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 Vanuit twee totaal verschillende invals-
hoeken komt deze keer het milieuvriende-
lijke en multifunctionele karakter van 
aardgas aan bod.  

 In Cerga.news 3 en 6 hadden we het al 
over hoe de zonneboiler in combinatie 
met aardgas een winning team vormt 
voor de milieu- en prijsbewuste consu-
ment. Deze keer gaan we nog een stap 
verder en bekijken we de mogelijkheden 
van niet-residentiële, grote zonne-instal-
laties in combinatie met aardgas. Het 
gaat om een interessante toepassing 
voor grote verbruikers van sanitair 
warm water zoals openbare zwembaden 
en sportcomplexen.  

 Een minder bekende toepassing, maar 
eentje die stilaan opgang maakt, is 
aardgas als brandstof voor voertui-
gen. Ook hier zijn de voordelen 
voor het milieu legio: zo goed 
als geen uitstoot van fijn stof, 
50 tot 60 % minder stikstof-
oxiden dan bij benzine en 
diesel en 27 % minder 
CO2-uitstoot dan benzine en 
zo’n 12 % minder dan 
diesel. De
Europese 
Unie heeft 
daarom de 
doelstelling 

vooropgesteld dat tegen 2020, 10 % van 
alle transport door aardgas aangedreven 
moet zijn. Het begrip ‘gas geven’ krijgt 
hierdoor een heel nieuwe betekenis.  

 Aan u, professionele aardgasinstallateur, 
zal het niet liggen. U weet immers dat 
aardgas proper en rendabel is. Ook bij de 
gebruiker dringt deze boodschap steeds 
meer door. De cijfers liegen er niet om. 
Vorig jaar werden er 8,7 % meer aardgas-
ketels verkocht dan het jaar daarvoor. De 
verkoop van gascondensatieketels steeg 

in 2011 met ruim 5 % en verdubbelde 
nagenoeg de afgelopen 10 jaar.  

 Aardgas is populair en toe-
komstgericht. Lees alles over 
de nieuwe en beproefde toepas-
singen in deze 11 de  editie.  

 Veel leesplezier, 
 Kenny Vanlancker  
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dossier

de pomp iedere keer laten opstarten 
en stilvallen. Na een tijd schakelt de 
driewegklep 1 in stand A-B om het 
medium door de platenwarmtewisse-
laar te laten stromen. 

Opslag
In het opslagsysteem is het medium 
dood water. Omdat dit circuit gesloten 
is, bestaat er geen gevaar dat de 
legionellabacterie van hieruit in het 
circuit voor consumptie zou geraken. 
De uitgewisselde warmte wordt 
opgeslagen in boiler 1. Daar profiteert 
het systeem van het stratificatie-
effect. Het warmste water bevindt zich 
bovenaan in de boiler. Wanneer pomp 
1 werkt, zal pomp 2 meestal ook 
werken, tenminste als driewegklep 1 
toelating geeft om energie uit te 
wisselen via warmtewisselaar 1. 
Driewegklep 2 staat bij gewone 
werking in stand A-B. Bij stilstand 

schakelt deze klep om in stand B-AB 
zodat het water kan circuleren zonder 
risico op thermosifonwerking in de 
boiler 1 die het stratificatie-effect 
teniet zou doen. Wanneer de gebrui-
ker energie vraagt, treedt pomp 3 in 
werking en wordt de energie opgesla-
gen in boiler 1 via warmtewisselaar 2 
uitgewisseld met het ontlaadsysteem. 

Ontlaadsysteem
In het ontlaadsysteem is het medium 
gewoon drinkwater. Het water wordt 
opgeslagen in twee of meerdere boilers, 
afhankelijk van de grootte van de 
installatie. Het water in boiler 2 haalt 
zijn temperatuur uit warmtewisselaar 2. 
In eerste instantie wordt boiler 2 
opgeladen, daarna is boiler 3 aan de 
beurt. Pomp 7 pompt het warm water in 
een gesloten kring langs alle aftappun-
ten. Wanneer er voldoende zonne-ener-
gie opgeslagen is, staat driewegklep 3 in 

stand A-B. Het warm water wordt dan 
geput uit de boilers 2 en 3. 

