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Hoe een grote energiebehoefte 
voor sanitair warm water combi 
neren met een kleine behoefte 
voor ruimteverwarming?
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2015 is het jaar waarin de overheid de 
EPBregelgeving aanscherpt. De regels 
bedoeld om het gebouwenpark energie
zuiniger en milieuvriendelijker te maken, 
wijken af tussen de gewesten en ook de 
timing verschilt. 
In Vlaanderen en Brussel gelden de nieuwe 
eisen al sinds 1 januari 2015. 
Een belangrijke nieuwigheid in Vlaanderen is 
het invoeren van eisen voor een ingrijpende 
energetische renovatie. We spreken van een 
ingrijpende energetische renovatie wanneer 
de technische installatie volledig wordt 
vervangen en minstens 75% van de 
bestaande en nieuwe scheidingsconstructies 
die grenzen aan de buitenomgeving wordt 
geïsoleerd. Het Epeil mag in dat geval niet 
hoger zijn dan E90. 
Bij andere renovaties waarvoor een 
stedebouwkundige vergunning of melding 
vereist is, worden in Vlaanderen voortaan
ook eisen gesteld aan het verwarmings
systeem. Voor gasvormige en 
vloeibare brandstoffen geldt een 
minimaal installatierendement van 
84% (Hs). 
In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest hebben sinds begin dit 
jaar de door de passiefnorm 
geïnspireerde eisen hun intrede 
gedaan. Deze gelden zowel voor 
nieuwe eenheden als voor met 
nieuw gelijkgestelde eenheden. Met 
nieuw gelijk gestelde eenheden zijn 
eenheden die over meer dan 75% van 
hun verliesoppervlakte gerenoveerd 
worden en waarvan alle technische 
installaties vervangen worden. 
In Wallonië worden de nieuwe EPB

regels pas vanaf 1 mei bindend. Vanaf dan 
wordt ook daar het begrip ‘belangrijke 
renovatie’ ingevoerd. Wat wel al nieuw is 
sinds 1 januari, is dat voortaan net zoals in 
de andere gewesten de EPBscore vermeld 
dient te worden in de publiciteit voor de 
verkoop of verhuur van een gebouw. 

 In deze trend naar energiezuiniger wonen 
vraagt juist de productie van sanitair warm 
water extra aandacht. Het technisch dossier 
in dit nummer toont dan ook hoe lage 
vermogens te rijmen zijn met de toenemen

de vraag naar comfort op het vlak van 
sanitair warm water. Daarmee wordt 
meteen ook bevestigd dat de technici

teit van het vak almaar toeneemt. 
We zijn dan ook opgetogen dat 
ook het aantal Cergainstallateurs 
stijgt: sinds 2011 is ons ledenaan
tal met 9,5% gestegen. Logisch, 
het Cergalabel blijft immers het 
uithangbord van de goed 
geïnformeerde en goed  
opgeleide gastechnicus. 

Veel leesplezier,

Kurt Goolaerts
Technisch expert Cerga

 In de trend naar energie
zuiniger wonen vraagt de 
productie van sanitair warm 
water extra aandacht.

ENERGIEZUINIGER EN 
TECHNISCHER
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dossier

Energetische balans
De opslagcapaciteit van de boiler en 
het vermogen van de ketel moeten 
goed afgestemd zijn op de warmwater
behoefte van de klant. Om te bereke
nen hoeveel kWh nodig is om het 
gevraagde tapcomfort te behalen, gaan 
we uit van de energetische balans, die 
er in formulevorm als volgt uitziet: 
Epu ≤ Es+Ep 
Of in mensentaal: de verbruikte 
energie (Epu) die de gebruiker aftapt, 
moet steeds kleiner of gelijk zijn aan 
de opgeslagen energie (Es) in de boiler 
of opslagtank vermeerderd met de 
geproduceerde energie (Ep) door de 
brander of warmtewisselaar. Wanneer 
de gebruiker aftapt, zal de thermo
staat op een bepaald moment aan de 
ketel vragen om bij te springen. Met 
een klassieke boiler wacht de gebrui
ker al na tien minuten een onaange
name ervaring. Wanneer Epu groter 
wordt dan de som van Es en Ep zal het 
sanitair warm water uiteindelijk de 
beoogde temperatuur niet meer halen 
en krijgt dochterlief die graag 
een kwartier of langer van haar 
douche geniet, uiteindelijk koud water. 

