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Nieuwe voorzitters bij Cedicol en Informazout

Grote investeringen 
versterken olieraffinage-
capaciteit in Antwerpen

De politieke en media-aandacht voor de hernieuwbare energieën 
zet gemakkelijk de betekenis en het belang van de klassieke fos-
siele energiebevoorrading in de schaduw. Toch zijn de recente 
investeringen in de Antwerpse raffinaderijen opgevallen. De 
nieuwe investering van meer dan 700 miljoen euro van Exxon 
maakt dat daarmee in minder dan tien jaar bijna 1,5 miljard euro 
wordt geïnvesteerd in deze site. Samen met de begin dit jaar aan-
gekondigde investering van Total van 1 miljard euro, wordt de 
positie van Antwerpen op raffinagevlak hierdoor verder versterkt 
voor de komende decennia. Deze inspanningen focussen vooral 
op het omzetten van de zware zwavelrijke fracties van de ruwe 
aardolie naar lichtere en schonere olieproducten. Met deze inves-
teringen zal de aansluiting op de evolutie van de vraag naar fos-
siele brandstoffen in Europa verbeteren. Naast de commerciële 
context hebben deze grote actoren van de sector ook duidelijk 
gemaakt dat er in België voortgezette aandacht nodig is voor een 
verbetering van het ondernemingsklimaat.

2014 is het jaar van de aflossing van de wacht bij de voorzitters 
van beide vzw’s.

Bij Informazout wordt Julien 
Gonze, zaakvoerder van Joassin 
NV, de nieuwe voorzitter. Hij zet 
de taak verder van Luc Bouts, 
die voorzitter was sinds 2008 
in een mandaat dat na twee 
termijnen van drie jaar niet 
meer verlengbaar was. “Ik kijk 
met veel voldoening terug op 
een periode waarin de verwar-
mingssector met stookolie zich 
sterk aan het heroriënteren is,” 
zegt Luc Bouts. “Combinaties 
met hernieuwbare energieën, 

energiezuinige woningen en budgetvriendelijke verwarmingssys-
temen zijn nu de leidraad geworden bij de consument. Informa-
zout heeft in die periode zijn middelen op peil weten te houden 
dankzij een versterkte financiële inbreng van de leden.”

Julien Gonze is 34 jaar, Burgerlijk Ingenieur Elektromechanica van 
de KU Leuven en UCL, en sedert 2011 CEO van Joassin NV. Deze 
kmo is actief in brand- en bouwstoffen in de regio Namen, en telt 
een vijftiental medewerkers. Julien Gonze: “In de Europese con-
text zie ik in stookolie een toekomstgerichte energie. Ze is niet aan 
netwerken gebonden, biedt een grote keuzevrijheid, heeft een-
voudige opslagmogelijkheden die een bevoorradingszekerheid 
bieden, en is bovenal veilig in gebruik.”

Bij Cedicol wordt Agnès Dumes-
ges, Commercieel Directeur bij 
Total Belgium, de eerste nieuwe 
vrouwelijke voorzitster. Zij 
neemt de taak over van Robert 
Boone, die de organisatie vijf 
jaar lang voorzat en nu voor 
Total een opdracht zal vervul-
len in Vietnam. “In de voorbije 
vijf jaar werd de belangrijkste 
activiteit van Cedicol, het Trai-
ning Center, sterk uitgebouwd,” 
blikt Robert Boone terug. “Dit 
opleidingscentrum verruimde 

zijn gecertificeerde opleidingen naar de verschillende energieën 
– zowel stookolie, aardgas als hernieuwbare energieën – voor 
verwarmingstechnici in alle gewesten. Daarmee legt Cedicol de 
grondslag om door te groeien naar een volwaardig energiecen-
trum in de verwarmingssector.”

Agnès Dumesges brengt haar marketing- en internationale erva-
ring mee van Total Frankrijk. Bij Total Belgium wordt zij Directeur 
Commercial Sales, een divisie die instaat voor de marketing en 
distributie van de vloeibare verwarmingsbrandstoffen.
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Vloeibare brandstoffen dragen bij tot een stabiele 
energiebevoorrading 

Bij het begin van de zomer keken de media verschrikt op 
bij het bericht: elektriciteit besparen, schakel dan wat 

klanten af. Deze praktijk bestaat al langer voor industriële 
verbruikers, maar nu worden ook de gezinnen betrokken in 
de problematiek. Het knelpunt voor deze energiebevoorra-
ding ligt vooral tussen 18 en 20 uur op koude en windstille 
winterdagen. Het is in diezelfde winterperiode dat de verwar-
ming een grote energieverbruiker is; de helft wordt verbruikt 
van december tot februari. 
Warmtepompen, die zich profileren als ‘hernieuwbare ener-
gie’, deden recent hun intrede op de verwarmingsmarkt. 
Daarbij mag men evenwel niet vergeten dat deze systemen 
meestal elektrisch aangedreven zijn, de netbelasting verder 
verhogen, en de kwetsbaarheid van het elektriciteitsnet dus 
doen toenemen. 