Bijverwarming 
Wanneer de zon niet schijnt en boiler 1 
over onvoldoende warmte beschikt, 
zal de gasketel de inhoud van boiler 3 
opwarmen. Warmtewisselaar 3 brengt 
de inhoud van slechts één enkele 
boiler, namelijk 3, op temperatuur. 
Driewegklep 3 schakelt in stand A-AB 
waardoor het warm water enkel uit 
boiler 3 wordt genomen. Wanneer de 
zon alsnog zou gaan schijnen, wordt 
deze energie benut om de inhoud van 
boiler 1 en 2 op te warmen. 

Legionellabestrijding
Pomp 8 dient om op periodieke basis 
(bijvoorbeeld eenmaal per week) 
legionella te bestrijden. Dit veilig-
heidssysteem stuwt water tussen 60° 
à 70° naar boiler 2 en 3 om de 
eventuele legionellabacterie af te 
breken. De intervalsturing is afhanke-
lijk van de grootte van de installatie. 

Werkingsprincipe 2
Er bestaat een variant op het ontlaad-
systeem (figuur 2) waarbij er geen 
opslag meer is van grote hoeveel-
heden sanitair warm water. Hierdoor 
neemt de kans op legionellabesmet-
ting nog af. Het systeem werkt op 
basis van een verswaterstation 
waarbij er pas warm water wordt 
geproduceerd wanneer het gevraagd 
wordt. In het opslagcircuit van dood 
water slaat een groot buffervat de 
warmte uit zonne-energie op. Dit 
circuit loopt via een grote overgedi-
mensioneerde warmtewisselaar 2 die 
koud vers water opwarmt. Door het 
hoge rendement van deze warmte-
wisselaar, slaagt dit systeem erin om 
koud water op te warmen tot 60°. 

In het algemeen stellen we dat een
‘grote zonne-installatie’ een opstelling
is van minstens 30 m2 zonnecollecto-
ren en/of een buffervolume van 
minimaal 3.000 liter. Elke installatie 
die op maat gemaakt moet worden, 
wordt eveneens beschouwd als een 
grote zonne-installatie. Omdat gas 
perfect regelbaar is, vormt deze 
energiebron de ideale aanvulling om 
bij te springen wanneer de zon 
tekortschiet. 

Werkingsprincipe 1
Deze omvangrijke configuraties 
bestaan uit vier grote onderdelen: het 
laadsysteem dat de zonne-energie 

opvangt, het opslagsysteem, het 
ontlaadsysteem waar de energie 
wordt afgegeven aan het sanitair 
warm water en de bijverwarming op 
basis van een gasketel.
 
Laadsysteem
Het laadsysteem bestaat uit zonne-
collectoren die verbonden zijn met 
een warmtewisselaar via een circuit 
op basis van water-glycol. Op het 
moment dat de zon voldoende warmte 
geeft, komt pomp 1 (zie figuur 1) in 
actie. Op die manier worden de 
zonnecollectoren gevuld met een 
koude vloeistof die door de zon wordt 
opgewarmd. Deze warmte wordt in de 

warmtewisselaar overgedragen aan 
het opslagsysteem. Bij grote installa-
ties is er een expansievat om drukver-
schillen van het medium op te vangen. 
Bovendien moeten we bij een zonne-
installatie rekening houden met 
mogelijke stagnatie waardoor stoom-
vorming kan optreden. De geprodu-
ceerde stoom condenseert in het 
koellichaam zodat het expansievat 
gevrijwaard blijft. Bij grote overdruk 
door stoomvorming opent de veilig-
heidsklep en wordt het water-glycol-
mengsel opgevangen in het opvangvat 
zodat dit niet in de riolering terecht 
komt. Daartoe dient het opvangvat 
met de veiligheidsklep. De drieweg-
klep 1 in stand A-AB zorgt er bij het 
opwarmen voor dat het medium zo 
veel mogelijk in het circuit van het 
laadsysteem circuleert zodat de 
temperatuur in de kring zo homogeen 
mogelijk is. Zo niet, zou de ∆T-regeling 

Niet-residentiële zonnesystemen
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Hoe de particulier profijt haalt uit de huishoudelijke zonneboiler hebben 
we in Cerga.news 3 en 6 uitvoerig belicht. Met de zomer voor de deur 
verdiepen we ons in deze editie in grote zonnesystemen voor niet-
residentiële klanten. 
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interview

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

Jan Bral plaatst al tien jaar zonneboi-
lers en de laatste vijf jaar waren daar 
ook heel wat grote zonne-installaties 
bij. Deze specialist geeft tevens 
opleidingen over deze materie. We 
polsten naar zijn ervaring. 
 
