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Na de daling van de koers van de petroleumproducten, die werd ingezet in de zomer van 
2014, konden de consumenten die verwarmen met stookolie een hele winter lang genieten 
van uiterst interessante prijzen. De uitzonderlijk zachte temperaturen in de winter versterk-
ten dat positieve effect op het gezinsbudget nog meer. 

Lage prijzen en een dito verbruik leveren een mooie bonus voor de consument die de slim-
me keuze maakte om als verwarmingsbron te kiezen voor stookolie. Een bonus die hij kan 
besteden om zijn energieverbruik te optimaliseren door een verwarmingsketel die ouder is 
dan 20-25 jaar te vervangen door een ketel/brander van de nieuwste generatie. Sinds de 
inwerkingtreding van de Europese Ecodesign-verordening op 26 september 2015 behalen 
nieuwe verwarmingstoestellen een rendement van minstens 86%. Condensatieketels op 
stookolie halen een B of een A-label.

Speciaal voor de consument werkte Informazout een beknopte gids uit met daarin 6 goede 
redenen om je huis met stookolie te verwarmen.Informazout biedt de consument nu ook 
digitale apps om zijn installatie nog beter te beheren. Een daarvan waarschuwt hem wan-
neer het tijd is om zijn verwarmingsinstallatie te laten onderhouden, een andere meldt wan-
neer het tijd is voor de periodieke controle van zijn stookolietank. 

Stookolie blijft een betrouwbare energiebron om zuinig en efficiënt te verwarmen. Wie voor 
stookolie heeft gekozen, heeft gelijk. En wie het geld dat hij heeft bespaard dankzij deze 
energiebron investeert in een superzuinige installatie, heeft dubbel gelijk. 

Willem Voets 
General Manager

Wie het geld dat hij heeft bespaard 
dankzij mazout investeert in een 
superzuinige installatie, heeft dubbel gelijk.

Investeren in een nieuwe installatie met 
het dankzij stookolie uitgespaarde geld 
Slimme zet van dubbel slimme consument 

Consumenten die met stookolie verwarmen, 
konden een hele winter lang genieten 
van uiterst interessante prijzen.
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ACTUA

Elke maand een 
nieuwe winnaar!

Sinds 1 april – en dat was 
geen aprilgrap! – en dit maar 
liefst 12 maanden lang kun-
nen de bezoekers van de 
website van Informazout 
deelnemen aan een wedstrijd om 1500 liter mazout te winnen. Iedere maand 
moeten er twee ludieke vragen over verwarming en één schiftingsvraag wor-
den beantwoord en komt er één winnaar uit de bus. Wie niet gewonnen heeft, 
kan de volgende maand opnieuw zijn kans wagen.
De bedoeling van deze Warmste Wedstrijd is om het grote aantal bezoekers 
van onze website (ca. 900.000 in 2016!) aan ons te binden zodat we hen in de 
toekomst op een persoonlijkere manier kunnen benaderen.

De positieve effecten van 
de kaMAZOUTra-campagne
Na afloop van het tweede seizoen van onze kaMAZOUTra-campagne hebben we 
ook voor het afgelopen verwarmingsseizoen de balans opgemaakt. Volgens de re-
gels van de marketingkunst werd de campagne onderworpen aan een grondige 
‘post-test’. De resultaten van die peiling zijn op zijn minst interessant te noemen. 
Een samenvatting in vijf punten:

e Het bereik van de radiocampagne gaat erop vooruit. Meer mazoutgebruikers 
zeggen de campagne te hebben gehoord (54%). 

r De jonge consument (18-35 jaar), de toekomst voor onze sector dus, is de 
doelgroep die de campagne het meest heeft gehoord. 

t Geografisch gezien waren er in het zuiden van het land meer mensen die de 
campagne hebben gehoord dan in het noorden. 

u Ook de perceptie van mazout is verbeterd. Mazout heeft een  positiever  imago, 
niet enkel wat betreft de prijs en het milieuvriendelijke karakter, 

maar ook in termen van innovatie en moderniteit.

iTot slot zijn de installateurs veruit de vaakst geraadpleeg-
de bron van informatie (54%) voor wie op zoek is naar advies 
over het vervangen van een verwarmingsinstallatie. Vrienden 
en kennissen komen pas ver daarachter met maar 37%. 

