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WARM EN GEZELLIG

Aardgasroutes gebundeld in een handige wandel- en fietsgids van Natuurpunt 

Win een gratis exemplaar! 
Kijk snel op pagina 8.

 Zowel in bestaande gebouwen als in 
nieuwbouwwoningen hebben kachels en 
haarden op aardgas een mooie toekomst 
voor de boeg. In bestaande woningen 
groeit de interesse voor individuele 
verwarmingstoestellen als bijverwarming 
en als sfeerverwarming. De gebruikers 
genieten immers van de sfeer en de 
gezelligheid en ze houden van de aan-
gename warmte. Een kachel geeft naast 
convectie vooral stralingswarmte die zich 
veel sneller en directer laat voelen.  

   In het tussenseizoen kunnen de bewoners 
een gaskachel of -haard gebruiken om een 
koude ochtend of avond op te vangen 
zonder dat ze daarvoor het centrale 
verwarmingssysteem moeten aanspreken. 
Moderne aardgaskachels bieden veel meer 
comfort dan kachels op een andere 
brandstof: er is geen geurhinder en de 
gebruiker dient geen brandstof op te slaan 

of aan te slepen. Hij moet ook 
geen hout- of asresten 

ruimen na gebruik van 
het toestel. Bovendien 
zijn deze kachels en 
haarden program-
meerbaar en ze 

worden gestuurd via 
afstandsbediening.  

 Een moderne kachel 
of haard doorstaat 
de concurrentie 
met centrale 
verwarmingssys-

temen. Het rendement ligt evenwel lager 
maar een individueel verwarmingstoestel 
is doorgaans gemakkelijker en goedkoper 
te installeren. Bovendien heeft het een 
grotere flexibiliteit dan centrale verwar-
ming. Met een kachel is een kamer na 
enkele minuten al aangenaam warm, bij 
een vloerverwarmingssysteem duurt dat 
langer. Daarenboven heeft een kachel 
geen distributie- noch stilstandsverlies. De 
energie die vrijkomt bij het stoken ver-
warmt de ruimte meteen. Ten slotte vergt 
een gaskachel weinig onderhoud.  

 Met de huidige isolatienormen is men in 
staat om een nieuwbouwwoning te 
verwarmen met slechts een paar kachels 
of haarden in combinatie met balans-
ventilatie (systeem D), een intelligent 
ventilatiesysteem dat de warmte in de 
woning voor meer dan 90 % recupereert. 
Redenen genoeg dus om in dit nummer 
deze bron van gezellige warmte in de 
kijker te zetten. 

 Veel leesplezier, 

   

 Bart Thomas,   General Manager Cerga 

Gaskachels: de verschillende 
toestellen, hun eigenschappen 
en de technische vereisten.

Jean-Luc Stavaux over de voordelen 
en toepassingen van een gaskachel 6 
Tips om uw klanten tevreden te 
houden 7 Blunder in beeld 8

2

  Mooie toekomst 
voor kachels en 
haarden op aardgas.

 driemaandelijks september 2012 www.cerga.be
 

# 12

5De troeven van een prefab 
cascadesysteem.

   De aardgassector steunt 
Natuurpunt en Natagora. 8
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dossier

en 15 cm aan weerskanten van de 
brandruimte uitsteken  (zie figuur 1).

 Deze toestellen kunnen onder een 
schouwkap worden geplaatst. Die 
schouwkap kan zowel tegen de muur 
worden gemonteerd als volledig vrij in 
het midden van de ruimte staan zoals 
vaak in restaurants te zien is. Ook hier 
moeten de nodige afstanden geëer-
biedigd worden zodat de verbrande 
gassen veilig door het schouwkanaal 
verdwijnen en niet in de leefruimte 
terechtkomen  (zie figuur 2).

 Open toestellen type B 11BS  
 Omdat bij HR+-toestellen de rookgas-
sen een temperatuur hebben van om 
en bij de 200 °C, kan een bestaande 
schoorsteen probleemloos worden 
hergebruikt. De aanzet tot de bestaan-
de schoorsteen gebeurt met een 
aanpassingsstuk dat wordt vastgezet 
met speciale hittebestendige mortel. 

