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AARDGAS,  
GOUDEN JUBILEUM
De recente klimaattop in Parijs, de 
21ste jaarlijkse klimaat conferentie van 
de Verenigde Naties (COP21), heeft 
ambitieuze plannen in beslissingen 
gegoten. Die moeten de uitstoot van 
broeikasgassen wereldwijd inperken. Deze 
gassen zijn immers verantwoordelijk voor 
de opwarming van de planeet, met alle 
desastreuze gevolgen van dien. Het is de 
bedoeling dat halverwege de 21ste eeuw 
een evenwicht ontstaat tussen de 
volledige uitstoot van broeikasgassen en 
het vermogen van de natuur om deze te 
neutraliseren. Aardgas is het logische 
antwoord op de conclusies van COP21.  

Dit jaar starten we opnieuw met een 
nieuwe imagocampagne. Het nieuwe 
gezicht van aardgas zal u niet alleen 
opmerken in tv-spots, want in dit internet-
tijdperk gaan we uiteraard ook viraal. Op 
de sociale media en op diverse sites willen 
we naast de comfortwaarde ook de 
economische en ecologische troeven van 

deze energiebron 
uitspelen. Tegelijk 
willen we nieuwe 
markt   segmenten 

zoals mobiliteit 
aanboren en aardgas 

als ideale 
partner van 

hernieuwbare energieën voorstellen. In dit 
blad vindt u bijvoorbeeld de ervaringen 
terug van chauffeurs die bewust hebben 
gekozen om te rijden op aardgas. 

In het dossier van dit nummer reiken we 
de argumenten aan die u als installateur 
kunt aanvoeren om de gebouwbeheerder 
en mede-eigenaars te overtuigen om de 
centrale stookplaats te renoveren. 
Installateurs worden immers regelmatig 
geconfronteerd met verouderde en 
niet-conforme collectieve stookplaatsen 
die vaak defecten hebben en waarvan de 
herstellingen oplopen. Tijd om schoon 
schip te maken en de stookinstallatie te 
vervangen. In een gebouw met 
verschillende mede-eigenaars verloopt 
het beslissingsproces veel complexer dan 
in een gewone woning. Bovendien moet 
de zware investering de goedkeuring 
krijgen van de meerderheid van de 
eigenaars. Het artikel geeft u een 
overzicht van de voordelen van de 
ombouw van een stookplaats. Bovendien 
bekijken we de technische vereisten 
waaraan de installatie moet voldoen en 
belichten we de aandachtspunten om dit 
project optimaal te laten verlopen. 

Op ons kunt u in ieder geval rekenen om 
uw belangen te ondersteunen. 

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

De ombouw van collectieve 
stookplaatsen van stookolie  
naar aardgas.

Evolutie normalisatie 6
Infrax: procedure openen  
aardgasmeter 6 
50 jaar aardgas 8
Blunder in beeld 8
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5Nieuwe imagocampagne met 
tv-spot zet aardgas in the picture. 

Double you research  
onderzocht hoe ondernemers 
rijden op aardgas ervaren.

7
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DE OMBOUW VAN COLLECTIEVE 
STOOKPLAATSEN VAN 
STOOKOLIE NAAR AARDGAS
Wellicht hebt u het zelf al meegemaakt dat men u vraagt om een defect in een oude collectieve stookinstallatie te 
herstellen. Misschien bent u de zoveelste installateur die aan die verwarmingsinstallatie werkt. Vaak is de instal
latie niet meer om aan te zien. 

U wordt geconfronteerd met een 
versleten ketel, een gebrek aan 
wisselstukken, regelmatige defecten 
en kostelijke herstellingen, asbest in 
de stookplaats, een lekkende mazout-
tank, geluidsoverlast, niet- of slecht 
geïsoleerde leidingen, enz. Bovendien 
zijn de herstellingen die u kunt 
uitvoeren niet meer dan een pleister 
op een houten been. Om van de 
renovatie van de stookplaats een 
geslaagd project te maken, kunt u als 
installateur een cruciale rol spelen in 
de verschillende stappen van de 
besluitvorming en dat proces zelfs 
positief beïnvloeden. 

