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HET AUTONOME HUIS 

VOOR MEER ZELFVOORZIENING 
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MATERIAALKEUZE EN CONCEPT VAN HET AUTONOME HUIS 
 

INHOUD 

1..Zo was het vroeger – wat liep er verkeerd? 

     Zero impact? Is dat “cradle to cradle”? 

2.. Welke materialen zijn geschikt voor het autonome huis? 

     Bio-ecologische materialen, stand van zaken 

3.. Het concept van het autonome huis  

     De principes, de technieken, de uitdaging 

4..Gemeenschappelijke energie productie 

     Voor een betere rentabiliteit 

5.. Rentabiliteit: autonome energievoorziening in vergelijking met netaansluiting 

6.. Het autonome huis is een bio-klimatisch huis 

7.. Samenvatting: materialen en technieken  

 

1.. ZO WAS HET VROEGER – WAT LIEP ER VERKEERD? 

 

Vroeger werden de bouwmaterialen ter plaatse geproduceerd: 

de kelder uitgraven leverde de nodige leem. De tronkwilgen leverden de nodige twijgen voor 

het houtvlechtwerk 

de bestaande eiken boom leverde de nodige houten balken 

de boer zorgde voor het nodige stro voor het dak en 

stro-lemen muren. 

De grote dakoversteek zorgde voor de bescherming 

van de lemen muren in ons natte klimaat. 

Zero-impact: 

Maar er is meer: de materialen hadden geen impact op 

de omgeving; bij afbraak bleef er geen enkel restant 

over in de natuur: de bouwgrond werd weer 

landbouwgrond. Alles keerde terug naar de natuur, het 

was een “composteerbaar huis”. 

Foto: lemen huis te Dilbeek  

De opkomst van cement, beton en staal veranderde alles grondig: beton kon niet meer terug 

naar de natuur en bouwpuin werd de grondstof voor andere gebouwen.  

Daarna kwamen de chemische producten die zowel bij de productie als bij de afbraak 

vervuilend zijn. Hun uiteindelijke lot is de verbrandingsoven. 

Toen kwamen de bio-ecologische materialen, zuivere minerale producten uit de bodem zoals  

kalk, leem, klei en zuivere producten op basis van de plantenwereld, zoals; hout, hennep, vlas, 

stro , enz.. 
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MAAR…Tegenwoordig zien we steeds meer  van deze producten met toeslagstoffen, 

waardoor ze niet meer in de natuur kunnen gerecycleerd worden, ze zijn uiteindelijk voor de 

verbrandingsoven.. 

Daar is niets mis mee, maar.. 

Wat moeten onze achterkleinkinderen daarmee doen bij verbouwing of afbraak?? 

Ze zullen denken dat grootvader zeer ecologisch was en dit allemaal op de composthoop of de 

tuin gooien. 

Wat zal het effect zijn van die toeslagstoffen in onze bodem? We weten het niet zo goed. 

Daarom is het zeer positief dat  C2C “composteerbare” materialen voorstaat. 

Met “composteerbaar” bedoelt men dat niet letterlijk. 

Klei en leem kan je vermalen en in de bodem verwerken. Als daar bvb. stro tussen zit is dat 

een meerwaarde. Dat gebeurde vroeger met de oude strolemen huizen: ze werden afgebroken 

en de boer maakte er daarna terug landbouwgrond van. 

Aandachtspunt: 

Kalk is heel goed voor de bodem en herstelt het zuur/base evenwicht. 

Ook zuivere gips is een heel voedzaam product voor de bodem. 
 

Voor alle duidelijkheid: herbruik is altijd het beste systeem en…het meest ecologische huis is 

een bestaand huis. Als men omwille van de doorgedreven isolatie een gebouw afbreekt en 

terug opbouwt (wat voor passiefhuisbouw gewoonlijk het geval is) vergt het 50 jaar om dit 

terug te betalen. We kunnen ons dus best toespitsen op het maximaal hergebruiken van het 

bestaande en het ombouwen tot autonome huizen, ook en vooral in de steden. 
 

De nieuwste Cradle to Cradle producten hebben terug de juiste “composteerbare kwaliteit” 
 

In het boek van William McDonough en Michael Braungart: Cradle to Cradle: Remaking 

the Way We Make Things (2002) wordt uitgelegd waarover het gaat. 

Meer info: youtube „afval is voedsel‟ en  www.c2cplatform.be 

De cradle to cradle (C2C) visie: het voorzien in onze eigen noden en de toekomstige 

generaties van meer mogelijkheden voorzien.  
 

In de levenscyclusanalyse (LCA), richt men zich op het beperken van de schadelijkheid van 

het product. Het product wordt hier gezien als de keten van  

 het ontstaan: winning van grondstoffen, productie,  

 het gebruik, incl. gebruik van energie en verbruik en hulpstoffen,  

 het hergebruik of stort.  

Men opteert voor het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken van het product in 

gebruik en het optimaliseren voor recycling.  

Dit systeem = ontwerpen van wieg tot graf. 
 