Het toestel wordt aangesloten met 
een flexibele of strakke buis op het 
aanzetstuk van de schoorsteen (zie 
figuur 3). 

 Gesloten toestellen type C 11 , 
C 31  en C

 91
  

 Deze toestellen worden het meest 
gebruikt in nieuwbouwwoningen. 
Meestal zijn de kachels van het type C: 
C 11  (met geveluitmonding), C 

31  (met 
dakdoorvoer) of C 91  waarbij een 
tubering wordt aangebracht in de 
bestaande schoorsteen. De omlig-
gende ruimte tussen de tubering en 
de schoorsteen dient voor de aanvoer 
van verse lucht. Deze toestellen 
werken zonder ventilator op de 
natuurlijke thermische trek in de 
schoorsteen. Toestellen met ventilator, 
waardoor er veel grotere afstanden 
overbrugd kunnen worden, zijn in 
ontwikkeling  (zie figuur 4).

 Isolatie  
 Sommige mensen proberen het 
afvoerkanaal te isoleren met isolatie-
wol. Wie goed vakmanschap nastreeft, 
gebruikt beter dubbelwandige 
geïsoleerde schouwbuizen die in de 
handel verkrijgbaar zijn. Soms plaatst 
men zelfs twee flexibele kanalen in 
elkaar om op die manier een C 9 -kanaal 
samen te stellen. Ook dat is geen 
goede manier. Gebruik beter concen-
trische starre kanalen die door de 
fabrikant kant-en-klaar worden 
geleverd. Het volstaat om kanalen van 
de juiste temperatuurklasse te nemen. 
Bij hoogrendementstoestellen 
gebruikt u materiaal van temperatuur-
klasse T200, voor decoratieve 
toestellen kiest u klasse T400.  

 Brandveiligheid 
 Let erop dat er geen brandbare 
materialen binnen een straal van 
1,5 meter rondom het toestel aan-
wezig zijn. Vanaf een temperatuur van 
85 °C kunnen brandbare materialen 
vuur vatten. Bij temperaturen hoger 
dan 200 °C kan dit al binnen enkele 
minuten gebeuren. Gaat het om lage 
temperaturen (vanaf 85 °C), dan kan 
materiaal pas na enkele weken 
ontbranden. Denk eraan dat een mooi 
sfeertoestel aan de buitenkant 
temperaturen ontwikkelt die oplopen 
tot 600 °C.  

 Installatieregels 
 Het is belangrijk dat de haard of 
kachel op een stevige vloer wordt 
geplaatst. Bij een vrijstaand toestel zal 
de fabrikant aanraden een vloerplaat 
aan te brengen wanneer het toestel 
een plaats krijgt op een vloer van 
brandbaar materiaal (hout, laminaat, 

 INDIVIDUELE VERWARMING 
Warm met één druk op de knop

 Bij individuele verwarmingstoestellen 
onderscheiden we drie families. Eerst 
zijn er de open toestellen met atmo-
sfeerbeveiliging. Dat zijn toestellen die 
in een nis worden geplaatst op een 
bestaande schoorsteen. Deze toestel-
len hebben meestal de typeaandui-
ding B 

11AS , waarbij AS voor atmosfeer-
beveiliging staat. Daarnaast zijn er de 
open toestellen met afvoerbeveiliging, 
bekend als B

 11BS . Dit is een toestel dat 
de zuurstof haalt uit de opstellings-
plaats en de rookgassen afvoert via 
een schoorsteen. Ten slotte is er de 
gesloten gaskachel, type C, die de 
lucht van buiten neemt en de verbran-
dingsgassen naar buiten afvoert. In 
moderne, lage-energiewoningen 
horen alleen toestellen type C. De 

luchtdichtheid van de woning ver-
stoort de werking van het open 
gastoestel én de werking van het 
toestel type B ondergraaft de lucht-
dichtheid van de woning.  

