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Aardgas is in ons land veruit de populairste energiebron voor
huisverwarming. Toch kijken bijna alle verbruikers al uit naar groene

energiebronnen. ‘Het verschil zal in de toekomst evenwel vooral
gemaakt worden door een betere isolatie’, zo zeggen de specialisten.

DOOR HANNES CATTEBEKE

A
ardgas blijft het populairste verwar-
mingsmiddel, zo blijkt uit een enquête
van de aardgasfederatie. Bijna zestig
procent van alle Belgische gezinnen
verwarmt zijn woning met aardgas als
primaire of secundaire energiebron.

Het zit de aardgasfederatie dan ook niet echt lekker
dat er zo weinig over haar product gesproken wordt.
Over kernenergie valt het debat nauwelijks stil,
groene energie is al jaren een van de belangrijkste

maatschappelijke aandachtspunten. ‘Maar behalve
bij ontploffingen komt aardgas nauwelijks in de
 kijker’, zegt woordvoerster An De Backer van de aard-
gasfederatie (KVBG). ‘Uit de enquête blijkt noch-
tans dat aardgas bij ons een enorm hoge penetratie-
graad heeft en dat het die positie ook in de toekomst
zal behouden. Aardgas wordt gezien als een relatief
schone energiebron, die over een aantal jaren ook als
aanvullend verwarmingsmiddel gebruikt zal wor-
den naast hernieuwbare energie.’ ▲

‘Onze kinderen
zullen héél veel geld
nodig hebben voor

hun energieverbruik’
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Want dat valt ook op in de resultaten
van de rondvraag: meer dan dertig pro-
cent zegt bij een volgende renovatie te
willen overschakelen naar zonne-energie.
Op dit moment is minder dan drie pro-
cent van de huizen uitgerust met zonne-
panelen. Toch geven de onderzoekscij-
fers aan dat zonne-energie binnen enkele
jaren de tweede plaats kan veroveren op
het lijstje met favoriete verwarmings-
bronnen. Twintig procent van de res-

pondenten beschouwt het als de ideale
belangrijkste verwarmingsbron. Opval-
lend is ook dat er van andere hernieuw-
bare energie bijna geen sprake is. ‘De
warmtepomp bijvoorbeeld is minder goed
ingeburgerd dan ik verwacht had’, zegt
De Backer. ‘Dat heeft ook grotendeels te
maken met de hoge subsidies die er de
voorbije jaren zijn geweest voor zonne-
panelen. Als die subsidies wegvallen,
zal daar wel verandering in komen.’ 

Welke van de volgende nieuwe toepassingen 
van energie voor huishoudelijk gebruik kent u?
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De woordvoerster heeft er wel vertrou-
wen in dat de vraag naar warmtepompen,
waarbij warmte wordt opgepompt uit
water of grond, de komende jaren snel zal
toenemen. 

Factuur
Vorige week kondigden zowel de fede-

rale minister van Financiën Didier Reyn-
ders (MR) als de ministers van Energie
in de Vlaamse en de Brusselse deel-
staatregeringen aan dat de installatie van
zonnepanelen respectievelijk minder fis-
cale voordelen zal opleveren en minder
gesubsidieerd zal worden. Dat zou wel
eens meer invloed kunnen hebben op de
vraag naar zonnepanelen dan dat de rege-
ringsaankondigingen zelf lieten uit-
schijnen. ‘Je hebt nu eenmaal heel veel
oppervlakte nodig om voldoende zonne-
energie op te wekken’, zegt De Backer.
Daartegenover staat dat de prijs voor
zonnepanelen door de grote vraag de
voorbije jaren gevoelig gedaald is. ‘Maar
mensen die denken dat ze hun klassieke
woning na een renovatie en een installa-
tie van enkele zonnepanelen zullen kun-
nen verwarmen zonder een traditionele
warmtebron, zullen raar opkijken’, zegt
architect Rien Rossey, specialist in her-
nieuwbare energie en lage-energiewo-
ningen.