De centrale gedachte van de cradle to cradle (C2C) = van wieg tot wieg - filosofie, is dat 

alle gebruikte materialen na hun leven in het eerste product, even nuttig kunnen worden 

ingezet in een tweede product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en er mogen zeker 

geen restproducten gestort worden.  

 

Downcycling:  

http://nl.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
http://www.c2cplatform.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenscyclusanalyse
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Dit is de term die Braungart en McDonough gebruiken voor de meeste voorbeelden van 

recycling. Bij downcycling van een product verliest het product zijn oorspronkelijke waarde. 

Het product komt terug als een minder product dan het oorspronkelijk was.  

 

Upcycling is beter:  
De dingen moeten op z'n minst hun oorspronkelijke waarde terug krijgen.  

Een voorbeeld is het reflectorpaaltje langs de weg, afwisselend gemaakt van oude petflessen 

of autobanden. De materialen krijgen een tweede leven, maar …in dat leven sijpelen zwavel 

en andere schadelijke stoffen de bodem in. Na enige tijd moet het paaltje worden vervangen 

en alsnog gestort. Het resultaat is dus niet de terugwinning van nuttig materiaal, maar de 

verspreiding van gifstoffen en het onbruikbaar maken van hoogwaardig materiaal. Beter is 

een paaltje van hout: het lekt geen gif maar voedt de grond. Na gebruik hoeft het niet te 

worden opgehaald, het kan als voedsel dienen voor de berm. (=“biosfeer”)  

 

Zwakke punten van C2C: 

 Te weinig aandacht voor de gevolgen voor transport (demontage en hergebruik van 

producten leiden tot meer vervoer) en energiegebruik (recycling kost veel energie)  

 Niet alle producten zullen 100 % biologisch afbreekbaar zijn. Dit restproduct zal dan in de 

“technosfeer” belanden. Wat doen we daarmee? 

 C2C heeft te weinig oog voor energie- en waterverbruik, en de beperking van 

grondstoffen. 
 

2.. WELKE MATERIALEN ZIJN GESCHIKT VOOR HET 

AUTONOME HUIS? 

Willen we de aarde redden en de problemen oplossen zijn er drie grote transformaties 

nodig (die elk voor 1/3 verantwoordelijk zijn voor de C02 uitstoot): 

1. de energierevolutie: elk huis en elk bedrijf produceert zijn eigen energie 

2. de transportrevolutie: hoe minder vervoer hoe beter 

3. de voedselrevolutie: het produceren van voedsel dat minder oppervlakte vergt en minder 

CO2 produceert, op deze wijze komt er ruimte vrij voor het cultiveren van biomassa. 
 

Het is de tweede transformatie (hoe minder transport hoe beter) die veel te weinig aandacht 

krijgt in de C2C-beweging. Het toepassen van bouwmaterialen die ter plaatse geproduceerd 

worden, wordt een belangrijk aandachtpunt voor het bio-ecologisch bouwen in de toekomst. 

Het zal de kostprijs drukken want de transportkosten nemen steeds maar toe, vooral nu de 

brandstofprijzen blijven stijgen. 

In de filosofie van het autonome huis is het logisch dat we steven na een zo groot mogelijke 

onafhankelijkheid van transportsystemen. 
 

Uiteraard moeten we de materialen kiezen in functie van de plaats waar we wonen. 

Op plaatsen waar er veel hout is bouwen we met hout  

Op plaatsen waar er veel leem en klei is bouwen met leemstenen en gebakken klei. 
 

Het mag wel eens gezegd worden: Duitsland is pionier in ecologische bouwmaterialen en we 

importeren graag deze uitstekende materialen. De hoge kostprijs en CO2 uitstoot van dit 

transport nemen we er voorlopig bij. Maar op termijn is het logisch dat we bvb. vlasisolatie 

zelf ter plaatse produceren. De transporteconomie (=de basis van de mondialisering)  zal 

trouwens vanzelf uitdoven als de transportkosten nog stijgen en dat is dus een goede zaak 

voor het milieu en de plaatselijke economie.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Downcycling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Upcycling
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De lijst van gecertificeerde producten vindt je hier: 

http://www.cradletocradle.nl/home/322_certificering.htm 

De volgende bio-ecologische materialen zijn thans verkrijgbaar als C2C maar ze zijn meestal 

van buitenlandse herkomst.  

Deze lijst is niet volledig en is beperkt tot Vlaanderen, het is een zeer beperkte enquête. 

Het zijn allemaal transitiematerialen; die passen in een samenleving zonder aardolie. 

 

WOLF JORDAN:  

Calcatex = kalkcaseineverf - inlands product 

Natuurlijke hennepvezels 

Hydraulische Tasskalk 

 

PETER STEEN:  

- Leemproducten: de leempleisters en ook de leemstenen: 
gestabiliseerd met 5% kalk. http://www.gillaizeau.com/Eco-
materiaux-ARGILUS 

- Chanvribloc : bouwblok uit kalk en hennep www.chanvribloc.com 
en 
http://www.petersteen.be/images/stories/downloads/kalkhennepblok.pdf 

 

ECOMAT: 

 Ecoboards: (volwaardig alternatief voor OSB-platen) vezelplaat 100 % landbouwvezels zonder 
toeslagstoffen. (In Genk komt er een fabriek met platen op basis van tomatenafval) ???? 