Op een studiedag van de FOD Energie werd in dit opzicht een 
interessante analyse gepresenteerd onder de titel “Smart 
Heat Pumps vs Smart Grids”. Vandaag verbruikt een gemid-
delde woning zo’n 3.500 kWh elektriciteit en ongeveer 20.000 

kWh warmte (= 2.000 liter stookolie). Een warmtepomp met 
een SPF van 4.5 zal dus 4.444 kWh elektriciteit verbruiken. 
Vermits de wintermaanden de helft van het verbruik voor 
hun rekening nemen, zal in deze drie maanden het normale 
elektriciteitsverbruik (en dus de belasting van het net) niet 
alleen meer dan verdubbelen maar verviervoudigen!
Meer wintergebonden energieën aan het net hangen is dus 
geen oplossing. Anderzijds is het kostenefficiënt kunnen 
opslaan van energie een belangrijke uitdaging om tot een 
meer hernieuwbare toekomst te komen. Vloeibare brand-
stoffen bieden vandaag al een oplossing door hun energie-
densiteit aan een relatief lage kost. Door deze energieopslag 
beschikt ieder gezin al over een verzekerde ‘base load’, en 
kan het tezelfdertijd pieken opvangen zonder het elektrici-
teitsnet verder te belasten. Deze autonomie laat ook toe om 
de wisselende hernieuwbare energie efficiënt op te vangen 
en niet in tekorten te vallen. Vandaag, en ook in de toekomst.

WA R D  H E R T E L E E R
General manager
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Actualiteit

Het Sociaal 
Verwarmingsfonds verlicht 
de verwarmingsfactuur 
Consumenten die verwarmen met stookolie kunnen nu hun jaar-
lijkse factuur verminderen met 14 tot 20 cent per liter, per stook-
seizoen en per huishouden – afhankelijk van de mazoutprijs en 
met een maximum van 1.500 liter. Om in aanmerking te komen 
moet men een aanvraag indienen bij het OCMW van zijn woon-
plaats binnen de 60 dagen na levering. 

Wie kan ervan genieten? 
• Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringste-

gemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
• Categorie 2: personen met begrensd inkomen: het jaarlijks 

bruto belastbaar inkomen per huishouden moet lager of gelijk 
zijn aan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per per-
soon ten laste. Daarbij wordt rekening gehouden met het niet-
geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goe-
deren buiten de gezinswoning.

• Categorie 3 : personen die een schuldbemiddeling of een col-
lectieve schuldenregeling genieten (cfr. wet 12/6/1991 op het 
consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wet-
boek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Meer informatie over deze maatregel bij het Sociaal Verwarmings-
fonds, tel. 0800.90.929 of op www.verwarmingsfonds.be.

Verlaagd btw-tarief voor 
ketelrenovaties
Tip voor het stookseizoen: informeer uw klanten over het ver-
laagd btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) voor ketel- en ver-
warmingsrenovatie. België telt nog ca. 950.000 ketels uit de jaren 
1970 en 1980: een enorm potentieel voor de cv-installateur. 

Hieronder vindt u in een notendop de voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden om te factureren tegen het verlaagd btw-
tarief:
• De woning is ouder dan vijf jaar.
• De woning wordt uitsluitend als privéwoning gebruikt of slechts 

een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om een beroep uit te 
oefenen.

• De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar 
of huurder) gefactureerd. 

• Levering en plaatsing moeten door dezelfde aannemer 
ge beuren.
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Innovatie

Fabrikanten van verwarmingssystemen leggen de 
lat steeds hoger, om mazoutverwarming milieu-

vriendelijker, efficiënter, beter moduleerbaar, en 
zelfs combineerbaar met hernieuwbare energie-
bronnen te maken. In deze rubriek bekijken we 
enkele innoverende technieken waarmee ze die 
ambities waarmaken. In het vorige nummer gingen 
we al dieper in op een totaal nieuw en innovatief 
concept van een modulerende brandertechnologie 
met stookolie die zijn oorsprong vond in de auto-
mobielindustrie. In dit nummer ontdekken we twee 
andere modulatietechnieken.

❶ Modulerende olieverdampingsbrander 
met rotatieverstuiver

Met behulp van een nauwkeurige, frequentiegestuurde brand-
stofdoseerpomp en een ventilator met toerentalregeling, wordt 
er tijdens het verbrandingsproces in de voormengkamer een 
homogene nevel van lucht en brandstof gevormd. Deze nevel 
wordt naar een ‘premix’-stookoliebrander gevoerd. Door middel 
van een cilindervormig branderoppervlak wordt het mengsel in 
bruikbare verbrandingswarmte omgezet, vrijwel zonder vlam.

Hoe wordt dit soort verbranding nu met mazout gerealiseerd? De 
stookolie wordt via een externe pomp aangevoerd naar de bran-
der onder een druk van minimaal 100 mbar. Op de brander is een 
doseerpomp gemonteerd die de brandstof onder deze minimum-

druk moet brengen, omdat het systeem geen aanzuigende eigen-
schappen bezit. In de toevoer van de stookolie zitten verder een 
magneetventiel, een drukreduceerventiel en een hoogwaardige 
filter van 20 µm. De kwaliteit van de stookolie is uitermate belang-
rijk: enkel brandstoffen met een laag zwavelgehalte zijn toegela-
ten voor dit type brander.

