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NIEUWSBRIEF NR 1 -- 21 JUNI 2011

WAAROM IS AUTONOMIE ZO BELANGRIJK?
Nog geen 100 jaar geleden waren de meeste mensen veel meer onafhankelijk voor de water- en
energievoorziening. Kolen en hout uit eigen land droegen zorg voor de energie voorziening. Nu
is men afhankelijk van aardgas uit Rusland en olie uit het Midden Oosten.
Kernenergie is dan weer iets dat ons allen verontrust naar de toekomst toe.
De samenleving is thans zeer kwetsbaar geworden omdat we afhankelijk zijn van
multinationals en onstabiele politieke regimes voor onze van essentiële voorzieningen om te
overleven.
De productie van onze energie via fossiele brandstoffen bedreigt het evenwicht in de natuur en
de toekomst van onze planeet.
Er zijn dus redenen te over om als burger zelf het lot in eigen handen te nemen.

WAAROM IS DE AUTONOME ELEKTRICITEITSPRODUCTIE ZO
BELANGRIJK?
Elektriciteit wordt elke dag belangrijker en daardoor is de moderne samenleving zo extreem
kwetsbaar geworden.
Zonder elektriciteit is er
 geen verwarming
 geen voedsel
 geen communicatie
 geen water
 geen computers…enz
 geen transport
 niets meer….
Gelukkig zijn er nu nieuwe technieken die ons toelaat zelfvoorzienend te zijn op een manier die
de natuur geen schade toebrengt.

ACTIEPUNTEN - wat we willen
1. Het verspreiden van de kennis van de nieuwe technieken die ons meer onafhankelijk maken
van de grootproducenten.
2. Het creëren van een draagvlak bij de politici om deze systemen beter te ondersteunen.
3. Het stimuleren van een autonoom netwerk waarbij we mekaar ondersteunen en helpen
4. De aankoppeling aan het net zien we niet als een alles bepalende navelstreng , maar eerder
als een redder in nood als het individuele systeem uitvalt of aan onderhoud toe is.
Dit gedachtegoed gaat regelrecht in tegen de huidige tendensen van steeds grootschaliger
netwerken.
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WARMTE KRACHT KOPPELING = geen koeltorens meer

Koeltorens te Doel koelen het water af met het water van de schelde = opwarming van de
Schelde !
VERLIES: 42 miljard kWh/jaar aan warmte
de 200.000 huizen van Antwerpen verwarmen vraagt slechts 3,2 miljard kWh…
Vaststelling:
slechts 1/3 van onze elektriciteitsfactuur heeft te maken met de energieproductie
en 2/3 heeft te maken met transport- en distributiekosten
2/3 van de opgewekte energie wordt verspild in koeltorens
Met een WKK heb je geen distributiekosten meer en wordt de warmte gerecupereerd.
SUPER GOED ISOLEREN om energie te sparen?
JA , MAAR… elektrische energie is veel duurder dan gas of stookolie
GAS
kost 0,080 €/kWh
ELECTRICITEIT kost 0,270 €/kWh
EN… bij de gangbare elektriciteitsproductie gooit men 2/3 van de energie weg!!!
EXTRA INVESTEREN
IN EXTRA ISOLATIE

…. OF ….

IN AUTONOME ELECTRICITEITSPRODUCTIE ?
Het isolatieniveau van een lage
energiewoning optrekken naar het
passiefhuis-niveau geeft een meerkost
van ongeveer 32.000 euro.
Zie grafiek:
van E-peil 60 naar E-peil 30.
Deze investering van 32.000 euro zal
meer renderen als je je eigen autonome
energieproductie ermee financiert.
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WAT IS EEN WKK ?
Warmte Kracht Koppeling is een techniek waarbij de hoogwaardige warmte (1200°C) die
vrijkomt bij het verbranden van de brandstof (in een motor) een alternator aandrijft voor
elektriciteitsproductie.
Hierna wordt restwarmte van het koelwater van de motor en de rookgassen gebruikt voor de
verwarming
Energieproductie:
1/3 elektriciteit
2/3 warmte
WAAROM EEN WKK ?
1. Mogelijkheden voor autonomie en netonafhankelijkheid
2. Weersonafhankelijk
3. CO2 neutraal is mogelijk
4. Betaalbaar
5. Efficiënter energieverbruik
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GROOTSCHALIG

OF KLEINSCHALIG
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DE MiCRO- WKK
De micro-WKK heeft het voordeel dat er minder
lange en dure warmwaterbuizen moeten gelegd
worden naar de woningen: de afstanden zijn korter ,
dit is ook beter om de warmteverliezen onderweg te
beperken.
Men kan een WKK per woning voorzien of voor
een groep van woningen.
In dat gevel is de investeringskost goedkoper per
woning.