 Leembezetting  : de Tierrafino base en finish zijn vrij van toeslagstoffen, ze bevatten zelfs geen 

pigmenten.  

 De meeste Pavatex platen: Pavatex voegt aan een aantal platen een 5% latexemulsie toe, maar 

los van dat is het gros van het pavatex gamma perfect composteerbaar. 

 Alle kastanje beplankingen en tuinschuttingen zijn onbehandeld. 

FLIDAIS BVBA 

 bruinleem (zonder stro) van procrea 

 leembezetting (krijt, cellulose, organische pigmenten) van procrea 

 leemblokken van hock (houtspanen) van procrea 

 leemstenen (minerale toeslagstoffen) van procrea 

 leemplaten  (houtspanen) van procrea  

 isolerende houtvezelplaten en I-liggers van Steico (nature plus en FCK) 

 hennepplaten (3 a 5% soda en 10 a 12% bi-component vezels )  

thermohennep van hock  (nature plus) 

 hennepplaten (3 a 5% soda en 10 à 12% mais-vezels )  thermohennep plus van hock  

(nature plus - zie foto hiernaast) 

 stophennep (3 a 5% soda)  van hock 

 cellulose isolatie: boorvrij (natuurlijke tanines en ammoniumfosfaat, totaal 10%) 

 leemverf (natuurlijke pigmenten) van procrea 

http://www.cradletocradle.nl/home/322_certificering.htm
http://www.gillaizeau.com/Eco-materiaux-ARGILUS
http://www.gillaizeau.com/Eco-materiaux-ARGILUS
http://www.chanvribloc.com/
http://www.petersteen.be/images/stories/downloads/kalkhennepblok.pdf
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BIO HOME  
Bio Home keukens hebben een 'C2C' certificaat, namelijk de eco by 
consentino werkbladen.  
Van Hock hebben we o.a. volgende composteerbare producten: 

 Thermohennep Plus, bestaat uit hennep en vezels gemaakt van 
maïszetmeel (geen PUR vezels zoals gebruikelijk)  

 leempleisters, leembouwplaten, leemblokken, leemstenen 
(grünlinge), alle samengesteld uit leem en zand.  

Van Kreidezeit hebben we de composteerbare  Vega leemverfpoeders 
(met plantaardige caseïne), kalkpleisters en kalkverven (met 0 % 
synthetische bindmiddelen en additieven), caseïneverf, tadelakt, 
marmorino, stucco.  

 Onze  kalkcaseïneverf heeft als bindmiddel 2/3 melkcaseïne en 1/3 plantaardige caseïne.  
 

SPATIO 
 BÉTON VÉGÉTAL 

Type TX: Dakisolatie 

Can’Projet® : Bepleistering van gevels 

Type S: Isolatie van gebinten en tussenliggende vloeren  

Type B: Isolatie van binnenmuren 

Type X: Tegels op gelijkvloers 

Leemproducte van ProCrea: leemplaten, leemblokken en 
leempleister 
 
BIOBOUW 

  Houtflex Mais van Homatherm: flexibele houtwolisolatie 

met maisvervaardigde textielvezel , λ = 0,038 W/(m K) , 

geen toeslagstoffen, 100 % natuurlijk 

 Silverwood, Lariks Oural, onbehandelde beplanking in 

massief hout   

 Clayfix afwerkleem 

 

TONY MERTENS 

 100% leemverf voor muren, 

 Kalkcasseine muurverf 

 Forbo Flooring heeft een cradle to cradle certificaat voor hun marmoleum 

 
EURABO 

 Plato-hout: thermisch gemodificeerd vurenhout, FSC, geen chemische toeslagstoffen bij 

het productieproces;  

 Steico-producten voor houtskeletbouw met FSC en natureplus-label 

 Constructiematerialen in FSC-hout: Steico joist en ultralam  

 Houtvlokken: Steico Zell  

 Isovlas: natuurlijk vlasvezelisolatiemateriaal 
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DE KOSTPRIJS VAN ISOLATIE 

 

Uit onderstaande studie van NIBE blijkt dat de kostprijs van bio-ecologische 

isolatiematerialen nogal meevalt, behalve voor kurk en schapenwol. 

De prijzen zijn vergeleken met een gelijkwaardig isolatieniveau. 

 

Het zijn vooral de schuimproducten op basis van aardolie zoals polyurethaan (PU) die heel 

wat verborgen kosten in zich dragen, ze zijn geproduceerd met “grijze energie”. 

 

 
 

Wat is grijze energie? 

Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen: aardolie, 

gas, steenkool... Fossiele brandstoffen kunnen opraken: ze zijn uitputtelijk. De winning en 

omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu.  