De conclusies van deze onafhankelijk uitgevoerde enquê-
te laten er geen twijfel over bestaan: het creatieve idee 
van de kaMAZOUTra-campagne moet zeker bewaard blij-

ven voor het volgende verwar-
mingsseizoen. Hoewel de mazout-

perceptie er onbetwistbaar op vooruit is 
gegaan, raden de uitvoerders van de pei-

ling wel aan om de campagne voor zijn derde 
seizoen de thema’s grondig te evalueren en waar moge-

lijk vernieuwend uit de hoek te komen om zo het begrip 
van de boodschap en de uitwerking op de consument 
verder te versterken. 
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Nog 9 maanden! 
Zet uw klanten aan om mee te doen. Meer info op: 

www.informazout.be/nl/warmste-wedstrijd

Eric Vankelst, nieuwe 
Cedicol-trainer
In februari kwam Eric Vankelst het team van 
het Cedicol Trainingcenter versterken. Hij zal 
instaan voor opleidingen en de administra-
tieve en logistieke aspecten ervan. Eric, 45, 
begon zijn loopbaan als trainer bij ANPI, de 
Nationale Vereniging voor brand- en dief-
stalbestrijding, waarna hij overstapte naar 
ECS, een onderneming binnen GDF Suez 
Energy Services die zich heeft gespeciali-
seerd in veiligheid op de werkvloer en stra-
lingsbescherming. Hij werkte onder meer als 
preventieadviseur, gaf theorie- en prak-
tijklessen binnen de VCA-opleidingen Risico-
volle Taken en fungeerde als management-
coach bij Electrabel Tihange voor alles wat 
betrekking heeft op interventieprocessen.   

Dat hij nu aan de slag gaat bij het Training-
center van Cedicol, is een droom die uitkomt 
voor deze verwarmingsinstallateur van op-
leiding. Een van zijn eerste taken was zijn 
kennis over de Cedicol-opleidingen uitdie-
pen, de opleidingen analyseren en verbete-
ringsvoorstellen formuleren. Eric werkt ook 
mee met het Service Center van Cedicol-In-
formazout, dat vragen van consumenten 
beantwoordt en technische ondersteuning 
biedt aan professionals. Dankzij de techno-
logische evolutie en het aanvullende karak-
ter van de verschillende energiebronnen is 
stookolie actueler dan ooit. Aan ons de taak 
om ervoor te zorgen dat het zo efficiënt mo-
gelijk wordt gebruikt, besluit hij.

De opleidingskalender van het tweede 
semester staat online en kan worden 
geraadpleegd op www.cedicol.be.



VERVANGING VAN ATMOSFERISCHE B1*-KETELS IN APPARTEMENTSGEBOUWEN

WAT MAG (NIET) VOLGENS 
DE EUROPESE ECODESIGN-
VERORDENING?
De introductie van de Europese Ecodesign-verordening heeft tot gevolg dat atmosferische 
B1*-ketels op termijn overal zullen moeten worden vervangen door energie-efficiëntere 
C-ketels. Zeker in appartementsgebouwen is dit gezien de vereiste aanpassing van 
de (collectieve) rookgasafvoerleiding geen sinecure. Bovendien voorziet de Ecodesign-
verordening voorlopig nog een uitzondering op haar regel. In dit artikel leest u welke 
technische oplossingen en (re)configuraties al dan niet toegelaten zijn in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. 

Zeker in flatgebouwen met meerdere 
appartementen kan een complexe 

situatie ontstaan.

De Ecodesign-verordening stipuleert dat fabrikanten sinds 26 sep-
tember 2015 in wezen enkel nog verwarmingsketels met een mini-

maal seizoensrendement van 86 % op calorische bovenwaarde (Hs) 
mogen aanbieden. Kortom: de condenserende ketel is vanaf dan de 
minimumnorm. ‘Open’ B-toestellen die hun benodigde verbrandings-
lucht uit de stookruimte halen, zullen de komende jaren geleidelijk aan 
plaats maken voor ‘gesloten’ C-toestellen die hun verbrandingslucht van 
buitenaf aanvoeren via een kanaal door de gevel of het dak. Een evolutie 
die verregaande gevolgen heeft voor de installatiesector…