Configuratie volgens de behoeften
Als installateur baseer je je doorgaans 
op de richtlijnen van de fabrikant of 
zijn vertegenwoordiger. Met de 
tabellen hiernaast, kan je zelf de 
meest geschikte configuratie bepalen. 
Hiervoor is het essentieel de behoefte 
van de klant goed te kennen. Ver
onderstel dat de klant zowel een 
regendouche als een bad wil laten 
installeren in zijn nieuwe badkamer. 
Dan is het belangrijk te weten of het 
gezin de regendouche en het bad 
simultaan of afwisselend wil gebrui
ken. Bovendien moet je weten hoe 
groot het debiet van de regendouche 
in kwestie is. Kiest de klant een 
douche met een debiet van 30 liter 

per minuut, dan zal er tijdens een 
gemiddelde douchetijd van 10 minuten 
300 liter warm water door de douche
kop stromen. 
In dit voorbeeld willen we dus 300 li
ter warm douchewater verbruiken, dat 
aan de boiler vertrekt aan 45 °C. Onze 
ketel heeft een vermogen van 18 kW. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat je 
met een klassieke boiler een opslag 
van 250 liter nodig hebt voor één 
douchebeurt. Een zuivere doorstro
mer van 18 kW levert slechts 74 liter 
warm water aan 45 °C op in 10 minu
ten, terwijl de klant 300 liter nodig 
heeft. De systemen die vroeger de woningen 

verwarmden hadden een vermogen 
van 15 tot 30 kW. Vandaag spreekt 
men in nieuwe passiefwoningen van 3 
en in lageenergiewoningen van 5 tot 
10 kW. Zelfs bij renovatie is het 
mogelijk om met een installatie van 
15 kW aan de volledige behoefte te 
voldoen. Door het lage energiever
bruik voor verwarming zal de energie
behoefte voor de productie van 
sanitair warm water al snel de helft of 
meer van de totale warmtevraag 
innemen. 
Vroeger werd bij gasinstallaties 
sanitair warm water meestal gepro
duceerd via een doorstromer. Deze 
toestellen hadden voor een gezin een 
groot vermogen nodig: van 25 tot 
35 kW. Vandaag zijn er op de markt 
moderne condensatieketels die een 
groter vermogen voor sanitair warm 

water reserveren. Toch heeft de trend 
naar lage vermogens heel wat 
gevolgen voor de productie van 
sanitair warm water. Het is bijvoor
beeld onmogelijk om met thermische 
zonnepanelen of met een warmte
pomp met laag vermogen het 
principe van een doorstromer te 
realiseren. Ondanks de verschillende 
opwekkingsrendementen blijft het 
meestal toch financieel interessant 
om te werken met slechts één 
warmteproductiesysteem dat instaat 
voor verwarming en sanitair warm 
water. 

Klein vermogen, grote opslag
De vuistregel voor de oplossing is 
eenvoudig: hoe kleiner het vermogen 
voor de productie van sanitair warm 
water, hoe groter de opslagcapaciteit 
moet zijn. Bovendien neemt de 

behoefte aan sanitair warm water 
almaar toe, in tegenstelling tot 
verwarming. Klanten vragen om een 
regendouche of wensen de luxe van 
een bubbelbad. Soms willen ze zelfs 
de twee gelijktijdig laten werken. Dit 
vraagt om installaties met een enorme 
opslagcapaciteit. 
Op de markt van de huishoudelijke 
toestellen onderscheiden we twee 
boilersystemen voor sanitairwarm
waterproductie. De klassieke boiler 
(figuur 1) haalt zijn warmte uit een 
ingebouwde spiraal. Het tweede type 
is een opslagtank waarvan de warmte 
afkomstig is van een aparte, in de 
ketel geplaatste, platenwarmtewisse
laar (figuur 2). Deze laatste is meestal 
uitgerust met twee voelers om sneller 
weer in werking te treden bij een 
warmwaterafname. 