Grijze energie is niet hernieuwbaar en ook niet milieuvriendelijk. 

Fossiele brandstoffen versterken het broeikaseffect. Bij het verbranden van fossiele 

brandstoffen komen er tal van schadelijke stoffen vrij: kooldioxide, zwaveloxide, 

stikstofoxide...  

 

De isolatiewaarde speelt ook mee. 

Zo heeft rotswol, houtvezel, papiervlokken een isolatiewaarde ( -waarde) van ongeveer 

0,04 W/mK, dat is het dubbele van resolschuim met een -waarde van 0,02. De resolplaat 

moet dus maar half zo dik te zijn voor hetzelfde isolatieniveau. Dit is een belangrijke factor 

bij verbouwingen met inwendige isolatie.
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3.. HET CONCEPT VAN HET  AUTONOME HUIS   

 

DE PRINCIPES: 

 

1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. 

Dat wat in de woning zelf niet kan voorzien worden, (bijvoorbeeld voedsel) moet in en zo 

kort mogelijke omgeving voorzien worden. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, 

energie, waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden 

gebruikt. 

3. Passend in de “transitiebeweging”: van onder uit, naar een samenleving zonder fossiele 

bandstoffen en met plaatselijke, milieuvriendelijke productie van voeding en energie. 

4. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up. 

Onafhankelijkheid van de zon en/of de wind is mogelijk met biomassa. Energiezekerheid  

is mogelijk via het lokale netwerk: de  lokale omgeving zorgt ervoor dat we niet zonder 

energie vallen. Een WKK zorgt kan voor deze onafhankelijkheid zorgen.   

5. Active house = meer produceren dat nodig is een belangrijk principe ter ondersteuning 

van het lokaal netwerk en zonder het netwerk te verstoren met piekbelastingen. 

6. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. Dit is realiseerbaar 

met biobrandstoffen (PPO en pellets) in combinatie met zonne-energie. 

7. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel 

mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium. Een ecologisch huis is in de 

eerste plaats een bestaand huis. Het afbreken van een bestaand huis om beter te isoleren 

vergt een terugbetaaltijd van 50 jaar of meer. Niet de nieuwbouw, maar het verbouwen 

naar een zo hoog mogelijk isolatieniveau is een prioriteit. 

8. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. De bewoner 

moet in staat zijn om zijn eigen energiehuishouden te beheersen en te begrijpen. 

9. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden 

en het gebruik van grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving. 

10. Betaalbaar: de investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.  

11. Bioklimatisch: de architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur 

een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  

12. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake  

de elektriciteits- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen 

flexibel te kunnen opvangen. De technische ruimte moet groot genoeg zijn voor 

bufferboiler, WKK, stockage brandstof ,enz. 

13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze 

dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het 

heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het 

geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  

 Ten eerste: beperk de energievraag 

 Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 

 Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 
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DE TECHNIEK: EEN WKK VOOR HET AUTONOME HUIS. 

 

Waarom een WKK? 

In de eerste nieuwsbrief hebben we uitgelegd waarom een WKK een toekomsttechniek  is: het 

is de meest economische techniek om stroom op te wekken omdat de warmte kan 

gerecupereerd worden . Dit in tegenstelling met de klassieke energiecentrales waar men met 

koeltorens de warmte verspilt en de oppervlaktewaters opwarmt. 

 

Het WKK systeem heeft vele voordelen: 

 Het is een weersonafhankelijk systeem. 

 Energieonafhankelijk: de woning kan zichzelf van 

energie voorzien zonder de grootproducenten, ook in 

de winter. 

 Bij stroomuitval van het elektriciteitsnet is er steeds 

de eigen productie.  

 Energiezuinig en C02-neutraal met PPO of pellets. 

 Gezien tijdens de winter de stroomvraag het grootst 

is en gezien er dan veel te weinig  zonnestroom 

wordt opgewekt, is het aanbod van de WKK‟s zeer 

wenselijk om het evenwicht in het net te behouden.  

Een WKK werkt perfect samen met een zonneboiler en 

alles kan in één buffervat (combi- boiler) gecombineerd 

worden.  

Op het buffervat kan je alle energiebronnen aankoppelen op 60°C: houtkachel + gaswandketel 

+ zonne panelen + ….Het buffervat is de centrale thermische energieleverancier voor 

verwarming en sanitair warm water.  

Een WKK heeft ook nadelen: 

 een technische ruimte van 4 op 3 m is nodig 

 er is ruimte nodig voor de opslagtank  van de brandstof 

 er is ook een geluidsprobleem (diezelmotor)  

Opslag van elektrische energie in batterijen. 

De elektrische energie kan opgeslagen worden in batterijen en dat geeft een aantal voordelen: 

1. Men kan in een eiland-systeem werken: off-grid en net zo veel stroom produceren als 

nodig is: de batterijen sturen de WKK. 

2. De motor kan langer draaien, minder start en stop, dus langere levensduur van de motor en 

beter rendement, hoe meer batterijen hoe groter de buffer en hoe langer de motor kan 

draaien. 