Welke situaties zijn een uitgelezen 
kans voor een grote zonne-installa-
tie?
J. Bral: De klant moet in de eerste 
plaats gevoelig zijn voor de milieu-
argumenten, want dit systeem vraagt 
een behoorlijke meerinvestering in 
vergelijking met een traditionele 
installatie. Ik denk dan in de eerste 
plaats aan complexen waar veel 
sanitair warm water wordt verbruikt 

zoals ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, 
sportcomplexen, bedrijven met veel 
doucheruimtes,... De potentiële klant 
heeft veel sanitair warm water nodig, 
beschikt over voldoende dakopper-
vlakte en is bereid te investeren in een 
ecologisch duurzaam systeem. 
 
Wat is de terugverdientijd van zo’n 
installatie?
J. Bral: Het is gevaarlijk om daar harde 
uitspraken over te doen. De klassieke 
benadering om de investeringskosten 
te delen door de jaarlijkse besparing, 
gaat moeilijk op. De investeringskosten 
zijn bekend, maar de jaarlijkse bespa-
ring kan je moeilijk inschatten omdat 
niemand weet hoe de energieprijs op 
middellange termijn zal evolueren. 
Daarom lijkt het me verstandig uit te 
gaan van een andere berekenings-
methode waarbij de investeringskos-
ten gespreid worden over de levens-
duur van de installatie. Een installatie 
die goed geconcipieerd en onderhou-
den wordt, gaat meer dan 20 jaar 
mee. Op die manier wordt het plaatje 
aantrekkelijker. De investering zit 
hem voornamelijk in het materiaal 
terwijl de energie voor een groot deel 
gratis voorhanden is. Je bent minder 
afhankelijk van de schommeling van 
de energieprijzen en de daaraan 
gekoppelde taksen. Zo’n installatie 
stoot geen schadelijke stoffen uit, 
draagt bij tot de CO2-vermindering en 
is daarenboven een zichtbaar bewijs 
van ecologisch engagement. 

Wat zijn de aandachtspunten in 
vergelijking met residentiële 
zonneboilers?
J. Bral: Bij kleine installaties werkt de 
installateur vaak met vuistregels, bij 
deze grote installaties moet alles 

perfect berekend, gedimensioneerd 
en in kaart worden gebracht. Ook de 
primaire en secundaire circuits moet 
je juist dimensioneren om ervoor te 
zorgen dat je datgene wat je op papier 
aan de klant garandeert ook daadwer-
kelijk haalt. Dat is werk voor een 
studiebureau. Je moet bovendien 
nauw samenwerken met de architect 
en de aannemer. De dakconstructie 
moet op het gewicht en de opstelling 
voorzien zijn. Bij platte daken is het 
aan te bevelen de verschillende 
dakdoorvoeren te concentreren zodat 
er voldoende ruimte beschikbaar blijft 
voor de zonnepanelen.  

EEN ECOLOGISCH STATEMENT

Ongelijke collectorvelden
Bij grote zonneboilerinstallaties is 
men vaak aangewezen op meerdere 
collectorvelden. De nauwkeurige 
regeling van de debieten van deze 
velden is erg belangrijk om te voor-
komen dat de collectorvelden met 
een klein debiet hogere temperaturen 
zouden aanvoeren (met het risico op 
stagnatie en stoomvorming) dan de 
velden met een hoger debiet. Hierdoor 
zou er tegelijk stoom en water-glycol-
mengsel in de installatie kunnen 
terecht komen. Stangregelventielen 
verzekeren het juiste debiet van de 
verschillende velden (zie figuur 3). 