GEEN KOUDE DOUCHE  
bij lage-energie- en passiefwoningen

De tendens naar lage-energie- en passiefwoningen leidt tot verwarmings installaties met een erg klein vermogen. 
Hierdoor kan de energiebehoefte voor het verwarmen van tapwater groter worden dan de energiebehoefte voor 
ruimteverwarming. Om te vermijden dat dit een koude douche oplevert voor de tweede persoon die in de cabine 
stapt, vraagt dit toch wel enig denk- en rekenwerk. 

Figuur 2 Condensatieketel met  
ondergebouwde opslagtank (met 
aparte warmtewisselaar). 

Figuur 1 Condensatieketel met onder
gebouwde boiler (met ingebouwde 
opwarmingsspiraal). 
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Inhoud in liter Pn generator in kW (zie figuur 1)

10 14 16 18 26

30 42 46 47 49 56

50 65 69 70 72 78

80 100 103 105 106 113

120 145 149 150 152 158

150 186 189 191 193 199

200 245 249 250 252 258

250 312 315 317 318 325

300 372 376 377 379 386

400 522 526 527 529 536

500 651 654 656 658 664

Klassieke boiler met opwarmingsspiraal (60 °C) – tapdebiet @ 45 °C in 10 min. 

Inhoud in liter Pn generator in kW (zie figuur 2)

10 14 16 18 26

30 66 77 83 89 112

50 91 102 108 114 137

80 128 140 145 151 174

120 183 194 200 206 229

150 222 233 239 244 267

200 286 297 303 309 332

250 350 362 367 373 396

300 414 426 432 437 460

400 543 554 560 566 589

500 672 683 689 694 717

Warmtewisselaar + opslagtank (60 °C) met 2 voelers (1 onder en 1 boven) –  
tapdebiet @ 45 °C in 10 min. 

Pn generator in kW

10 14 16 18 26

liters @ 35 °C 57 80 92 103 149

liters @ 40 °C 48 67 76 86 124

liters @ 45 °C 41 57 65 74 106

Zuivere doorstroming: liters in 10 min. 
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Opwarmingstijd berekenen
Hoe lang duurt het vooraleer de boiler 
of de combinatie warmtewisselaar/
buffertank opnieuw is opgewarmd? 
Het antwoord verschilt al naargelang 
de situatie. 
De minst voorkomende situatie is wan
neer het water in de boiler helemaal 
koud is, 10 °C. Dit is het geval wanneer 
de boiler voor het eerst opstart. 
Hierbij moet het water 50 °C extra 
opgewarmd worden, want 60 °C  
10 °C = 50 °C. 
De meest gebruikelijke situatie is 
wanneer de ketel het water in de boiler 
bijverwarmt tijdens of na een tapbeurt. 
In deze situatie baseren we ons op de 
gemiddelde resttemperatuur van 20 à 
30 °C voor de volledige inhoud van de 
boiler. De boilerthermostaat of voeler 
zal vanaf +/ 25 °C de ketel/laadpomp 
inschakelen. Uiteraard is dit ook 
afhankelijk van het tapdebiet tijdens 
de piekafnamen. Hier is het tempera
tuurverschil 60 °C  25 °C = 35 °C. 
Om verder te gaan in dezelfde 
voorbeeldsituatie: hoe lang duurt het 
voordat een tweede gebruiker 
opnieuw 10 minuten van een warme 
douche kan genieten? De inhoud van 
de boiler is 300 liter en de ketel heeft 
een vermogen van 18 kW. 

In dit voorbeeld:

Situatie 1: koude opstart 

300 x 50 x 69,78 
= 58 minuten 

18 x 1.000

Situatie 2: bijverwarmen

300 x 35 x 69,78 
= 41 minuten 

18 x 1.000

De 41 minuten is de tijd die de boiler 
nodig heeft om weer 60 °C te berei
ken om dezelfde piek aan te kunnen. 