Voorafgaande studie
Zorg ervoor dat de syndicus een 
verwarmingsaudit van de stookinstal-
latie laat uitvoeren en dat er een 
verslag wordt gemaakt met de 
beschrijving van de mogelijke aan-
passingen en een schatting van het 
economisch voordeel. Maak hierna 
een raming van het budget. 

Presenteer een synthese van dit 
rapport aan de syndicus en de 
vertegenwoordigers van de mede-
eigenaars. Zo zullen deze u als de 
expert zien waarop ze een beroep 
kunnen doen. 
Spreek over het verbeteren van het 
comfort. De renovatie van de stook-
installatie zal de werking van de 
verwarmings- en SWW-installatie 
verbeteren en het comfort van de 
bewoners aanzienlijk verhogen. 
Benadruk ook dat de werkzaamheden 
de bewoners nauwelijks zullen storen 
vermits ze in de stookplaats plaats-
vinden. 
Op basis van deze studie zullen de 
mede-eigenaars een investeringsplan 
goedkeuren waarna een prijsaanvraag 
uitgeschreven zal worden. 

Welke verbeteringen renderen 
het meest?
Sommige verbeteringen zijn qua 
kosten-baten zeer winstgevend en 
resulteren in een belangrijke bespa-
ring. Volgende investeringen in de 
stookplaats zijn, in dalende volgorde, 
het meest lonend om het energie-
verbruik te verminderen:

l  Vervangen van de verwarmings
ketel of de hele stookinstallatie.
De vervanging van de verwarmings-
ketel is een ingrijpende beslissing. 
Het is nodig om hierbij de volledige 
installatie inclusief het regelsys-
teem te evalueren. Het is bijvoor-
beeld niet coherent om zonder 
meer een oude stookketel te 
vervangen door een nieuwe ketel 

met hetzelfde vermogen (vermoe-
delijk overgedimensioneerd) of de 
oude regeling te behouden (ver-
moedelijk niet meer up-to-date). 
Bij dergelijke evaluatie worden 
onder meer volgende aanpassingen 
overwogen:
- de keuze van de nieuwe stookketel
- het belang om voor een condensa-

tieketel te kiezen
- de correcte dimensionering van 

de stookketel
- de regeling van de ketels en die 

van de verwarmingskringen 
dienen correct op elkaar afge-
stemd te worden

- het aanpassen van de schoorsteen
- het conform maken van de 

stookplaats
l  De regeling aanpassen: de 

energiewinst door het aanpassen 
van de regeling hangt af van de 
isolatie en de thermische inertie 
van het gebouw. Bij een slechte of 
matige isolatie en bij een gebouw 
met kleine inertie is de winst het 
grootst bij de aanpassing van de 
temperatuurregeling. 

 Een regeling van de stookcurve en 
een glijdende watertemperatuur 
verhogen het comfort en verminde-
ren het energieverbruik. 

l  De hydraulische circuits in 
evenwicht brengen: te weinig 
waterdebiet in één van de kringen is 
een teken van een gebrek aan 
evenwicht in het drukverlies tussen 
de verschillende hydraulische 
kringen. De regeling drijft hierdoor 
de stookcurve op, wat op zijn beurt 

een hogere keteltemperatuur en 
een hoger verbruik tot gevolg heeft. 

 De oplossing bestaat hier uit het 
bijregelen van de evenwichtskranen 
aan de voet van elke verwarmings-
kring. 

l  De isolatie van de hydraulische 
leidingen en de hulpstukken in de 
stookplaats en in niet-verwarmde 
ruimten. De terugverdientijd van 
deze investering is circa 1 jaar. 

l  Het verminderen van het debiet 
van de circulatiepompen. Zo 
vermindert het elektrisch verbruik 
aanzienlijk. Dit kan onder meer door:
- De circulatiepomp uit te schakelen 

in de zomer, wanneer er niet 
verwarmd wordt;

- De overgedimensioneerde circula-
tiepompen te vervangen door goed 
bemeten pompen;

- De circulatiepompen correct te 
dimensioneren en de oude pompen 
te vervangen door circulatiepom-
pen met regelbaar toerental. De 
investering voor het vervangen van 
een circulatiepomp met drie 
snelheden door een circulatiepomp 
met regelbare snelheid heeft een 
terugverdientijd van circa 5 jaar. 