3. Geen belasting van het net 

4. Men kan ook in een “semi-eiland systeem” werken zodat men in het net kan injecteren, 

dat is economisch het meest voordelige. 

Nadelen van opslag: 

1. Investeringskost batterijen (€ 7.000 per woning)  

2. Rendementsverlies: 17 % door de opslag 
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WELKE BRANDSTOF IS GESCHIKT VOOR EEN WKK? 

 

 De duurzame en CO2 neutrale brandstoffen worden steeds meer betaalbaar. 

NOV 2011 energie inhoud  
euro / 

liter 
euro / kWh 

Pellets 4,9 kWh / kg  0,043 

Biogas 10 kWh / liter 0,81 0,081 

PPO 9,2 kWh / liter 1,126 0,122 

Biodiezel  10 kWh / liter 1,238 0,124 

Aardgas 12,3 kWh / kg  0,075 

Propaan 13,87 kWh / kg  0,084 

Stookolie 10 kWh / liter 0,90 0,090 

 

Pellets :0,04 €/kWh 

Positief:   

ze zijn het meest prijs gunstig, 

ze hebben de kleinste milieu-impact van alle biobrandstoffen, 

Nadelen pellets:   

de nodige stockageruimte: voor 8 kW: 6 m³ per woning/jaar = ruimte van 2 op 2 m, 

er is nog niet veel praktijkervaring met pellet-WKK‟s 

 

Biogas: 0,081 €/kWh 

Biogas is nu nog niet op de markt  te bekomen 

 

PPO : 0,12 €/kWh 

Positief: PPO –WKK‟s zijn reeds goed ingeburgerd en de techniek staat op punt. 

Nadelen:  

de kostprijs is duurder dan aardgas en stookolie, 

stockageruimte: voor 8 kW: 3 m² per woning/jaar, 

de olie moet opgewarmd worden. 

 

Biodiezel: 0,12 €/kWh 

Voordeel t o v PPO: de olie moet niet opgewarmd worden, men kan een gangbare diezelmotor 

toepassen. 

 

Aardgas: 0,075 €/kWh 

Positief: aardgas is de goedkoopste brandstof en heeft de zuiverste verbrandingsgassen. 

De aanleg is eenvoudig en behoeft geen stockage 

Nadeel: niet netafhankelijk en niet CO2 vrij. 

Aardgas contra het autonome huis… 

Een aardgas-WKK kan een zinvolle keuze zijn in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld: 

-  indien men geen stockage ruimte heeft, in de stad bijvoorbeeld, 

-  indien men niet over het budget beschikt voor een pellet - of PPO-WKK. 

Men kan in een eerste fase aardgas gebruiken om later over te schakelen op bio-gas. 

Men kan zich loskoppelen van het elektrisch net en dat is het voornaamste: dit is de duurste 

energie, geeft de meeste verspilling en de grootste CO2 uitstoot. Een aardgas-WKK is een 

2/3-stap naar autonomie en geeft een vermindering van de C02 uitstoot.  

 

Propaan: 0,075  à 0,084 €/kWh 
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Een bijkomend nadeel t o v aardgas is de stockage van propaan  

De voordelen zijn dezelfde: zuivere verbranding en niet duur. 
 

Stookolie: 0,09 €/kWh 

Stookolie is een onzuivere verbranding en kost het dubbele van pellets. Een WKK op 

stookolie heeft dus geen enkele zin.  

 

WELKE SOORT WKK IS GESCHIKT VOOR EEN AUTONOOM HUIS? 

 

Er zijn vier soorten micro WKK-technieken 
 

1.. De verbrandingsmotor: gas, PPO of biodiezel. 

Nadelen: heel wat ruimte nodig, geluidsisolatie, regelmatig onderhoud, (te) hoge kostprijs 

voor één woning.  

Voordelen: relatieve hoge elektriciteitsproductie mogelijk, waardoor ideaal geschikt voor 

groepen van woningen. 

Producenten: o.a. 

Ecopower, Senertec Dachs SE, Ecogen, EC power, Ecowill Honda, Frichs, Aisin Toyota. 
 

2.. De stirlingmotor: pellets, gas of olie 

Minder geluidsproductie, minder onderhoud nodig, goedkoper dan verbrandingsmotor. 

Nadeel: relatief kleine elektriciteitsproductie, vermogen: 1 kW el./ 8 kWh thermisch 

Er bestaan vier types uitgewerkt volgens „Whispergen‟, „Microgen‟, „Infinia‟ en „Inspirit‟. 

Producenten: o.a. 

Met Pellets: Sunmachine, Ökofen pellematic smart-e, Microgen, Enatec, Bosch, Rinnai, 

Infinia. 

HR gaswandketels met stirling motor, vermogen 1 kW el./ 25 kWh thermisch 

Whispergen, Baxi, Rameha Micro Cogenta, Vaillant, Veissman, Junkers, Senertec Dachs 

Stirling SE, Rinnai, Enatec, Bosch, Ariston, Infinia, Inspirit. 