Moderne condensatietechniek op stookolie (3)

Roterend verstuiven 
en vermogen moduleren
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Een stookoliedoseerpomp brengt de brandstof tot in de cupver-
stuiver, die een roterende beweging maakt. Daardoor wordt de 
stookolie verdeeld in zeer fijne druppeltjes ter hoogte van een 
voorverwarmde voormengkamer. Deze wordt op de juiste tem-
peratuur gebracht met een ingebouwd verwarmingselement. Dit 
resulteert uiteindelijk in een totale vergassing van de brandstof. 
Het verwarmingselement wordt enkel ingezet in de startfase. De 
vereiste temperatuur van de voormengkamer bedraagt 400°C tot 
420°C bij deellast van de brander; na het opstarten wordt deze 
voormengkamer op temperatuur gehouden via de recirculatie 
van hete rookgassen, zodat tijdens de verdere werking het inge-
bouwde verwarmingselement uitgeschakeld kan worden.

Verbrandingslucht
Mengwervelplaat

Cup-verstuiver

Doseerpomp

Stookoliefilter 20 µm
Magneetventiel

Drukregelaar 0,1 bar

Stookolie-tankpomp

Cup-verstuiver

Gasolie-toevoer van de doseerpomp

Branderoppervlak

Voormengkamer

Verwarming voormengkamer

Verbrandings-
luchttoevoer

Ventilator
met
toerental-
regeling

Illustratie: W
eishaupt
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Innovatie

Via een druktransmitter wordt de verstuiversdruk op een varia-
bel niveau gehouden tussen 5 en 28 bar, en het motortoerental 
tussen 400 en 3.400 t.p.m. Op die manier kan elk vermogen tus-
sen 10 en 23 kW gerealiseerd worden, met een modulatiebereik 
van 1:2,3. 

Omdat de pompsnelheid en de oliedruk zo efficiënter worden 
aangepast aan de werkelijke warmtevraag, wordt het energiever-
bruik verminderd.
De enige vernieuwende onderdelen in dit systeem zijn de aanwe-
zigheid van een elektronische motorsturing, een brandstofpomp 
met variabele snelheid, en een druksensor die in de pomp geïnte-
greerd is om een goede druk en kwaliteit van de stookolieaanvoer 
te waarborgen.
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De verbrandingslucht wordt aangevoerd via een toerentalge-
stuurde ventilator en aangepast in functie van het debiet dat de 
doseerpomp injecteert. Ter hoogte van de ventilator wordt de 
temperatuur van de aanzuiglucht gemeten, en op basis daar-
van wordt de ventilatorsnelheid gecorrigeerd. Deze brander kan 
moduleren tussen een minimaal vermogen van 5,5 kW en 15 kW, 
met een modulatiebereik van 1:2,7.

De vlamdetectie gebeurt met een ionisatiesonde, net zoals bij een 
premix-gasbrander.

❷ Modulerende oliebrander met 
druktransmitter

Maar ook de technologie van de klassieke stookoliebrander evolu-
eerde in de voorbije jaren. Daarom gaan we even dieper in op de 
brandstofpomp met druktransmitter, die vooral de efficiëntie en 
het energierendement ten goede komt.

Moderne branders hebben steeds vaker afzonderlijke motoren: 
één voor de brandstofaanvoer en één voor de aanvoer van ver-
brandingslucht. Zo’n geïntegreerde brandstofpomp zorgt voor 
een aanzienlijke verlaging van het elektriciteitsverbruik omdat 
ze wordt aangedreven door een energiezuinige permanentemag-
neetmotor (zie ook Verwarmingsinfo nr. 160 van december 2012). 
Het regelen van de oliedruk in deze pomp is eenvoudig.

Druk (bar)

Drukmodus Pulsbreedtemodulatie – 
inschakeltijd (%)

Pulsbreedtemodulatie – 
inschakeltijd (%)

Snelheidsmodus

Motortoerental (min-1)

Dit type brander is dus quasi identiek aan een klassieke vergas-
singsbrander of blauwevlambrander. Indienststelling en onder-
houd zijn zeer simpel. Er is geen nieuw concept van brandstof-
verstuiving, geen O2 (CO2) en/of CO-cellen... en de kost van het 
jaarlijks onderhoud blijft identiek voor de gebruiker.

Hoe wordt de vermogensmodulatie 
van deze brander verzekerd?

De vermogensvraag wordt gegenereerd door de regeling van de 
ketel. Van hieruit gebeurt de modulerende branderwerking door 
het aanpassen van de ventilatorsnelheid bij vol- en deellast, en 
het aanpassen van de nominale karakteristieken van het lucht/
brandstofmengsel. 
In eerste instantie wordt de ventilatorsnelheid bijgesteld om de 
goede kwaliteit van de verbrandingslucht te garanderen. Vervol-
gens wordt de oliedruk (gekend via het signaal van de geïnte-
greerde oliedruksensor in de brandstofpomp) vergeleken met de 
gewenste oliedruk die de motorsturing aangeeft. Op basis van die 
vergelijking wordt de snelheid van de brandstofpomp aangepast, 
zodat de combinatie van ventilatorsnelheid en oliedruk overeen-
komt met het vereiste werkingspunt.