Omschakelen van stookolie naar 
aardgas
De voordelen van een omschakeling 
naar aardgas zijn legio:
l  een continu beschikbare energie 

met een stabiele prijs
l  een zeer hoog stookrendement en 

dus een laag brandstofverbruik
l  een propere en geluidsarme 

stookplaats
l  geen opslag van brandstof nodig
l  geen risico op bodemverontreini-

ging door een lekkende stookolie-
tank en dus geen periodieke 
controle van die tank

l  geen geurhinder van mazout
l  plaatswinst: meestal is de nieuwe 

aardgasverwarmingsinstallatie 
aanzienlijk kleiner dan de oude 
mazoutketel

l  vaak minder dure installatie dan 
voor een vergelijkbare installatie 
met vloeibare of vaste brandstof

l  vooral een zeer belangrijke be-
sparing op de stookkosten

De verwarmingsketel
Het ligt voor de hand dat er bij het 
vervangen van een verwarmingsketel 
voor een condensatieketel wordt 
gekozen. De onderstaande tabel geeft 
een overzicht van het rendement van 
verschillende ketels. 

Het vermogen van de vernieuw-
de installatie
Oude stookinstallaties zijn zo goed als 
altijd sterk overgedimensioneerd. Dit 

heeft meer nadelen dan voordelen: 
de ketel werkt steeds op deellast 
waardoor het rendement slecht is en 
het brandstofverbruik te hoog. 
In de loop der jaren heeft men 
waarschijnlijk verbeteringswerken in 
het gebouw uitgevoerd waardoor het 
nodige vermogen en dus ook het 
energieverbruik lager zullen zijn. Een 
condensatieketel heeft een rende-
ment dat aanzienlijk hoger is dan dat 
van een oude stookketel. Hierdoor 
mag het vermogen van de nieuwe 
ketel ook lager zijn. 
Bij het vervangen van de oude 
stookketels door aardgasketels dient 
het vereiste vermogen door een 
installateur, een studiebureau of een 
ketelfabrikant te worden bepaald aan 
de hand van berekeningen. 

Alleen de brander vervangen?
Oude ventilatorbranders zijn vaak niet 
regelbaar. Wanneer ze symptomen 
van ouderdom vertonen, denkt men 
beter aan vervanging. De vraag die 
men zich moet stellen is: enkel de 
brander vervangen of de totale 
verwarmingsketel vervangen? 
Alleen de brander vervangen kan als 
de recente ketel nog in goede staat is. 
Men dient zich ervan te vergewissen 
dat de nieuwe brander compatibel is 
met de bestaande ketel. 
De verbetering van het verbrandings-
rendement met de nieuwe gasbrander 

Gasbranders geplaatst op bestaande ketels.

Tabel 1 Rendement van verschillende ketels.

GENERATIEKETEL RENDEMENT OP Hi RENDEMENT OP Hs

Oude stookolieketel  
ouder dan 20 jaar

85% 79,8%

Oude gasketel ouder dan 20 jaar 88% 79,3%

Hoogrendementsgasketel 92% 82,9%

Condensatiegasketel 107% 96,4%

Collectieve stookinstallatie.
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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.

dossier

levert een besparing op van circa 2%. 
Er is ook een energiewinst door de 
warmteverliezen te beperken gedu-
rende het voorspoelen van de brander. 

De hele ketel vervangen. Voor een 
ketel van meer dan 15 jaar oud is de 
vervanging van enkel de brander niet 
aangewezen. Bij de vervanging van de 
hele ketel en de regeling kan men een 
energiewinst halen van 30 à 40%. 

Meerdere ketels in cascade
Bij ketels in cascade worden de ketels 
één na één ingeschakeld in functie 
van de warmtevraag. Dit garandeert 
een beter rendement van de stook-
installatie en een aanzienlijke 
energiebesparing. Daarnaast zijn er 
steeds reserveketels in geval van 
defect. 
Om een gebouw van 50 appartemen-
ten te verwarmen, vervangt men 
bijvoorbeeld de oude stookolieketel 
van 600 kW door een cascade van 
zeven modulerende aardgascondensa-
tieketels van elk 60 kW, dus samen 
420 kW. Elke aardgasketel moduleert 
tussen 8 en 60 kW. De volledige 
cascade kan dus moduleren van 8 tot 
420 kW. 

