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Aardgas	en	thermische	
zonne-energie	in		
appartementsgebouwen.

Kenplaatje	ontcijferd	7
Blunder	in	beeld	8

2

6Peter	De	Muynck	van	BRB	over	
de	rol	van	het	onderstation	en	
de	isolatie	van	de	leidingen	in	
collectieve	installaties.

Nieuwe ePB-regelgeviNg  
iN vlaaNdereN
	De	Europese	richtlijn	2010/31/EU	over	de	
energieprestaties	van	gebouwen,	wordt	in	
België	omgezet	in	milieuwetgeving	die	
regionale	materie	is.	In	Vlaanderen	is	de	
omzetting	ondertussen	gebeurd,	de	
nieuwe	energieprestatieregelgeving	geldt	
vanaf	1	januari	2014.	Brussel	en	Wallonië	
volgen	binnenkort.		
Het	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	komt	
erop	neer	dat	in	nieuwbouw	vanaf	volgend	
jaar	altijd	hernieuwbare	energie	moet	
worden	toegepast.	Dat	kan	op	zes	manie-
ren:	met	thermische	zonnepanelen,	met	
fotovoltaïsche	zonnepanelen,	met	een	
biomassaketel	of	-kachel	als	hoofdverwar-
ming,	met	een	warmtepomp,	via	aanslui-
ting	op	het	stadsverwarmingsnet	of	
via	financiële	participatie	in	de	
productie	van	energie	uit	her-
nieuwbare	bronnen.	In	het	
laatste	geval	moet	de	partici-
patie	minstens	20	euro		
per	m2	bruikbare	vloer-	
oppervlakte	bedragen.	

	In	het	dossier	van	dit	
nummer	hebben	we	het	
over	de	eerste	mogelijkheid,	
het	toepassen	van	thermi-
sche	zonne-energie	in	
appartementsgebouwen.	Hier-	
voor	gelden	drie	voorwaarden.		
De	collectoren	moeten	tussen	
oost	en	west	georiënteerd	zijn		
en	een	helling	hebben	tussen		
0°	en	70°	ten	opzichte	van	de	
horizon.	Bovendien	dient	de	
minimale	oppervlakte	van	de	
collectoren	0,02	m2	per	m2	bruik-

bare	vloeroppervlakte	te	bedragen.	Voor	
een	gebouw	met	drie	appartementen	van	
elk	60	m2	betekent	dit	bijvoorbeeld	
minstens	3,6	m2	zonnepanelen.	Ten	slotte	
moet	de	installatie	minstens	sanitair	warm	
water	produceren	en	als	het	kan	ook	
dienen	als	ondersteuning	voor	verwarming.		
	
	

In	Brussel	is	het	besluit	in	ontwerpfase.	
Daar	stevenen	we	af	op	de	verplichting	
om	in	2015	hernieuwbare	energie	te	

gebruiken	en	rekening	te	houden	met	
een	maximaal	energieverbruik,	bij	
nieuwbouw	of	wanneer	meer	dan	
75%	van	het	gebouwvolume	
gerenoveerd	wordt.		
Ook	in	Wallonië	is	het	besluit	nog	
in	ontwerpfase.	Daar	zal	een	
haalbaarheidsstudie	worden	

opgelegd	voor	elke	nieuwbouw	en	
zal	het	resultaat	van	die	studie	

bindend	zijn	voor	de	uitvoering.	
Redenen	genoeg	om	de	evolutie	van	

de	technische	vereisten	op	de	voet	te	
volgen...	

	
	
Bart	Thomas

General	Manager	Cerga

		De	Europese		
richtlijn	over	de		
energieprestaties		
van	gebouwen	in	de	
praktijk	omgezet.