De kwaliteit van de verbranding is steeds gewaarborgd, en zelfs 
beter dan in een klassieke brander omdat de verbrandingslucht-
kwaliteit gecontroleerd wordt (de reële snelheid van de ventilator 
wordt immers geverifieerd). Via de oliedruk wordt ook de brand-
stofkwaliteit gecontroleerd. Wanneer één van deze parameters 
niet aanwezig is wordt de verbranding onmiddellijk aangepast 
of gestopt, waardoor er geen risico bestaat op vervuiling of roet-
vorming.

Motorsturing

Illustratie: Danfoss
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Ter gelegenheid van de infoavonden, kregen 
de installateurs een grondige inleiding over nieuwe 
hoogrendementstechnieken met stookolie.

Tijdens de roadshows in nagenoeg 
alle Belgische provincies, bracht 

Informazout – in nauwe samenwer-
king met Cedicol – in september een 
duidelijke boodschap voor de instal-
lateurs. De nieuwe hoogrendement-
stechnieken met stookolie blijven 
een sluitstuk vormen in een bredere 
totaalvisie: combineer nieuwe tech-
nologieën en bouwtechnische ingre-
pen op een slimme manier met elkaar.

Dossier

De uitdagingen van energie-efficiëntie

Combineer hoogrendementsverwarming 
met bouwkundige ingrepen

Europa wil dat alle nieuwe woningen in 2021 ‘bijna-energie-
neutraal’ zijn. Ze mogen zo weinig mogelijk energie verbruiken 

voor verwarming, ventilatie, koeling of de productie van warm 
water. In de gebruikte energiemix is er steeds een plaats voor her-
nieuwbare energie voorzien. Om die doelstelling te halen maken 
de gewesten in ons land de energienormen geleidelijk strenger, 
wat de initiële investering fors verhoogt. Bij renovatie kunnen de 
werken nog gefaseerd verlopen, maar bij nieuwbouw wordt de 
betaalbaarheid vaak een drempel. De boodschap: (ver)bouw zo 
kostenoptimaal mogelijk, en weeg alle kosten en baten af over 
een termijn van 30 jaar.

Hoogrendementstechnieken zijn cruciaal 
in deze puzzel

De klassieke ‘trias energetica’ is nog steeds een goede leidraad. 
“Met alleen bouwkundige of alleen nieuwe technieken kom je 
er niet meer,” stelde Kurt Van Campenhout, technisch directeur 
van Cedicol. “Het is net de samenhang tussen deze elementen 
die voor het optimale resultaat zal zorgen.” Hij gaf twee concrete 
voorbeelden: een nieuwbouw- en een renovatieproject die zijn 
stelling perfect illustreerden. De bouwkundige ingrepen (zoals de 
isolatie van dak, muur en vloeren) zijn in beide gevallen essentiële 

Foto: W
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 – Koen Fasseur
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Dossier

basiselementen, maar ze volstaan niet om het opgelegde E-peil te 
behalen. Daarom werd er telkens een hoogrendementsketel op 
stookolie geïnstalleerd. Bij het nieuwbouwproject werd die aan-
gevuld met fotovoltaïsche panelen, bij het renovatieproject is dit 
een optie voor de toekomst. Samen leiden die technieken tot opti-
male resultaten. Zowel financieel als qua energieprestatie zijn het 
op termijn de beste en goedkoopste oplossingen. 

Kurt Van Campenhout concludeerde met een chronologisch 
vijfstappenplan. Stap 1 staat voor goede isolatie en luchtdicht-
heid, stap 2 voor het werken met een ventilatiesysteem C of D, 
en stap 3 voor een verwarmingssysteem op lage temperatuur 
(d.w.z. retourtemperatuur <35°C). In stap 4 maakt men een keuze 
voor de warmteopwekking in functie van zijn budget (ketel ver-
sus warmtepomp, WKK…), en blijkt een condensatieketel de 
goedkoopste oplossing te zijn. In de laatste stap (het opwekken 
van restvermogen via hernieuwbare energie) zijn PV-panelen de 
goedkoopste oplossing.

Modulerende stookolieverbranding

Om te beantwoorden aan de hogere efficiëntie-eisen binnen het 
Ecodesign verhaal zal in de ketel van morgen de warmte gegene-
reerd worden door een modulerend verbrandingssysteem van de 
oliebrander.

Vlaams gewest past de onderhoudswetgeving aan
• De laatste aanvullingen en wijzigingen van de Vlaamse 

milieuwetgeving in Vlarem introduceren voorschriften 
(o.a. verluchting) voor een goede en veilige staat van de 
werking van de ketels, naargelang het vloeibare of gasvor-
mige brandstoffen betreft. 