De boodschap van Rossey en colle-
ga’s is eenduidig: ‘Met welke energiebron
we in de toekomst onze huizen zullen ver-
warmen, is bijkomstig. Eigenlijk telt
maar één vraag: hoe gaan we ons verbruik
in de toekomst drastisch verlagen?’
Gemiddeld verbruikt een gezin voor zijn
huisverwarming ongeveer 20.000 kilo-
wattuur (kWh) per jaar. ‘Een dak vol met
zonnepanelen zorgt jaarlijks voor 4 à
5000 kWh. Dat is net voldoende voor
het verbruik van de verlichting en de
elektrische apparaten. Maar dus niet voor
de verwarming.’ Uiteraard loopt het ver-
warmingsverbruik van woningen zeer
uiteen. ‘Een moderne sociale woning zal
geen 20.000 kWh verbruiken, maar ik
weet ook kleine kasteeltjes staan waar ze
niet rondkomen met 50.000 kWh per
jaar’, zegt Rossey. ‘Die mensen betalen
al 250 euro per maand voor hun verwar-
ming alleen.’

Meer nog dan voor het milieu, waar-
schuwt de architect voor de enorme kost-
prijs die klassieke huizen met een klas-
sieke verwarming binnen enkele
decennia  zullen meebrengen. ‘Nu betaal
je voor gas gemiddeld 6 cent per kWh.
Maar als dat elk jaar met tien procent

▲



blijft stijgen, zullen diegenen die nu 150
euro per maand betalen over twintig jaar
evenveel betalen als diegenen die nu een
drievoud verbruiken.’ Rossey wil liever
niet te veel beginnen te rekenen. ‘Wie dat
doet, slaat in paniek. Onze kinderen zul-
len héél veel geld nodig hebben voor
hun energieverbruik. Ik zie nu al veel
mensen die hun facturen niet meer kun-
nen betalen. Eigenaars hebben welis-
waar hun lot in eigen handen. Zij kun-
nen maatregelen nemen. Maar huurders,
die doorgaans sowieso al over minder
financiële middelen beschikken, zijn
afhankelijk van hun verhuurder. Vaak
zie je dat die helemaal niet wakker lig-
gen van energiebesparende ingrepen en
de factuur van hun huurder.’

Zonne-energie is na de installatie een
goedkoop alternatief, maar zelfs voor
wie over een meer dan gemiddelde opper-
vlakte zou beschikken, is het geen oplos-
sing in de zoektocht naar een efficiënte
verwarming van de woning. ‘Zelfs wie
de mogelijkheid zou hebben om een paar
duizend kWh per jaar meer op te wekken,
zit met een probleem’, zegt Rossey. ‘Die
zou dan namelijk een zwaardere instal-

latie nodig hebben en dat is ook een vrij
dure aangelegenheid.’

Toch maar bij aardgas blijven dan? In
2009 werden er in België nog 180.000
nieuwe aardgasketels verkocht. ‘Het
hoofdaandeel daarvan waren condense-
rende exemplaren, waarbij de gebruiker
tot 40 procent bespaart’, zegt De Backer.
‘Uit de enquête blijkt ook dat de gebrui-
ker zeer tevreden is over aardgas.’ Maar
als aardgas de komende jaren alleen maar
duurder zal worden, zou die perceptie wel
eens kunnen omslaan. ‘Als ik kon zeg-
gen hoe de prijzen de komende twintig
jaar zullen evolueren, dan zou ik veel

geld verdienen’, zegt De Backer. ‘Ik
begrijp dat sommigen uitgaan van een
fundamentele stijging, maar decennia
geleden zei men ook al dat olie onbe-
taalbaar zou worden. Ik zie eerder fluc-
tuaties in de prijs dan een continue stij-
ging. Wat aardgas betreft, is er bovendien
nog een hele grote voorraad.’