De Dietrich: 5 à 6 kW thermisch en 1 kW elektrisch. 
 

3.. De stoomexpantiemotor: pellets, gas of olie, vermogen 2 kW el./ 16 kWh thermisch 

Qua techniek gelijkwaardig aan de stirlingmotor, maar met iets lagere stroomproductie. 

Minder onderhoud nodig dan met de stirlingtechnologie. 

Producenten: o.a. 

Otag, met pellets, verkrijgbaar in 2012, grote vraag, lange wachtlijsten. 

Cogenmicro, Energetic Genlec  
 

4.. De brandstofcel: 

Voordelen: hoge elektrische rendementen en zeer weinig geluidsproductie.  

Nadelen: nog zeer duur en nog niet operatoneel, waarschijnlijk binnen 5 jaar…? 

Producenten: o.a.  

Vaillant, Baxi, Prasonic, Ceramic fuel Cells Limited Toyota. 
 

Vaststelling: er komen nu heel wat HR gaswandketels en pelletketels op de markt die ook 

stroom produceren, maar hun stroomproductie is heel klein: slechts 1 kW. Bij toestellen met 

en hoog thermisch vermogen van bijv. 25 kW, zijn er te weinig draaiuren en dus ook te 

weinig stroomproductie bij goed geïsoleerde woningen.  

8.000 kWh / 25 kW = 320 draai-uren x 1 kW = 320 kWh. Tijdens de winter is per dag min.10 

kWh elektrisch nodig, 30 m² PV cellen leveren max. 4 kWh/dag, voor de resterende 6 kWh 

hebben we (met een vermogen van 1 kW) 6 draaiuren per dag nodig. Met een thermisch 

vermogen van 8 kW is dat mogelijk. 
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DE GAS-MICRO-WKK MET STIRLING, EEN OVERZICHT 

Een snelle vermarkting is thans bezig met de micro-WKK op aardgas. Het ziet ernaar uit dat 

binnenkort alle gaswandketels ook elektriciteit zullen produceren. Dit is in elk geval een goed 

alternatief  voor de warmtepomp omdat het tegemoet komt aan de stijgende vraag naar stroom 

tijdens de winterperiode.  

Er bestaan twee types Stirling motoren: kinematische type en vrije-zuigertype. 

Alle Stirling motoren hebben twee zuigers (functioneel), een van hen pendelt het gas tussen 

de koude en de hete zones, terwijl de andere als motor werkt door de wisselende gasdruk.   

In de kinematische versie zijn deze twee zuigers verbonden met een mechanisch systeem 

In het vrije zuigersysteem is er geen mechanische verbinding tussen de twee zuigers.   

De LFPSE (Linear Free Piston Stirling Engine) is eenvoudiger variante van dit systeem omdat 

het minder bewegende delen bevat.   

Er zijn een viertal firma‟s die stirling motoren maken  en ze werken samen met diverse 

gasketelbouwers . 

Whisper Gen MEC (Microgen)  Infinia (STC)  Disenco (Inspirit) 
Type: Viercilinder unit. 

DE Mk5 unit, met extra 
brander, geeft meer flexibiliteit 
en maakt deze geschikt voor 
grotere gebouwen, kan in de 
keuken geplaatst worden 
Wordt thans geproduceerd in 
Spanje 

 

Type: LFPSE (Linear Free 
Peston Stirling Engine) 

Muurmontage 

Extra brander voor grotere 
gebouwen is voorzien. 

De productie wordt gedaan 
door  
‘MEC’,( een consortium van 
gaswandketelproducenten  
‘Viessmann’, ‘Baxi’, ‘Vaillant’, 
‘Remeha’) en door  
‘Sunpower’.    
Elk bedrijf maakt zijn eigen 
variant van micro-WKK. 

Type: LFPSE  

Wordt gebruikt door ‘Ariston’ 
(vroeger MTS) en ‘Bosch’ in 
Europa en ‘Rinnai’ in Japan.  
De unit is een vloermodel incl 
de heetwaterboiler  

Type: kinematic design (twee 
zuigers)  

Elektrische output: 3kWe,  

In 2010 is het bedrijf ‘Disenco’ 
overgenomen door ‘Inspirit’ 
Energy die de unit tegen 2011 
marktrijp zullen maken 

 

Bedrijven: 

Whispergen 
Bedrijven: 
Baxi  
Remeha  
Vaillant  
Viessmann 

De Dietrich 

Senertec Dachs 

Bedrijven: 
Rinnai  
Enatec  
Bosch  
Ariston 
Infinia 

Bedrijven: 
Inspirit 

Electrische output  
1kWe 

Electrische output  
1kWe 

Electrische output  
1kWe 

Electrische output  
0.5-3kWe 

Thermische output  
7kWt (WKK) + 5 kWt (brander)  

Thermische output  
3-24 kWt 

Thermische output  
4-40 kWt 

Thermische output  
12-17.4 kWt 

Kostprijs 
€10,000 – geplaatst €14.000  

Kostprijs 
€10,000 – geplaatst €14.000 

Kostprijs 
€? 