Wat met ketels in flatgebouwen?
C-toestellen zijn veiliger en energie-efficiënter, maar gaan eveneens ge-
paard met enkele praktische consequenties omdat hun installatie in 
veel gevallen een ingrijpende aanpassing of volledige vervanging van het 
bestaande (individuele of collectieve) rookgasafvoerkanaal vereist. Van-
daar ook dat deze grootschalige 
vernieuwingsoperatie allicht niet 
overal zonder slag of stoot zal ver-
lopen. Zeker in flatgebouwen met 
meerdere appartementen kan 
een complexe situatie ontstaan. 
Idealiter worden alle B1*-ketels in 
een flatgebouw gelijktijdig vervangen door gesloten C-toestellen en 
wordt er een nieuwe collectieve rookgasafvoer (in de vorm van een 
CLV-systeem) tegen de gevel van het gebouw geplaatst. Dit is doorgaans 
geen probleem wanneer het volledige complex in handen is van één 
eigenaar. Wanneer er echter meerdere eigenaars in het spel zijn, is het 
een ander verhaal. Het is immers maar de vraag of andere particulieren 
bereid zijn tot de vervanging van hun ketel zodra er één particulier in het 
gebouw met een defecte B1*-ketel kampt. De installatie van een nieuwe 

C-ketel vereist namelijk een forse investering en een ingrijpende ver-
nieuwing of renovatie van het bestaande rookgasafvoerkanaal. Het laat 
zich dus raden dat niet iedereen zomaar zal instemmen met een ge-
dwongen vernieuwing van zijn of haar cv-ketel en/of rookgasafvoer. Ge-
lukkig bestaan er wel degelijk een aantal valabele oplossingen voor deze 
problematiek. 

Uitzondering voor specifieke B1*-ketels
In principe moet elke B1*-ketel vervangen worden door een gesloten 
C-toestel. Enkel voor verwarmingsketels B1 met een nominale warmte-
afgifte van ≤ 10 kW en combiketels B1 met een nominale warmteafgifte 
van ≤ 30 kW maakt de Ecodesign-verordening nog een uitzondering, 
tenminste als er een minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie 
van 75 % op het vlak van ruimteverwarming gehaald wordt. Andere 
 ketels moeten een energie-efficiëntie van 86 % halen. B1*-ketels mo-

gen enkel nog geplaatst worden in 
bestaande (appartements)gebou-
wen met een gemeenschappelijke 
rookgasafvoer, zij het enkel ter ver-
vanging en als het technisch onmo-
gelijk is om een gesloten toestel te 
installeren. Op een collectieve of in-

dividuele rookgasafvoer in een nieuwbouw mogen met andere woor-
den geen nieuwe B1*-toestellen geplaatst worden. In een eengezins-
woning met een atmosferische B1*-ketel moet men overschakelen op 
een gesloten toestel. Bovendien geldt er in  België nog een extra beper-
king voor de installatie van nieuwe atmosferische B1*-ketels. In installa-
tienorm NBN D 51-003 is de vervanging van een bestaand B-toestel 
door eenzelfde type toestel niet meer toegelaten in slaapkamers, bad-
kamers en WC’s. 
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WETGEVING
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Waalse wetgeving al aangepast, Vlaanderen en Brussel weldra 
ook?
Voor het Waalse Gewest geldt vanaf 1 mei 2016 dat een defecte 
B1*-ketel in een bestaand (appartements)gebouw wél nog vervangen 
mag worden door een nieuwe atmosferische B1*-ketel als er sprake is 
van een collectieve schoorsteen en als de te vervangen ketel niet in 
een vochtige ruimte of slaapkamer hangt. Dit besluit van de Waalse 
Regering – genomen op 28 januari 2016 – heeft het beperkt voordeel 
dat er geen aanpassing van het rookgasafvoerkanaal nodig is en dat 
de andere particulieren in het appartementsgebouw dus van kosten 
gespaard blijven. Let wel: deze beslissing is momenteel enkel geno-
men voor het Waalse Gewest, maar wellicht zullen Vlaanderen en 
Brussel spoedig volgen. Vanaf 2018 zal er binnen de Ecodesign-veror-
dening bovendien een extra eis inzake de emissies voor gas- en stook-
olietoestellen gelden, waarbij de lat voor ketels op gasvormige brand-
stof op een emissiewaarde van 56 mg/kWh komt te liggen. Heel wat 
atmosferische B1*-toestellen voldoen niet aan deze eis, en dus zal het 
vanaf 2018 alweer een stuk moeilijker zijn om een bestaande 
B1*-ketel te vervangen door een nieuwe 
 atmosferische B1*-ketel aangezien deze 
mogelijk niet meer op de EU-markt te vinden 
zal zijn. 

