
Lekt jouw huis ook geld?
Hoeveel geld lekt er uit jouw huis? Het lijkt op het eerste
gezicht een vreemde vraag, maar van het antwoord zal je
misschien schrikken. Een goede isolatie van je woning is dé
remedie tegen uit de pan swingende energiefacturen. Wie
er simpelweg voor zorgt dat er zo weinig mogelijk energie
uit zijn woning ontsnapt, bespaart al gauw honderden
euro’s per jaar. Tegelijk verhoogt het comfort van je huis en
blijft het er koeler in de zomer. Ga, voor je begint, goed na
hoe je het best kan isoleren, welke aandachtspunten gelden
en wat de meest geschikte materialen zijn. Zo is het belan-
grijk te zorgen voor een goede, nauw aansluitende uitvoe -
ring. Vraag advies in van een architect of ga een kijkje geven
op www.energiesparen.be of één van de vele info-avonden
in je gemeente.

Het dak is vrij belangrijk omdat horizontale oppervlakken
's nachts meer afkoelen en 's zomers sneller opwarmen dan
verticale oppervlakken (heeft te maken met reflectie -
warmtestraling). Het isoleren van een dak is daarom enorm
efficiënt en levert al vlug een besparing op van 30% per jaar.
Bij passiefhuizen zijn pakketten isolatie van 30 tot 40 cm de
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Zorg voor een comfortabel warmtegevoel!
Te koud, te warm… grote temperatuurschommelingen werken altijd op het
gemoed. Raadpleeg hieronder enkele tips die je wooncomfort kunnen verbeteren:

- Kieren en spleten of een slechte ventilatie veroorzaken een onbehaaglijk tocht-
gevoel. Zet je verwarming niet systematisch hoger, maar pak de oorzaken 
van het tochtgevoel aan.

- Als de temperatuur voortdurend schommelt tussen te warm en te koud, is 
dat vaak te wijten aan de instelling of een slechte plaatsing van je thermostaat.

- Koudestraling en koude voeten hebben meestal te maken met isolatie. Goed
geïsoleerde vloeren, wanden en daken vormen een uitstekende oplossing.

- Ook als je al een dagje ouder bent, loont het beslist nog de moeite om isolatie -
werkzaamheden te laten uitvoeren. Je bespaart niet alleen veel geld, maar je 
verhoogt ook je comfort omdat de woning langer behaaglijk warm blijft.

- Wie zijn dak isoleert, verhoogt ook de marktwaarde van zijn woning. Met de 
invoering van het verplichte energieprestatiecertificaat ziet elke kandidaat-
koper of -huurder immers meteen hoe energiezuinig een woning is. Zo heb 
je als verkoper of verhuurder van een energiezuinige woning een ijzersterk 
argument in handen om je woning aan te prijzen.

Deze infraroodfoto toont duidelijk waar de verliezen zitten: de linkerkant
van deze woning is goed geïsoleerd, de rechterkant niet (bron: BASF 2007)

Warmteverlies in een gemiddeld huis

Ga voor minder
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Fossiele brandstoffen
Op middellange termijn is energievoorziening zonder 

hernieuwbare bronnnen niet denkbaar.
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Het besparen van energie en milieu gebeurt in drie stappen, de Trias Energetica. De drie stappen zijn:

Stap 1: gebruik zo weinig mogelijk energie. Terugdringen van onnodig energieverbruik, door bijv. goede warmte-isolatie; 

Stap 2: voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, zoals zonne-energie of windenergie;

Stap 3: zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat. Gebruik energie van

bronnen die op kunnen raken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk.

moienergie

STAP 1 Met behulp van dit driestappenplan is het duidelijk dat besparing de
eerste noodzakelijke stap is bij milieubescherming. Het tijdperk van een
ongebreidelde toevoer van goedkope energie is verleden tijd: fossiele
brandstoffen worden zeldzamer en dus duurder en schone energie is ook
kostbaar. Besparen is hoe dan ook noodzaak. Het zijn dus opeenvolgende
stappen en geen keuze tussen de drie methoden. Zo kunnen we  stap voor
stap klimaatneutraal worden.