• Ook voor de erkenning van een technicus ‘gasvormige 
brandstoffen’ wijzigt er een en ander. Voortaan spreekt 
men van een ‘erkend technicus gasvormige brandstof 
GI’ (gelijkgesteld met de huidige G2) en van een ‘erkend 
technicus gasvormige brandstof GII’ (gelijkgesteld met de 
huidige G3). Een ‘erkend technicus verwarmingsaudit’ mag 
een audit opstellen voor ketels van meer dan 100 kW. Wie 
in het bezit is van een certificaat van erkend technicus gas-
vormige brandstoffen, mag een verwarmingsaudit opstel-
len voor gasketels. Wie in het bezit is van een certificaat 
van erkend technicus vloeibare brandstoffen, mag een ver-
warmingsaudit opstellen voor stookolieketels. 

• Daarnaast worden de regels verduidelijkt omtrent het 
wegwerken van tekortkomingen en het ter beschikking 
houden van attesten en rapporten. 

• Er zijn ook wijzigingen voor het uitvoeren van metingen. Zo 
moeten de meetopeningen toelaten om in de kernstroom 
van de rookgassen te meten. Als er geen meetopeningen 
voorzien zijn, dan worden die aangebracht volgens de 
‘code van goede praktijk’, zeg maar de norm. 

• Ook voor de opslag van brandstoffen worden grondige 
wijzigingen in Vlarem I en Vlarem II aangebracht, dit om 
de Vlaamse regelgeving aan te passen aan de CLP-verorde-
ning, welke verplicht is vanaf 1 juni 2015. Het gaat hierbij 
om de indeling van gevaarlijke stoffen en mengsels volgens 
gevarencategoriën al of niet gekenmerkt door een geva-
renpictogram. 

Foto: W
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Zoals elk jaar waren er ook demonstratiestands 
die op veel belangstelling konden rekenen.

Kurt Van Campenhout gaf een overzicht van de werkingsprinci-
pes van de diverse modulerende systemen op de markt: een ver-
dampingsbrander met rotatie-verstuiver, een premix-brander met 
waaier-verstuiver, een blauwevlambrander met druktransmitter 
of met membraanpomp, en een verdampingsbrander met een 
lambdasonde-regeling.
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dak
25 – 30%
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luchtverversing 
en lekken
20 – 25%

Beperk energieverliezen

Gebruik installaties met 
een hoog rendement 

Gebruik hernieuwbare energie

De praktijk

Tips om energie te besparen

Binnenkort komt het ‘verwarmingsseizoen’ er 
weer aan. De vraag die deze herfst veel men-

sen zal bezighouden is: wordt de winter 2014-2015 
zo zacht als de vorige? Afgezien van alle weersvoor-
spellingen, herinneren de recente gebeurtenis-
sen in Oost-Europa ons aan de voordelen van een 
energie die niet van een netwerk afhankelijk is – en 
zeker ook van energiebesparingen.

Laten we de energiefactuur van een gezin met een woning uit de 
jaren 1990 eens opdelen volgens de verschillende verbruiksbron-
nen:

❶ Beperk energieverliezen.

Vooraleer je aan andere besparingsmogelijkheden denkt moet je 
allereerst zoeken waar er in een woning energieverlies is.

Belangrijk is de vaststelling dat de verwarming goed is voor onge-
veer 40% van de energiefactuur. Volgens BIM kan dat in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest oplopen tot 70%. Hier is dus nog een 
grote opportuniteit om de verwarmingsinstallaties te verbeteren 
en de energiefactuur van de gezinnen te verminderen.

Basisprincipes

De ‘energie driehoek’ legt drie basisbeginselen vast:

Uit dit schema kunnen we opmaken dat een groot deel van de 
energieverliezen door dak en muren van de woning ontsnapt. De 
luchtdoorlatenheid van het gebouw is van dezelfde grootteorde 
als de gebouwschil, terwijl verliezen via de beglazing pas op de 
vierde plaats komen.

De warmteoverdracht tussen twee objecten met verschillende 
temperatuur kan in de volgende formule worden uitgedrukt:

Φ = K · S · (TA – TB)

waarbij: 
• S (in m²) de contactoppervlakte weergeeft
• T (in Kelvin) de binnen- en buitentemperaturen
• K (in W.m-2.K-1) waarbij K=1/R (R is de thermische oppervlakte-

weerstand van de wand)

Noteer ook dat de verhouding tussen de thermische weerstand R 
en de thermische geleiding λ van materialen wordt uitgedrukt in 
de volgende formule: R = d/λ, waar d de dikte van het isolerende 
materiaal is;

Φ = K · S · (TA – TB)

wordt dus

Φ =  λ 
 d    · S · (∆T)

Bij een vervanging van een verwarmingsketel is het belangrijk om 
de isolatiegraad van de woning te kennen, want die bepaalt in 
belangrijke mate de dimensionering van de ketel. Als de isolatie-
graad na de installatie van een nieuwe, correct gedimensioneerde 
ketel verbetert (Φ æ) ten opzichte van de vorige toestand, zal de 
verwarmingsketel onmiddellijk overgedimensioneerd zijn. En dat 
zal leiden tot meer stilstandsverliezen en dus een sterke daling 
van het jaarlijkse rendement.

