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Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente Europese 
Green Deal zijn duidelijk: de CO2-uitstoot veroorzaakt 

door de verwarmingssystemen van onze gebouwen moet 
drastisch naar omlaag. In deze tijden van energietransitie 
moeten we ons dus de vraag durven stellen: kunnen we 
wel blijven verwarmen met stookolieketels? Het antwoord 
is ja. Zonder deze verwarmingssystemen zal het in vele 
gevallen niet meer mogelijk zijn om ons wooncomfort op 
hetzelfde niveau te houden zoals we dit vandaag gewoon 
zijn.

Momenteel is stookolieverwarming voor 20 miljoen ge-
zinnen in Europa, waarvan 1,6 miljoen in België, een 
betrouwbare, flexibele en betaalbare methode om zich 
comfortabel te verwarmen. De brandstof die we hiervoor 
gebruiken, vandaag stookolie, is makkelijk te vervoeren en 
te leveren in het hele land dankzij een professioneel ge-
organiseerde distributieketen, heeft de hoogste energie-
waarde en is makkelijk op te slaan. Stookolie heeft  boven-
dien geen duur netwerk nodig en kan ingezet worden in 
alle soorten gebouwen. De moderne verwarmingsketels  
op stookolie zijn tevens makkelijk te combineren met her-
nieuwbare energiebronnen. 

Meer belangrijk nog maken deze verwarmingsketels een 
betaalbare energietransitie mogelijk. Een oude verwar-
mingsketel op stookolie vervangen door een nieuwe met 
hoog rendement vraagt immers geen of weinig aanpas-
singen aan het gebouw of de achterliggende installatie en 
spaart tot 30% energie en stoot dus ook tot 30% minder 
CO2 uit.

Stookolieverwarming  heeft dus duidelijk heel wat troeven, 
zeker als men zich ervan bewust is dat de alternatieven 
niet altijd een meerwaarde betekenen. Studiebureau RDC 
Environment besloot in een recente vergelijkende studie 
tussen stookolie en aardgas dat het effect op het klimaat 
van de broeikasgassen van verwarming op aardgas tot 

22% hoger ligt dan die van stookolie, over een periode van 
20  jaar. Een volledige elektrificatie van onze verwarming 
zou leiden tot een toenemende vraag naar elektriciteit, 
waarop ons distributienetwerk niet voorzien is, zeker niet 
op piekmomenten. De energietransitie heeft dus nood 
aan een technologieneutrale aanpak waarin ook verwar-
men met stookolieketels een rol speelt.

Vloeibare brandstoffen zijn 
een betrouwbare, flexibele en 

betaalbare energiebron.

Wat betekent dat nu voor onze sector op de lange-
re termijn? De Europese richtlijnen zijn duidelijk: 
in vergelijking met 1990 moet de CO2-uitstoot 
van onze gebouwen met 95% omlaag tegen 
2050. We zullen dus ook onze brandstof op 
termijn moeten aanpassen om de CO2-uitstoot 
verder te verlagen. Nu al zijn er koolstofarme en 
-neutrale brandstoffen op de markt die dit moge-
lijk kunnen maken. De veldtests van Informazout 
met een mix van 20% hernieuwbare brandstof en 
80% stookolie bewijzen dat ze perfect werken, zon-
der meerkost voor aanpassingen aan de installatie, 
met behoud van het warmtecomfort en een aanzien-
lijke reductie van broeikasgasuitstoot. Informazout 
pleit daarom voor het opstarten van een dialoog 
over het invoeren van een hernieuwbare compo-
nent in stookolie. Alleen zo kunnen we ons product 
op lange termijn duurzaam maken en kunnen we 
een betrouwbaar toekomstperspectief aanbie-
den aan politici, verwarmingsproducenten, de 
distributieketen en de consument.

Willem Voets
General Manager

Onze sector 
toekomstbestendig maken

mailto:info%40informazout.be?subject=
http://www.informazout.be
mailto:info%40boldandpepper.be?subject=
http://www.boldandpepper.be
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ACTUA

Zag u Informazout al 
op hln.be?

Sinds 31 oktober heeft Informazout een minisite geïntegreerd in de websites 
van Het Laatste Nieuws en Le Soir. Daarmee willen we het driestappenplan 
van Informazout om te evolueren naar een koolstofneutrale verwarming tegen 
2050 in de kijker zetten. Deze onderwerpen komen aan bod:
1. Het verbeteren van de energie-efficiëntie 
2. Het promoten van hybride systemen 
3. Het invoeren van vloeibare koolstofarme brandstoffen 

De 5 artikels rond deze thema’s zullen om beurt op de homepage komen van 
hln.be en lesoir.be, tussen het nieuws van de site zelf. De campagne loopt tot 
10 januari. De actie wordt ondersteund door banners en Facebook-posts in 
Vlaanderen en Franstalig België. 