Wie investeert in energiebesparing en hernieuwbare energie is dus slim
bezig: het brengt op door de lagere energiefactuur, de investering betaalt
zichzelf af, je bent minder afhankelijk van de energieprijsstijgingen die
we in de toekomst zeker zullen kennen en bovendien verhoogt de waarde
van de woning.

Waarom Imog
De perceptie van afval heeft de laatste jaren duidelijk een keerpunt
gemaakt. Het afval van 226.000 mensen zorgt nu voor (hernieuwbare)
elektriciteit voor 65.000 mensen, waardoor we in eigen regio 25% van de
huishoudelijke energiebehoefte in groene energie voorzien. Dit halen we
uit de energierecuperatie van de verbrandingsinstallatie, de productie van
biomassa uit houtafval en de zonnepanelen op de stortplaats. Afval is niet
langer een probleem, maar een bron van mogelijkheden.
Ook voor energie is er in Vlaanderen nog een enorm ecologisch groeipo-
tentieel door onder andere een gebrek aan kennis bij de eindgebruiker.
Imog wil de code van goede
praktijken die zij zelf in haar
installaties toepast, ook bij
de burgers bekend maken.
Hoe minder afval er is, hoe
minder er moet worden
opgehaald en verwerkt; hoe
minder energieverbruik, hoe
minder elektriciteitsproduc-
tie moet worden voorzien.

North Sea - SEP
Deze uitgave kadert in het Europese project North Sea – Sustainable En-
ergy Planning (North Sea – SEP) en is mede mogelijk gemaakt dankzij de
financiële steun van het ‘North Sea Region Programme 2007-2013’. Dit
richt zich op de ontwikkeling van regionale projecten in gebieden rond de
Noordzee. Het programma verbindt regio’s van 7 landen rond de Noordzee
en bouwt met de uitvoering van verschillende projecten aan de funda-
menten voor toekomstige transnationale projecten die een toegevoegde
waarde zullen betekenen voor enerzijds de partnerregio’s en anderzijds
regio’s hierbuiten. 

De toekomst start nu!
Wat schaars is, is duur. De prijzen van olie,
gas en elektriciteit blijven maar stijgen.
Dat merken we volop aan de energiefac-
tuur en aan de benzinepomp. Bovendien
ziet het er niet naar uit dat de situatie snel
zal omslaan. Als we ons vandaag voor-
bereiden, kunnen we er al onmiddellijk de
vruchten van plukken en moeten we ons
minder zorgen maken over de toekomst.

standaard, maar dan lekt er ook geen energie weg en wordt
de 30% energiewinst gerealiseerd. Een dak goed isoleren
betekent dan ook minstens een 20-25 cm dikte, meer in-
dien dit kan. Bij de isolatie van het dak wordt vaak de
zolder mee opgenomen in het 'beschermde' en dus ver -
warmde deel van de woning, maar er is een andere optie
mogelijk: via drukvaste vloerisolatie kan de zoldervloer
geïsoleerd worden. De zolder valt dan buiten de
geïsoleerde bouwschil, waardoor de te verwarmen ruimte
in de woning vermindert.