Eén ketel vervangen in een 
bestaande cascade
Om de kosten te spreiden, gebeurt het 
dat men in een stookplaats ketel na 
ketel van stookolie naar aardgas 
omschakelt. In dat geval is het 
raadzaam dat de aardgasketel 
(= actieve ketel) en de stookolieketel 
(= reserveketel) elk op een afzonder-
lijke schoorsteen zijn aangesloten. 
Indien dit praktisch niet haalbaar is, 
mogen een aardgas- en een stookolie-
ketel op dezelfde schoorsteen worden 
aangesloten op voorwaarde dat ze 
elektrisch worden vergrendeld, zodat 
ze nooit gelijktijdig kunnen werken. 
Daarnaast neemt de installateur de 
nodige maatregelen zodat de rook-
gassen van één ketel niet door de 
andere ketel in stilstand kunnen 
terug stromen. 

Indien in een bestaande cascade niet 
alle ketels vervangen worden, moet 
men het drukverlies tussen de oude 
en de nieuwe ketels afstellen om het 
hydraulisch evenwicht tussen beide 
ketels te behouden. Men zorgt dus 
voor een gelijkaardig drukverlies in 
de kring met de nieuwe ketel door 
regelkranen in te stellen of door de 
karakteristieken van de circulatie-
pomp van de nieuwe ketel aan te 
passen. 

Hydraulische schema’s en rook-
gasafvoer
De installateur sluit het waterzijdige 
deel van de installatie aan volgens de 
hydraulische schema’s van de 
fabrikant van de nieuwe gasketel of 
van het studiebureau. De schema’s en 
voorschriften van de fabrikant 
moeten gevolgd worden om de goede 
werking van de verschillende bestaan-
de verwarmingskringen en de nieuwe 
gasketel te waarborgen. 
Bij de ombouw van de stookinstallatie 
moet een grondige controle van het 
rookgasafvoerkanaal worden uitge-
voerd. Door de lage rookgastempera-
tuur van condensatieketels is het 
bijna altijd nodig om de schoorsteen 
te tuberen of te vernieuwen. 

Verplichte verwarmingsaudit
Gebouweigenaars hebben wettelijke 
verplichtingen om de energieprestatie 
van de gebouwen te laten onderzoe-
ken. Zo is er de verplichte verwar-
mingsaudit (Europese Richtlijn 
2010/31/EU). 
Een verwarmingsaudit spitst zich toe 
op het verwarmingssysteem en 
onderzoekt op welke manier men de 
verwarmingsinstallatie kan optimali-
seren. 
Een erkende specialist beoordeelt het 
rendement en de ketelgrootte ten 
opzichte van de verwarmingsbehoef-
ten van het gebouw. De eigenaar 
ontvangt een rapport met het advies 
om de prestaties van zijn installatie te 
verbeteren of om de installatie te 
vernieuwen. 

In België is milieu een regionale 
materie, hierdoor zijn er drie geweste-
lijke wetgevingen. De drie regionale 
overheden hebben een gemeenschap-
pelijke software ontwikkeld om de 
energiebesparing te simuleren bij 
verbeteringen in de stookplaats: de 
H100-software. Enkel specialisten die 
een opleiding rond het gebruik van 
deze software hebben gevolgd, 
mogen dergelijke verwarmingsaudit 
uitvoeren. 

Meer informatie is te vinden op:
- Vlaanderen: www.energiesparen.be
- Brussel: www.energids.be en 

www.ibgebim.be
- Wallonië: www.energie.wallonie.be; 

wallex.wallonie.be en www.awac.be

Eerst worden de gegevens van de 
installatie genoteerd en in de soft-
ware H100 ingebracht. Daarna kan de 
specialist met deze software allerlei 
verbeteringen in de stookinstallatie 
simuleren en de optimalisatie qua 
energieverbruik berekenen. Zo kan 
men de meest lonende verbeteringen 
voorstellen om de verwarmingsinstal-
latie en de stookplaats aan te passen. 