Welk sanitairwarmwaterprincipe 
kiezen?
Bij de keuze moet men de voor en 
nadelen afwegen. 
 
Doorstromer
Wanneer de piekbehoefte en het 
comfort – denk maar aan de tempera
tuurschommelingen – niet de voor
naamste criteria zijn, kan een door
stromer goed werk leveren. Bij kleine 
aftapbeurten is het een economisch 
verantwoorde keuze. Om het energie
verbruik te beperken, wordt de 
doorstromer bovendien het best 
centraal opgesteld ten opzichte van  
de aftappunten. 

Klassieke boiler
De goed geïsoleerde klassieke boiler 
geeft meer mogelijkheden bij een 
hogere piekafname, om bijvoorbeeld 
een bad in 10 minuten te vullen of om 
het debiet te verzekeren van een 
vorstelijke douchepartij. Bovendien 
laat dit type boiler toe om met 
meerdere tappunten via één circulatie
leiding te werken. Met een slim 
uitgekiend en goed geïsoleerd sanitair
warmwaterleidingnet kan voor 
huishoudelijk gebruik de circulatie– 
leiding zelfs weggelaten worden. Elke 
boiler heeft echter stilstandsverliezen. 
Deze verliezen nemen toe naarmate de 
boiler groter wordt. De kostprijs van de 
apparatuur ligt hoger dan bij een 
doorstromer, net zoals de plaats die 
ingenomen wordt door de installatie. 

Warmtewisselaar met opslagtank
Dit is een combinatie van de twee 
vorige systemen, die wel de voordelen 
meeneemt, maar niet de nadelen. Het 
is een duurdere oplossing dan een 
doorstromer. Met een condenserende 
ketel kan dit systeem met een aange
paste regeling het sanitair warm water 
tot 60 °C in condenserende fase 
produceren. 
 
Belangrijk blijft de analyse van de 
situatie. Hiervoor is een goed gesprek 
met de klant noodzakelijk. Hou 
rekening met het comfort dat de 
gebruiker wenst en met het type van 
gebruikstoestellen die hij op het oog 
heeft. Hoe wordt het dagverbruik 
verdeeld? Wil de klant het bad en de 
douche samen gebruiken? Wil hij het 
bad vullen in 10 minuten of is hij ook 
tevreden met een kwartier? Kies het 
systeem niet op basis van situaties die 
slechts enkele keren per jaar plaats
vinden. Zet de besproken cijfers 
samen met de offerte op papier. Dit 
bespaart pijnlijke discussies achteraf.

dossier

 Welk sanitairwarmwaterprincipe de  
beste keuze is, hangt af van de behoeften 
van de gebruiker.

interview

In Beersel staat de naam Merckx & Co voor drie generaties vakmanschap. De vader van Roland startte de zaak in 
de jaren 60 en ondertussen maakt ook zoon Kevin deel uit van het bedrijf. Ervaring genoeg om even te polsen naar 
de evolutie van de techniek voor sanitairwarmwatervoorziening in combinatie met lage vermogens. 

DRIE GENERATIES VAN  
VERTROUWEN

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.

Roland Merckx (56)
Genieten: relaxen in de jacuzzi en 

lekker gaan eten in het weekend.

Ergeren: als klanten mij op de vingers 

blijven kijken.

Concurrentie van zoon: nooit, sommige 

dingen kan hij zelfs beter dan ik en zo 

hoort het.

Motto: een dag niet geleerd is een 

verloren dag.

Om de opwarmingstijd te berekenen, gebruik je de volgende formule: 

inhoud boiler in liter x temperatuurverschil x 69,78* 
= minuten opwarmingstijd

vermogen generator Pn (kW) x 1.000

* 69,78 is een constante omzettingsfactor. 69,78 = 60 (minuten) x 1,163 (= massawarmte van 
water in Wh per °C per liter). 