Wat brengt dakisolatie op?
Wie het dak of de zoldervloer van een bestaande woning
isoleert, heeft in vele gevallen recht op heel wat premies
en een belastingvermindering. Bereken je winst op de
www.energiesparen.be. Vraag het aanvraagformulier voor
de premies bij je netbeheerder aan: www.eandis.be
(tel. 078 35 35 34) of www.infrax.be (tel. 078 35 30 20). Wie
minimum 40 m2 van het dak of de zoldervloer van zijn
woning goed tot heel goed isoleert, krijgt bovenop de pre-
mie van de netwerkbeheerder nog een extra premie van
€ 500 van de Vlaamse Overheid. Deze aanvullende
Vlaamse dakisolatiepremie geldt ook in 2010.
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Straaltje zon, briesje wind, bergen biomassa
Naast particulieren investeren ook heel wat bedrijven en overheden in duurzame, milieuvrien-
delijke energieopwekking. Het potentieel dat we uit die hernieuwbare bronnen kunnen halen
overtreft vele malen de hoeveelheden die we op vandaag gebruiken. De komende jaren zal deze
nieuwe ‘groene’ industrie zich ontpoppen met belangrijke lokale tewerkstellingsmogelijkheden
(bouwsector, hernieuwbare energie, recyclage, IT, landbouw). Zonnepanelen, zonneboilers en
windturbines raken goed ingeburgerd. Maar we produceren meer duurzame energie uit veel
minder gekende bronnen: bio-energie, water, de bodem en de lucht zijn onuitputtelijke stroom-
leveranciers. We stellen die technieken graag even aan je voor, met een eerste blik op biomassa… 

Biomassa, plantaardige batterijen?
Planten en bomen zijn een soort van natuurlijke batterijen die
zonne-energie opslaan. Dat geven ze vooral vrij onder vorm van
warmte, wanneer ze verbrand, vergist of vergast worden. Bio-
massa kan dus net als olie, kolen of gas worden omgezet in
warmte en elektriciteit. In tegenstelling tot de
fossiele brandstoffen halen planten en bomen
door groei en nieuwe aanplant evenveel CO2
uit de lucht als er bij verbranding weer
vrijkomt. De CO2 -kringloop is dus gesloten en
het totale proces is CO2 -neutraal.

Hoeveel groene stroom uit biomassa?
Biomassa is de grootste bron van groene stroom in Vlaanderen. In 2008 werd 1.581 miljoen kWhvan de totale 1.949 miljoen kWh groene elektriciteit uit biomassa opgewekt. Goed om ongeveer450.000 gezinnen van stroom te voorzien. Van de totale groenestroomproductie in Vlaanderennemen biogas 15,4%, restafval 11,4% en biomassa 55,5% voor hun rekening.  

Imog produceert biomassa uit 
niet-recycleerbaar houtafval 
In Imog Moen wordt het houtafval van de containerparken
opgeschoond, ontijzerd en verkleind: een ideale secundaire
grondstof voor de houtsector. Heel wat behandeld hout komt
helaas niet in aanmerking voor recyclage. Daarop richtte Imog
in 2005 een biomassacentrum op waarbij niet-recycleerbaar
houtafval wordt verwerkt tot brandstof voor hernieuwbare
energie. Jaarlijks zorgt 30.000 ton biomassa voor 42 miljoen kWh,
groene stroom voor ruim 32.000 inwoners. 

Hoe werkt een biomassacentrale 
De fiets en de stoomketel 
De energie uit een brandstof wordt via een
verbrandingsproces omgezet in warmte.
Die warmte kan worden gebruikt voor een
industriële toepassing, voor de verwarm-
ing van gebouwen of voor  elektriciteitsop-
wekking in een stoomturbine. Hierbij
wordt de warmte gebruikt om water om te
zetten in stoom, die door een turbine
wordt gestuwd waarbij een motor of turbo-
alternator de roterende beweging omzet in
elektriciteit. Wat trouwens heel goed te
vergelijken is met bijv. de beweging van het
fietswiel die de dynamo aandrijft om het
fietslicht te doen branden. 
Bij biomassa draait het dan specifiek om de verbranding – al dan niet in combinatie met eenklassieke brandstof (coverbranding) - van plantaardig of dierlijk organisch materiaal.
Biomassa is hernieuwbaar indien de verbruikte volumes worden vervangen door evenveel nieuwebiomassa. Het is belangrijk na te gaan van waar de brandstof  afkomstig is, zodat geen landbouw-grond voor voedsel of regenwoud hoeft te sneuvelen. 
Vraag bij je energieleverancier dus steeds  naar groene stroom, zo weet je dat je energie uit geeneindige grondstoffen komt. 