Gelijktijdige overschakeling
Soms zal een gelijktijdige overschakeling op 
C-ketels onvermijdelijk zijn. Dit is het geval 
als er niet voldaan wordt aan de eisen voor 
vervanging door een specifieke atmosferi-
sche B1*-ketel en als de kwaliteit en de om-
vang van de bestaande schoorsteen van een 
appartementsgebouw niet toereikend zijn 
om de collectieve rookgasafvoer van nieuwe 
C-toestellen te garanderen. Iedere installatie 
die op hetzelfde collectieve rookgasafvoer-
kanaal is aangesloten, zal dan plaats moeten 
maken voor een nieuwe C-ketel. Al de nieu-
we ketels zullen vervolgens worden aange-
sloten op een nieuw rookgasafvoersysteem 
in of tegen de gevel van het gebouw. Een 
groot voordeel van een dergelijke collectieve 
overschakeling is wel dat de eigenaars na-
dien gezamenlijk kunnen profiteren van 
energie-efficiëntere en vooral ook veiligere 
werking van hun verwarmingsketels – er 
 bestaat immers geen risico meer op vrijstel-
ling van koolstofmonoxide in de opstellings-
ruimte. 

Tussenoplossing met gemengde 
configuratie
Als de kwaliteit en de omvang van de 
 bestaande schoorsteen wél toereikend zijn, 

bestaat er voor verwarmingsketels in appartementsgebouwen een 
tussenoplossing. Wan neer de schoorsteen in goede staat is en vol-
doende plaats biedt voor verschillende rookgasafvoerkanalen, hoef je 
immers niet alle B1*-ketels in het gebouw te vervangen door gesloten 
ketels in C8*-opstelling. Enkel de eigenaars van wie het toestel defect 
of aan vernieuwing toe is, doen de benodigde investering, al moeten 
de andere particulieren er dan wel mee instemmen om mee te beta-
len voor de aanpassing van de schouw (zij zullen er later zelf immers 
ook de vruchten van plukken). Opteert men op die manier voor een 
tussenoplossing met een mengeling van nieuwe gesloten ketels in 
C8*-opstelling en bestaande B1*-ketels, waarbij de rookgasafvoerlei-
dingen zich in eenzelfde koker bevinden, dan sluit je de B1*-ketels aan 
op een individueel rookgasafvoerkanaal en de gesloten ketels op een 
gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal. Hierbij moet je wel steeds 
metalen rookgasafvoerkanalen gebruiken – ook voor de gesloten ke-
tels. Kunststof rookgasafvoerkanalen zouden bij een eventueel con-
tact immers kunnen smelten door de hoge rookgastemperatuur van 
de B1*-toestellen.    

Een tussenoplossing met 
gemengde configuratie. 

C5*- en B1*-toestellen in 
een gemeenschappelijke 

koker, elk met een 
individueel rookgas- 

afvoer kanaal.

Een andere tussenoplossing 
met gemengde configuratie. 

C5*- en B1*-toestellen in een 
gemeenschappelijke koker, met 

een individuele schoorsteen 
voor de B1*-toestellen en een 

gemeenschappelijk rookgas-
afvoerkanaal voor de 

C8*-toestellen.
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Wanneer het bestaande 
rookgasafvoerkanaal 

onbruikbaar is, worden alle 
B1*-toestellen vervangen 

door gesloten ketels in 
C8*-opstelling, die 

aangesloten worden op een 
collectief rookgasafvoer-

kanaal tegen de buitengevel 
van het gebouw.