Biomethaan	in	België:	nog	een	
lange	weg	af	te	leggen. 8
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dossier

temperatuurverschil tussen  
aanvoer- en terugstroomleiding  
meet en met behulp van deze 
gegevens de gebruikte energie in 
kilowattuur (kWh) berekent. Deze 
informatie wordt via het internet  
naar de gebouwbeheerder of de 
energieleverancier verstuurd.  
Hierdoor is die in staat de factuur 
correct op te stellen en kan hij 
bovendien interventies aansturen.  
Via dezelfde weg ontvangt de gebouw-
beheerder of energieleverancier 
immers ook storingssignalen. Een 
bijkomend voordeel van deze werk-
wijze is dat de gebouwbeheerder  
snel abnormaal consumptiegebruik 
opmerkt waardoor hij onmiddellijk  
kan ingrijpen. 

Er zijn bijzonder veel hydraulische 
schema’s mogelijk om deze op- 
stelling te realiseren, met en zonder 
onderstation per appartement,  
met en zonder plaatselijke productie 
van sanitair warm water. Hier- 
onder bekijken we vier basis- 
combinaties. 

In dit dossier belichten we de hydrauli-
sche opstellingen voor de combinatie 
van een centrale aardgasketel met 
thermische zonnepanelen met boiler 
en energiemeting in elk appartement. 
In de huidige nieuwbouwwoningen 
volstaat 5 à 10 kW voor de centrale 
verwarming (cv) per appartement. 
Terwijl voor de sanitaire warmwater- 
behoefte toch wel 25 à 30 kW vereist is 
om voldoende sanitair comfort te 
waarborgen. 

De meest praktische uitvoering bestaat 
uit een dakstookplaats waarin de aard- 

gasketel(s) en de zonneboiler(s) zijn 
opgesteld, vlak bij de thermische zonne- 
panelen op het dak. Ofwel zullen de 
thermische zonnepanelen uitsluitend 
worden ingezet voor sanitair warm 
water (SWW), ofwel zullen ze daarnaast 

ook de verwarming ondersteunen. 
In de opstellingen die we hier belich-
ten, wordt in elk appartement een 
nauwkeurige energiemeting uitge-
voerd. Dat gebeurt door een energie-
meter die het waterdebiet en het 

De nieuwe EPB-regelgeving in Vlaanderen toegepast  
op appartementsgebouwen 

AArdgAs en zon  
combineren in  
collectieve systemen
In vergelijking met een afzonderlijke 
installatie per appartement heeft 
een collectief systeem enkele 
voor- en nadelen. Het grootste 
voordeel zijn de lagere globale 
investerings- en onderhoudskosten 
per individuele gebruiker. Het nadeel 
blijven de onvermijdelijke distribu-
tieverliezen. Hoe kunnen we aardgas 
en zonne-energie optimaal combine-
ren in een collectief systeem?
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figuur 1 Combinatie 1: Individuele energiemeting per appartement.

Energiemeter voor cv en  
debietmeters voor warm en  
koud water.

figuur 2 Combinatie 2: Satellietboiler per  
appartement.

Gasteller met impulsgever waarmee het verbruik  
doorgestuurd wordt naar de gebouwbeheercentrale.

COMBINATIE 1: Dakstookplaats 
met aardgasketel(s) + thermische 
zonnepanelen + zonneboiler(s) 
uitsluitend voor SWW + individuele 
energiemeting per appartement
De aardgasketel voedt het centrale 
verwarmingscircuit en de thermische 
zonnepanelen warmen via een warmte-
wisselaar een zonneboiler op. Op het 
ogenblik dat de zon tekortschiet, warmt 
de aardgasketel de boiler op zodat er 
steeds sanitair warm water beschikbaar 
is. Elk appartement beschikt over een 
energiemeter voor de verwarming  
en een debietmeter op het warm water 
dat op de lusleiding wordt afgetakt. De 
lusleiding zorgt ervoor dat de tempera-
tuur van het sanitair warm water in alle 
appartementen quasi gelijk is. Naast 
het lussysteem voor warm water is er 
een enkelvoudige voeding voor koud 
water. Al de gegevens over debiet (Q 
SWW + Q SKW), energie- (E app +  
E zb) en aardgasverbruik worden via 
elektronische weg naar een gebouwbe-
heercentrale gestuurd en vandaar via 
een modem naar de gebouwbeheerder 
voor de facturatie. Het voordeel van 

deze opstelling is dat centrale verwar-
ming op lage temperatuur mogelijk is, 
zodat er altijd condensatie optreedt in 
de ketel. Als nadeel stippen we aan dat 
er veel leidingen nodig zijn voor 
centrale verwarming en voor warm 
water. Dat betekent meteen dat er veel 
distributieverlies kan zijn.