WEERSONAFHANKELIJKE
ECOLOGISCHE EN C02 NEUTRALE TECHNOLOGIEN
Het concept van gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit kan door vele verschillende
technieken ingevuld worden. Ieder van deze technieken heeft andere karakteristieken met
betrekking tot elektrische en thermische rendementen, beschikbare vermogens, kosten etc.
De meest gangbare techniek is tot op heden de WKK gebaseerd op een gas-of diezelmotor.
Maar ook de stirlingmotor in combinatie met pelletbrander
en de brandstofcel zijn recent in opmars.
WKK met gas- of diezelmotor
Een gas-en diezelmotor is vergelijkbaar met een automotor.
Een generator zet deze mechanische energie vervolgens om in elektriciteit. De warme
uitlaatgassen en de oliekoeling van de motor worden daarbij gebruikt om warmte af te tappen
ten behoeve van bijvoorbeeld ruimteverwarming.
Zie voorbeeld met PPO (Pure Plantaardige Olie) :
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Stirlingmotor
Op het niveau van WKK in de utiliteitsbouw zijn er een aantal ontwikkelaars die bezig zijn met
het vermarkten van systemen op basis van een Stirlingmotor. Een Stirlingmotor, ook wel
heteluchtmotor genoemd, werkt op basis van een hermetisch gesloten cilinder waarin een
zuiger kan bewegen. Door verhitting van buitenaf wordt de zuiger aangedreven.
Een belangrijk voordeel is dat ze minder onderhoud vergen, stiller zijn.
Zie voorbeeldschema: een stirling motor werkt met de hete lucht van de stookketel

Brandstofcel
Een brandstofcel is een toestel waarin chemische energie zonder tussenstap wordt omgezet in
elektrische energie. Door de chemische omzetting is de uitstoot van schadelijke gassen zeer
gering tot nihil.
Zie schema

Koken op bio-gas
Biogas is een gas dat ontstaat door vergisting van organische stoffen. De hoofdbestanddelen
zijn methaan en koolstofdioxide. Door het opwerken van biogas naar aardgas kwaliteit kan dit
als brandstof gebruikt worden in bijvoorbeeld WKK’s en/of koken op gas.

Combinaties
Een WKK kan men combineren met andere technieken als zonnecollectoren,
gaswarmtepompen en windmolens.
zie schema: de WKK staan aan in de winter , maar tijdens de zomermaanden kan men
voldoende elektriciteit en warmte uit de zon halen. Tijdens de zonrijke maanden wordt de
WKK uitgeschakeld. Het komt er op aan om die energie te stockeren als de zon schijnt. Met de
huidige nieuwe technieken is dat best mogelijk.
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NIEUWE OPSLAGTECHNIEKEN
Opslag van elektriciteit :
Opslag via batterijen maakt de installatie volledig autonoom en
kan op deze wijze perfect de piekbehoeften opvangen en zo veel
elektriciteit produceren als nodig is.
Voor een gemiddelde woning volstaan een zestal gel-batterijen :
6 stuks 2000 VA x 6 = 12000 VA
Ruimtebehoefte is beperkt: 20 cm x 6 = 120 cm breedte en 22 cm
diepte.
VOORDELEN :
1. Motor kan langer draaien , minder start en stop, dus langere
levensduur van de motor en beter rendement.
2. Minimaal brandstofverbruik
3. Maximaal rendement : alles ter plaatse verwerkt
4. Geen belasting van het net
5. Weinig ruimtegebruik
NADELEN
1. Onderhoud batterijen
2. Investeringskost batterijen (€ 4.000)
3. Rendementsverlies: 17 % door de opslag