Hier vindt u de link naar onze minisite met 
Het Laatste Nieuws: https://brandedcontentbe. 
hln.be/longread/informazout-overzicht/

Belangrijke 
communicatiecampagne 
rond de RDC-studie

In de vorige editie 
van  Verwarmingsinfo 
bespraken we de 
recente vergelijken-
de studie over het 
klimaateffect van de 
broeikasgas uitstoot 
van een ver warmingsinstallatie op aardgas en 
stookolie. Deze levenscyclusstudie (van ontginning 
tot eindverbranding) werd uitgevoerd door het 
onafhankelijke studiebureau RDC Environment 
op vraag van Informazout. De conclusies zijn zeer 
relevant omdat we overheden hiermee laten zien 
dat ze zich zeker niet mogen blindstaren op alleen 
de eindverbranding. Het effect op het klimaat van 
de totale broeikasgasuitstoot van verwarming op 
aardgas ligt op basis van de verwachte bevoor-
radingsbronnen namelijk 22% hoger dan die van 
een stookolie-installatie, en dit over een periode 
van 20 jaar. Om deze studie bij een ruimer publiek 
bekend te maken, heeft Informazout een uitge-
breid communicatieplan opgesteld.

Artikels voor professionals verschenen in:
- de nieuwsbrief Installatie 360 van oktober
- het online magazine Sanilec van 13 oktober
- het magazine Bouwnieuws van november
- het sectornieuws in De Onderneming / 

L’Entreprise en in hun nieuwsbrief

In december zal het magazine Installatie & Bouw 
een interview met Willem Voets publiceren over dit 
onderwerp.

Artikels voor particulieren gepubliceerd in/op:
- het supplement FOKUS van Knack Magazine 

van 28 oktober
- het dossier van de krant L’Echo / De Tijd van 

19  november
- De Standaard Magazine van 31 oktober en 

So Soir van 7 november
- de websites van Het Laatste Nieuws, Le Soir, 

De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van 
 Limburg, Gazet van Antwerpen, La Libre en La DH

- de websites bati-info.be / bouwinfo.be, livios.be 
en MaConstruction.be

Daarnaast verschenen er publireportages in 
de krantenbijlages Woon, Livios, Onderdak en 
 Contruction & Rénovation.

Samenwerking tussen EHI en Eurofuel voor 
opzet veldtesten met duurzame brandstoffen

Eurofuel (European Heating Oil Association) en EHI (European Heating Indus-
try) hebben een overeenkomst gesloten voor het organiseren van grootscha-
lige tests met koolstofarme vloeibare brandstoffen. Daarmee willen ze aan-
tonen dat hernieuwbare vloeibare brandstoffen klaar zijn voor een efficiënte 
transitie in het kader van het Klimaatverdrag van Parijs en de Europese Green 
Deal. Concreet voeren Eurofuel en EHI 105 praktijktesten uit in zeven Europe-
se landen over een periode van twee jaar.
Deze overeenkomst krijgt niet alleen steun van nationale sectororganisaties, 
waaronder Informazout, maar ook van fabrikanten van verwarmingstechno-
logie en toebehoren. Verwarmingsspecialisten Ariston Thermo Group, Bosch 
Thermotechnik/Buderus, Dehoust, Hoval, Riello, Viessmann, Weishaupt en 
Wolf en accessoirespecialisten Danfoss, Dehoust, GOK, Oventrop, Roth In-
dustries en Suntec steunen het project.  
De definitieve resultaten worden in 2022 - na 2 stookseizoenen - gepubli-
ceerd, maar er komen ook tussentijdse evaluaties. De samenwerking verloopt 
zeer vlot. Slechts drie maanden na de overeenkomst, ging de testfase ook 
effectief van start. Een project met zoveel industriële partners was nochtans 
niet makkelijk op te zetten. Nu de aftrap is gegeven, zullen er in de nabije 
toekomst nog meer tests volgen.

Meer details over de uitvoering van deze tests vindt u in het dossier 
van dit nummer.

https://brandedcontentbe.hln.be/longread/informazout-overzicht/
https://brandedcontentbe.hln.be/longread/informazout-overzicht/
http://www.bati-info.be
http://www.bouwinfo.be
http://www.livios.be
http://www.MaConstruction.be
https://brandedcontentbe.hln.be/longread/informazout-overzicht/
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INNOVATIE

NIEUWE VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

WAAR STAAN 
ONZE EUROPESE BUREN? (2)

VERENIGD 
KONINKRIJK

In het Verenigd Koninkrijk verwarmen de gezinnen  zich 
niet met stookolie, maar met kerosine. Dit neemt niet 
weg dat het land voor dezelfde klimaatuitdagingen staat 
als de rest van Europa. Paul Rose, Chief Executive van 
OFTEC (Oil Firing Technical Association) vertelt ons meer 
over de alternatieve brandstoffen die momenteel in zijn 
land worden getest.