Welke evolutie ziet u bij uw klanten 
in het verbruik van sanitair warm 
water?
R. Merckx: Ik heb ondertussen zowat 
alle tendensen zien komen en gaan. 
Als vakman moet je uiteraard steeds 
uptodate blijven. Wij werken steeds 
meer met grote buffervaten voor 
sanitair warm water. Dat gaat van 
300 liter en meer, afhankelijk van de 
behoefte en wat de klant wil spende
ren. Er zijn klanten met een beperkt 
budget, maar er zijn ook voldoende 
mensen die gerust meer willen 
investeren in topkwaliteit. 

Hoe weet u wat de klant precies 
nodig heeft? 
R. Merckx: Uiteraard moet je eerst 
bij de mensen thuis gaan kijken. 
Zopas ben ik ergens geweest waar ze 
een oude stookolieketel hadden en 
een boiler. De installatie was verou
derd en omdat het gezin uitbreidt, 
hebben ze behoefte aan meer 
sanitair warm water. Het voorstel is 

een gascondensatieketel met een 
zonneboiler in combinatie met een 
lucht/water warmtepomp voor het 
sanitair. Het is trouwens een al– 
gemene tendens dat de vraag naar 
sanitair warm water toeneemt. Ik 
baseer me voor de verwarming op  
de totale oppervlakte van de woning. 
Voor het sanitair warm water bekijk 
ik de toestellen die de klant wil 
aansluiten en het aantal personen 
dat er gebruik van zal maken. 
Wanneer ze het hebben over een 
regendouche moet je uitkijken, want 
die douches variëren enorm in 
debiet. Ik laat de mensen eerst rustig 
kiezen welke toestellen ze willen. 
Daarna bekijk ik hoe we dit technisch 
kunnen realiseren met het juiste 
vermogen en de juiste boiler. Soms 
zal ik de oplossing uiteraard ook 
bespreken met de leverancier. 

Welke gevolgen heeft dit voor de 
keuze van de boiler?
R. Merckx: We evolueren naar kleinere 

ketelvermogens en grotere boilers. Dat 
betekent dat er ook voldoende ruimte 
moet worden voorzien. Een boiler van 
300 liter meet 70 cm diameter en is 
doorgaans 1,80 meter hoog. Die kan 
net door een deur en ook het gewicht 
is niet min. Wij dragen die met vier 
personen de trap op. Je kan eventueel 
ook twee boilers van 150 liter parallel 
plaatsen, maar die oplossing is duurder 
en de werking is niet zo goed als één 
van 300 liter. 

Is uw advies bij nieuwbouw anders 
dan bij renovatie?
R. Merckx: Bij renovatie is het 
vermogen van de cv doorgaans groter. 
Daar beschik je meestal nog altijd over 
10 à 15 kW. Wanneer je bij nieuwbouw 
de voorschriften volgt, kom je uit bij  
3 tot 10 kW. Dit betekent dat je bij 
renovatie een grotere ketel kunt 
plaatsen en een kleinere boiler dan bij 
nieuwbouw. 
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Aandachtspunten
l  Het is niet toegelaten om een 

C9toestel aan te sluiten op een 
schoorsteen die voorheen werd 
gebruikt voor de rookgasafvoer 
van een toestel op vaste of 
vloeibare brandstof (hout, kolen, 
pellets of stookolie).

l  In de koker die dienstdoet voor de 
luchttoevoer, mogen naast de 
rookgasafvoerkanalen geen 
andere leidingen of kabels worden 
aangebracht.

l  Zorg dat de aansluiting op de 
koker dicht is.

l  Ten slotte moet u nakijken of de 
koker in goede staat is vooraleer u 
hem gebruikt om luchttoevoer en/of 
rookgasafvoerkanalen in te plaatsen. 
Bovendien moet u controleren of de 
luiken en openingen van de koker 
goed zijn afgedicht.

l  Aansluit en afvoerkanalen in 
kunststof zijn niet toegelaten 
binnen in een gebouw zonder 
uitwendige bescherming door een 
brandwerend omhulsel.

voorbeeld. In een bestaand kanaal van 
20 x 20 cm zijn twee tuberingen van 
Ø 80 geplaatst. 
Hieronder vindt u de diameters van 
polypropyleen flexibele tuberingen: 

Grafische methode
Voor de grafische methode maakt u 
een tekening op schaal met de 
binnenafmetingen van het kanaal en 
de werkelijke buitendiameter van de 
tuberingen. Op die manier merkt u op 
het zicht of er voldoende tussenruim
te is om de toevoer van de verbran
dingslucht te verzekeren. 