 Decoratief of HR+ 
 Er is ook nog een andere indeling die 
gashaarden en -kachels in twee 
groepen opsplitst. Er zijn de decora-
tieve toestellen die de bewoners 
aanschaffen om van de vlammen te 
genieten. Daarnaast zijn er de 
hoogrendementstoestellen met het 
HR+-label dat een rendement garan-
deert van minstens 85 % op de 
calorische onderwaarde.  
 De decoratieve toestellen worden 
enkel getest op veiligheid, maar niet 

op rendement. Toestellen waar het 
esthetische primeert, hebben vaak 
een minder goed rendement en produ-
ceren soms rookgassen die tot 400 °C 
oplopen. Bij de particulier leeft het 
misverstand dat deze toestellen toch 
veel warmte geven, omdat ze veel 
stralingswarmte afgeven. 

 Open toestellen type B 11AS  
 Het gaat om toestellen die in een 
bestaande schoorsteen worden 
ingebouwd. Belangrijke aandachts-
punten hierbij zijn de brandbescher-
ming en het feit dat u ervoor moet 
zorgen dat de rookgassen niet in de 
leefruimte terechtkomen. De brand-
bescherming voor het toestel moet 
minstens 1,2 cm dik zijn, 30 cm breed 

 Gaskachels of -haarden blijven een uitstekende oplossing wanneer de warmte snel en lokaal nodig is. Wij bekijken 
de verschillende toestellen, hun eigenschappen en de technische vereisten zodat de klant zorgeloos kan genieten 
van het vlammenspel en de knusse warmte.  

fi guur 1 
Respecteer de afmetingen 
van de brandbescherming. 

fi guur 2 
Rookgassen mogen niet in de 
leefruimte terechtkomen. 

fi guur 4 
De tubering 
zorgt ook voor 
aanvoer van verse 
verbrandingslucht. 

fi guur 3 
De aanzet tot de 
schoorsteen wordt 
vastgezet met 
hittebestendige mortel. 
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Aanpassingsstuk
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 Bij deze prefab cascadesystemen 
worden meteen alle regelingen 
meegeleverd waardoor de montage 
vlotter verloopt. Bovendien zijn deze 
sets standaard voorzien van een 
intelligente regeling die de ketels 
gelijkmatig belast en die ervoor zorgt 
dat steeds het hoogst mogelijke 
rendement wordt behaald.  

 Eén entiteit 
 Het grote verschil met een cascadeop-
stelling die de installateur zelf samen-
stelt, is dat een als eenheid gekeurd 
geheel als één toestel wordt be-
schouwd. De constructie heeft slechts 
één rookgasafvoer, één hydraulische 
aansluiting, één gasaansluiting en één 
elektrische aansluiting. Er is ook 
slechts één typeplaatje en één 
CE-markering. Zo’n als eenheid 
gekeurd geheel moet trouwens 
voldoen aan de norm NBN D51-003 
§ 5.3.1.1.1.3. Het volstaat dat de 
aardgasvoeding voorzien is van slechts 
één R HT -hoofdstopkraan. Kranen of 
korte knelkoppelingen die standaard 
deel uitmaken van het geheel en die 
dienen om de verschillende ketels aan 

te sluiten stroomafwaarts de hoofd-
stopkraan, voldoen soms niet aan de 
norm NBN D51-003. Ze mogen toch 
geplaatst worden conform de voor-
schriften van de fabrikant, omdat ze 
niet behoren tot de aardgasbinnen-
installatie.  

 Troeven 
 Cascadesystemen hebben een groot 
modulatiebereik waardoor ze efficiënt 
voldoen aan wisselende warmtebe-
hoeftes. Een moderne ketel heeft een 
modulatiebereik van 30 tot 100 %. Vier 
ketels van 50 kW in cascade opgesteld 
geven samen een modulatiebereik 
tussen 15 en 200 kW. Percentsgewijs 
betekent dat een modulatiebereik van 
7,5 % tot 100 %. Het minimaal ver-
mogen ligt dus veel lager dan dat van 
slechts één ketel van 200 kW.  
 Verschillende kleine ketels zijn vaak 
makkelijker binnen te brengen in 
moeilijk toegankelijke stookplaatsen 
wat vooral bij renovatie belangrijk is. 
Deze prefab cascadesystemen worden 
geleverd in verschillende samenstellin-
gen: in ruggelingse opstelling, in 
lijnopstelling op een frame of in 
lijnopstelling voor wandmontage.  
 Ten slotte willen we er nog op wijzen 
dat wanneer het vermogen van het 
geheel hoger dan of gelijk is aan 
70 kW, er een strengere norm voor 
aardgasbinneninstallaties van kracht 
wordt. In dat geval geldt de norm 
NBN B61-001 voor de stookplaatsen.  