COMBINATIE 2: Dakstookplaats  
met aardgasketel(s) + thermische 
zonnepanelen + zonneboiler  
uitsluitend voor SWW + satelliet-
boiler per appartement
In dit schema beperken we ons tot de 
situatieschets van een individueel 
appartement omdat het gemeenschap-
pelijke deel van de opstelling identiek 
is aan de vorige situatie. Opnieuw 
wordt vanuit een centrale dakstook-
plaats elk appartement gevoed. Er 
gebeurt een energiemeting van het 
verwarmde water op de vertrek- en 
terugstroomtemperatuur van de ketel. 
Via driewegklep 1 krijgt de productie 
van sanitair warm water voorrang. 
Wanneer een drukschakelaar een 
verbruik van warm water detecteert, 
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daalt de druk en schakelt de drieweg-
klep 1 in stand ‘B-AB’ waardoor het water 
in de satellietboiler opwarmt. Op dat 
ogenblik moet de centrale verwarming 
het even zonder warmtetoevoer stellen, 
maar dat is nauwelijks merkbaar door 
de grote warmte-inertie van het gebouw. 
Wanneer er voldoende zon is en de 
watertemperatuur van de centrale 
zonneboiler boven de 60 °C stijgt, 
schakelt driewegklep 2 in stand AB-B en 
wordt de satellietboiler gevoed met 
warm zonnewater in plaats van koud 
leidingwater. Op die manier produceert 
de zonneboiler bij voldoende zon een 
deel van het warm water. Dit systeem is 
niet zo gunstig omdat ook hier veel 
leidingwerk – er is ook een lus voor 

sanitair warm water – aan te pas komt, 
met mogelijk veel warmteverlies als 
gevolg. Bovendien nemen de satelliet-
boilers in ieder appartement telkens 
ruimte in beslag en hebben ze ook een 
zeker warmteverlies.

COMBINATIE 3: Dakstookplaats met 
aardgasketel(s) + thermische 
zonnepanelen + zonneboiler voor 
verwarmingsondersteuning + per 
appartement een onderstation voor 
cv en SWW
Op het ogenblik dat het door de zon op-
gewarmde water een hogere tempera-
tuur bereikt dan de terugstroomtempe-
ratuur naar de gasketel, schakelt drie- 
wegklep 1 in stand ‘AB-B’. Hierdoor 
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figuur 3 Combinatie 3: Onderstation voor cv en SWW per appartement.
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figuur 4 Combinatie 4: Dit onderstation onderscheidt zich doordat de  
terugstroomtemperatuur altijd laag blijft waardoor de ketel steeds condenseert.

Stookplaats met collectieve  
zonneboiler.

stroomt het terugstroomwater via het 
warme water in de boiler naar de cv- 
ketel. Op die manier ondersteunt het 
warm water van de zonneboiler het 
volledige systeem. Wanneer de  
temperatuur van het voorverwarmde 
terugstroomwater onvoldoende hoog is, 
verwarmt de cv-ketel bij tot de vertrek-
temperatuur cv bereikt is. Daalt de 
temperatuur in de zonneboiler onder 
de terugstroomtemperatuur, dan 
schakelt driewegklep 1 in stand ‘AB-A’ 
zodat de installatie opnieuw recht-
streeks sanitair warm water produceert 
via de ketel. In het appartement met 
het onderstation gebeurt een energie-
meting van het verwarmingswater en 
zorgt driewegklep 3 voor de voorrangs-
schakeling van sanitair warm water 
door een druksensor stroomafwaarts 
van de warmtewisselaar. Zodra warm 
water wordt afgetapt, schakelt de klep 
om en wordt de warmtewisselaar met 
warm water gevoed. Stroomafwaarts 
van de warmtewisselaar staat een 
mengkraan die de watertemperatuur 
beperkt tot 50 °C om verbranding bij 
het aftappen te vermijden. 

