kan een permanente onderdruk tussen beide wanden gecreëerd

Het Dopa® systeem maakt een enkelwandige opslagtank dubbelwandig

worden voor het lekdetectiesysteem.

door het creëren van een nieuwe binnentank.
Deze methode kan ook gebruikt worden om een bestaande opslagtank
Hierbij wordt de binnenwand van de tank gereinigd, ontstoft, ontgast

te renoveren, na het grondig reinigen, ontgassen en inspecteren van

en gezandstraald. Daarna wordt met een speciaal Airless spray-toestel

de binnenkant van de tank. Indien beschadigingen aan de binnen- of

een epoxybekleding van minstens 0,7 mm aangebracht. De tweecom-

buitenwand worden vastgesteld, wordt eerst een beschermende glas-

ponentenbekleding heeft een zeer hoge chemische bestendigheid. Na

vezelgewapende bekleding op de tankwand aangebracht als mechani-

uitharding van de epoxylaag wordt een speciale afstandhouder aange-

sche versteviging.

bracht voor de vorming van de interstitiële ruimte. Op deze afstandhouder wordt een glasweefsel aangebracht van minstens 3,5 mm, zo-

Membraantechniek

dat er een tweede kunststoffen binnenwand ontstaat in de opslagtank.

Ook bij het membraanprincipe wordt een enkelwandige opslagtank

In de interstitiële ruimte wordt een vacuüm gecreëerd om de dichtheid

dubbelwandig gemaakt door het inbrengen van een soepel kunststof-

van binnen- en buitenwand te controleren. Nadat de dichtheid van bei-

fen membraan als binnentank.

de wanden is aangetoond, bestaat de afwerking uit het aanbrengen
van een laatste laag met zeer hoge chemische resistentie, die ook de

Optioneel kan een epoxybekleding van minstens 0,7 mm worden aan-

elektrische geleidbaarheid garandeert voor een veilig gebruik van de

gebracht zoals hierboven uitgelegd. Vervolgens wordt een speciaal op

opslagtank.

maat gemaakte soepele kunststoffen voering via het mangat in de tank
geplaatst. Het membraan wordt onder druk opgeblazen zodat het de
vorm van de tank perfect aanneemt. Het membraan heeft een minimale dikte van 0,75 mm en dient te beschikken over voldoende mechanische sterkte om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan.
6

4
1

2

5

3

Ook hier kan dankzij de dubbele wand onderdruk ontstaan in de interstitiële ruimte voor het lekdetectiesysteem.
Net als bij het Dopa®systeem kan het membraan ook gebruikt worden
om een bestaande tank te renoveren.
Het membraan wordt altijd op maat gemaakt en wordt vaak gebruikt
wanneer er geen andere opties zijn. Voor grote tanks van 200.000 liter

Dopa® systeem

in de industriesector bijvoorbeeld kan het plaatsen van een membraan

Creëren van een dubbele wand voor de samenstelling van het
Dopa® systeem: 1. Staal – 2. Epoxy coating – 3. Interstitiële ruimte –
4. Glasweefsel – 5. Epoxy coating – 6. Anti-statische coating
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een stuk goedkoper uitvallen dan het vervangen van de volledige tank.

Polyurea
In de VS is de techniek van de polyurea coating erg populair. Bij ons
wordt ze soms gebruikt voor de funderingen van woningen, zwembaden… en voor het herconditioneren van grote industriële opslagtanks. De techniek werd ook al toegepast in ons land bij ondergrondse
stookolietanks onder ﬂatgebouwen. Met dit systeem wordt de tank

Dopa® systeem

Membraantechniek
Eens opgeblazen neemt het membraan perfect de vorm van de tank aan.