De ruimte in de koker die niet wordt 
ingenomen door het rookgasafvoer–
kanaal dient bij C9toestellen voor de 
luchttoevoer naar het toestel. De 
regelgeving legt op dat de oppervlakte 
van de kokerdoorsnede verminderd 
met de som van de oppervlaktes van 
de doorsneden van de aangebrachte 
kanalen, over de hele lengte voldoen
de groot moet zijn om verse verbran
dingslucht aan te voeren. De vuistregel 
die hiervoor gehanteerd wordt, bepaalt 
dat de beschikbare oppervlakte voor 
de luchttoevoer minstens 1,5 maal de 
som van de nuttige oppervlakte van de 
rookgaskanalen moet zijn. 

Berekening
Om te bepalen of de vrije ruimte 
voldoende groot is, bestaan er twee  
berekeningswijzen. 

Rekenkundige methode 
We illustreren de rekenkundige 
methode aan de hand van een 

businesspraktijk

SCOREN MET UW WEBSITE
Uw bedrijfswebsite is uw online visitekaartje. Maar de ene website is de andere niet. Sommige sites 
zijn zo onduidelijk, onoverzichtelijk en onaantrekkelijk dat de bezoeker liefst zo snel mogelijk wegklikt. 
Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers uw site willen verkennen en met u contact willen opnemen?

De gemiddelde surfer wordt afge
schrikt door te lange en te drukke 
pagina's. Beperk u dus tot de essentie 
en laat de bezoeker zelf beslissen of 
hij verder wil gaan met de ‘lees 
meer’knop. Bezoekers zijn meestal 
op zoek naar een antwoord op de 
vraag: 'wat doet u en wat kunt u mij 
bieden?’ U mag grote of technische 
uiteenzettingen plaatsen, maar dan 
het best ergens op een subpagina. 
Voorzie voldoende mogelijkheden 
voor opvolgacties voor de bezoekers: 
hun contactgegevens achterlaten, 
een product of dienst uitproberen.  
En natuurlijk moet uw contactinfo 
makkelijk vindbaar zijn!

10 tips voor een wervende 
website
De eerste indruk van een site wordt al 
in de eerste 10 seconden gevormd. 
Zorg er dus voor dat deze meteen de 
juiste is:
 
• Tip 1. Beperk de tekst. Beperk u tot 

ongeveer het equivalent van een 
A4pagina, zo'n 500 woorden dus. 
Deel de tekst in korte paragrafen in 
en gebruik tussentitels. 

• Tip 2. Hou het uniform. Beperk het 
aantal lettertypes (maximaal 3) en 
de verschillende groottes (maxi
maal 3) om het zo rustig mogelijk 
te houden. Kies daarbij voor een 
goed leesbaar lettertype. 

• Tip 3. Hou het eenvoudig. Beperk 
het aantal menuitems (5 à 7) en 
zet die duidelijk maar niet te groot 
bovenaan of opzij. Vermijd schreeu
werige animaties, welkomstgelui
den en popups. Niets jaagt een 
bezoeker sneller weg. 

• Tip 4. Gebruik externe links 
zorgvuldig. Beperk het aantal 

externe links maar maak ze wel 
duidelijk (andere kleur en/of 
onderlijnen). Zie erop toe dat de 
links in een nieuw venster openen 
zodat de bezoeker op uw pagina 
blijft. 

• Tip 5. Zorg dat uw site snel laadt. 
Plaats niet te veel zware foto’s, 
video’s of flashanimaties op uw 
website. Als uw pagina niet in een 
paar seconden laadt, is de kans 
groot dat de bezoeker vroegtijdig 
uw website zal verlaten. 