Rendement en dekkingsgraad
De berekening van de dimensionering 
is materie voor een studiebureau. 
Bovendien telt bij een zonne-installa-
tie eerder het rendement dan de 
dekkingsgraad. De dekkingsgraad 
bepaalt de mate waarin de zon in 
staat is om sanitair warm water te 
produceren. Op erg zonnige dagen 
wordt bij een hoge dimensionering de 
temperatuur snel bereikt en zal er 
stagnatie en dus ook stoomvorming 

optreden. Daarom kijken we bij grote 
installaties niet zozeer naar de 
dekkingsgraad, maar naar het 
rendement op jaarbasis wat zich 
vertaalt in euros. Een installatie die 
veel draait, is rendabeler dan een 
installatie die veel stilstaat omdat ze 
overgedimensioneerd is. Met een hoge 
dekkingsgraad is er een laag rende-
ment, met een lage dekkingsgraad is 
er een hoog rendement (zie figuur 4). 
Bovendien moet de totale pompener-
gie lager zijn dan 2 % van de totale 
opbrengstenergie. 

Zonnegarantie
Dat de dimensionering en de bereke-

ning geen nattevingerwerk mag zijn, 
blijkt uit de zonnegarantie. De 
bouwheer sluit een contract af met de 
technische vereniging (installateur, 
fabrikant en studiebureau) die 
garandeert dat de installatie een 
bepaald jaarrendement haalt. Het 
eerste jaar moet de installatie 
minstens 90 % halen van het voorop-
gestelde rendement. Is dat niet het 
geval, dan volgen er verdere metingen 
gedurende de vier volgende jaren. Als 
die bevestigen dat de installatie niet 
beantwoordt aan de verwachtingen 
moet de technische vereniging de 
installatie aanpassen of een financiële 
compensatie geven. 

Overheidssteun
Thermische zonne-installaties 
krijgen nog steeds financiële steun. 
In Vlaanderen is de premie zelfs 
opgetrokken van € 200 naar € 550 
per m2 met een maximum van 
€ 3.750 voor niet-woongebouwen. 
Voor de industriële en tertiaire 
sector in het Brussels Gewest geldt 
er € 2.500 steun tot 4 m2 en € 200 
extra per bijkomende m2 met een 
maximum van 30 % van de factuur. 
Voor collectieve installaties in 
niet-woongebouwen geeft het 
Waals Gewest een premie van 
€ 1.500 voor installaties tot 4 m2 
en € 100 extra per bijkomende m2 
met een maximum van € 6.000. 

In evenwicht brengen 
van ongelijke velden
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Jan Bral: “Een installatie die goed 
geconcipieerd en onderhouden wordt, 
gaat meer dan 20 jaar mee.”

fi guur 3 Verdeling van de debieten d.m.v. regelventielen

fi guur 4 Dekkingsgraad versus jaarlijkse opbrengst

Grote thermische zonnesystemen zoals beschreven in het technisch dossier 
worden in ons land vooral in Wallonië toegepast. Het ligt in de lijn van de 
verwachtingen dat ook in Vlaanderen het succes in de toekomst zal toenemen. 

Jan Bral (48 jaar)

Motto: “Het is kwaliteit die telt. Kies dus 

niet blind voor de goedkoopste oplossing, 

maar voor de beste.”

Hobby: “Ik heb weinig tijd voor hobby’s, 

maar enkele weken geleden heb ik met 

mijn zoon een schriftelijk contract 

afgesloten om iedere week te gaan 

mountainbiken.”

Trots: “Iedere keer wanneer ik een 

installatie heb kunnen plaatsen die de 

beoogde doelen bereikt, ben ik trots.”
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Aardgas op wielen 

EEN STERK 
ALTERNATIEF
Al in de jaren dertig van de vorige 
eeuw reden er in Italië en Duitsland 
voertuigen op aardgas rond. Vandaag, 
80 jaar later, is rijden op aardgas toe 
aan een nieuwe doorbraak. In Europa 
rijden vandaag al meer dan 1,3 mil-
joen wagens op aardgas en ook in 
ons land vormt deze brandstof meer 
en meer een groener alternatief voor 
benzine en diesel. Aardgas is niet 
alleen energie-efficiënter, maar ook 
veel properder. 
 