Het nadeel van dit systeem is dat de 
warmwatertemperatuur van de cv-ketel 
steeds hoger moet zijn dan 65 °C, om 
vorming van de legionellabacterie te 
voorkomen. Door het constante 
primaire debiet in de warmtewisselaar 
is de terugstroomtemperatuur vaak 
vrij hoog waardoor, bij het aftappen 
van sanitair warm water, de condensa-
tieketel niet condenseert. Het hydrau-
lisch circuit van de cv-kring moet 
zodanig ontworpen zijn dat de terug-
stroomtemperatuur laag is en de 
gasketel condenseert.
Een voordeel is de compacte warmte-
wisselaar die veel minder ruimte 
inneemt dan een satellietboiler. 
Bovendien is er minder leidingwerk 
waardoor het distributieverlies beperkt 
blijft. Het energieverbruik van cv en 
sanitair warm water wordt samen 
gemeten door de energiemeter (E app). 

COMBINATIE 4: Alfa Laval-model 
Mini City
Een buitenbeentje is de opstelling met 
het Alfa Laval-model Mini City. Dit 
onderstation onderscheidt zich doordat 

de terugstroomtemperatuur altijd laag 
blijft waardoor de ketel steeds conden-
seert en het energieverbruik minimaal 
is. In de laatste plaat van de warmte-
wisselaar voor de aanmaak van sanitair 
warm water zit een capillair, een dun 
buisje gevuld met gas en een vloeistof. 
Naargelang de opwarming of afkoeling 
zet het gas in het capillair uit of krimpt 
het. Hierdoor neemt de druk van de 
vloeistof toe of af. De druk in de 
vloeistof regelt via de ‘regelklep warm 
water’ de doorgang van het warm water 
in de warmtewisselaar zodat het 
primair debiet door de warmtewisse-
laar evenredig is aan het afgetapte 
water aan de secundaire zijde. Op die 
manier vindt er altijd een optimale 
warmtewisseling plaats en varieert de 
terugstroomtemperatuur tussen 20 en 
25 °C. Ook bij stilstand zijn er onvermij-
delijk verliezen omdat de warmte- 
wisselaar afkoelt. Wanneer de warmte-
wisselaar afkoelt, zal de regelklep zich 
een beetje openen om een klein debiet 
toe te laten zodat de warmtewisselaar 
warm blijft. Hierdoor is de vorming van 
de legionellabacterie onmogelijk, 
bovendien is er steeds onmiddellijk 
sanitair warm water beschikbaar. 
Voor de verwarming is er een regeling 
die de buitentemperatuur meet en 
waarop de kamerthermostaat is 
aangesloten. Deze regeling stuurt via 
een regelkast zowel een pomp met 
variabel debiet als de regelklep van de 
centrale verwarming aan. Zolang de 
terugstroomtemperatuur boven 35 °C 
is, blijft deze ‘regelklep cv-circuit’ 
gesloten en circuleert het cv-water via 
de bypassklep. Wanneer de terug-
stroomtemperatuur lager is, gaat de 
‘regelklep cv-circuit’ gradueel open. 
Hierdoor is de terugstroomtempera-
tuur altijd laag, condenseert de 
gasketel altijd en is het rendement 
optimaal. Bovendien geniet dit systeem 
alle voordelen die we in de derde 
situatie hebben opgesomd. 
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2. Toesteltype

De norm NBN D51-003 bijlage E bepaalt welke 
types opstellingen in België toegelaten zijn. De 
lettercode geeft weer hoe de toevoer van 
verbrandingslucht en de afvoer van verbran-
dingsgassen verloopt. De cijfercode geeft de 
installatiemogelijkheden van het toestel weer.