Kostprijs 
? 

Reeds heel wat toestellen 
geplaatst in Belgie en 
Nederland  

Te koop in 2012  Beperkt te koop in 2012 Nog in ontwikkeling 
  

In het totaal zijn er al 13 bedrijven die in 2012 /13 een microWKK op de markt brengen voor 

huishoudelijk gebruik. Het systeem betaalt zich terug op een 8 tal jaren.  

Voor lage energiewoningen scoort „De Dietrich‟ het best omdat ze een hoge 

elektriciteitsproductie hebben in verhouding met de warmteproductie: 5 à 6 kW thermisch en 

1 kW elektrisch. In verband met de kostprijs en de verkooppunten is alles nog in beweging, 

binnen een paar maanden weten we meer. 

http://www.microgen-engine.com/
http://www.infiniacorp.com/applications/combined_heat_power.htm
http://www.inspiritenergy.com/
http://www.baxi.co.uk/ecogen
http://www.rinnai.co.jp/
http://www.enatec.com/
http://www.worcester-bosch.co.uk/homeowner/products/micro-chp
http://www.aristonthermo.com/energy-efficiency/heating-products/
http://www.infiniacorp.com/micro-chp.html
http://www.inspiritenergy.com/index.php
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HET DELICATE EVENWICHT TUSSEN 

DE VRAAG EN DE OPWEKKING VAN ENERGIE  

 

Elektriciteit produceren met biobrandstof voor residentiële doeleinden is een grote uitdaging:  

 

ten eerste: het winter/zomer probleem: tijdens de zomer kan men  zijn warmte niet kwijt. 

ten tweede: het evenwicht tussen elektrische en thermische energie: moet men de vraag en 

het aanbod in evenwicht brengen, zowel de verwarming als de elektrische energie moeten 

voldoen aan de verhouding van een deel elektrisch en twee delen thermische energie. (is 

globale vuistregel)  

 

HET WINTER / ZOMER EVENWICHT 

De zomermaanden 

Tijdens de zomer kan men maximaal gebruik maken van de zon: passief en actief 

In de zomermaanden kan alles werken op zonne-energie: het is de architect die een bepalende 

rol zal spelen in de mate waarin de zon maximaal passief kan benut worden via het concept 

van het gebouw. 

Prioriteit gaat steeds naar de passieve zonneenergie: de muren en de vloeren zullen maximaal 

zonnewarmte opslaan. 

Actieve zonne-energie zorgt voor het sanitaire warm water: 

een grote combi-boiler moet de energie opstapelen om de zonloze dagen te kunnen 

overbruggen. 

De photovoltaische cellen zullen in de zomer de extra energie naar het net sturen als de 

batterijen geladen zijn. 

 

De wintermaanden 

Tijdens de wintermaanden wordt de WKK aangeschakeld. Het WKK-systeem draait 6 

maanden (okt, nov, dec, jan, febr en maart) per jaar.  

De combi-bufferboiler is het centraal systeem waar alle warmtebronnen aan geschakeld 

worden: WKK en ZONNEBOILER. 

 

De sturing in een hybride systeem 

Als er te weinig zon is zal de zonneboiler warmte vragen, dan slaat de WKK aan. 

Als er warmtebehoefte veel groter er is dan de stroombehoefte, is er geen gevaar dat er te 

weinig stroom zou geproduceerd worden. 

Het systeem moet zodanig georganiseerd worden zodat er steeds te veel stroom wordt 

geproduceerd omdat dit op het net kan geïnjecteerd worden.  

 

Men kan ook de batterijen de WKK laten sturen, dan slaat de WKK aan als de batterijen het 

vragen. In dergelijk geval vermindert de elektriciteitsproductie tot datgene wat ter plaatse 

wordt gebruikt en zal de warmteopbrengst beperkt zijn. Dit systeem vergt zeer ver 

doorgedreven isolatie. 
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COMBINATIES 

Een WKK kan men combineren met andere technieken als zonnecollectoren, windmolens e.d. 

zie schema: de WKK werkt alleen in de winterperiode, tijdens de zomermaanden kan men voldoende 

elektriciteit en warmte uit de zon halen. Tijdens de 6 zonrijke maanden wordt de WKK dus 

uitgeschakeld. Het komt er op aan om de warmte-energie te stockeren om zodoende de zonloze dagen 

te kunnen overbruggen. 



14 
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VEEL GESTELDE VRAAG: MICRO WKK OF WARMTEPOMP? 

 

De warmtepomp wordt veel toegepast in nulenergie woningen om het tekort van de 

zonnepanelen met PV-cellen in de winter te compenseren. Gezien een warmtepomp toch nog 

veel elektriciteit verbruikt van het net en gezien het net nog onvoldoende (groene) stroom kan 

aanbieden , zeker in de winterperiode, geeft dit problemen in de winter.  