Wat zijn de grote uitdagingen voor de 
Britse sector van de vloeibare brand-
stoffen?
Paul Rose: “In 2017 publiceerde het Verenigd Koninkrijk zijn Clean 
Growth Strategy om de CO2-uitstoot van het land sterk te verminderen. 
Eén van de doelstellingen van dit klimaatplan is om energiebronnen 
voor verwarming die niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk vanaf 
2020 geleidelijk koolstofvrij te maken, en om tegen 2032 de CO2-uit-
stoot ervan met 57% te verminderen. We hebben dus een decennium 
voor het heruitvinden van onze sector, wat min of meer vergelijkbaar is 
met de rest van Europa. We verwachten echter tegen 2022 specifieke 
wetgeving voor vloeibare brandstoffen. Om die reden leveren we grote 
inspanningen om de overheid te tonen dat er wel degelijk een duur-
zaam alternatief bestaat voor kerosine.” 

In 2010 hebben jullie al praktijktests uitgevoerd, 
maar hier werd nadien niets mee gedaan. Waarom?
Paul Rose: “In 2010 werden 24 woningen en 2 handelspanden een tijd 
lang verwarmd met een mengsel met 30 tot 50% FAME en kerosine. 
Deze tests kaderden in het ‘Renewable Heat Incentive’-programma 
waarmee consumenten subsidies kunnen krijgen voor het gebruik van 
hernieuwbare energie. Maar hoewel onze tests overtuigend waren, 
werd onze oplossing niet weerhouden door het programma. We heb-
ben toen geoordeeld dat consumenten zonder financiële tussenkomst 
van de overheid niet voor deze oplossing zouden kiezen. Als we toen 
hadden geweten wat we nu weten, denk ik dat we de tests zouden 
hebben voortgezet met onze eigen middelen.” 

Welke tests lopen er nu nog?
Paul Rose: “Momenteel doen we tests met twee verwarmingsinstallaties 
voor residentieel gebruik. De ene werkt met een mengsel van 30% 
FAME  en 70% kerosine, en de andere met enkel HVO. In september 
werden twee andere installaties  overgeschakeld op HVO. Deze prak-
tijktests zijn noodzakelijk omdat de weersomstandigheden in de ver-
schillende delen van het land sterk uiteenlopen, met een aantal bijzon-

der vochtige regio’s. We willen zeker zijn dat bij de 
lancering van de nieuwe vloeibare brandstoffen op de 
markt alle gebruikers eenzelfde comfort kunnen genie-
ten. Buiten deze praktijktests hebben we in onze oplei-
dingscentra ook twee installaties op hernieuwbare 
brandstoffen zodat technici vertrouwd kunnen raken 
met het product.” 

Hoe zien jullie de introductie van de 
nieuwe vloeibare brandstoffen in de loop 
van de volgende jaren?
Paul Rose: “Volgens ons is HVO de oplossing. Ik kan me 
trouwens niet inbeelden dat we de ketels die omgescha-

keld zijn naar HVO terug gaan switchen  naar kerosine. De prijs ervan 
blijft echter hoog. Gemiddeld, en vóór de disruptie van de markt door 
corona, kostte een liter kerosine £ 0,36. Door de hogere taksen zou 
HVO £ 1 per liter kosten. We menen dat we de regering kunnen vragen 
om dit verschil te dekken om tegen een redelijke kost over een oplos-
sing te beschikken. We werken ook aan een planning over 15 jaar om 
het gebruik van kerosine geleidelijk uit te faseren. De beste oplossing is 
volgens mij dat de overheid voor elk jaar een emissieplafond oplegt om 
een geleidelijke invoering van de nieuwe vloeibare brandstoffen te 
 stimuleren en ze de sector aldus de mogelijkheid biedt zich aan te pas-
sen en in die zin te ontwikkelen.” 

Paul Rose, 
Chief Executive van OFTEC 

(Oil Firing Technical 
Association)

Nieuwe verwarmingsketel onderhouden door een OFTEC-technicus.
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OOSTENRIJK
Met 13 pilootprojecten met enkel  HVO is Oostenrijk on-
getwijfeld een van de Europese pioniers voor koolstof-
arme vloeibare brandstoffen. Christian Ullrich, voorzit-
ter van de technische commissie van Eurofuel en 
projectverantwoordelijke bij het Oostenrijkse Institut für 
Wärme und Oeltechnik (IWO) heeft onze vragen beant-
woord.