Rookgassen
Verbrandingslucht

Rookgassen
Verbrandingslucht
Ventilatielucht
Verluchtingskoker

Rookgassen
Verbrandingslucht
Ventilatielucht
Verluchtingskoker
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DOSSIER

DIMENSIONERING EN INREGELEN 
VAN EEN INSTALLATIE
Bij het ontwerpen van een installatie moet de professional rekening houden met tal van 
parameters: duurzaamheid, energieprestatieregels, hydraulische aspecten enzovoort. 
Het is dan ook niet te verbazen dat dit de vakman af en toe boven het hoofd groeit. 
Bovendien wil hij zich concentreren op zijn kerntaken, en heeft hij niet de tijd om zich constant 
bij te scholen in alles en nog wat. Net daarom heeft Caleffi, fabrikant van componenten voor 
verwarmingssystemen (en partner van Cedicol), de Hysopt software verder ontwikkeld die 
installateurs helpt om installaties efficiënter te dimensioneren en in te regelen.

Energiebesparing door hydraulisch 
concept
Deze software werd vooral ontwikkeld om energie te 
besparen. Door de installateur te helpen bij systeemop-
timalisatie wil Caleffi zo zijn steentje bijdragen. Als je tot 
energiezuinige installaties wil komen die voldoen aan 
de eisen van 2020 of 2030, dan moet je af van vuistre-
gels en standaardoplossingen. Het is echter niet een-
voudig om uit de vele installatieconcepten en compo-
nenten de juiste combinaties te kiezen.

Caleffi wil de installateur daarbij helpen, en biedt daar-
om een hydraulische ontwerpsoftware aan onder de 
naam Caleffi Hydronic Design. Deze software werd ont-
wikkeld door Hysopt, een spin-off van de Universiteit 
Antwerpen. Bij het uitwerken van een project kan de 
installateur kiezen voor generische onderdelen, maar 
hij kan ook putten uit de Caleffi-catalogus. In dat geval 
maakt het berekeningsprogramma gebruik van de 
exacte technische eigenschappen van het onderdeel in 
kwestie, zodat de vakman precies weet wat het effect 
zal zijn als hij een bepaalde component inbouwt. Bo-
vendien kan het programma de instelwaarde van ver-
schillende regelorganen bepalen. Desgewenst kan hij 
zo ook een onderdelenlijst genereren.

Handig is dat het een online toepassing is. Dat wil zeg-
gen dat alle berekeningen in de cloud worden uitge-
voerd. De gebruiker heeft dus helemaal geen krachtige 
machine nodig om het project te laten draaien: een 
eenvoudige laptop volstaat. Zolang je over een voldoen-
de stabiele internetverbinding beschikt, is er geen enkel 
probleem.

Optimalisatiefunctie
De interface is erg gebruiksvriendelijk: de installatie 
wordt opgebouwd uit hydraulische schakelingen, die 
eenvoudig via een drag-and-dropsysteem worden ge-
selecteerd. Die modules kunnen dan aan elkaar wor-
den verbonden. Het is ook mogelijk om aparte schake-
lingen of combinaties van schakelingen te kopiëren, 
bijvoorbeeld om standaard kantoren of woningen weer 
te geven. Je hoeft daarna alleen het gewenste vermo-
gen per module in te geven, en het systeem berekent 
automatisch de bijbehorende diameters. Het is ook 
mogelijk om bepaalde diameters vooraf vast in te ge-
ven, bijvoorbeeld als je verder wil bouwen op een be-
staande installatie.

In die fase signaleert het softwaresysteem al eventuele 
fouten, bijvoorbeeld als het vereiste debiet niet gehaald 

Deze hydraulische ontwerpsoftware helpt om uit de vele 
installatieconcepten en componenten de juiste combinaties te 
kiezen met systeemoptimalisatie en energiebesparing als gevolg.
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kan worden, of als er wisselwerkingen tussen pompen 
ontstaan, of als er bepaalde componenten ontbreken. 
Het systeem hanteert daarbij twee alarmniveaus: als er 
echt problemen ontstaan, zal de module rood oplich-
ten. Als het systeem werkt, maar de waarden zich in de 
grenszone bevinden, wordt dat aangeduid in oranje. 
Het staat de installateur dan vrij om te beslissen of hij 
het risico en de ongemakken erbij neemt of niet. De in-
stallateur kan dan ook regelorganen toevoegen, zien 
wat het effect is van een hydraulische inregeling op de 
vereiste debieten en wat hij zo kan besparen aan 
pomp energie. Dat laatste kan sterk oplopen. Het is ook 
mogelijk om verschillende hydraulische concepten te 
vergelijken, bijvoorbeeld wat het effect is van een even-
wichtsfles, of van een secundaire pomp in het collector-
circuit.