Opslag van warmte :
DE COMPACTE ZONNEBOILER
500 liter
gelijkwaardig aan 2000 l. “normale” boiler
Beperkte afmetingen: H 180 / 78/78
Groot vermogen: 40 KW
vraag Sanitair Warm Water:
2 KW/dag/persoon
Voor 1 woning van 4 personen:
2 x 4 = 8 KW/ DAG
Dank zij deze nieuwe boiler kan men een aantal zonloze dagen
overbruggen, vooral in de tussenseizoenen.
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…MINDER BETUTTELING EN MEER ONDERSTEUNING…
STRUIKELSTENEN VOOR MEER AUTONOMIE
1.. DE KOSTPRIJS
De autonome systemen zijn nog veel te duur omdat de productie ervan nog niet voldoende is
Zo kost een micro WKK meer dan het dubbele van een gezinswagen. dat is niet normaal omdat
een auto veel complexer is qua techniek .
Remedie: tijdelijk 50 % overheidssubsidies.
Naarmate de marktprijs daalt , kan deze tijdelijke subsidie verminderd worden tot men het
investeringsniveau bereikt waarbij een klassieke netaansluiting even duur is als een autonoom
systeem. (rentabiliteit te berekenen over een afschrijvingsperiode van15 jaar)
Men kan een “tijdelijk impulsfonds” in het leven roepen zodat deze bestaande innoverende
technieken versneld rendabel worden.
(Met “tijdelijk “wordt max. 5 jaar bedoeld)
PV cellen zijn nu overgewaardeerd en zijn slechts relevant als ze een onderdeel zijn van een
weersonafhankelijk bufferend systeem.
PV cellen goed betoelagen is dus verantwoord indien het in combinatie is met een
zelfbedruipend systeem dat weersonafhankelijk is.
Voorwaarden voor deze investeringssteun:
∼ Electriciteitsopwekking i f v elektriciteitsvraag: 100 % dekking in de winter is
noodzakelijk
∼ Electriciteitsopwekking i f v warmtevraag op voorwaarde dat:
de warmtevraag aangepast is aan de elektriciteitsvraag via doorgedreven isolatie, ook bij
bestaande woningen (lage energiewoning met K waarde: 25 à 30 )
de injectie van de extra elektriciteit in het net mogelijk moet zijn.
∼ geen WKK inschakelen in de zomer: alle warmte moet immers ter plaatse benut worden.
(dus geen koelsystemen)
∼ de WKK moet CO2 neutraal zijn
Daling exploitatiekost
dank zij ondersteuning CO2 neutrale energiedragers (pellets, PPO)
bvb voor PPO : tijdelijke (5 jaar) toelage van 0,4 euro/liter zodat de prijs van groene
brandstof gelijk is aan de fossiele brandstof.

10

2.. BURGERINITIATIEF ONDERSTEUNEN IN PLAATS VAN TE
ONDERMIJNEN
De 10.000 kWh – regel is te herzien als max. plafond voor groepswoningenbouw en
collectief burgerinitiatief :
De maximale productie van 10.000 kWh per woning/jaar is een goede regel , maar mag niet
toegepast worden op de gemeenschappelijke WKK..
Daarnaast is het wettelijk niet toegestaan om elektriciteit door te verkopen aan de buur.
Waarom niet ?

3.. DE “EILANDFUNCTIE” NIET UITSLUITEN VOOR DE
BETOELAGING…WEL INTEGENDEEL
De eilandfunctie wordt nu niet ondersteunt en dat is onbegrijpelijk!
De eilandfunctie dient fors ondersteunt te worden omdat op deze wijze de pieken worden
afgevlakt via interne opslag.
Een aansluiting aan het net is aan te bevelen als noodvoorziening.
De injectie in het net bij overproductie is een mogelijke optie.

Website in voorbereiding:
www.hetautonomehuis.be
Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website: www.eco-housing.be

•
•

De adviesnota aan de minister : "Herziening subsidies voor micro-WKK's".
De PowerPoint presentatie: “Van nul-energie naar autonome woning”

Post adres:
Het Autonome Huis
Herbaan 132 - 1840 Londerzeel
Tel: 052 / 37 11 38

UW REACTIES EN IDEEËN ZIJN WELKOM
volgende editie: o.a.
∼ het “smart grid”: wat zijn de voor- en nadelen van een “slim netwerk”?
∼ de relatie tussen energie uit bio-massa , landbouwgrond en voedselschaarste

WE ZOEKEN GOEDE VOORBEELDEN EN ERVARINGEN

©Hugo Vanderstadt
eco-housing architectuur