Hoe beïnvloeden de klimaatmaatregelen 
de sector van de vloeibare brandstoffen in 
Oostenrijk? 
Christian Ullrich: “Het Oostenrijkse klimaatplan is strikter 
dan de Europese maatregelen, met vanaf 2020 zelfs een 
verbod op het gebruik van 100% fossiele vloeibare brandstof voor de 
verwarming van nieuwe gebouwen, en vanaf 2021 bij de vervanging van 
het verwarmingssysteem. Ook moeten vanaf 2025 ketels op ‘fossiele’ 
stookolie ouder dan 25 jaar verplicht worden vervangen. Wij willen 
daarom aantonen dat de traditionele verwarmingssystemen op stook-
olie perfect en zeer efficiënt kunnen werken in combinatie met kool stof-
arme vloeibare brandstoffen. Voor ons is dat noodzakelijk, en omdat 
die vloeibare brandstoffen een uitstekende manier zijn om energie op 
te slaan, kunnen ze een belangrijke rol vervullen bij de energietransitie 
en zo de piekvragen van energie helpen opvangen."

Welke praktijktests lopen er nu nog?
Christian Ullrich: “Sinds het najaar van 2018 hebben we dertien piloot-
projecten opgestart. Deze verwarmingsinstallaties, waarvan een aantal 
voor commerciële en een aantal voor residentiële toepassingen, wer-
ken allemaal met pure HVO. Het Oostenrijkse klimaatplan bepaalt im-
mers dat gebouwenverwarming op termijn koolstofneutraal moet zijn. 
Mengsels met fossiele vloeibare brandstoffen worden dus niet aan-
vaard als oplossing.” 

Wat zijn de resultaten?
Christian Ullrich: “Tot nu hebben we geen enkel probleem ondervon-
den. Uit onze regelmatige metingen en controles blijkt dat alles perfect 
werkt. Alle parameters geven aan dat HVO beter presteert dan fossiele 
stookolie, en ook inzake de CO2-emissies. In Ferndorf bijvoorbeeld heb-
ben we de installatie van een gezinswoning omgeschakeld naar HVO. 
De test was interessant omdat de ketel de gemiddelde leeftijd had van 
een stookolieketel in Oostenrijk, namelijk 20 jaar. Enkel de brander was 
vijf jaar eerder vervangen. We zijn twee stookseizoenen verder en de 
cijfers liegen niet. De toch al lage NOx-uitstoot was nog met 60% ge-
daald. De CO-uitstoot was gedaald met 73%. De pompdruk kon worden 
verminderd van 12 tot 8 bar en het verbrandingsrendement steeg tot 
97% (Hi). Resultaat: een lager verbruik en een langere levensduur voor 
het systeem. We hebben daarnaast geen verbrandingsresten of voortij-
dige slijtage vastgesteld.” 

Welke tips hebt u voor onze Belgische technici?
Christian Ullrich: “Bij al onze tests werd bij de aanpassing naar HVO 
steeds een tankreiniging uitgevoerd om te voorkomen dat resten van 
fossiele brandstof het systeem zouden beïnvloeden. Daarnaast heb-

ben we een beroep gedaan op de diensten van een ge-
schoold technicus om de uitstoot te meten en om bij de 
overstap naar HVO de brander af te stellen.” 

Hoe ziet u de toekomst van de koolstofarme 
vloeibare brandstoffen?
Christian Ullrich: “Ik verwacht dat in 2025 al 20% van de 
stookolie-installaties zal werken op een koolstofarme 
vloeibare brandstof, en dat dit aantal tegen 2030 zelfs 
nog zal toenemen tot 90%. Technisch is het gebruik van 
de nieuwe vloeibare brandstoffen in verwarmings-
installaties op stookolie al mogelijk. De enige proble-
men die we moeten overwinnen zijn de prijs en beschik-
baarheid ervan. In de toekomst willen we trouwens 
deze hernieuwbare vloeibare brandstoffen in Oosten-

rijk zelf produceren. Over twee jaar zullen we beschikken over een pro-
ductie-eenheid dankzij het partnership dat we in juli 2020 zijn aange-
gaan met AVL List GmbH, een ingenieursbedrijf gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, simulatie en tests voor aandrijf systemen. Het betreft 
hernieuwbare Power-to-Liquidbrandstoffen (PtL) uit opgeslagen over-
tollige elektrische energie uit de productiepieken van zonne- of wind-
energie.”

Christian Ullrich,
voorzitter van de technische 
commissie van Eurofuel en 

projectverantwoordelijke bij 
het Oostenrijkse Institut für 

Wärme und Oeltechnik 
(IWO)

Veldtest in Karinthië bij Hans-Peter Leitner-Härle.
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Gedeeld project van Eurofuel en EHI

DE OPERATIONELE BETROUWBAARHEID 
VAN KOOLSTOFARME BRANDSTOFFEN

In juni 2020 hebben Eurofuel en EHI (European Heating Industry) beslist om de krachten 
te bundelen om over een periode van twee jaar de operationele betrouwbaarheid 
van het gebruik van koolstofarme vloeibare brandstoffen in moderne en efficiënte 
verwarmingssystemen aan te tonen. Hiervoor maakte het project een selectie bij de 
105 praktijktests die momenteel in Europa lopen. Op die manier willen EHI en Eurofuel 
op Europees niveau tot gezamenlijke conclusies komen.