• Tip 6. Maak uw site toegankelijk. 
Let erop dat hij werkt in verschil
lende browsers, zoals Internet 
Explorer, Google Chrome, Firefox en 
Safari. Ga ook na hoe de site laadt 
op smartphones en tablets. 
Moderne websites zijn responsive. 
Dat betekent dat de vormgeving 
zich visueel aanpast aan het 
apparaat waarop de site wordt 
getoond. 

• Tip 7. Gebruik tags. Tags zijn 
sleutelwoorden die een korte 

omschrijving van een tekst geven. 
Via Google worden ze opgepikt, 
zodat uw site meer kans maakt om 
bovenaan terecht te komen in de 
zoekresultaten van Google. 

• Tip 8. Actualiseer uw site. Google 
houdt van 'vers' materiaal. Zelfs 
kleine aanpassingen houden uw 
website hoger in de zoekresultaten. 

• Tip 9. Elke mening telt. Opinies of 
blogs kunnen soms het verschil 
maken tegenover de concurrentie. 
Bovendien scoort u ermee op 
Google. Het vraagt wel wat tijd om 
op alle reacties te reageren. 

• Tip 10. Gebruik social media. 
Tegenwoordig zijn social media, 
zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, 
niet meer weg te denken. Voeg dus 
een knop toe om te linken naar 
deze sociale media. U zult verbaasd 
zijn hoeveel extra bezoekers dit kan 
opleveren. 

De grootte van de luchttoevoer bij C9-toestellen

IN DE KOKER
Bij de installatie van toestellen type C9 plaatst men één of meer rookgasafvoerkanalen in een koker en gebruikt 
men de resterende vrije ruimte tussen de tubering(en) en de koker voor de toevoer van verbrandingslucht naar elk 
van de aangesloten toestellen. Hoe groot moet de koker in kwestie in dat geval zijn?

C9 met star of flexibel afvoerkanaal.

Bij tuberingen groter dan 100 mm moet de 
tussenruimte minstens 30 mm bedragen.

Bij tuberingen met een diameter 
t.e.m. 100 mm moet er onderling 
minstens 20 mm tussenruimte zijn. 

Nominale  
Ø (mm) 

Binnen Ø  
of Øi (mm)

Buiten Ø  
of Øe (mm)

60 54 69

80 81 98

100 101 118

130 130 147

• binnenoppervlakte tubering:  
  π x Øi2 

=
 3,14 x 812 

= 5.153 mm2

         4         4
➔  totaal binnenoppervlakte van de  

2 tuberingen:  
5.153 mm2 x 2 = 10.306 mm2

• buitenoppervlakte tubering: 

➔  totaal buitenoppervlakte van 
de 2 tuberingen:  
7.543 mm2 x 2 = 15.086 mm2

• oppervlakte lege koker:  
200 mm x 200 mm = 40.000 mm2

• resterende oppervlakte =  
opp. lege koker  totaal buitenopp. =  
 40.000  15.086 = 24.914 mm2

•          resterende opp.             ≥ 1,5 
totaal binnenopp. tuberingen 

➔   24.914 = 2,4,  
    10.306
dit is groter dan 1,5, dus OK.

Er is dus voldoende vrije ruimte in de 
koker voor de aanvoer van de verbran
dingslucht.

  π x Øe2 

= 
3,14 x 982

= 7.543 mm2 

           4           4
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BLUNDER in beeld
In deze kelder werd de gasmeter verbonden met de binneninstallatie via een eindje 
stalen buis dat vervolgens overgaat in een polyethyleen leiding, wat helemaal uit den 
boze is. PEleidingen zijn niet RHT en zijn bijgevolg niet toegestaan binnen in de wo
ning. Bovendien is de kunststof buis op geen enkele plaats bevestigd. Om de opeen
stapeling van blunders te voltooien, ontbreekt ook de mantelbuis die voorzien had 
moeten worden bij de muurdoorgang. Deze resem fouten levert Michael Paternoster 
uit Betekom, die ons het beeld toestuurde, toch slechts één Bongo Gastronomie op. 