Alex Baumans
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5 troeven van 
de software
e De ontwerpsoftware geeft 

aanduidingen over het 
verwachte rendement.

r Eventuele ontwerpfouten 
worden gesignaleerd.

t Het systeem berekent 
automatisch de debieten.

u Er is ook een optimalisatiefunctie 
voor leidingdiameters. Desgewenst 
kunnen de diameters ook manueel 
worden ingesteld.

i Met de kopieerfunctie kan je 
gemakkelijk grotere installaties 
weergeven. 
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DE 
PRAKTIJK

Verwarming is een grote uitgavenpost voor de consument. Het correct dimensioneren en 
inregelen van installaties maakt het dan ook mogelijk om op de energiefactuur te besparen. 
Maar hoeveel precies? Een concreet voorbeeld op basis van een vrijstaande woning met 
zolder en stookruimte in de garage.

Hoeveel kan de klant besparen bij optimale 
dimensionering en inregeling van zijn installatie?

TECHNISCHE FICHE

• Verwarmd oppervlak: 165 m² 
• Warmteverliezen* gelijkvloers: 

11.200 W
• Warmteverliezen* verdieping: 

7.700 W

*  Warmteverliesberekeningen volgens 
NBN EN 12831

3 tips
e Kies een radiatorregime met grote ΔT en 

stel het berekende debiet in met behulp 
van Kv instelbare radiatorkranen.

r Bereken de leidingdiameters in uw 
installatie en installeer deze berekende 
diameters.

t Plaats dynamische inregelventielen naar 
elke verdieping (collector).

NIET-INGEREGELDE 
INSTALLATIE

INGEREGELDE 
INSTALLATIE

BRANDSTOF- 
VERBRUIK54.250,3 kWh

328 kWh

0 euro

92 % 96 %

51.349,4 kWh

27,3 kWh

196 euro

RENDEMENT

ELEKTRISCH 
VERBRUIK

JAARLIJKSE 
BESPARING

   Diameter hoofdleidingen alpex buis 
16mm (collectoren t radiators) of 
diam. 26mm

   Hoofdleidingen alpex buis volgens berekening
   Dynamisch inregelventiel in elke hoofdleiding
   Investering (eenmalige kost): tussen de € 200 

en € 300

Besluit
Door € 200 à € 300 te 
investeren, kan je met een 
ingeregelde installatie jaarlijks 
€ 196 besparen!
 
De investering is al 
na één jaar terugverdiend!
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Zowel voor ons als voor onze 
partners – leden van Cedicol 
– is deze dag een uitgelezen 
kans om te netwerken met de 
professionals op het terrein.

Ze waren nog maar net de Mazoutloketten aan de 
ingang van het park voorbij of de installateurs kon-

den al even bijpraten met hun collega’s en een be-
zoekje brengen aan de stands van Informazout en 
haar partners die meewerkten aan het evenement. 
Terwijl hun familie zich amuseerde in het dierenpark 
woonden de installateurs een presentatie bij over het 
thema ‘Dimensionering en inregeling van een installa-
tie’ (zie eerder in deze editie). De presentatie, die werd 
ingeleid door Willem Voets, de General Manager van 
Informazout en Cedicol, werd gehouden door Patrick 
Hagen, Product Manager bij Caleffi In-
ternational, een bedrijf dat gespeciali-
seerd is in de productie van compo-
nenten voor centrale verwarming, 
airconditioning, sanitair en hernieuw-
bare energiesystemen, zowel voor de 
woning- als voor de dienstensector. 
Zijn uiteenzetting was duidelijk, be-
knopt en leerrijk, tot groot genoegen van zijn publiek.
‘Dat er zoveel installateurs aanwezig waren, bewijst 
eens te meer de interesse die er bestaat voor de nieu-
we verwarmingstechnologieën op mazout en het be-
lang om voortdurend op de hoogte te blijven’, vertelt 
Willem Voets tevreden. ‘Zowel voor ons als voor onze 
partners – leden van Cedicol – die met ons hebben 
samengewerkt om dit evenement te organiseren, is 
deze dag een uitgelezen kans om te netwerken met 
de professionals op het terrein. De formule is volgend 
jaar zeker voor herhaling vatbaar’. 