vinyl, tapijt). De schouw mag uiteraard 
geen brandbare materialen bevatten. 
Er moet een luchtspouw zijn rondom 
het toestel, dus ook aan de onderzijde 
van het toestel. Gebruik nooit glas- of 
steenwol om het toestel te isoleren. 
Deze producten geven bij verhitting 
een hinderlijke penetrante geur af. 
Gebruik dus ongebonden, keramische 
isolatiewol die hittebestendig is tot 
1000 °C. Wanneer het toestel in een 
ruime schouw wordt ingebouwd, moet 

die worden geventileerd door middel 
van ventilatieopeningen aan de 
onder- en bovenzijde. Het is belangrijk 
dat de temperatuur in de schouw lager 
blijft dan 85 °C. Ten slotte is het 
verstandig om in de schouw een 
verlaagd plafond aan te brengen, 
ongeveer 50 cm onder het plafond 
van de kamer. Hierdoor vermijdt u 
dat de warme convectielucht direct in 
contact komt met het ‘koude’ plafond, 
wat plaatselijke verkleuring van 

het plafond kan veroorzaken  
(zie figuur 5).

 Luchttoevoer 
 De luchttoevoer voor open toestellen 
blijft een pijnpunt. Een gaskachel staat 
altijd in een leefruimte en de luchttoe-
voer veroorzaakt vaak tocht en het 
ongewenst binnenkomen van koude 
buitenlucht. De vereiste luchttoevoer 
is beschreven in de norm NBN 
D51-003.  

 Een elegante oplossing zijn 
ondergrondse leidingen die 
buitenlucht aanvoeren en die 
uitmonden achter het toestel. 
Ideaal is een buizensysteem dat 
beluchtingsopeningen heeft op 
twee tegenover elkaar liggende 
gevels. Op die manier ontstaan er 
geen problemen met luchtdruk-
verschillen rond het huis. Deze 
luchttoevoerkanalen moeten echter 
al bij het concept voorzien zijn. Bij 
bestaande woningen is dat meestal 
onmogelijk en daarom maakt men 
een gevelopening. Zo riskeert men 
echter dat de luchtstroom de be-
woners stoort of dat de rookgassen 
niet op de juiste manier worden 
afgevoerd. Zeker bij sfeertoestellen 
is het soms nodig om een rookgas-
afzuigventilator te plaatsen.  

 Doorvoeren 
 Om de brandveiligheid van rook-
gaskanalen te garanderen, is een 
omkokering van hittebestendig 
plaatmateriaal bestand tegen 
600 °C noodzakelijk. Op elke 
verdieping moeten aan de onder- 
en bovenzijde van de omkokering 
ventilatieopeningen worden aan-
gebracht voor de luchtinlaat en 
de luchtuitlaat. Op die manier is 
warmteophoping in de koker 
onmogelijk. De koker moet worden 
doorgetrokken tot tegen het dak 
(zie figuur 6).  

 Bij een doorgang in een betonnen 
vloer moet u een luchtspouw 
voorzien tussen het beton en het 
afvoerkanaal. Bij een doorgang 
door een houten vloer moet de 
koker volledig door de houten vloer 
doorlopen. Bovendien moet die 
koker ook nog eens op de plaats 
van de doorgang omgeven zijn 
door isolatie en een luchtspouw 
van 5 cm    (zie figuur 7).

fi guur 5 
Breng een verlaagd plafond in de schouw aan. 