Wat kost het?
Het materiaal voor een zonneboiler met de capaciteit voor een gezin van vier personen,
bedraagt gemiddeld 4250 euro, incl. 6% BTW (voor een woning ouder dan vijf jaar). 
De installatiekosten bedragen gemiddeld 800 euro. Wanneer je het vergelijkt met een
traditionele boiler, dan betaal je ongeveer 1000 tot 3000 euro meer voor het materiaal
en 500 euro extra voor de installatie. Daartegenover staat wel dat met een zonneboiler
de jaarlijkse energiekost voor de verwarming van water slechts de helft bedraagt en
dat je op verschillende premies aanspraak kan maken.  Een zonneboiler die bovendien
ook aangesloten is op de woningverwarming, kan tussen 10 en 25% van de warmte
gratis leveren in de winter. Kijk op www.energiesparen.be voor meer informatie. 

De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de
zonnecollector, de leidingen, het voorraadvat, de
regeling en de naverwarming.

1. De zonnecollector vangt het invallende zon-
licht op en zet het om in warmte. De collector
geeft die warmte door aan een vloeistof die door
een netwerk van fijne leidingen passeert. 

2. De warmtedragende vloeistof circuleert in de
leidingen tussen de collector en het voorraadvat
en geeft die warmte af aan het water in het voor-
raadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan weer
naar de collector gepompt om opnieuw op te war-
men.

3. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de
zon geproduceerde warmte wordt bijgehouden tot
op het moment dat er warm water nodig is. Bij vol-
doende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het

water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven 70°C.

4. De regeling schakelt de pomp aan zodra de zonnecollector warmer is dan het
water in het voorraadvat, maar beschermt eveneens tegen bevriezing en overver-
hitting.

5. Als de zon niet voldoende warmte levert, zorgt de naverwarming ervoor dat
de gewenste temperatuur wordt bereikt. De naverwarming is mogelijk een elek-
trische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de CV-ketel. Bij een duoboiler
zit de naverwarming in het voorraadvat.

We hebben het in onze handen.
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Potentieel hernieuwbare energie
De natuurlijke energiebronnen bieden jaarlijks 3078 keer 

zoveel energie als wereldwijd nodig is.

Biomassa
20 keer

Wind
200 keer

Zonne-energie
2850 keer

Geothermisch
5 keer

Getijdenkracht
2 keer

Waterkracht
1 keer

 
      

   

Wees slimSTAP 2 

Denk grootSTAP 3 

Een zaak van iedereen!
Het Kyotoprotocol werd gelanceerd in 2005 en bekrachtigd door 187 landen. België heeft zich
ertoe verbonden zijn broeikasgasuitstoten in de periode 2008-2012 met 7,5 % te verminderen in
vergelijking met 1990. In december 2009 streeft men in Kopenhagen naar een nieuw mondiaal
akkoord over de bestrijding van de klimaatverandering. 

België voerde in 2007 zo’n 92%  van al zijn energie in. Die energieafhankelijkheid vormt een po-
tentiële bedreiging voor onze economie, want we hebben geen enkele daadwerkelijke controle
over de prijzen en de bevoorrading van onze energie. Door minder energie te verbruiken, maar
ook door hernieuwbare energie in te schakelen, verminderen we voor een stuk onze en-
ergieafhankelijkheid.

mooi

 

(bron: DLR, Dr.Nitsch)

(bron: EANDIS)

Hernieuwbare energiebronnen zijn onuitputtelijk en kunnen telkens
opnieuw worden gebruikt. Denk hierbij aan de warmte of het licht
van de zon, de wind, de kracht van water,… Is je woning goed geï-
soleerd, dan droom je misschien ook van een systeem dat draait op
hernieuwbare energie. Er is wel de éénmalige installatiekost, maar
eens die terugverdiend is, geniet je volop van gratis energie. Met een
zonneboiler kan je bijvoorbeeld op een eenvoudige en milieuvrien-
delijke manier een groot deel van het warm water aanmaken met
gratis zonnewarmte. Hou echter in het achterhoofd dat de meest
groene energie nog steeds de energie is die je niet verbruikt! 
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