Nadat de dichtheid van beide wanden is aangetoond, bestaat de
afwerking uit het aanbrengen van een laatste epoxylaag met zeer hoge
chemische resistentie, die ook de elektrische geleidbaarheid garandeert
voor een veilig gebruik van de opslagtank.

opnieuw bedekt, vloeistofdicht gemaakt en beschermd door toepassing van de elastomeertechnologie.
Na het aanbrengen van een epoxy tweecomponentenprimer volgt een
elastomerische coating (een synthetisch materiaal samengesteld uit
polymeren) in verschillende gekruiste lagen. Zo wordt de dikte van de
tank verdubbeld. De belangrijkste eigenschappen van het product zijn
de weerstand tegen chemische stoffen (vooral stookolie en afgeleide
producten) en de weerstand tegen uitzetting en breuken. Het resultaat
is een soort schelp binnenin de oude tank. Daar komt nog een soepel
membraan bij om een dubbele wand en de nodige onderdruk voor het
permanent lekdetectiesysteem te creëren.

De dikte van de wanden meten
Goed om te weten en ook om als tip mee te geven aan uw klanten:
welke techniek je ook gebruikt om een opslagtank te herstellen en/of te
herconditioneren met een dubbele wand: het is cruciaal om de dikte
van de wanden vooraf te meten. Zeker voor ondergrondse reservoirs,
waar een visuele controle onmogelijk is. Dat kan tegen geringe kosten
met behulp van ultrasoon toestellen. De dikte van de wand van de opslagtank is doorslaggevend bij het kiezen van de techniek. Ze bepaalt
ook of een herstelling van de tank nodig is vóór het aanbrengen van
een dubbele wand.

PARAMETERS VOOR HET KIEZEN
VAN EEN TECHNIEK
a. De dikte van de wand van de tank
b. De capaciteit van de tank
c. De regionale wetgeving op het vlak van opslag van mazout
d. Is er een permanent lekdetectiesysteem nodig ja of nee?
Vergeet niet dat een opslagtank na herstelling een nieuwe
dichtheidstest moet ondergaan zoals beschreven in de
constructienorm van opslagtanks.
Meer info:
1. Over de gewestelijke wetgeving op het vlak
van de opslag van stookolie:
https://informazout.be/nl/faq/wetgeving-omtrent-mazoutinstallaties
2. Over stookolietanks:
https://pro.informazout.be/nl/installatie/onderdelen/mazouttank
Met dank aan Cedicol voor hun bijdrage aan dit artikel.
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ARDENSE WONING WORDT
MODERN VAKANTIEHUIS
De bescheiden woning werd opgetrokken in de lokale steen uit de streek van
La Roche-en-Ardenne. Na jaren leegstand werd ze van kop tot teen vernieuwd en
omgetoverd in een ruim vakantiehuis.

H

et kleine huis in het dorp Warempage, op een paar kilometer van

isoleerden we de oude muren langs de binnenkant en de rest van het

La Barrière de Champlon, was al jaren niet meer bewoond. Toen

gebouw langs de buitenkant (pleister op isolatie en gevelbekleding in

de nieuwe eigenaars het erfden, besloten ze de plek waar ze hun jeugd

leisteen).”

doorbrachten nieuw leven in te blazen. Al snel groeide het idee om er
een ‘gîte’ van te maken. Een slimme investering, want er is veel vraag

Centrale verwarming

naar vakantiehuizen in de streek.

De keuze voor mazout was snel gemaakt. “Een warmtepomp haalt
warmte uit de grond, maar komt erg traag op gang. Dat is niet ideaal

Voor hoeveel personen?

voor een woning die snel moet worden opgewarmd en vooral in het

“Oorspronkelijk dachten we aan een capaciteit van zo’n twaalf perso-

weekend gebruikt wordt”, vervolgt de architect. “Ook propaan was uit-

nen”, vertelt architect Olivier Simon. “Maar door de strenge brandveilig-

gesloten wegens de veiligheidsafstanden rond de tank. Daarom viel de

heidsnormen moesten we dat herleiden tot negen. Tot negen personen

keuze op een condenserende stookolieketel.”

zijn de normen vergelijkbaar met die voor een eengezinswoning. Daar-

De leidingen en de radiatoren zijn gloednieuw, want er was geen cen-

boven gelden er veel strengere regels, met extra kosten als gevolg.”

trale verwarming in de woning. De vorige eigenaar verwarmde met een

“Bij dit project wilden we een hoofdrol voor de lokale steen waarmee

stookoliekachel. Het huis werd bijna volledig gestript: de bijgebouwen

het huis gebouwd is. Voor de nieuwe delen zoals het bijgebouw boven

achter de woning en enkele binnenmuren werden afgebroken, en alle

de garage kozen we dus materialen die het bijzondere karakter van de

ramen en deuren werden vervangen, net als het dak. De renovatie is

steen nog beter doen uitkomen. Om de stenen zichtbaar te houden,

dus vergelijkbaar met een nieuwbouwproject.