 verwarming: 30 – 40%

 koelapparaten (koelkast, 
diepvriezer): 30 – 35%

 warm water: 5 – 15%

 koken: 5 – 10%

 verlichting (gloeilampen en 
halogeenlampen): 10 – 15%

 grote elektroapparaten 
(wasmachine, vaatwasser, 
droogkast): 15 – 20%

 kleine elektroapparaten: 
5 – 10%
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De praktijk

❷ Kies voor een installatie met hoog 
rendement

Vandaag de dag moet men zeker de voorkeur geven aan de beste 
hoogrendementsinstallaties (namelijk een condensatieketel) 
wanneer men een nieuwe ketel wil installeren. De installatie van 
nieuwe ketels van dit type zal trouwens wettelijk verplicht zijn 
vanaf september 2015. Elke aangekochte liter stookolie verte-
genwoordigt een hoeveelheid energie die ook ‘latente warmte’ 
omvat. Met een traditionele lagetemperatuurketel kan deze 
latente warmte niet gerecupereerd worden, wat bij voorbaat leidt 
tot een energieverlies van 6%.

Een klimaatregeling, die de vertrek- en de teruglooptemperatuur 
zo laag mogelijk houdt, is niet weg te denken in combinatie met 
een condensatieketel. Dat laat eveneens toe om de distributie-
verliezen, die het jaarlijkse rendement van de installatie nadelig 
beïnvloeden , tot een minimum te beperken. Vergeet niet dat het 
warmteverlies afhankelijk is van de ΔT tussen het warmtedragend 
fluïdum en de omgeving waarin het zich beweegt.

Er zijn nog meer aandachtspunten die men bij een nieuwe instal-
latie of een vervanging van de verwarmingsketel in de gaten moet 
houden:
1. Isoleer zo goed mogelijk alle leidingen en bijhorende acces-

soires (kleppen en pompen enz.) in de ruimten die buiten 
het beschermd volume vallen. Denk eraan dat 1 meter niet-
geïsoleerde leiding van 1” die een fluïdum van 70°C transpor-
teert, gelijk staat aan een verlies van 60W in een omgeving 
van 20°C.

2. Stel de snelheid van de circulatiepomp goed af (of gebruik 
een pomp met variabel debiet). Het is belangrijk om het 
warmtedragend fluïdum de tijd te geven om zijn energie te 
verspreiden. Een te hoge snelheid van de circulatiepomp kan 
bovendien geluidshinder in de buizen veroorzaken, en een 
verhoogde temperatuur op de terugvoerleiding naar de ketel 
is ook nefast voor de condensatie. Bovendien verhoogt de 
gemiddelde temperatuur in de leidingen, wat opnieuw meer 
verliezen meebrengt.

3. Ontlucht en regel de radiatoren hydraulisch in. Een slecht 
ontluchte radiator zal een hogere vertrektemperatuur veroor-
zaken, aangezien de gevraagde temperatuur in de kamer niet 
gehaald wordt. Bij een slecht ingeregelde installatie zullen de 
radiatoren in een kring met weinig drukval een hogere terug-
voertemperatuur veroorzaken, die de condensatiewerking 
nadelig beïnvloedt.

4. Stel de condensatiebrander af met een minimale luchtover-
maat. De dauwpunttemperatuur van verbrandingsgassen bij 
stookolie bedraagt 48°C voor een CO2-gehalte van 13,5%. 
Als u de verbranding afstelt op een CO2-gehalte van 12,5% 
bedraagt de dauwpunttemperatuur nog maar 46°C en wordt 
condensatie moeilijker en is de periode waarin de ketel con-
denseert ook beperkter.

❸ Gebruik hernieuwbare energie

Denk eraan om thermische zonne-installaties voor de productie 
van het sanitair warm water voor te stellen. Die kunnen tot 50% 
van de behoefte aan sanitair warm water in een huishouden dek-

ken, goed voor een besparing van zo’n 250 liter stookolie per jaar 
voor een gezin van vier personen.

Nog een paar tips om aan uw 
klanten mee te geven

1. De comforttemperatuur 1°C lager afstellen vermindert 
het energiegebruik met 7%.

2. Aluminium isolatiefolie achter de radiatoren aan een bui-
tenmuur plaatsen geeft een winst van 2% tot 3%.

3. Radiatoren voorzien van thermostatische kranen kan de 
energiefactuur tot 4% verminderen.

4. Verminder de temperatuur in perioden van afwezigheid 
en ’s nachts maximum 4°C. Als de temperatuurdaling te 
groot is, zal de de thermische inertie opgeslagen in de 
muren worden aangesproken. 

5. Verluchten is niet hetzelfde als afkoelen. Zet ramen niet 
langer open dan 10 minuten om de kamers te verluchten. 
Als je ze langer open zet gaan de muren kouder worden 
en heb je opnieuw veel energie nodig om ze weer op te 
warmen. Het is beter om meerdere keren per dag te ver-
luchten als dat nodig is, maar met kortere perioden.