In het technisch dossier hebben we 
het over de toepassing van zonne-
energie in collectieve systemen. Wat 
zijn de voordelen van een onder-
station in dergelijke opstelling?
P. De Muynck: Een onderstation is een 
geheel van apparatuur voorgemon-
teerd in de fabriek. De installateur 
hoeft uitsluitend een aantal kranen 
aan te sluiten, alle meetapparatuur en 
regelkleppen zijn voorhanden. Het 
vergemakkelijkt het hydraulisch 
inregelen van de installatie waardoor 
iedereen dezelfde hoeveelheid warmte 
krijgt. Het is een compact toestel en 
heft de nadelen van de individuele 
gaswandketel per appartement op. De 
gaswandketel moet ongeveer 25 kW 
vermogen opleveren om sanitair 
comfort te kunnen bieden en de ketel 
wordt daardoor te zwaar voor de 

centrale verwarming van kleine 
appartementen. Met het onderstation 
werk je met één grote ketel die het 
sanitair warmwatercomfort garandeert 
op piekmomenten terwijl de installatie 
ook een beroep doet op zonne-energie. 
Naast een compacte installatie, is ook 
de verlaging van het totaal benodigde 
vermogen een van de voordelen. Het 
voornaamste nadeel is dat water op 
hoge temperaturen van de centrale 
ketel naar de verschillende onder-
stations wordt gestuurd. Het is een 
gloednieuwe technologie, waarmee  
we pas begonnen zijn.

Hoe ziet de rolverdeling eruit tussen 
de installateur, de fabrikant en het 
studiebureau bij het uitwerken van 
een dergelijk concept?
P. De Muynck: Het studiebureau dat 
verantwoordelijk is voor het project 
wordt benaderd door de groothandel. 
Wij komen pas in beeld wanneer de 
beslissing gevallen is. Het concept 
komt naar ons toe. Wij weten dus 
vooraf welke onderstations gebruikt 
zullen worden, waar ze geplaatst 
worden, hoe groot de ketel moet zijn, 
hoeveel zonnepanelen er moeten 
komen… Het studiebureau heeft in 
eerste instantie oog voor de EPB-
eisen. 

Hebt u voor de installatie veel 
vorming moeten volgen?
P. De Muynck: Neen, de techniek is 
niet zo moeilijk en ook op hydraulisch 
vlak zijn de aansluitingen eenvoudig. 
Het is niet veel moeilijker dan het 
aansluiten van een gewone gas- 
wandketel. 

Zijn er belangrijke aandachtspunten? 
P. De Muynck: Uiteraard moet de 
ketel goed gedimensioneerd zijn en 
moet erop gelet worden dat het 
hydraulische gedeelte dat de boiler 
op temperatuur houdt, correct is. 
Maar het allerbelangrijkste aan-
dachtspunt is de isolatie van de 
leidingen. Er zijn veel leidingen vanuit 
de centrale stookplaatsen naar de 
verschillende onderstations.  
Daarom moet het warmteverlies  
via de leidingen zo veel mogelijk 
beperkt worden door ze met zorg te 
isoleren. 

kenplAAtje ontcijferd

interview praktijk

BRB, wat staat voor Bouw Renovatie Binnenhuisinrichting, begon zestien 
jaar geleden als een bedrijf in Gentbrugge waar een metselaar-vloerder  
en een loodgieter-verwarmingsinstallateur de handen in elkaar sloegen. 
Vandaag leiden de twee vennoten zowel BRB als BRB-Technics, beide  
gericht op grote projecten die samen werk bieden aan twintig medewerkers. 
We spreken met zaakvoerder Peter De Muynck. 

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.

isolAtie vAn de leidingen
als aandachtspunt bij zonne-energie in collectieve systemen 

Peter De Muynck (47) 
Hobby: iedere zondag mountainbiken en 

een klein beetje golf spelen

Ontroerd door: gisteren nog, toen een 

kleuter van vier jaar de wereld verbaasde 

met zijn danstalent in Belgium’s Got Talent

Boos door: slordig omgaan met 

aandachtspunten, een vuile werkplaats, 

losse eindjes

Elk gastoestel dat op de Belgische markt komt, moet voorzien zijn van zijn CE-markering die op de 
kenplaat of typeplaat van het toestel wordt aangebracht. Naast deze CE-markering bevat dit kenplaatje 
echter nog een heleboel nuttige gegevens waardoor de installateur weet met welk toestel hij te maken 
heeft. Welke informatie valt er af te lezen en waarop moet u letten?