Aardgas voor voertuigen is hetzelfde 
als het aardgas dat we gebruiken om 
ons te verwarmen, alleen heeft het 
een andere vorm om het in een tank 
te kunnen opslaan. Het is gecompri-
meerd aardgas (CNG, compressed 
natural gas) óf vloeibaar aardgas 
(LNG, liquefied natural gas), niet te 
verwarren met LPG (liquid petroleum 
gas), dat een restproduct is uit het 
productieproces van ruwe aardolie. 
 
Aardgas vormt een mogelijke piste 
voor alle vormen van transport, zowel 
op de weg, als op het water en in de 

lucht. We kunnen dus spreken 
van aardgasmobiliteit. De 
technologie voor de voertui-
gen is al langer voorhanden. 
Verscheidene constructeurs 
bieden binnen hun gamma rijklare 
wagens aan, zowel personenvoertui-
gen als bedrijfsvoertuigen en ook het 
netwerk van aardgasstations begint 
stilaan vorm te krijgen. CNG en LNG 
zijn gebruiksklaar en vandaag halen 
ongeveer 20 miljoen voertuigen 
wereldwijd hun energie uit beide 
toepassingen. 
 
Als we naar de huidige markt van 
personenvoertuigen kijken, dan zien 
we dat in de eerste plaats Volkswagen, 
Mercedes, Opel, Volvo (vooral in 
Zweden) en Fiat personenvoertuigen 
op CNG aanbieden. Het aanbod is 
gevarieerd, gaande van de compacte 
Fiat Panda, over familiewagens als de 
Opel Zafira en de Volkswagen Passat 
tot de luxeberline Mercedes E Klasse. 
Heel wat andere modellen staan 
bovendien op stapel en de komende 
jaren zal het aanbod van aardgas-

wagens alleen maar groeien. Diezelfde 
merken, evenals andere, bieden ook 
oplossingen voor bedrijfsvoertuigen in 
alle maten en gewichten. Voor 
vrachtwagens bestaan er bovendien 
een reeks modellen die op LNG rijden. 
 
De CNG-technologie kan overigens net 
als andere technologieën zowel in een 
zuivere vorm als in een hybride vorm 
gebruikt worden. Vandaag biedt de 
markt de combinatie van CNG met 
diesel- en benzinemotoren, maar op 
termijn is ook een hybride combinatie 
van CNG en elektriciteit niet onmogelijk. 
 
Maar hoe zit het dan met het tanken 
van CNG voor de wagen? De bevoor-
rading van gas vormt op zich geen 
enkel probleem. Ons land beschikt 
over een uitgebreid netwerk waarin 
aardgas wordt aangevoerd uit onder 
meer Nederland, Noorwegen en Qatar. 
Het aanbod aan stations is een 
beslissende factor voor de potentiële 
groei. Tegen 2015 zou België 50 units 
moeten tellen. De meeste landen in 
Europa hebben vandaag al ingespeeld 
op de voordelen van voertuigen op 
aardgas, veel meer dan België. CNG 
biedt echter ook de mogelijkheid om 
thuis of op een bedrijfsterrein (indien u 
over een aardgasaansluiting beschikt) 
in een tankinstallatie te voorzien. Alles 
kan op maat van de eindgebruiker 
aangepast worden. Een laatste, 
belangrijk element is dat aardgasvoer-
tuigen ook perfect op biogas kunnen 
rijden en ook daar liggen dus heel wat 
mogelijkheden voor de toekomst. 

Als basisregel geldt dat u als vakman 
alles mag vervangen door het 
originele stuk of door een door de 
fabrikant goedgekeurd wisselstuk. 
Wanneer u een onderdeel vervangt 
door een niet-origineel onderdeel of 
door een onderdeel dat de fabrikant 
niet ondersteunt, wijzigt u de samen-
stelling van het toestel. In dat geval 
bent u de ‘bouwer’ van een gewijzigd 
toestel en draagt u zelf de productver-
antwoordelijkheid van de gewijzigde 
samenstelling. Gebruik daarom geen 
witte producten, maar vervangstukken 
die door de fabrikant worden erkend. 