 De troeven van 
een prefab cascadesysteem 

GEBUNDELDE 
KRACHTEN
 In grote gebouwen of waar meer dan een gemiddelde warmtebehoefte is, 
kiest men soms voor de cascadeopstelling waarbij meerdere cv-ketels 
parallel worden ingeschakeld. In plaats dat de installateur zelf zo’n opstel-
ling samenstelt, zijn er cascadesystemen op de markt die als één geprefa-
briceerde set worden geleverd. Zo’n ‘als eenheid gekeurd systeem’ heeft 
enkele specifieke eigenschappen.  

Verlaagd plafond

Lucht- en warmteafvoer 
omkasting

Warmteafvoer 
gashaard

Luchttoevoer

Luchtspouw 50 mm

Omkokering van onbrandbaar materiaal

Houten vloerconstructie

Enkelvoudig materiaal & concentrisch materiaal

25

Luchtspouw 50 mm

Isolatiemateriaal 25 mm onbrandbaar

fi guur 7 
De luchtspouw moet voorzien zijn, zowel bij een doorgang in een betonnen als in een houten vloer.

Luchtspouw 50 mm

Enkelvoudig materiaal & concentrisch materiaal

Betonnen vloerconstructie

Omkokering van onbrandbaar materiaal

fi guur 6 
 Maak twee ventilatieopeningen 
in de omkokering op iedere 
verdieping.  



 | 76 | september 2012

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.

 Is een gaskachel zinvol in een 
lage-energiewoning? 
 J.-L. Stavaux: In vergelijking met een 
centrale verwarmingsinstallatie of een 
warmtepompsysteem biedt individuele 
verwarming onmiskenbaar voordelen: 
de aankoop- en installatieprijs zijn 
duidelijk lager en het onderhoud is 
goedkoper dan dat van een verwar-
mingsketel. Daarnaast is er geen 
sprake van distributieverliezen en 
lange opwarmtijden zoals bij cv-ketels; 
een individueel verwarmingstoestel 
geeft onmiddellijk warmte. Een 
verwarming met gaskachels beant-
woordt op alle vlakken aan de verwar-
mingsdoelstelling van een gerenoveer-

de woning met weinig warmteverlies 
die door de bewoner recentelijk goed 
geïsoleerd werd.  
   
 Wat is het doorslaggevend verkoop-
argument voor een gaskachel? 
J.-L. Stavaux:  De prijs. Een gascon-
vector is de goedkoopste verwar-
mingsinvestering, zeker als je weet 
dat de belastingaftrek voor centrale 
verwarmingsinstallaties eind 2011 is 
afgeschaft. Kleinhandelaars spelen 
daarop in en pakken geregeld uit met 
prijsacties.  
 
Is het mogelijk om een lage-energie-
woning te verwarmen met een 
combinatie van een kachel en 
balansventilatie?  
J.-L. Stavaux:  Een moderne lage-
energiewoning die uitgerust is met 
balansventilatie met warmteterug-
winning kan verwarmd worden met 
enkele convectoren. Het is in dat geval 
belangrijk dat de configuratie door 
vaklui ontworpen en geïnstalleerd 
wordt, rekening houdend met de 
gegeven context. Zo kan een ventila-
tiesysteem B, C of D gecombineerd 
worden met gesloten convectoren 
type C 1 , C 3 , C 5  of C 9 . De combinatie van 
open gaskachels of –haarden en 
gebouwventilatiesystemen B, C of D is 
echter zeker af te raden omdat deze 
elkaars werking verstoren.  

 GASKACHELS: 
VOORDELIG EN PERFORMANT 

business

 Maak een gedetailleerde offerte 
 Of het nu om een compleet nieuwe 
installatie gaat of om een kleine 
herstelling: de klant weet graag vooraf 
waar hij aan toe is. Geef daarom de 
nodige uitleg bij de voorgestelde 
oplossing. Maak een realistische 
inschatting van alle kosten: werkuren, 
onderdelen, enzovoort. Stel liefst een 
gedetailleerde offerte op, zodat de 
klant een duidelijk zicht krijgt op de 
kosten van de ingreep en de timing 
van de werkzaamheden. Het heeft 
echt geen zin de klant een oplossing 
voor te stellen waarvan je zelf al weet 
dat ze naderhand wellicht meer zal 
kosten of meer tijd zal vragen. Je 
creëert er alleen maar onrealistische 
verwachtingen mee.  