1. Merk en 
fabricage- of 
serienummer  

Soms vindt 
u hier ook  
het bouwjaar.

4. Land van  
bestemming

Alleen toestellen met als 
land van bestemming 
België (BE) mogen in ons 
land geplaatst worden. 
Ook de gascategorie 
vindt u hier. De toestel-
categorieën met 
betrekking tot de 
gassoorten toegelaten in 
België werden vastge-
legd in de norm NBN 
D51-003 bijlage E. Voor 
aardgas gaat het om de 
categorieën I2E+, I2E(S)  
of I2E(S)B, I2E(R) of I2E(R)B en 
I2N. Bij de toestellen  
met dubbele categorie, 
aardgas en propaan-  
of butaangas, zijn 
volgende categorieën 
toegestaan: II2E+3+, II2E+3P 
en II2E+3B.

1

4

2

3

3. Gassoort en benodigde voedingsdruk

Dit is de gassoort en de voedingsdruk waar-
voor het toestel in de fabriek is ingeregeld.  
G20 is 100% methaan, terwijl G25 86% 
methaan en 14% stikstof is. G20 is het 
referentiegas voor H-aardgas, G25 is het 
referentiegas voor L-aardgas.

9. Vermogen en belasting 

Deze gegevens hebben 
betrekking op het ver-
mogen en de belasting van 
het toestel. De aanduiding 
‘P’ betekent nominaal 
vermogen en de letter  
‘Q’ slaat op het calorisch 
debiet. De verhouding 
tussen vermogen en 
belasting is het rendement. 
Op de meeste kenplaatjes 
staat het rendement van 
stooktoestellen nog steeds 
tegenover calorische 
onderwaarde (Hi). In de 
toekomst zal volgens de 
Europese toestelnormen 
de calorische bovenwaarde 
worden gebruikt (HS).  
Het vermogen van gas- 
toestellen wordt bepaald 
bij een watertemperatuur  
van 80/60 °C.
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6. Maximale waterdruk

We hebben het over  
de waterdruk enerzijds 
cv-zijdig en anderzijds 
warmwaterzijdig.

7. Spanning

De benodigde 
spanning is uiteraard 
230 V (soms wordt 
de spanning ook 
uitgedrukt in VAC = 
wisselspanning) met 
een frequentie van 
50 Hz. Het opgeno-
men elektrische 
vermogen is hier 
maximaal 150 W.

7
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8. IP-code

Bepaalde kenplaten dragen ook een IP-code die de 
beschermingsklasse van het toestel aangeeft. Met deze 
codering wordt o.a. de mate van bescherming aangege-
ven van elektrisch materiaal tegen het binnendringen van 
vocht. Deze informatie kan belangrijk zijn wanneer u 
bijvoorbeeld een gastoestel met elektrische voeding 
plaatst in een vochtige ruimte zoals een badkamer. 
Beschermingsklasse IPX4D betekent dat het toestel 
beschermd is tegen opspattend water en dus in een 
badkamer geplaatst mag worden. Op www.cerga.be vindt 
u meer info over deze IP-code.

5. NOX-klasse

Hier vindt u informatie 
i.v.m. de NOX-uitstoot van 
het toestel.

Een onderstation in een  
wooneenheid.
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weetjes

Normaal staan propaanflessen stevig opgesteld en worden ze volgens de regels van de  
kunst vastgemaakt met een ketting zodat ze onmogelijk kunnen omvallen. Hier heeft  
iemand een kleine gasfles gekocht en om die toch te kunnen aansluiten, heeft hij de fles  
op een vuilnisbak geplaatst. Dit wankele evenwicht is een bijzonder gevaarlijke situatie.  
We mogen er niet aan denken wat er kan gebeuren wanneer de fles zou omvallen en de 
gasleiding wordt afgerukt. Wim Vervloessem uit Begijnendijk wint dankzij deze inzending  
een Bongo Gastronomie!

blUnder in beeld

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.