AARDGAS CHARMEERT MET 
NIEUWE IMAGOCAMPAGNE
Met de start van Batibouw wordt een grootschalige imagocampagne voor aardgas gelanceerd bij het grote publiek. 
Marketing Manager Didier Hendrickx geeft tekst en uitleg. 

Aardgas is de belangrijkste energie
bron voor verwarming in België. De 
verkoop van verwarmingstoestellen 
op aardgas blijft op een hoog niveau. 
Waarom dan een imagocampagne 
lanceren? 
D. Hendrickx: Schijn bedriegt! Aardgas 
is vandaag nog steeds de voornaamste 
energiebron gebruikt door talloze 
huishoudens en ondernemingen. Liefst 
25% van het primaire energieverbruik 
in België wordt gedekt door aardgas. 
Maar de laatste jaren zijn we een beetje 
naar het achterplan verwezen. De 
sector van hernieuwbare energie heeft 
een zeer dynamische campagne 
gevoerd, door met name zonne-energie 
of warmtepompen als onvermijdelijke 
en autonome oplossingen naar voren 
te schuiven. Zelfs al dichten we op de 
verwarmingsmarkt nog steeds de kloof 
met stookolie, we zijn in zekere zin ook 
het slachtoffer van de overvloed aan 
informatie, wat de keuze voor een 
bepaald energiesysteem steeds 
ingewikkelder maakt. 
Zich bekendmaken vormt ook de 
uitdaging van elke installateur... 
D. Hendrickx: Absoluut! Het is enkel 
het perspectief dat verandert. Zowel 
voor aardgas als voor de Cerga-installa-
teur is de benaderingswijze vrijwel 
identiek: zo goed mogelijk binnentre-
den in het alledaagse van de particulier 
of de onderneming om een economisch 
voordelige energieoplossing aan te 
bieden, die het milieu respecteert en 
waarop men kan vertrouwen. 
Wie campagne zegt, heeft het over de 
media. De vorige campagnes werden 
door een tvspot gedragen. Wat staat 
er ditmaal op het programma? 
D. Hendrickx: Om een nieuwe cam-
pagne te voeren en het breedste 

publiek te bereiken, heeft bewegend 
beeld de grootste uitstraling. De 
evolutie van de laatste jaren versterkt 
nog het belang van de tv-spot: naast 
televisie kan men videoclips vertonen 
op internet, in een versie voor YouTube, 
Facebook en Twitter. Door viraal te 
gaan, zorg je ervoor dat het publiek 
vermenigvuldigt. Ook op dat vlak 
hebben bepaalde installateurs het 
belang van hun aanwezigheid op 
internet en op sociale media goed 
begrepen. 
Precies omdat u spreekt van een 
overvloed aan informatie: riskeert 
deze spot niet te verdrinken onder 
een massa marketingproducten? 
D. Hendrickx: Toen we in de zomer van 
2015 hebben beslist tot de herlancering 
van onze campagnes voor aardgas was 
het vermijden van dat struikelblok 
uiteraard een vereiste. Er was continuï-
teit nodig – door te steunen op de 
fundamenten van aardgas zoals de 
economische, ecologische aspecten en 
het comfort – maar we proberen ook 
een nieuwe dimensie te geven aan een 
energievorm die nochtans vertrouwd is. 
Dat doen we op twee manieren. In de 
eerste plaats positioneren we aardgas 
in het centrum van de toekomstige 
energiemix, aan de zijde van hernieuw-
bare energiebronnen. Tegelijk gaan we 