Fabricage gestopt
Wanneer een invoerder of fabrikant 
failliet is gegaan, of als het toestel 
ondertussen zo oud is dat het onder-
deel niet meer in de handel verkrijg-
baar is, gaat u beter niet improviseren. 
Het is dan verstandig de klant aan te 
raden om door de zure appel te bijten 
en het volledige toestel te laten 
vervangen. Gelukkig gelden er 
commerciële garanties voor het HR+ 
en HR TOP-label die vastleggen dat 
elk onderdeel steeds verkrijgbaar 
moet blijven tot tien jaar na stopzet-
ting van de productie van dat type 
toestel. Hierdoor is de normale 
levensduur van de meeste toestellen 
wel gedekt. 

TTB’s en thermokoppels
Twee specifieke gevallen waar de 
gasinstallateur regelmatig de vervang-
kaart trekt, zijn thermokoppels en 
TTB’s. Bij thermokoppels neemt men 
in de praktijk vaak de regels niet zo 
nauw. Toch is het ook daar noodzake-
lijk een origineel of door de fabrikant 

goedgekeurd 
wisselstuk te 
gebruiken. De 
reactie- en veilig-
heidstijden van 
thermokoppels van 
verschillende 
fabrikanten durven 
nogal eens te 
verschillen. 
Hetzelfde geldt voor 
de TTB (thermische 
terugslagbeveiliging). 
In de handel zijn de 
TTB’s in verschil-
lende vormen en 
reactietemperaturen 
te verkrijgen. Ook nu 
weer is het belangrijk 
dat u de voorschriften van de 
fabrikant nauwgezet volgt. 
Bepaalde onderdelen worden niet 
vrijgegeven door de fabrikant of de 
invoerder. We denken hierbij aan 
ombouwsets voor cv-ketels, omdat de 
ombouw van propaan naar aardgas of 
omgekeerd enkel door de fabrikant of 
zijn gevolmachtigde mag worden 
uitgevoerd.

Garantie
Op de originele onderdelen geeft de 
fabrikant een waarborg van twee jaar. 
Dit betekent uiteraard niet dat de 
garantietermijn van het hele toestel 
na de vervanging van het onderdeel 
verlengd wordt met twee jaar. 

Gasblok
Ook een gasblok moet steeds in zijn 
geheel vervangen worden volgens de 
richtlijnen van de fabrikant. Bij 
installatie van een nieuw toestel van 

categorie I
2E+

 of categorie I
2E(S)

 mag de 
installateur niet zelf afstellen. De 
gasklep wordt immers in de fabriek 
afgeregeld en verzegeld zodat ze over 
het volledige kwaliteitsbereik van het 
in België verdeelde gas veilig en 
correct werkt. Een verkeerde afstel-
ling kan immers leiden tot ongemak-
ken of zelfs gevaarlijke situaties. 
Bij vervanging van een gasblok dient 
het toestel te zijn afgesteld op de 
oorspronkelijke fabrieksregeling om 
de eerder genoemde reden. Hetzelfde 
geldt voor de vervanging van een 
extractor of brander van een toestel 
categorie I

2E(S)
.

Bij vervanging van een gasblok van 
een toestel categorie I

2E+
 ligt het iets 

makkelijker omdat enkel dient te 
worden nagegaan of de voorge-
schreven branderdruk opnieuw 
wordt bereikt. Daarna controleert 
de installateur de correcte werking 
van de klep. 

Welke richtlijnen moet u voor ogen houden? 

AAN VERVANGING TOE

praktijk

Het vervangen van onderdelen is dagelijkse kost voor de gasinstallateur, maar in hoeverre mag u als vakman 
elementen van het brandergedeelte van een gastoestel vervangen? En moeten die vervangstukken van hetzelfde 
merk en type zijn? 

Tegen 2015 zou België 50 vulstations moeten tellen.

De compressor brengt het aardgas, dat afkomstig 
is van het aardgasnet, op een druk van 200 bar, 
vandaar de naam CNG of compressed natural gas.