 Leef de gemaakte afspraken na 
 Heeft de klant de offerte aanvaard, 
zorg er dan voor dat je de gemaakte 
afspraken ook waarmaakt. Uiteraard 
kan het gebeuren dat je de planning 
moet bijsturen. In dat geval zal de 
klant het appreciëren wanneer je hem 
of haar vooraf verwittigt en ook open 
en eerlijk uitlegt waar de vertraging 
aan te wijten is. Niets zo slecht voor 
de klantentevredenheid als een 
installateur die zijn spreekwoordelijke 
kat stuurt. Ook al is het geleverde 
werk daarna van een onberispelijke 
kwaliteit, met de tevredenheid van die 
klant komt het nooit meer goed.  

 Laat de werkplek netjes achter 
 Natuurlijk kun je geen omelet bakken 
zonder een ei te breken. Dat weet de 
klant heus ook wel. Net daarom zal hij 
het extra appreciëren wanneer de 
installateur niet nodeloos het hele 
huis vuilmaakt. Probeer altijd zo 
netjes mogelijk te werken, ook al is dat 
vaak erg moeilijk. Neem verpakkings-
materiaal en ander afval weer mee en 
vraag de klant of je de werkplek snel 
even mag vegen. Het is een eenvoudig 
gebaar, maar het draagt sterk bij tot 
de tevredenheid van de klant. Dat is 
immers wat de klant van een installa-
teur verwacht: kwalitatief hoogstaan-
de oplossingen – en proper werk.  

 Overtref de verwachtingen 
 Klantentevredenheid is één zaak, 

klantentrouw nog een andere. Wan-
neer je een uitstekende service 
verleent, levert dat tevreden klanten 
op. Er bestaat een eenvoudige manier 
om van die tevreden ook trouwe 
klanten te maken. Klantentrouw 
ontstaat wanneer je er als leverancier 
in slaagt de verwachtingen van de 
klant te overtreffen. De kunst bestaat 
er dus niet alleen in correct in te 
spelen op de behoefte van de klant, 
maar daarbij nog net dat tikkeltje 
extra te leveren. Eigenlijk is het heel 
eenvoudig: beloof net iets minder dan 
je zelf haalbaar acht. Wanneer een 
project goedkoper is en sneller 
opgeleverd is dan beloofd, dan levert 
dat gegarandeerd een trouwe klant op.  

      

 ZO KRIJG JE TEVREDEN 
KLANTEN 
 Goede mond-tot-mondreclame is in onze sector goud waard. Daarom blijft het nastreven van klantentevredenheid 
een belangrijk aandachtspunt. Dat is niet altijd gemakkelijk, want die tevredenheid kan van heel veel verschillende 
factoren afhangen. Voor de ene klant primeert snelheid, voor de andere dat de installateur zo netjes mogelijk werkt. 
Hoe zorg je voor tevreden klanten? Cerga.news zet enkele tips op een rij.    

 Dankzij hun aantrekkelijke aankoop- en installatieprijs en hun vermogen om kleinere ruimtes snel op te warmen, 
zijn gaskachels een geknipte oplossing die door meer en meer consumenten overwogen wordt. Met zijn 130-jarige 
bestaan kan het bedrijf Jordan uit Jumet op dit vlak bogen op een unieke ervaring. Jean-Luc Stavaux, directeur 
van het bedrijf, licht toe in welke gevallen een gaskachel het best tot zijn recht komt.  

Jean-Luc 
Stavaux (37 jaar)

 Deze ingenieur van opleiding is een 

tiental jaar werkzaam geweest in de 

voedingsmiddelensector.  

 Hij volgt nu zijn vader op in het 

bedrijf Jordan en wijdt zich aan zijn 

gezin en de leiding van zijn bedrijf.  

Fabrikanten van haarden en kachels 
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 Met de steun van de aardgassector 
bieden Natuurpunt en Natagora hun 
leden een gratis wandel- en fietsgids 
aan. De gids bevat alle praktische 
informatie over de ‘aardgasroutes’. 
Dat zijn de routes die mee dankzij 
de aardgassector voor het publiek 
worden opengesteld.  
   