“We proberen te anticiperen op de toekomstplannen
van de klanten. Wat je gratis kan meepakken moet je doen”
Architect Olivier Simon
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< Voor dit renovatieproject raadde de architect zijn klanten aan om bij
hun energiekeuze op lange termijn te denken.

De woning telt vijf slaapkamers, twee badkamers en een douche. De
opstelling van de verwarming verschilt niet veel met die van een klassieke eengezinswoning. Wel werd bij de installatie rekening gehouden met
twee pieken in de warmwaterproductie, want toeristen douchen vaak
twee keer per dag.

Waarom moeilijk als het makkelijk kan
De architect raadde zijn klanten aan om bij hun energiekeuze op lange
termijn te denken. Het gaat dan wel om een klassieke verwarmingsinstallatie, op termijn is er ook aan een combinatie met zonne-energie
gedacht. Zo zijn er al leidingen tussen de opstellingsruimte van de ketel
en de zolder al voorzien in het metselwerk. Besluiten de eigenaars ooit
thermische zonnepanelen te plaatsen, dan moet de installatie alleen

Tip van onze specialist
Voorzie bij een grondige
woningrenovatie ook de leidingen
voor de zonneboiler tussen de
opstellingsruimte van de ketel en de
zolder, ook al zijn er voorlopig nog
geen thermische zonnepanelen. Zo
moet er niet gebroken worden in
muren of vloeren wanneer de klant
ooit beslist te investeren in zonneenergie.

nog aangesloten worden. “We proberen te anticiperen op de toekomstplannen van de klanten. Wat je gratis kan meepakken moet je doen”,
besluit de architect.
Om het energiebeheer te kunnen doen van een verhuurd goed kozen
de eigenaars voor een upgrade voor de regeling met een thermostaat
die ze op afstand kunnen bedienen. Dat is niet alleen handig om het
verbruik te beheersen, maar ook om nutteloze verplaatsingen te vermijden elke keer ze de verwarming aan of uit willen zetten.

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketel
• Vaillant - icoVIT exclusiv 25 kW
Stookoliecondensatieketel met tweetrapsbrander
Warmwaterboiler
ACV Smart 210 van 160 liter
Stookolie-opslag
Bovengrondse tank van minder dan 3000 liter

De tips van Olivier Simon

Installateur
Samrée Chauf Sprl – La Roche

1 De oﬀerte van de installateur verraadde
meteen dat dit een echte vakman was.
Zijn prijsopgave was zeer gedetailleerd en
bevatte voor elk product een complete
ﬁche. Dat boezemt vertrouwen in en
maakt het vergelijken van oﬀertes stukken
makkelijker. Wees dus volledig bij uw
oﬀertes.

Architect
Olivier Simon, Synergy Architecture Studio sprl
Plaats
Warempage (La Roche-en-Ardenne)

2 Hoewel een renovatie eenvoudiger is
dan een nieuwbouwproject, is het vaak
complexer om in te schatten welke energieimpact de verschillende werken zullen
hebben. Vakmensen concentreren zich
meestal op hun eigen domein (een raam
vervangen, isolatie plaatsen, een nieuwe
verwarming installeren, enz.). Voor een
optimaal eindresultaat mag je echter nooit
het totaalplaatje uit het oog verliezen.
Daarom raadt Olivier Simon aan om goed
te overleggen met de bouwheer, architect
en EPB-verantwoordelijke. Deze experts
kunnen waarschuwen voor de gevolgen van
bepaalde keuzes bij een renovatie, die op
termijn aanzienlijke kosten en problemen
met zich kunnen meebrengen.
Condenserende stookolieketel gemonteerd als C-toestel.
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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