Waarom deze overeenkomst tussen Eurofuel en EHI?
Eurofuel vertegenwoordigt tien Europese nationale verenigingen, waar-
onder Informazout, alsook 10.000 bedrijven uit de verwarmingssector. 
EHI van zijn kant, verenigt vooraanstaande bedrijven actief binnen de 
sector van de productie van efficiënte verwarmingssystemen. Dit part-
nership maakt het dus mogelijk om de inspanningen van de beide spe-
lers uit de sector te bundelen: de fabrikanten staan in voor het 
onderhoud van de toestellen en het toebehoren dat wordt gebruikt bij 
de praktijktests, terwijl de leden van Eurofuel de nieuwe brandstoffen 
leveren. En omdat de beide verenigingen actief zijn op Europees niveau, 
biedt dit project mogelijkheden voor een gemeenschappelijk analyse-
kader voor de nationale verenigingen zodat de resultaten op grotere 
schaal benut kunnen worden.

Waarom blijven inzetten op vloeibare brandstoffen?
Koolstofarme vloeibare brandstoffen dragen bij tot een geleidelijke en 
sociaal aanvaarde modernisering in de markt van de residentiële ver-
warming. In Europa verwarmen 20 miljoen gezinnen in landelijk gebied 
zich met gasolie. Door een hernieuwbaar alternatief te bieden voor de 
fossiele brandstof die ze momenteel gebruiken, vermijden ze grote in-
vesteringen voor de installatie van een nieuw verwarmingssysteem. 
Vloeibare brandstoffen blijven trouwens de volgende decennia een on-
misbaar onderdeel van de energiemix uitmaken. Ze zijn een betrouw-
bare back-up energie waarmee de wisselende bevoorrading aan her-
nieuwbare energie kan worden opgevangen. Ook de Europese 
klimaatdoelstelling van 2050 kan in bestaande gebouwen gehaald wor-
den met vloeibare brandstoffen. Daarvoor moeten nieuwe installaties 
vanaf 2024 werken met een brandstof met een aandeel van 33% her-
nieuwbare energie. En Tegen 2050 zou dit hernieuwbaar aandeel 100% 
moeten zijn.

Welke zijn de geteste brandstoffen?
Eurofuel en EHI selecteerden praktijktests met verschillende kool stof-
arme vloeibare brandstoffen. Bepaalde tests worden uitgevoerd met 
FAME, een biobrandstof volgens de Europese RED II-richtlijn en ge-
maakt op basis van plantaardige of dierlijke oliën alsook gebruikte fri-
tuuroliën die via een chemisch proces werden omgezet in vetzuren. Bij 
andere tests gebruikt men synthetische paraffinebrandstoffen 
 (Power-to-Liquidbrandstoffen) of hydrobehandelde brandstoffen uit 
afval of hernieuwbare grondstoffen (HVO/HUCO).

DOSSIER

Momenteel lopen er 105 tests in Europa. Met dit gedeeld project zullen 
in de nabije toekomst meer en meer veldtests worden uitgevoerd.
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Gedeeld project van Eurofuel en EHI

DE OPERATIONELE BETROUWBAARHEID 
VAN KOOLSTOFARME BRANDSTOFFEN

Wanneer zijn de resultaten gekend?
In juni werd de overeenkomst tussen Eurofuel en EHI ondertekend. In 
de maanden juli en augustus werd er gewerkt aan een inventarisatie 
van de verwarmingssystemen die mogelijk in aanmerking zouden 
 komen voor het project. In september en oktober werden vervolgens 
de vloeibare brandstoffen geleverd. Een eerste evaluatie van de ver-
warmingssystemen is daarom voorzien tegen april 2021, na een volle-
dig stookseizoen. Een tweede evaluatie volgt een jaar later, om ook 
over langetermijngegevens te beschikken.

Wat wordt er gemeten?
Eurofuel en EHI hebben gestandaardiseerde documenten ter beschik-
king gesteld van de nationale verenigingen. Elke praktijktest meet bij-

gevolg dezelfde parameters en men zal die op een vergelijkbare manier 
ingeven. Over welke gegevens gaat het? Ten eerste gegevens met be-
trekking tot de installatie (de verwarmingsketel en de stookolietank) 
voor de test en de gegevens na de eerste vulling, na een stookseizoen 
en na een eventueel defect. Vervolgens de werkingsdata, zoals die van 
de sproeier, de werkingstijd, het opstarten van de brander, de O2-, CO2- 
en NOx-uitstoot en de roetindex, alsook de temperatuur van de ver-
brandingsgassen, van de aanvoer en van de retour. Ten slotte worden 
er ook foto’s gemaakt van de oliefilter, van de verbrandingskamer, van 
de sproeiers en van de brander. 