 Natuurpunt is een vereniging voor 
natuurbehoud, actief in Vlaanderen. 
Natagora doet hetzelfde in Franstalig 
België. De hoofdactiviteit van de 
verenigingen bestaat uit natuurbe-
scherming. In nauwe samenwerking 
met overheden, landbouwers en 
omwonenden ondernemen ze actie om 
natuurgebied veilig te stellen. Natuur-
punt en Natagora doen dat onder 
meer door natuurgebied aan te kopen. 
Om iedereen zo veel mogelijk van de 
natuur te laten genieten, stellen ze de 
aangekochte en gehuurde natuur-
domeinen maximaal open voor het 
grote publiek.  
   
 Aardgasroutes 
 Ook de aardgassector heeft oog voor 
de natuur. De voorbije jaren hebben de 
aardgasfederatie KVBG en Synergrid 

(de federatie van de netbeheerders 
van elektriciteit en aardgas) de nodige 
middelen vrijgemaakt voor Natuurpunt 
en Natagora. Met de bijdrage van de 
aardgassector hebben de verenigingen 
het project ‘Natuur voor iedereen’ 
gerealiseerd. De bedoeling is daarbij 
het grote publiek in contact te brengen 
met de natuur via de openstelling van 
natuurgebieden. Concreet leverde de 
samenwerking in Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel liefst 66 zogenaamde 
aardgasroutes op: wandel- en fietsrou-
tes in natuurgebieden, die daarbij van 
de nodige wegwijzers en infoborden 
werden voorzien. De routes zijn 
makkelijk te herkennen. Op de weg-
wijzers prijkt het aardgas-logo.  
   
 De samenwerking kadert in het beleid 
van de sector waarin respect voor het 
milieu hoog in het vaandel gedragen 
wordt. Van alle fossiele brandstoffen is 
aardgas immers de minst milieubelas-
tende. De aardgasgebruiker stoot 25 % 
minder CO
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  uit dan de gebruiker van 

andere fossiele brandstoffen. Bij de 
verbranding komt geen roet vrij. En 
ook maar weinig stikstof, waardoor 
aardgas geen zure regen veroorzaakt.  

 Intussen bestudeert de sector ook de 
mogelijkheid om biomethaan, gezui-
verd biogas dat ontstaat door de 
afbraak van organisch afval, te 
injecteren in het aardgasnet.  
 Het project van de aardgasroutes helpt 
Natuurpunt en Natagora alvast om de 
Belgische natuurgebieden concreet 
open te stellen voor iedereen.  
   
 
Volg de gids!  
 Met de steun van de aardgassector 
hebben Natuurpunt en Natagora 
een wandel- en fietsgids samen-
gesteld waarin alle aardgasroutes 
terug te vinden zijn. De verenigin-
gen schenken de gids 
gratis aan hun leden. 
Ook Cerga.news mag 
twintig exemplaren 
van de gids weg-
geven. Interesse? 
Stuur dan een 
mailtje naar 
cerga@cerga.be.  

WIN 
1 VAN DE 20 
WANDEL- EN 
FIETSGIDSEN

BLUNDER in beeld

GENIET VAN DE NATUUR DANKZIJ 
DE AARDGASROUTES

 Hoewel het werk met uitstekende materialen en zelfs op een verzorgde manier werd 
uitgevoerd, is dit ronduit een miskleun.  
 Bij het vervangen van de ketel heeft de installateur het bestaande rookafvoerkanaal 
gebruikt. Helaas is de rookgasuitmonding van de nieuwe ketel veel hoger dan die van de 
oorspronkelijke ketel. In plaats van een opening in het afvoerkanaal te maken, heeft de 
installateur een soort sifon gecreëerd. Jammer, want de rookgassen kunnen hierdoor niet 
de natuurlijke trek volgen. Bovendien zal zich in het onderste deel onvermijdelijk condens 
ophopen waardoor de rookgasafvoer nog meer wordt verhinderd. Nico Braeckman uit De 
Pinte ontvangt voor het toesturen van dit beeld een Bongo Gastronomie.  

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 GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro). Opgelet, voor publicatie hebben wij een 

hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.