De aardgasfederatie benadrukt ook dat
de producenten en de distributeurs niet
de enigen zijn die de prijs van aardgas
bepalen. ‘We zijn afhankelijk van de
wereldeconomie, maar ook van de over-
heid. De Vlaamse regering heeft bij-
voorbeeld de doelstelling om 90 procent
van Vlaanderen op het aardgasnet aan te
sluiten. Dat betekent dus dat aardgas nog
beter verspreid zal zijn en dus ook goed-
koper kan worden.’

Fossielen
Bij de Vlaamse Instelling voor Tech-

nologisch Onderzoek (VITO) houden ze
in elk geval weinig rekening met aardgas
als energiebron voor de toekomst. ‘Fos-
siele brandstoffen raken hoe dan ook
op’, zegt onderzoekster Marlies Van
Holm. ‘Wie met de toekomst bezig is,

‘Zolang we blijven
verbranden,
brengen we het
milieu schade toe.’ 

▲

Een passiefhuis in aanbouw.
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zoekt dus naar alternatieven. En dan kom
je al snel uit bij elektriciteit. De vraag is
enkel hoe je die kunt opwekken. Vandaag
is er bijvoorbeeld veel te doen rond elek-
trische wagens. Maar de vraag of we
daarvoor wel over voldoende elektrici-
teit uit hernieuwbare bronnen beschikken,
wordt veel minder gesteld. Momenteel
worden er in de woestijn van Noord-
Afrika grote zonnevelden aangelegd om
Europa van elektriciteit te voorzien. Daar-
naast zijn er ook windmolenprojecten
zoals in de Noordzee. Maar voor de ver-
warming van huizen moeten we niet op
zoek naar extra energiebronnen: we moe-
ten het verbruik rationaliseren.’

De Backer begrijpt de onderzoekers en
de architecten die zeggen dat isolatie
veel belangrijker is dan de keuze van de
energiebron. ‘De enquête geeft aan dat
de meeste mensen daar ook al van op de
hoogte zijn. En wie kleinere, luchtdichte
woningen bouwt, zal inderdaad zijn ver-
bruik fors zien dalen. Maar dat geldt in
de eerste plaats voor nieuwbouw. En in
Vlaanderen is dat slechts 20 procent van
de kopers. De overige tachtig procent
renoveert een woning. In die gevallen is
het niet mogelijk om van 20.000 kWh
naar 5000 kWh te gaan.’

Op langere termijn weet De Backer
dat de onderzoekers wel een punt hebben.
‘Maar vooraleer Vlaanderen vol passieve
woningen staat, zijn we vermoedelijk
vijftig jaar verder. Het te verbouwen
patrimonium is veel te breed.’ Uit de
enquête blijkt wel dat stookolie veel meer
dan aardgas gezien wordt als een ener-
giebron uit het verleden. De berichten dat
de stookolievoorraden al over enkele
decennia uitgeput zouden kunnen zijn
én de grote prijsvolatiliteit zijn daarvoor
mee verantwoordelijk. 

Ook Rossey ziet het niet meteen tot een
snelle omschakeling naar ultrageïso-
leerde woningen komen. ‘Als er aardgas
ligt in een huis dat moet worden gere-
noveerd en de bewoners hebben geen
groot budget om hun huis extra te isole-
ren, dan kies ik sowieso voor aardgas. Dat
is financieel het interessantste en het ver-
brandt ook redelijk goed. Een houthaard
bijvoorbeeld heeft een veel lagere ver-
brandingstemperatuur waardoor de
schade voor het milieu veel groter is.
Als het mogelijk is, raad ik de bewoners
wel aan om hun aardgasinstallatie aan te
vullen met zonnepanelen of een zonne-
boiler. Relatief nieuw zijn de pellet -
kachels, die ondertussen in twee procent
van de Belgische huiskamers staan. 