EVENT INFORMAZOUT

Van de ene ontdekking 
naar de andere

Een jaar na het succes van de infodag in Walibi over de nieuwe energielabels en de overgang 
van het zwavelgehalte in mazout van 1000 naar 50 ppm herhaalde Informazout op 29 mei 
van dit jaar de formule van de ‘family day’ en ontving ongeveer 700 professionals uit de sector 
samen met hun familie in dierenpark Planckendael. Een dag vol informatie en ontspanning.

Willem Voets, General Manager van 
 Informazout en Cedicol, was verheugd dat er 
1700 deelnemers hun weg vonden naar de 
tweede family day.

Patrick Hagen (Caleffi) gaf een boeiende 
presentatie over de dimensionering en 
inregeling van een installatie.
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Luc Gabriel is pas afgestudeerd als architect met als specialisatie 
oude, beschermde gebouwen, wanneer hij op de 16de-eeuwse hoe-

ve stoot die openbaar wordt verkocht. We zijn in het jaar 1980 en het 
gebouw is een bouwval. Het moet volledig worden gerenoveerd. Aan-
gezien het beschermd is, moet de jonge architect een restauratiedos-
sier indienen bij de Waalse Dienst Onroerend Erfgoed. In 1982 wordt 
het dossier ingediend, maar de werken mogen pas beginnen wanneer 
de administratie daar de toestemming voor geeft. Ondanks zijn vele 
pogingen moest de bouwheer maar liefst 30 jaar wachten alvorens de 
administratie het licht op groen zette! 
“Er zijn grenzen aan mijn geduld”, vertelt Luc Gabriel, dolgelukkig dat hij 
eindelijk van zijn hoeve kan genieten. “Het was zelfs zo erg dat ik ermee 
heb gedreigd om een aanvraag in te dienen om het gebouw van de 
erfgoedlijst te laten halen en het helemaal af te breken, als ik geen ant-
woord kreeg voor 2010. Het gebouw was in zo’n slechte staat dat het 

OPLOSSINGEN VOOR 
DE RENOVATIE VAN EEN 
BESCHERMD GEBOUW
Liefde op het eerste gezicht, dertig jaar wachten, vijf jaar werken. Dat is kort samengevat 
het verhaal van dit buitensporige renovatieproject. En toch verliest de eigenaar van de 
hoeve, architect Luc Gabriel uit Hannuit, er de glimlach niet bij. Een rondleiding in zijn 
landhuis met Monsieur Edouard aan onze zijde.

moest gestut worden en dat er muurankers in de puntgevels moesten 
worden geplaatst omdat die aan het verzakken waren. In plaats van 
€ 125.000 in de jaren 1980 kostten de werken uiteindelijk, dertig jaar 
later, maar liefst € 640.000.” 

Houten structuur balk per balk gerenoveerd
De hoeve ligt in het natuurpark Vallée de la Burdinale in de gemeente 
Lamontzée en omvatte stallen en een woonhuis. Door de hoge kosten 
van de werken deelde de eigenaar het gebouw uiteindelijk op in twee 
woningen: één als woonhuis voor zichzelf, het andere als conciërgewo-
ning. De voormalige stallen werden volledig afgebroken. Iedere balk 
van de houten structuur werd nauwgezet genummerd en in een werk-
plaats geanalyseerd, zodat ze na de restauratie identiek konden wor-
den teruggeplaatst. De oorspronkelijke elementen moesten zo veel 
mogelijk behouden blijven. 

Centrale verwarming op mazout bleek de meest 
realistische oplossing voor dit beschermde gebouw. 
Luc Gabriel, architect

RESTAURATIE VAN EEN 
16E-EEUWSE VAKWERKHOEVE 
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Aangezien de stallen eigenlijk één groot, leeg volume vormden, koos de 
architect voor een moderne inrichting. Op de grond liet hij een grote plaat 
van gewapend beton gieten, waarop een nieuwe dragende structuur van 
metaal werd aangebracht. Het is die structuur, die volledig losstaat van de 
gevels, die het hele gewicht van het gebouw en het dak draagt. De stabili-
teit van de gevels wordt verzekerd door metalen muurankers. “Net als in 
de 16e eeuw werd het vakwerk opgevuld met klei en daarna beschilderd 
met een kalklaag. Dit soort constructie is ontzettend isolerend. De 
U-waarde van de muren bedraagt 0,34 W/m2.K. Daardoor blijft de binnen-
temperatuur het hele jaar door relatief  constant”, aldus de architect.
Voor de restauratie van het oude woongedeelte pakte hij het anders aan: 
de houten structuur werd blootgelegd en zonder af te breken ter plekke 
gerestaureerd. De binneninrichting van deze ruimte is klassiek, met klei-
nere kamers en minder lichtinval.