Welke zijn de doelstellingen?
Dankzij deze uitgebreide aanpak met praktijktests willen Eurofuel en 
EHI de betrouwbaarheid en operationele veiligheid van koolstofarme 
brandstoffen aantonen in bestaande verwarmingsinstallaties. Daar-
naast wil de studie ook de eventuele invloed van het bijvullen van her-
nieuwbare brandstoffen op de kwaliteit van de reeds aanwezige stook-
olie in een tank onderzoeken. Ten slotte kan men door het testen van 
deze brandstoffen in bestaande ketels de impact ervan op de uitstoot 
en de efficiëntie van de installaties nagaan. Het project kan een solide 
basis opleveren om koolstofarme brandstoffen op te nemen in de tran-
sitie naar een koolstofarme verwarming in 2050.

Deze uitgebreide aanpak met 
praktijktests zal de betrouwbaarheid 
en operationele veiligheid van 
koolstofarme brandstoffen 
aantonen in bestaande 
verwarmingsinstallaties.

Een Europees plan in 3 stappen

Hybride 
systemen 
promoten

Efficiëntie  
en isolatie 
verbeteren

Koolstofarme vloeibare 
brandstoffen invoeren

CO2 CO2

C

Het Europese klimaatplan voorziet voor de bouwsector tussen 1990 
en 2050 een daling van de CO2-uitstoot met minstens 95%. Om die 
doelstelling te bereiken heeft onze sector een Europees actieplan in 
drie stappen uitgewerkt:

1. Een verbetering van de efficiëntie van het ketelpark
2. Het promoten van hybride systemen
3. De introductie van koolstofarme vloeibare brandstoffen

De resultaten van de samenwerking tussen Eurofuel et EHI zullen 
 bijgevolg worden gebruikt als basis voor de besprekingen met de poli-
tieke verantwoordelijken, producenten van verwarmingssystemen, 
commerciële partners en leden met het oog op een uiteindelijke 
goedkeuring van het gebruik van koolstofarme vloeibare brandstoffen 
in verwarmings systemen. Op termijn moet dit de mogelijkheid bieden 
om de de markt van de vloeibare brandstoffen en bijbehorende uit-
rusting te behouden, en tegelijkertijd een level-playing field  te 
 garanderen met andere verwarmingsbrandstoffen.
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CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 
VOOR MEETTOESTELLEN (2/3)

Al vertrouwd met de goede praktijken voor metingen van verbrandingsgassen? 
Hierna geven we je alvast een geheugensteuntje ...

Na een artikel over de goede praktijken voor meettoestellen in onze 
vorige editie, gaan we nu dieper in op de uitvoering van de eigen-

lijke rookgasmetingen.

Vergewis je voor de start dat je meet in normale werkingsomstandig-
heden. Dit betekent in het bijzonder dat de installatie is ingesteld op 
een normale werkingstemperatuur en op een maximaal gebruiks-
vermogen, of volgens de voorschriften in de regelgeving. Ga daarbij ook 
altijd na dat de vensters en deuren van het lokaal goed gesloten zijn. 

Rookindex
1. Test de rookindexpomp op een goede werking, bijvoorbeeld de 

 lekdichtheid, pomp en slang. 
2. Breng vervolgens het uiteinde van de monsternameslang via de 

meet opening in de kernstroom van de rookgassen aan.  
3. Voer tien volledige pompslagen uit om het juiste volume aan rook-

gassen door het filterpapier te trekken. 

Het roetgetal wordt bepaald aan de hand van een vergelijkingsschaal 
en gaat van 0 tot en met 9 Bacharach. Een gele of bruine verkleuring 
duidt op de aanwezigheid van brandstof in de rookgassen en is altijd 
verboden. Door de vermenging met roet in het rookgasafvoerkanaal 
ontstaat creosoot (teer), waardoor brand kan ontstaan. 

BELANGRIJK: Voor aanvang van de elektronische rookgasanalyse mag 
de rookindex maximum 2 Bacharach bedragen (ter bescherming 
van het meettoestel). Is de index hoger dan 2 Bacharach, start dan met 
een onderhoud van de ketel. Vervolgens kan je tien volledige pompsla-
gen geven en het filterresultaat controleren aan de hand van de Bacha-
rach-vergelijkingsschaal.

Rookgasanalyse
Laat het toestel eerst op kamertemperatuur komen om te vermijden 
dat er zich condensatievocht vormt op de meetcellen of in de aanzuig-
leiding. Start de analyse dus pas nadat de meetcellen in het toestel 
dezelfde temperatuur hebben als het stooklokaal.

1. Verwijder altijd het eventuele condensatievocht dat zich heeft opge-
stapeld in de condenswateropvang van het rookgasanalysetoestel.