Naar welke energieën zult u overschakelen 
bij renovatie?
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‘De kleine korreltjes worden zeer gecon-
troleerd verbrand. Zo’n kachel heb je al
voor een paar duizend euro’, zegt Ros-
sey. ‘Maar wie een pelletketel wil om zijn
hele huis mee te verwarmen, moet reke-
nen op minstens 15.000 euro. Pellet -
kachels worden ook gesubsidieerd door
de Vlaamse overheid, maar volgens Ros-

sey trekt dat soort subsidies het hele
debat een beetje uit zijn context. ‘Zolang
we blijven verbranden, brengen we het
milieu schade toe.’ 

De aardgasterminal in Zeebrugge en de
dichte bebouwing maken van Vlaande-
ren een ideale plek voor een uitgebreid
aardgasnet. Dat vertraagt ook de nood aan

▲

▲



Wind means the world to us. Wij zorgen er al 30 jaar voor 
dat er meer windenergie wordt opgewekt om tegemoet 
te komen aan de wereldwijde behoefte aan elektriciteit. 

Onze nieuwste windturbine, de V112-3.0 MW, staat 
voor ultieme innovatie. Het ontwerp van de bladen is 
volstrekt nieuw en zorgt ervoor dat de turbine zelfs 
bij lage windsnelheden productief is. Daardoor zijn 
de kosten voor de opgewekte energie lager en is het 
mogelijk om op meer plekken van de wind gebruik te 
maken. 

Schone, groene, duurzame energie heeft een mooie 
toekomst in België. En met de nieuwe V112-3.0 MW-
turbine komt die toekomst een stap dichterbij.

Kijk op vestas.com/Belgium om te zien hoe wij ons 
volledig inzetten voor windenergie en hoe België 
daarvan kan profiteren.

vestas.com/Belgium

*Eurostat. 9 februari 2010.

Onze nieuwe windturbine –  
voor alle 10.827.519* Belgen.
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nieuwe energiebronnen. ‘In Zwitserland
bijvoorbeeld, waar gasleidingen nogal
omslachtig zijn om aan te leggen in de
bergen, beschikt 90 procent van de inwo-
ners al over een warmtepomp’, weet Ros-
sey. Het voordeel van het terugschroeven
van de Vlaamse subsidies voor zonne-
panelen is dat een deel van dat budget nu
naar de installatie van warmtekracht-
koppelingen gaat. Daardoor hoopt minis-

ter van Energie Freya Van den Bossche
(SP.A) om die technologie bij ons een
impuls te geven. 

Voor warmtepompen geldt echter ook
dat ze verre van volstaan om een normale
woning met klassieke radiatoren te ver-
warmen. ‘Als de grond tien graden is, dan
kun je via een pomp wel je water tot der-
tig graden verwarmen, maar dat is dus niet
voldoende voor een radiator waarvoor het

Vanaf welke terugverdientijd zou u 
energiebesparende maatregelen overwegen?
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water tot minimum 60 graden Celsius
moet worden opgewarmd. Vloerverwar-
ming of een andere vorm van lagetem-
peratuurverwarming zijn wel mogelijk.
Maar in een eenvoudige renovatie is dat
onmogelijk te implementeren’, zegt Ros-
sey. 

Modeverschijnsel
De installatie van hernieuwbare ener-

giebronnen is duur. Daar moet volgens
Rossey nog meer overheidsgeld naartoe.
‘Maar ook diegenen die minder verbrui-
ken, moeten beloond worden. Zij zijn de
beste leerlingen van de klas. Het  passief -
huis dat ik vorig jaar ontworpen heb,
was de vorige winter nog onbewoond.
Daar is het nooit kouder geweest dan 18
graden. Die mensen hebben maar 3000
kWh per jaar nodig om te overleven.
Zonnepanelen volstaan daar dus.’ 