ook andere marktsegmenten aanboren, 
zoals mobiliteit. Daarmee geven we 
aardgas een nieuwe dimensie, die 
de nauwe relatie met de gebruikers 
perfect weerspiegelt. 
Kunt u ons al iets meer verklappen 
over die nieuwe dimensie? 
D. Hendrickx: Wanneer de Cerga-
installateurs dit interview lezen, staan 
ze op het punt om de tv-spot te 
ontdekken. Onze campagne start kort 
voor Batibouw. Dus ik wil de spanning 
nog een beetje opdrijven. Ik kan alleen 
onthullen dat de term ‘dimensie’ op 
meerdere manieren begrepen kan 
worden... 
En op welk praktisch vlak betekent 
deze campagne een meerwaarde voor 
de Cergainstallateur? 
D. Hendrickx: Hoe groter het nieuwe 
publiek dat we met aardgas bereiken, 
hoe meer het potentieel aan klanten 
voor de installateur toeneemt. De 
impact van de algemene campagne zal 
onvermijdelijk naar de Cerga-installa-
teur doorstromen. Maar we zijn ook van 
plan om middelen in te zetten om het 
Cerga-merk bij de gebruikers bekend te 
maken, we accentueren namelijk ook 
dat het belangrijk is om een beroep te 
doen op een vakman, waarbij dit label 
een garantie is voor professionalisme 
en respect voor de regels van het vak. 
Deze Cerga-campagne zal worden 
uitgerold in de loop van 2016. 

Gerenoveerde stookplaats met rug 
aan rug tweemaal drie aardgascon-
densatieketels in cascade. Rechts zien 
we de SWW-boiler. 
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NBN OPENBARE  
ONDERZOEKEN
De algemene voorschriften voor de 
opstellingsruimte, de luchttoevoer en 
de afvoer van verbrandingsgassen zijn 
voornamelijk gebaseerd op de normen 
NBN B 61-001 en NBN B 61-002. In 
Cerga.news 25 werd er al geïnfor-
meerd over het openbaar onderzoek 
rond het normontwerp prNBN B 61-001 
‘Stookafdelingen met een totaal 
geïnstalleerd vermogen groter dan of 
gelijk aan 70 kW - Algemene bepalin-
gen’. Dit onderzoek ging van start op 
6 november 2015 en loopt nog tot 
15 april 2016. Voor installaties met een 
vermogen kleiner dan 70 kW startte 
de technische commissie B166 begin 

december 2015 eveneens met de 
revisie van norm NBN B 61-002 
‘Centrale verwarmingsketels met een 
nominaal vermogen kleiner dan 70 kW 

- Voorschriften voor hun opstellings-
ruimte, luchttoevoer en rookafvoer’. 
Ook hierover mag u via Cerga meer 
info verwachten zodra deze beschik-
baar is. 

De technische commissie B443 van 
het Bureau voor Normalisatie startte 
in maart van vorig jaar met de revisie 
van de norm NBN D 51-006 ‘Binnen-
leidingen voor commercieel butaan of 
propaan in gasfase op een werkdruk 

van maximum 5 bar en plaatsing van 
de verbruikstoestellen’. De voorlopige 
versie van deze herziening is nu klaar 
en staat op het punt om in openbaar 
onderzoek te gaan. 

Alle openbare onderzoeken zijn te 
raadplegen via pe.nbn.be. Op deze 
website kunnen installateurs eveneens 
hun opmerkingen doorgeven. Of stuur 
een e-mail met uw commentaren naar 
cerga@cerga.be met de vermelding 
van de standaardreferentie van de 
desbetreffende norm. 

business

Aardgasrijders aan het woord

ECHT HYBRIDE RIJDEN 
Aardgas associëren we blijkbaar nog 
steeds met verwarmen of koken, 
maar sinds twee jaar is hybride 
rijden op aardgas ook in België aan 
een opmars bezig. We hebben een 
achterstand in te halen. In Italië, 
Duitsland en Scandinavië rijden veel 
auto’s op deze energiebron. Zelfs in 
Tokio draaien alle taxi’s op aardgas. 
Eind 2015 onderzocht double you 
research hoe Belgische chauffeurs, 
meestal ondernemers, rijden op 
aardgas ervaren. 