Een andere toepassing van hernieuwbare energie kan de instal-
latie zijn van een hybride systeem waarbij een een mazoutinstal-
latie met een warmtepomp wordt gecombineerd. Bij een correcte 
dimensionering van deze installatie kan de warmtepomp 50% van 
de warmteproductie dekken, terwijl de ketel wordt ingezet bij 
kouder weer en voor de aanmaak van sanitair warm water.Let wel 
dat het meerverbruik aan elektriciteit van de warmtepomp zeker 
in rekening moet gebracht worden.
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Cases

Stijlvolle renovatie 
met bewuste keuze voor mazout

Interieurarchitect Koen Van Riel is een man die 
van aanpakken weet. In 1998 kocht hij in het lan-

delijke Ravels, in de buurt van Turnhout, een oude 
boerderij van het bouwjaar 1941. Ondanks de ver-
vallen staat zag hij onmiddellijk het potentieel, 
onder meer in de degelijke basis die de ruwbouw-
elementen nog te bieden hadden. Intussen zijn we 
16 jaar verder en is de metamorfose compleet, 
inclusief een nieuwe verwarming op stookolie.

der dat het interieur daardoor kil wordt of zijn oorspronkelijke 
charme verliest. Grote schuiframen laten natuurlijk licht binnen-
stromen. De binnenruimtes vormen een eenduidig geheel waarbij 
over het kleinste detail is nagedacht, van de keukentafel tot de 
wastafels en de opvallende boekenkast die hoog aan de muur is 
bevestigd. 

Wie wat dichterbij kijkt merkt op dat er bijzonder weinig verwar-
mingselementen zichtbaar zijn, op één muurmodel na. Overal 
elders wordt gewerkt met wandinbouwconvectoren. 
Het concept van deze lagetemperatuurconvector is als volgt: het 
warme water stroomt door een smalle buis onderaan het toe-
stel, die is omgeven door een warmtewisselaar van aluminium 
lamellen. Onder de convector ontstaat er onderdruk die nieuwe 
koude lucht aanzuigt. Het verwarmingselement warmt de lucht 
op, waardoor deze stijgt en het apparaat verlaat. De aanraaktem-
peratuur van dit type convectoren is laag, en ze zijn bovendien 
energiezuinig. Ook op het vlak van de vormgeving zijn er dus voor-
delen gekoppeld aan het gebruik van convectoren. De strakke lijn 
van de woning kon nog consequenter worden doorgetrokken. De 
convectoren zijn op bijzonder esthetische wijze ingewerkt zijn in 
de vloer, in wanden of zelfs in de wastafel en het keukeneiland. 
Ook hier is duidelijk gelet op de details, van de lakkwaliteit tot de 
goed geïntegreerde lasnaden en aansluitingen.

Bewuste keuze voor mazout

De man die alles weet over het verwarmingssysteem van de 
woning is Kris Van Steenbergen. Hij stond in voor de verwarming 
en het sanitair van het project, en zorgt nog steeds voor het 
onderhoud van de installatie. “Van in het begin werd een zeer 
bewuste keuze voor mazout gemaakt,” legt hij uit. Zowel Koen als 
ikzelf zijn overtuigd van de voordelen van mazout, deels op het 
vlak van veiligheid maar nog belangrijker op het gebied van de 

Links architect Koen Van Riel, rechts installateur 
Kris Van Steenbergen.
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Foto : Jasper Leonard

De renovatie is in verschillende etappes verlopen en resul-
teerde in een woongedeelte met direct aangrenzend een 

indrukwekkende kijkwoning met mazoutverwarming, op de loca-
tie waar de originele stallen stonden. Ze is tijdloos, modern en 
met respect voor de bestaande boerderij ontworpen. Niet te ver-
wonderen dat Koen Van Riel dit project koos om deel te nemen 
aan de “Vlaamse Renovatiedag” van dit jaar.

Een foto van de originele bouwvallige boerderij illustreert hoe de 
renovatie ongetwijfeld radicaal te noemen is en tegelijk een groot 
deel van de originele structuur behield. Leuk om te weten is ook 
dat de kijkwoning niet enkel een kijkwoning zal blijven. Uitein-
delijk is het de bedoeling dat Koen Van Riel de bovenverdieping 
ervan als eigen woning zal gebruiken. Ook een keuze voor kangoe-
roewoning behoort tot de mogelijkheden.

Een strak design, 
dankzij ingebouwde convectoren 

Een kijkje binnen maakt meteen duidelijk dat interieurarchitect 
Van Riel houdt van een sterk ruimtegevoel en strakke lijnen, zon-

Er zijn bijzonder weinig verwarmingselementen 
zichtbaar, op één muurmodel na. Overal elders wordt 
gewerkt met wandinbouwconvectoren.
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Cases

keuzevrijheid.” Koen Van Riel beaamt dit: “Je hebt deze energie 
meer onder controle, je kan bestellen wanneer de prijzen laag zijn 
en in functie van je budget op dat ogenblik, wat een niet te onder-
schatten pluspunt is.” 