Vanaf 2020 verplicht de Europese Unie
de bouw van ‘bijna energieneutrale
woningen’. ‘Elke lidstaat is wel vrij om
in te vullen hoe ver hij daarin gaat’, zegt
Marlies Van Holm van VITO. ‘Willen
we echt enkel nog passiefhuizen of zijn
uitstekend geïsoleerde woningen ook al
goed? In een passiefhuis zijn radiatoren
niet meer nodig. De ventilatie volstaat om
met een minimum aan energie het huis
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Zonnepanelen volstaan niet om een hele woning te verwarmen.
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Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – CBFA nr. 19649 A – FOD Economie 4944.

 

Wanneer gaat u milieuvriendelijk 
renoveren?
Als de kosten voor verwarming 
te hoog oplopen? Of als u alle 
voordelen van een groene lening 
op een rijtje ziet staan?
De groene lening. Dé voordelige formule voor investeringen in 
o.a. dakisolatie, zonnepanelen en dubbelglas.
Een groene investering heeft heel wat te bieden. Er zijn de premies van de verschillende 

overheden en de fi scale aftrekbaarheid. Maar er is ook de mentale bonus dat u door 

minder te verbruiken minder vervuilt. Welke groene investeringen u ook plant, uw Dexia-

kredietspecialist vertelt u graag alles over onze groene leningen*. Afhankelijk van uw 

concrete situatie, hebt u de keuze tussen het Ecokrediet Woning (consumentenkrediet 

onder de vorm van een lening op afbetaling) en het Groen Woonkrediet (hypothecair 

krediet)**. U zult merken dat milieuvriendelijk en portefeuillevriendelijk mooi samengaan.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak met uw Dexia-kredietspecialist, bel gratis naar 

0800 13 222 of surf naar www.dexia.be/groenelening

samen naar de essentie

* Een groene lening kan uitsluitend één of meerdere uitgaven fi nancieren die vermeld worden in Art. 145/24, §1 WIB’92, zoals dat 
van toepassing was voor aanslagjaar 2010. ** Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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op temperatuur te houden. Dat kan dan
bijvoorbeeld door een warmtepomp met
restwarmte uit de directe omgeving van
het huis. Vandaag echter moet het water
voor de centrale verwarming in bepaalde
huizen tot 90 graden Celsius worden
gestookt. Dat kost enorm veel energie.’ 

De bouw van een passiefhuis wordt
momenteel nog te veel gezien als iets
voor specialisten. Maar elke architect of
aannemer zou na een bijscholing in staat
moeten zijn om zelf zulke huizen te bou-
wen. Het probleem is echter dat aanne-
mers zich tot op heden maar zelden van
hun vooruitstrevende kant tonen. ‘Ik
merk het genoeg op de werf’, zegt Ros-
sey. ‘Ze zijn doorgaans niet echt wild
van extra isolatie. “Is dat nu echt nodig”,
krijg je dan te horen.’ Ook in de enquête
komen dat soort meningen naar voren.
Ondanks het feit dat de meerderheid van
de respondenten heel goed op de hoogte
blijkt van groene energie en het belang
van isolatie, verklaart een derde van hen
dat ze ‘duurzaam bouwen’ toch eerder als
een ‘modeverschijnsel’ beschouwen.

Zelfs als de vraag naar passiefhuizen
zou toenemen, is de kans klein dat er
snel een boom volgt. ‘De markt is er
gewoon niet klaar voor’, zegt Rossey.
‘Veel te weinig aannemers en vaklui zijn
op de hoogte van hoe het in de praktijk
werkt. Om nog eens de vergelijking met
Zwitserland te maken: daar weet elke
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lui te vinden. Om het Cerga-kwaliteits-
label te krijgen, moeten de installateurs
een theoretische opleiding van 44 uur
volgen. Daarna volgt een controle van de
installaties die ze geplaatst hebben en
worden ze jaarlijks gecontroleerd. Om
hun expertise op peil te houden, volgen
ze ook elk jaar een bijscholing. ‘Het is
niet eenvoudig om ons aantal uit te brei-
den’, zegt De Backer. 