2. Controleer of de filters in het toestel droog en schoon zijn, en ver-
vang ze indien nodig.

3. Sluit de sondes aan en test de goede werking en nulling ervan.

DE  
PRAKTIJK



VERWARMINGSINFO | NR 192 | DECEMBER 2020 | 9

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 
VOOR MEETTOESTELLEN (2/3)

4. Ga voor de meting na dat de O2 ongeveer 21% bedraagt en de 
CO 0 ppm.

5. Start de brander en laat deze enkele minuten werken om eventueel 
bij de start gevormde CO af te voeren.

6. Breng het uiteinde van de rookgassonde via de meetopening in de 
kernstroom van de rookgassen en wacht tot de waarden stabilise-
ren:
a. Meet bij stooktoestellen aangesloten als type B de temperatuur 

van de verbrandingslucht op een hoogte van ca. 1,5 meter. 
b. Bij stooktoestellen aangesloten als type C meet je in de daarvoor 

voorziene meetopening.
7. Zijn de waarden stabiel, druk ze dan af of zet ze over naar een tablet.
8. Neem dan de sonde uit het rookgaskanaal en laat het toestel een 

minuut naspoelen tot de O2 en CO terug op respectievelijk ongeveer 
21% en 0 ppm komen te staan. Neem ook steeds de filter uit de 
houder zodat deze kan drogen.

Druk in het rookgasafvoerkanaal
Bij ketels met een natuurlijke trek moet ook de druk in het rookgas-
kanaal worden gemeten. Meet de schoorsteendruk steeds met het 
stooktoestel in werking en op werkingstemperatuur. Merk op dat de 
druksensor van het meetinstrument vóór het meten een nulling on-
der atmosferische druk moet ondergaan, dus met de sonde uit het 
rookgaskanaal. Bepaalde modellen kunnen de nulling uitvoeren in het 
rookgaskanaal, ga na of dit het geval is voor het toestel dat je gebruikt.

Controle van de dichtheid van de 
rookgaswegen op toestellen met 
gesloten verbrandingskring (type C)
Bij concentrisch aangesloten stooktoestellen wordt de dichtheid van 
de rookgaswegen gecontroleerd door de-O2-toevoerluchtmeting in het 
aanvoerkanaal voor de verbrandingslucht en dit tijdens werking van 
het stooktoestel. De O2-concentratie in de aangezogen lucht in de ring 
moet in principe 21% bedragen. 

Als er waarden onder 20,5% worden gemeten, dan heb je waarschijnlijk 
te maken met een lekkage van het binnenste rookgaskanaal of een aan-
zuiging van rookgassen aan de uitmonding. In dat geval is een nazicht 
van de installatie noodzakelijk. 

Als de waarde heel sporadisch onder de 21% O2 komt, kan dit te wijten 
zijn aan aangezogen rookgassen door een windvlaag en is geen verde-
re controle nodig.

Dit artikel werd geschreven op basis 
van de Code van goede praktijk van 
Cedicol voor het gebruik van meet-
toestellen. Dit document kan worden 
gedownload via www.cedicol.be/nl/
publicaties.

Open verbrandingskring 
(type B)

Open en gesloten verbrandingskring 
(type B en C)

https://www.cedicol.be/nl/publicaties
https://www.cedicol.be/nl/publicaties
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Wie de foto’s van de huidige B&B bekijkt, kan zich nog moeilijk 
voorstellen hoe het gebouw er vroeger uitzag. De oude boerderij 

met stallen kreeg een grondige energetische renovatie.
In eerste instantie creëerden ze een B&B met 7 kamers. De laatste 
ruimte moest een wellness worden, maar de sterke concurrentie op 
dat vlak in de regio rond Gistel (West-Vlaanderen) overtuigde hen om 
er een vakantiehuis van te maken. Vorig jaar werd het project afgerond.

Hoe verwarm je zo’n gebouw?
De woning is niet aangesloten op het aardgasnet. Daarom kwamen er 
twee opties in beeld: stookolie en een warmtepomp. Uiteindelijk raad-
de installateur Wim Bonne een combinatie van beide aan. “In 2009 heb-
ben we een geothermische warmtepomp geïnstalleerd in de privé-
woning van de eigenaar, legt hij uit. Het betreft een horizontaal 
captatienet, onder een weiland waar koeien grazen. In eerste instantie 

Hybride verwarming voor B&B

Enkele jaren geleden waagden de eigenaars van deze woning, op 7 km van de Belgische 
kust, zich aan een ambitieus project: een oude boerderij omtoveren tot een moderne B&B 
met 7 slaapkamers en een vakantiewoning. Voor de verwarming kozen ze een hybride 
systeem dat een warmtepomp en stookolieketel combineert.

hadden we 10 kringen voorzien, maar de kleigrond was niet ideaal qua 
afgifte. Ik heb dan besloten 14 kringen van 100 meter te voorzien, 
 tevens om de ondergrond niet maximaal te belasten. De installatie 
staat in voor het sanitair warm water en de vloerverwarming.”
Voor de B&B was uitsluitend met een warmtepomp verwarmen niet 
ideaal en te duur. Vandaar het idee voor een bivalente hybride installa-
tie met een 27 kW-stookolieketel als bijverwarming, voor meer comfort 
in de winter. En als er een panne optreedt, is er altijd een alternatief 
beschikbaar. Natuurlijk leent zo’n hybride systeem zich niet voor alle 
projecten en ook het prijskaartje schrikt sommige mensen af. In dit ge-
val was het echter de beste keuze.