Op dit ogenblik is het aardgas dat we in 
België verbruiken afkomstig uit gasvel
den in de Noordzee (Noorwegen en het 
Verenigd Koninkrijk), Nederland, Rusland 
en enkele landen die vloeibaar aardgas 
produceren zoals Qatar, de belangrijkste 
leverancier van LNG (Liquefied Natural 
Gas) in Zeebrugge. Ruim 24% van onze 
aardgasbevoorrading komt uit Neder
land in de vorm van laagcalorisch gas.  
In tegenstelling tot Nederland is onze 
bodem niet geschikt voor aardgas.  
Er is wel een ondergrondse opslag in 
Loenhout op een locatie waar ooit 
tevergeefs naar aardgas werd gezocht. 
Deze ondergrondse opslagplaats wordt 
gebruikt als buffer om verbruikers in 
België en elders in NoordwestEuropa 
onafgebroken aardgas te kunnen 
leveren. 

17,5 miljard m3

Aardgas wordt geïmporteerd via 
pijpleidingen en in vloeibare vorm met 
speciale LNGtankers. Laurent Remy 
vertelt waarom onze invoer van LNG  
de laatste jaren is gedaald. “In 2013 
bestond slechts 3,8% van het aardgas 
uit LNGinvoer, de rest bereikte ons 

land via pijpleidingen. De vraag naar 
aardgas is momenteel erg hoog in Azië 
en daar worden dus de hoogste prijzen 
geboden.” Fluxys beschikt in België 
over een netwerk van meer dan 
4.100 km ingegraven pijpleidingen. 
Jaarlijks transporteert het bedrijf circa 
17,5 miljard m3 aardgas voor Belgisch 
verbruik. 
Als we volledig afhankelijk zijn van het 
buitenland, moeten we ons dan zorgen 
maken wanneer Poetin de kraan dreigt 
dicht te draaien? “Helemaal niet”, stelt 
Laurent Remy. “Aan de hand van de 
gemeten instromen, waren de bronnen 
in het Oosten vorig jaar goed voor amper 
7% van onze gasimport. Niets om ons 
zorgen over te maken. We zijn in België 
nauwelijks afhankelijk van het Russische 
gas.” België beschikt trouwens over 
achttien interconnectiepunten die ons 
land verbinden met onze buren. 

Uitbreidingen
Bovendien staan ons in 2015 volgens de 
Fluxyswoordvoerder belangrijke 
investeringen te wachten. “Er is de 
aanleg van de tweede aanlegsteiger op 
de LNGterminal in Zeebrugge. Die zal 

toelaten om van onze LNGterminal in 
Zeebrugge een draaischijf te maken 
voor kleinschalig LNG. Dan denk ik aan 
de bevoorrading van LNG als brandstof 
voor vrachtwagens voor langeafstands
vervoer en voor schepen. Daarnaast is 
er de aanleg van een nieuwe leiding 
tussen Alveringem en Maldegem. Het 
gaat om een 74 kilometer lange 
ondergrondse leiding met een diameter 
van 900 mm. Deze nieuwe leiding 
verbindt de LNGterminal in Duinkerken 
die in aanbouw is met onze terminal in 
Zeebrugge. Op dat moment zullen we 
over negentien interconnectiepunten 
beschikken. Het is meteen de eerste 
keer dat we een fysische stroom van 
aardgas mogelijk maken tussen 
Frankrijk en België. Dat is niet alleen 
goed voor de aardgasbevoorrading van 
België maar ook voor de bevoorrading 
van NoordEuropa in het algemeen, 
dankzij een grotere diversificatie van 
de gasbronnen.”

BEVOORRADING 
VEILIG
Ons land produceert zelf geen aardgas, maar is uitstekend gelegen in 
het Europese netwerk. Meer dan de helft van de wereldgasreserves ligt 
immers binnen een straal van 5.000 km. Reden genoeg om vertrouwen te 
hebben in de bevoorrading. Dat blijkt ook uit het gesprek dat we hebben 
met Laurent Remy, woordvoerder van Fluxys Belgium. 

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.
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Het Belgische aardgastransportnet 
is op 18 plaatsen verbonden met de 
netten van onze buurlanden.