Behalve de kostprijs en het gebrek aan
gekwalificeerde professionals duiken er
nog wel andere hindernissen op. ‘Een
gezin kan zo tevreden zijn over het feit
dat het in een lage-energiewoning woont,
dat het zonder verder nadenken een kan-
jer van een Amerikaanse koelkast koopt’,
zo vertelt Rossey. ‘Sommige van die bak-
ken slurpen tot 800 kWh per jaar, terwijl
een A++ model maar 160 kWh nodig
heeft.’ Ook de gewone burger zou dus nog
wel een opleiding kunnen gebruiken. Al
was het maar om die overvolle diep-
vriezer niet een heel jaar in de veranda
neer te poten waar van maart tot oktober
tropische temperaturen op te meten zijn. 

Aangezien de kostprijs voor veel bouw-
heren het grootste struikelblok is om
over te schakelen naar een lage-energie-
of een passieve woning, laat de Europese
richtlijn 2020 de lidstaten vrij om ook met
het kostenplaatje rekening te houden.
Sommige critici argumenteren dat dat in
feite geen steek houdt omdat een pas-
siefhuis op lange termijn altijd voorde-
liger uitkomt. Maar de hoge instapprijs
en de onzekerheid over de toekomstige
energieprijzen verzwakken die argu-
mentatie. ‘Niemand weet hoe snel de
energieprijzen zullen stijgen’, zegt Ros-
sey. ‘Het is heel moeilijk om aan onze
klanten te garanderen dat ze hun inves-
tering na zoveel jaar terug zullen hebben.’ 

Een zware oliecrisis zou die termijn
aanzienlijk kunnen inkorten, maar als
de aardgasprijzen voor een aantal jaren
stabiel zouden blijven, moet een bouw-
heer wellicht twintig jaar wachten voor-
aleer hij zijn investering terugkrijgt. 
De enquête leert echter dat bijna de helft
van de respondenten maar zes jaar geduld
heeft. Slechts drie procent is bereid om
twee decennia te wachten. Met de zeker-
heid dat er na dat terugverdienpunt alleen
maar winst wordt gemaakt, houdt bijna
niemand rekening, zo blijkt. ‘De mees-
ten van mijn klanten willen doorgaans
binnen de tien jaar hun investering terug-
verdienen. Voor structurele groene maat-
regelen is dat niet voldoende’, besluit
Rossey. 

loodgieter om de hoek hoe hij een  warm -
te  pomp moet installeren. Hier is er in
elke stad één, die door zijn monopolie-
positie dan ook nog eens een hoge prijs
kan vragen.’

Ook bij de aardgasfederatie weten ze
dat het niet eenvoudig is om goede vak-

▲

Wat is de
aardgasfederatie?
Voluit heet de aardgasfederatie de
Koninklijke Vereniging van Belgische
Gasvaklieden (KVBG). Ze verenigt de
aardgasleveranciers en de distributienet-
beheerders. Ze heeft als taak te waken
over de veiligheid en de goede werking
van de aardgasinstallaties. De KVBG
houdt zich binnen die taak onder meer
bezig met de erkenning van aardgasin-
stallateurs via het kwaliteitslabel Cerga,
proeven op gastoestellen, vorming en
informatie.
De aardgasfederatie werkt nauw samen
met de overheden en de gasoperatoren
en staat in voor de promotie van het
 product aardgas. Haar belangrijkste con-
current is de petroleumsector, met wie
er meer dan eens een aardig robbertje
wordt uitgevochten.
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Wie wil je warm bedanken voor je  
 deelname aan zijn enquête over energie ?
Bedankt voor de energie en het vurig enthousiasme waarmee je de enquêtevragen beantwoord hebt. 
 Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van jouw warme wensen. Het moment om de resultaten 
bekend te maken, is nu aangebroken. Ontdek ze snel in dit tijdschrift. Ze zullen je zeker niet koud laten...