Een ondernemer kiest voor betrouw-
bare praktische voertuigen met een 
grote laadruimte en een verbruik dat 
binnen de perken blijft. In dat opzicht 
verschilt een bedrijfswagen op 
aardgas niet van een voertuig op 
benzine of diesel. Drie modellen uit de 
top zes van de favoriete automodellen 
en zelfs de premiummerken zijn 
inmiddels verkrijgbaar in de aardgas-
variant. Aardgasrijders rijden met hun 
vertrouwde merken, maar wel een pak 
goedkoper, milieuvriendelijker en zelfs 
veiliger dan met een benzine- of 
dieselauto omdat aardgas in tegen-
stelling tot benzine verdampt en 
minder snel ontbrandt. 

Meer zen rijden
Bovendien speelt het argument van 
de beperkte autonomie niet, dat 
bijvoorbeeld wel elektrische wagens 
parten speelt. “Ik heb gewoon een 
groter rijbereik, dus voor die keer dat 
ik naar de Alpen ga, kan ik 1.000 km 
rijden zonder te tanken”. Een mis-
schien niet voor de hand liggende 
troef van op aardgas rijden blijkt het 
rijcomfort. De motor draait stiller, er 
zijn minder vibraties en de wagen rijdt 
zachter. “Ik ben veel meer zen in mijn 
wagen, ik laat me niet meer opjagen 
door die motor die lawaai maakt en ik 
zit gewoon comfortabeler omdat de 
motor zo soepel draait.”

Gezonder en milieuvriendelijker
Wie een aardgaswagen aanschaft, 
kiest bewust voor milieuvriendelijk en 
gezonder verkeer. De keuze onder-
steunt het groene imago. Terecht, in 
vergelijking met een dieselwagen 
stoot een aardgaswagen 12% minder 
CO2, 70% minder stikstofoxiden (NOx) 
en zo goed als geen fijnstof uit. Er is 
ook veel minder geurhinder. Er zijn 
zelfs chauffeurs die de proef op de 
som nemen. “Ik stop mijn vinger in de 
uitlaat, draai even rond en mijn vinger 

blijft proper, en probeer jij dat nu eens 
met je benzinewagen”. Ook het aantal 
aardgasstations groeit, iedere maand 
komen er twee nieuwe stations bij. 

Dubbele winst
Uit het onderzoek blijkt dat het 
budgettaire motief vaak doorslag-
gevend is. Nog voor ze één kilometer 
hebben gereden, genieten aardgas-
rijders van een pakket fiscale en finan-
ciële voordelen. De aardgasprijs is 
stabiel en dat is merkbaar aan de 
pomp. Per 1.000 kilometer spaart u 
gemiddeld 20 tot 30 euro aan 
brandstofkosten uit. Uitgerekend over 
de volledige levensduur van de wagen 
loopt die winst behoorlijk op en niet 
alleen op brandstofverbruik. “Je 
bespaart niet alleen met een lagere 
prijs aan de pomp, maar ook de 
onderhoudskosten gaan naar bene-
den.”
 
De conclusie is duidelijk. Op aardgas 
rijden is pas echt hybride rijden. Het 
combineert hoog rijcomfort met 
milieuvriendelijkheid en wie afknapt 
op de aankoopprijs en de beperkte 
actieradius van de elektrische 
tegenhanger komt vanzelf uit bij 
hybride rijden op aardgas. Fiat, Iveco, 
Mercedes, Opel en Volkswagen 
hebben ook een ruime keuze aan 
bedrijfswagens op aardgas. Overweeg 
dus zeker een aardgaswagen bij de 
aankoop van uw volgende bestel-
wagen. 

IN DIENST STELLEN 
BIJ INFRAX
Wanneer u als Cerga-installateur 
een nieuwe aardgasinstallatie hebt 
afgewerkt, kunt u het conformiteitsat-
test artikel 48, met installatieschema, 
invullen en ondertekenen. Is boven-
dien het leveringscontract van de 
klant in orde, dan mag de gasmeter 
voor de eerste keer open. Bij Infrax 
moet u voor deze opening volgende 
stappen ondernemen. 
Op het volledige grondgebied van 
aardgasdistributienetbeheerder Infrax 
(met uitzondering van Kampenhout en 
Steenokkerzeel) moet u voor de 
indienststelling van een G4- of 
G6-gasmeter met een maximale 
doorvoercapaciteit van 10 m3/h 
rechtstreeks contact opnemen met 
een controleorganisme. De gasinstal-
latie aangelegd door een Cerga- 
installateur hoeft uiteraard niet 