Biogas is het gas dat zich vormt 
wanneer men nat organisch afval, 
bijvoorbeeld mest, GFT of waterzui-
veringsslib, afsluit van de lucht en 
blootstelt aan anaerobe bacteriën. 
Het resultaat van dit vergistingspro-
ces is een gasmengsel dat voor 55 à 
65% bestaat uit methaan en voor  
35 à 45% uit CO2. Door de CO2 zo 
veel mogelijk te verwijderen, m.a.w. 
biogas op te werken tot biomethaan, 
verkrijgt men methaan met een 
zuiverheid van 97%. Dit zogenoemd 
biomethaan kan geïnjecteerd worden 
in het aardgasnet. 
 
Dat gebeurt vandaag in België nog niet. 
Hier wordt nog geen biomethaan 
geproduceerd, laat staan dat er 
concrete plannen zijn voor de injectie 
van biomethaan. Nochtans, eenmaal 
geïnjecteerd in het net, merkt noch de 
klant, noch de installateur het verschil 
met aardgas. Bovendien kan deze 
hernieuwbare energiedrager ook heel 
goed toegepast worden als brandstof in 
aardgasvoertuigen.

Wel werden in België al regionale 
steunmaatregelen uitgewerkt voor de 
injectie van biomethaan. Aan Waalse 
zijde heeft men geopteerd voor 
exploitatiesteun in de vorm van 
certificaten van oorsprong. De injecteur 
van biomethaan ontvangt van de 

regulator hernieuwbaargascertificaten 
die hij kan verkopen aan de uitbater 
van een warmtekrachtcentrale op het 
gasnet. De elektriciteit geproduceerd 
door deze warmtekrachtcentrale heeft 
dankzij deze gascertificaten recht op 
groenestroomcertificaten. In Vlaande-
ren werd dit najaar een investerings-
steunkader voor de productie van 
biomethaan goedgekeurd.

In onze buurlanden
In vergelijking met België hebben de 
ons omringende landen een grote 
voorsprong. In Duitsland zijn, als 
gevolg van de Energiewende, een 
92-tal injectiepunten operationeel. 
Frankrijk is een stevige inhaalbewe-
ging aan het maken met een 400-tal 
voorstudies van injectieprojecten 
waarvan er vorig jaar drie operatio-
neel werden. In Nederland is dit jaar 
het 23ste injectiepunt in werking 
gesteld en het Verenigd Koninkrijk en 
het Groothertogdom Luxemburg 
beschikken elk over drie injectiesites 
voor biomethaan. Om nog maar te 
zwijgen van Zweden dat koploper is 
op het vlak van biomethaan als 
transportbrandstof. In september van 
vorig jaar reden daar maar liefst 
36.520 lichte voertuigen, 1.530 bussen 
en 550 vrachtwagens op biomethaan. 
Door 0% brandstoftaks te heffen op 
biomethaan heeft de Zweedse 

overheid een cruciale rol gespeeld in 
deze ontwikkeling.

Op Europees vlak wordt hard gewerkt 
om een gemeenschappelijke norm voor 
biomethaan op te stellen. Dankzij deze 
Europese norm zal biomethaan 
verhandeld en uitgewisseld kunnen 
worden tussen de verschillende 
Europese landen.

Door in de toekomst biomethaan te 
injecteren in ons middendrukleiding-
net worden de gastoepassingen 
duurzamer en kan de uitstoot van 
broeikasgassen teruggedrongen 
worden. Zelfs rekening houdend met 
het energieverbruik bij de productie 
van dit gas, is een CO2-reductie van 
75% over de gehele keten gangbaar. 
Redenen genoeg dus om het voor-
beeld van onze buurlanden te volgen.

biomethAAn in belgië

Kehlen, een van de drie injectiesites 
voor biomethaan in het  
Groothertogdom Luxemburg.