Van Riel en Van Steenbergen vormen intussen een goed gero-
deerd team. Voor bijna al zijn renovatieopdrachten doet de archi-
tect een beroep op zijn vaste installateur. “We kennen elkaars ken-
nis van zaken intussen wel zo’n beetje en we weten wat we aan 
elkaar hebben. Natuurlijk zijn er ook klanten die toch liever met 
hun eigen installateur werken, wat we uiteraard respecteren,” 
aldus Van Riel.
In de beginfase van het project in 2002 werd de mazoutketel geïn-
stalleerd. “Mochten we er nu aan beginnen, dan zouden we mis-
schien wel kiezen voor een condensatieketel, maar een dergelijke 
ketel was op dat moment nog niet beschikbaar,” merkt Van Steen-
bergen op. “De techniek heeft de laatste jaren niet stilgestaan, 
denk aan de koudevlamtechniek, en ze zal ook in de toekomst blij-
ven evolueren hetgeen het voor mij ongetwijfeld boeiend houdt. 
Daarom blijf ik me ook permanent informeren, wat bijvoorbeeld 
kan op de professionele infoavonden van Informazout.” 

Toevoeging van hernieuwbare energie: 
fotovoltaïsche panelen en warmtepomp

Tijdens de renovatie zette Van Riel zwaar in op isolatie. Zonder 
een goede isolatie hebben de andere energetische ingrepen 
immers weinig zin. Vooral het dak, waarlangs in vele gevallen de 
meeste warmte ontsnapt, werd van binnenuit grondig onder han-
den genomen, met zeven centimeter gespoten isolatie en zestien 
centimeter rotswol. Deze aanpak leidde al snel tot uitstekende 
resultaten. 
In een latere renovatiefase werden op het dak op het zuiden 
gerichte fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd, die voldoende pro-
duceren om de elektriciteitsrekening bijna tot nul te herleiden. 
Eens de huidige kijkwoning daadwerkelijk bewoond zal worden 
zal deze rekening uiteraard wel stijgen, maar toch binnen de per-
ken blijven.
In de stijlvol vormgegeven tuin is het zwembad ongetwijfeld 
de blikvanger. Zoals iedereen weet kan de verwarming van het 

Installateur: Kris Van Steenbergen uit Poppel (Ravels)
Kijkwoning: 
• Stookketel: “Chappee Sempra C55” 55 kW gietijzeren 

vloerketel met stookoliebrander “Weishaupt WL 10” met 
servo luchtklep

• Warmteafgifte: “Jaga” in- en opbouw convectoren “BIWW 
Mini Canal”, inbouw in bestaande put, “Strada”

• 3 kringen met 3 zoneventielen met vrijgave ketel en 
“Grundfoss Alpha” elektronische pomp

• Uitbreiding later voor sanitair warm water met indirect 
gestookte boiler

Werkplaats:
• Warmeluchtgenerator: “Wolf Geisenfeld WLE” 45-52 kW 

bouwjaar 2000 met stookoliebrander “Hansa EU 2000”
Zwembad:
• Warmtepomp: lucht-water “CDH Industries PM10”

Technische fiche

De 
mazoutketel 
“Chappee 
Sempra C55” met 
stookoliebrander 
“Weishaupt WL 
10” werd al in 2002 
geïnstalleerd.

zwembadwater als je niet oplet al snel oplopen tot een niet te 
onderschatten kostenpost. Daarom zet Van Riel maximaal in op 
hernieuwbare energie en laat hij een lucht/water-warmtepomp 
het werk doen. Bovendien kan deze warmtepomp gebruikmaken 
van de door de fotovoltaïsche panelen opgewekte elektriciteit.

Als afsluiter van ons bezoek gunt Koen Van Riel ons een blik op zijn 
werkplaats: een omvangrijke ruimte die niet constant in gebruik 
is, maar waar wel een minimumtemperatuur van 10°C moet wor-
den aangehouden, onder meer om niet het risico te lopen dat het 
vele verfmateriaal zou bevriezen. Daarom viel de keuze voor de 
verwarming hier op een warmeluchtgenerator met mazoutbran-
der. Deze generator was bijzonder eenvoudig te installeren, en 
levert daarenboven een zeer hoog rendement op.

Het mag duidelijk zijn dat zowel Koen Van Riel als Kris Van Steen-
bergen trots zijn op dit project, en er beiden met veel passie 
over spreken. Terecht, want het is een grondige en architecturaal 
knappe renovatie met slimme keuzes op het vlak van ruimte-inde-
ling en energiebesparing.

De 
warmelucht-
generator 
"Wolf Geisenfeld 
WLE" met stookolie-
brander "Hansa EU 
2000
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Is veiligheid voor jou belangrijk?

Kies dan voor de zekerheid van Mazout.
Want mazout is niet ontvlambaar bij kamertemperatuur. Bovendien is de kans op 
CO-intoxicatie uiterst klein. Je kan in alle veiligheid je warmtevoorraad opslaan. 
Zo geniet je elke dag opnieuw van een comfortabele thuis.

Daarom zit je goed bij Mazout.
Kijk maar op www.informazout.be

Warm voor de toekomst