Twee mazoutinstallaties met regelaar en buitenvoeler
Doordat het gebouw beschermd is, kon van een warmtepomp geen spra-
ke zijn. Oorspronkelijk dacht de architect aan vloerverwarming. Ook die 
optie werd door de dikte van de betonnen vloerplaat afgevoerd, aange-
zien de hoogte van de oorspronkelijke vloeren moest behouden blijven. 
Uiteindelijk koos Luc Gabriel voor centrale verwarming op mazout. Afhan-
kelijk van de kamer zijn de verwarmingselementen heel modern of eerder 
klassiek. Beide delen van het gebouw zijn uitgerust met een identieke in-
stallatie met regelaar en buitenvoeler. “Je wil niet weten wat een palaver 
eraan vooraf is gegaan, voor de Dienst Onroerend Erfgoed akkoord wilde 
gaan met sensoren op de gevel. Want in de 16de eeuw waren er ook geen 
sensoren ...”, vertelt de architect.

Onopvallend geplaatste schoorstenen
Ook de plaatsing en renovatie van de schoorstenen was geen sinecure. 
Het voormalige woongedeelte had een grote vierkante schoorsteen. Klein 
probleem: er stond geen regenkap op, en bij iedere stortbui liep het 
 water over de binnenmuren van klei. “Na veel gebakkelei werd mij uit-
eindelijk een uitzondering toegestaan en mocht ik een onopvallende 
schoorsteenkap van metaal plaatsen”, gaat Luc Gabriel voort. “Idem voor 
de voormalige stallen. Aangezien de muren en het dak beschermd zijn, 
mocht ik daar geen enkele wijziging in aanbrengen. Maar de stallen had-
den geen schoorsteen. Na lang onderhandelen, waarbij ik heb uitgelegd 
dat ik echt niet zonder verwarming ging leven zoals in de 16e eeuw, kreeg 
ik de toestemming om een opening te maken in het dak en twee schoor-
stenen te plaatsen, die zwart werden geschilderd zodat ze minder 
 opvallen.”
En als hij opnieuw kon beginnen? “Dan zou ik waarschijnlijk twee keer 
nadenken, maar vandaag geniet ik er wel van.” En hij is duidelijk niet de 
enige. Kijk maar naar zijn hond, Monsieur Edouard, die maar al te graag 
poseert voor de foto’s ...

TECHNISCHE FICHE

Verwarmingsketel
Buderus Logano GE 125 (2X) van 21 kW
Boiler sanitair warm water
Buderus SU 150 liter (2x)
Mazoutopslag  
Bovengrondse tank van staal in de kelder
Installateur
Bailly-Hardy Sprl, Luik
Architect
Atelier d'Architecture Luc GABRIEL
Locatie
Lamontzée (Burdinne) 

< Het beschermde gebouw werd opgedeeld in twee 
woongedeeltes, die elk worden verwarmd met een 
mazoutinstallatie met een vermogen van 21 kW.

Het spreekt voor zich dat Luc Gabriel niet 
van plan was om zonder verwarming te 
leven zoals in de 16e eeuw. Het gebouw is 
uitgerust met een inbouwhaard op hout 
en twee centrale verwarmingsinstallaties 
op mazout.

CASE

Monsieur Edouard
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Jij bepaalt hoe je betaalt: maandelijks 
zachtjesaan of jaarlijks één goede beurt.

Meer tips en info op www.kamazoutra.be

Tempo is hét sleutelwoord. Jij bepaalt wanneer je je mazoutfactuurtje betaalt.
Die dominante rol eist natuurlijk wel wat � exibiliteit van je leverancier. Maar dat zijn 

verwachtingen die hij maar al te graag inlost. Dus, zachtjesaan en elke maand een klein stukje 
betalen? Of toch liever alles in één keer? Jij hebt de touwtjes in handen… deugniet.

Warm voor de toekomst
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