opnieuw gekeurd te worden. Daarom 
is het belangrijk dat bij het maken van 
de afspraak expliciet wordt vermeld 
dat de installatie door een Cerga-
vakman werd uitgevoerd. In dat geval 
zal het keuringsorganisme uitsluitend 
de gasmeter in dienst stellen. Er hoeft 
dus niet betaald te worden voor een 
keuring. Op de website van Infrax 
vindt u de lijst van erkende keurings-
organismes die gemachtigd zijn om 
de Infrax-meters in dienst te stellen. 
Voor gasmeters groter dan een G6 
moet u rechtstreeks contact opnemen 
met Infrax. In de gemeenten Kampen-
hout en Steenokkerzeel gebeurt de 
eerste indienststelling nog wel door 
Infrax zelf. 

Jurgen Landuyt - Beeckman NV
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BLUNDER in beeld
Deze opstelling komt met glans in aanmerking voor het kampioen-
schap knoeiwerk. Hier gaat het om een rookgasafvoer van een 
atmosferisch warmwatertoestel type B. De gelegenheidsinstallateur is 
erin geslaagd publiekelijk zowat tegen alle gangbare regels van de 
kunst te zondigen. De uitmonding van de schoorsteen bevindt zich in 
een overdrukzone zodat de natuurlijke trek nooit wordt gegarandeerd. 
Deze uitmonding moet immers opgesteld zijn in zone I of zone II met 
plaatsing van een statische afvoerkap. Ook de materiaalkeuze, een 
stalen drinkwaterbuis, is fout. En ten slotte is er de onbetrouwbare, 
gammele bevestiging... Er is al zoveel lelijkheid in de wereld... 
 
De winnende inzender is deze keer:  
Cerga-installateur Filip Verleye uit Eeklo. 
 

WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? 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.

50 JAAR AARDGAS 
START OP BATIBOUW
In 1966 zorgde het toenmalige Distrigaz voor de eerste leveringen van 
Nederlands aardgas op de Belgische distributienetten. Exact 50 jaar later 
is aardgas nog even jong, dynamisch en innovatief en dat zetten wij graag 
in de kijker met exclusieve Batibouwpremies. Ook voor uw klanten de 
ideale motivatie om tijdens Batibouw op zoek te gaan naar nieuwe aard
gastoepassingen. 

Wie 50 jaar oud en voorbijgestreefd 
vindt, heeft het wel degelijk mis. 
Aardgas is aantrekkelijk, jong en 
groeide de laatste jaren uit tot een 
van de meest innovatieve en dynami-
sche brandstoffen. De verscheiden-
heid aan applicaties waarmee u in 
contact komt en de vooruitstrevende 
combinaties met hernieuwbare 
energieën kunnen deze stelling enkel 
bevestigen. Denk bijvoorbeeld ook 
aan LNG, CNG of micro-warmtekracht-
koppeling, die zonder twijfel in de 
toekomst het gebruik van aardgas 
gunstig zullen beïnvloeden. Kortom, 

aardgas in België staat al 50 jaar in 
vuur en blauwe vlam en dat vieren wij!
Van 25 februari tot 6 maart kunt u ons 
terugvinden op de 56e jaargang van 
Batibouw en dit jaar verwachten we 
nog meer bezoekers dan voorgaande 
edities. U bent gedurende het volle-
dige salon welkom in onze eerste 
B2B-lounge, een rustiger kader voor 
Cerga-installateurs, architecten en 
syndici. Onze gasexperten verwelko-
men er u graag. Het grote publiek zal 
door onze promomensen en de 
fabrikanten aangemoedigd worden 
om onze stand te bezoeken. Boven-

dien maken ze er kans op mooie 
prijzen. Wie een nieuw aardgastoestel 
aanschaft, van stookolie naar aardgas 
omschakelt of zijn aardgastoepassing 
combineert met hernieuwbare energie 
en zijn installatie door een Cerga-
installateur laat uitvoeren, kan tijdens 
de beurs tot 1.000 euro cashback 
winnen. 