Comfort voor de klanten
De meeste klachten in hotels gaan over problemen met de verwarming 
en te weinig warm water. Wim Bonne wou dan ook geen risico’s nemen 

“In zeven jaar tijd heeft geen enkele klant geklaagd 
over het feit dat hij geen warm water had.”
De eigenaars

CASE
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en ging uit van het extreme scenario waarbij alle gasten zich tegelijk 
wassen. Alle kamers hebben een douche en twee kamers hebben ook 
een bad. “We werken met een boiler van 1000 liter en een buffervat van 
700 liter. In zeven jaar tijd heb ik geen enkele klacht gehad, wat altijd 
een goed teken is”, zegt hij.
Het vakantiehuis wordt verwarmd met stookolie. In tegenstelling tot de 
kamers in de B&B is de woning niet het hele jaar door bezet, wat vloer-
verwarming minder interessant maakt. Zo’n systeem werkt het best als 
het voortdurend aan staat. “Als je raakt aan de instellingen van vloerver-
warming, ben je gedoemd om voortdurend te anticiperen op de bezet-
ting van de woning en boet je in op comfort. Het duurt immers veel 
langer om weer een comfortabele temperatuur te bereiken nadat je de 
vloerverwarming hebt uitgeschakeld”, legt de installateur uit.

Communicatie tussen systemen
Achteraf bekeken adviseert de installateur om voor de warmtepomp 
en de ketel hetzelfde merk te kiezen, zodat ze optimaal met elkaar 
communiceren. Om verschillende redenen combineert dit systeem 
echter een Viessmann ketel met een Stiebel Eltron warmtepomp. “Die 
combinatie werkt heel goed, maar het is geen gemakkelijkheidsoplos-
sing. Een warmtepomp draait optimaal bij lage temperaturen. Op hy-
draulisch vlak moet de installatie dan ook goed bekeken worden zodat 
interne verliezen quasi onmogelijk zijn. Wanneer bij het aanmaken van 
sanitair warm water interne verliezen (via een 3-wegklep bv.) de tem-
peratuur in het buffervat doen stijgen, verlies je een groot stuk van het 
rendement van je installatie”, zegt Wim Bonne.
De leidingen leggen heel wat afstand af tussen de technische ruimte 
en de verst gelegen ruimtes. Daarom besliste de installateur om een 
SWW-circulatieleiding te voorzien, zodat de gasten meteen over warm 
water kunnen beschikken. “De maximale afstand is hier 65 meter (!). 
Zonder deze lus zou het zeker 6 tot 7 minuten duren om warm water 
te krijgen. De complexiteit van sanitaire installaties wordt vaak onder-
schat”, zegt Wim Bonne. Nog zo’n goed idee: hij installeerde de tech-
nische ruimte op een relatief centraal punt. “Het spreekt ook voor zich 
dat alle leidingen in de grond geïsoleerd zijn om energieverlies te voor-
komen. De extra kosten zijn te verwaarlozen in vergelijking met de 
energie die je zo uitspaart.”

TECHNISCHE FICHE

Installatie
-  Modulerende stookoliecondensatieketel 

Viessmann Vitoladens 300 C van 18/27 kW
-  Warmtepomp L/W Stiebel Eltron WPL 23 E 

van 16,5 kW
-  Buffervat Stiebel Eltron SBP 700 E en 

boiler SBP 1000 E
-  Vloerverwarming in alle kamers en circulatielus 

voor het SWW 

Installateur
Bonne Technics, Maldegem

Het hybride systeem van warmtepomp en stookolieketel verwarmt de 
7 kamers van de B&B, de gemeenschappelijke ruimtes en het vakantiehuis.

Tip van Wim
Werk zoveel mogelijk met de accessoires 
(thermostaat, regelingen enz.) van het 
merk van de installatie om problemen 
met de instellingen en met de 
communicatie tussen de systemen te 
voorkomen.

Tip van Informazout
Een goed hydraulisch schema is cruciaal 
voor een hybride installatie. Neem 
voordat u aan een dergelijk project 
begint contact op met de fabrikant van 
uw ketel/warmtepomp om er zeker van 
te zijn dat u hun richtlijnen volgt.



Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw 
 verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel vervangen en zoeken 
een energiezuinige oplossing.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?

U COMBINEERT
OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?

MAANDAG 14:53

Een garantie voor kwaliteit
• Uw vakkennis is uw trots
• U engageert zich om de beste service te bieden

Een gratis label
• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet
• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice 

Een betere visibiliteit
• Imago versterkend
• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij
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