Een gasblok moet steeds in zijn geheel vervangen worden 
volgens de richtlijnen van de fabrikant.
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weetjes

 Over een opeenstapeling van fouten gesproken... De concentrische muurdoorvoer is ontworpen 
om door de binnenste buis rookgassen af te voeren en langs de buitenste buis verse lucht aan te 
voeren. Degene die deze geveldoorvoer heeft geplaatst, negeerde de binnenste buis en sloot de 
rookgasafvoer op de buitenste buis aan. Alsof dat nog niet genoeg was, liet hij deze terminal 
onder een oversteek uitkomen zodat de rookgassen daar aanslag en mos veroorzaken. Er is 
geen vrije uitstroom van rookgassen en de kans bestaat dat deze gassen opnieuw naar binnen 
worden gezogen.  Jean-Claude Seys uit Oostende ontvangt voor het toesturen van deze beelden 
een Bongo Gastronomie.

BLUNDER in beeld

“Wij moeten op korte termijn onze 
mobiliteitsfilosofie veranderen”, windt 
Jo Notaerts er geen doekjes rond. 
“Aardgas kan daar een belangrijke rol 
in spelen, want het is een bestaande 
technologie met heel wat ecologische 
voordelen. Bovendien biedt aardgas 
ook financiële voordelen, wat vandaag 
de dag met de stijgende brandstof-
prijzen niet onbelangrijk is.” 
Weishaupt investeerde onlangs in een 
drietal wagens met een hybride 
CNG-benzineaandrijving en wil de 
komende jaren zijn wagenpark verder 
vernieuwen en dus zuiverder maken. 
“We gaan dat doen, zowel voor de 
vloot van de salesafgevaardigden, de 
wagens van de technische assistentie 
als mijn eigen personenwagen.” 

Andere oplossingen
Als we aardgas vergelijken met andere 
fossiele brandstoffen, en voor ons land 
is dat dan vooral diesel, zijn de cijfers 
indrukwekkend. Niet alleen stoot een 

vergelijkbare wagen op aardgas 12 % 
minder CO2 uit, zo goed als geen fijn 
stof en de helft minder stikstofoxiden. 
“Fijn stof is een enorm onderschat 
probleem”, gaat Jo Notaerts verder.
“Denk maar aan de toename van 
longaandoeningen de laatste jaren. 
Het zijn vooral de in ons land zeer 
populaire dieselwagens die voor dat 
fijn stof verantwoordelijk zijn en 
daarom ben ik ervan overtuigd dat we 
vandaag nog, eerder dan morgen, voor 
onze mobiliteit andere oplossingen 
moeten zoeken.” 
CNG voor personenwagens is niet 
enkel veel zuiverder, de motoren zijn 
ook stiller. “Dat is niet enkel een bonus 
voor het comfort in de wagen, geluid is 
ook een vervuilende factor en als we 
die kunnen terugdringen, is dat zeker 
mooi meegenomen.” 

Financieel plaatje
Uiteraard bekijkt iedere ondernemer 
ook het financiële plaatje van een 

dergelijke keuze. “De cijfers spreken 
daarin voor zich. Als ik mijn eigen 
wagen – een VW Passat - als referentie 
neem, dan durf ik te stellen dat de 
kosten per kilometer gehalveerd 
worden. Bovendien vereist een wagen 
op CNG minder onderhoud, want de 
verbranding is zuiverder. Heel wat 
bedrijven zouden deze stap zonder 
enig probleem kunnen zetten. Last but 
not least zijn er ook financiële tege-
moetkomingen verbonden aan de 
aankoop van wagens op CNG. Zo geeft 
het Vlaamse Gewest een ecologie-
premie bij de aankoop van een 
dergelijk voertuig. Ik denk dat elke 
ondernemer vandaag op zijn minst het 
alternatief moet durven overwegen.”

“Rijden op aardgas maakt deel uit van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen”

WEISHAUPT KIEST VOOR CNG

WIN EEN BONGOBON! 
Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur die naar 
cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRO-
NOMIE (waarde 89,90 euro). Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

Jo Notaerts van Weishaupt: "De kosten 
per kilometer worden gehalveerd."

Weishaupt maakt al sinds jaar en dag branders en verwarmingssystemen en 
het bedrijf is dus zonder meer met aardgas vertrouwd. Algemeen Directeur 
Jo Notaerts ontdekte onlangs ook de mogelijkheden van aardgas op het vlak 
van mobiliteit en is er helemaal voor gewonnen. 