Eenvoudig gesteld: 

de PV-cellen geven een overaanbod in de zomer en de warmtepomp resulteert in een te grote 

vraag naar elektriciteit  in de winter. 

We moeten dus de oppervlakten aan PV cellen beperken zodat we net genoeg hebben voor de 

zomermaanden en een oplossing vinden voor het stroomtekort in de winter. 

De micro-WKK kan hier een perfect antwoord op geven: bij minder zon is er meer warmte 

nodig en zal men ook automatisch meer stroom produceren. 

 

Onderstaand schema maakt duidelijk dat we in de winter afhankelijk zijn van zeer inefficiënte 

stroomproductie. (60 % verlies met koeltorens) Misschien dat we binnen een 10-tal jaar 

kunnen beschikken over voldoende groene stroom om de warmtepomp aan te drijven? Maar 

tegen die tijd zullen er waarschijnlijk wel veel betere technieken zijn om aan de 

warmtebehoefte te voldoen. 

Zoals bijvoorbeeld: warmtestockage zomer / winter, de brandstofcel, of de betere micro-

WKK, enz.. 

 

De nieuwe generatie micro-WKK ‟s op basis van de HR-gaswandketels zijn een tussenstap: 

naarmate de gasprijs blijft stijgen zal men meer en meer overschakelen op bio-gas. In deze 

optie is een gaswandketel nog geen 

verwerpelijke optie. 

 

Conclusie. 

De eerstkomende 10 jaar: 

wegens gebrek aan voldoende groene 

stroom in de winter is een warmtepomp 

niet aan te raden: 2.000 à 8.000 

kWh/jaar extra elektrische stroom 

nodig. (=1.600 €/jaar)  

 

De micro-WKK komt te gemoed aan de 

actuele nood om de winterproductie van 

stroom op te drijven en indien men het 

juiste systeem kiest kan men volledig 

“off grid” gaan voor de 

stroomproductie. 

Over een langere termijn dan 10 jaar 

kan men niet oordelen omdat de evolutie van de techniek nu zeer snel gaat.
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VERHOUDING VERWARMINGSVRAAG EN ELEKTRICITEITSVRAAG: 

Belangrijk uitgangspunt: 

Bij het toepassen van een WKK is het van belang dat de productie van energie in 

overeenstemming wordt gebracht met het gebruik ervan. 

Het komt er op aan dat er geen tekorten ontstaan en dat er geen energie verspild wordt. 

Gezien de restwarmte van een WKK beperkt is, zal men zeer grondig moeten isoleren om met 

deze restwarmte een ganse woning te kunnen verwarmen. 

Vuistregel voor residentiële WKK = verhouding ½: een deel elektrische energie  en de 

restwarmte = twee delen thermische energie.  

Bijvoorbeeld: energieverhouding:  

bij lage energiewoning: 4.000 kWh elektrisch / 8000 kWh thermisch = restwarmte 

bij passiefhuis:               2.100 kWh elektrisch / 4.950 kWh thermisch = restwarmte (met hotfil 

wasmachine)  

 

Ter vergelijking: 

Gemiddeld energieverbruik  van de Belgische vrijstaande woningen 170 m² :  

Thermisch: 120 kWh/m².jaar x 170 = 20.400  kWhth./jaar 

Elektrisch:   26 kWh/m²/jaar x 170 =   4.420  kWhel./jaar  

= verhouding 1electrisch / 5 thermisch. 

Het gemiddelde elektrisch verbruik in Belgie. (appartementen, rijwoningen en open 

bebouwing) bedraagt 3.800 kWh/woning. 
 

Wil men een WKK kunnen toepassen op de bestaande huizen zal men drastisch moeten 

isoleren om tot de juiste verhouding te komen tussen elektrische en thermische energie 

 

ENERGIEVERHOUDING BIJ  LAGE ENERGIEWONING  (LEW) 

Warmtevraag winter 

Aanname: de warmtevraag van een lage energiewoning= 38 kWh/m²/jaar  

Woning:170 m² x 38 = 6.500 kWh/jaar  

Sanitair warm water: 3.000 kWh/jaar/woning van 4 personen (waarvan 1.500 kWh voor 

zonneboiler) Ingeval van hotfill wasmachine komt er extra 1.125 kWh/jaar bij. 

Totaal warmte vraag voor WKK: 9.500 – 1500 = 8.000 kWh/jaar. 

Warmtevraag zomer:  

alleen sanitair warm water: 1.500 kWh/jaar via zonneboiler. 
 

Elektriciteitsvraag  tijdens winterperiode:  

2.000 kWh/winterperiode, dit geeft een injectie in het net van 2.000 kWh/winter  bij een 

productie van 4.000 kWh. Hoe zuiniger we zijn, hoe meer stroom geïnjecteerd kan worden in 

het net.  

Elektriciteitsvraag  tijdens zomerperiode:  

1.500 à 2.000 kWh/zomerperiode, dit wordt volledig gedekt door de PVcellen. Indien men 

zuinig is in verbruik kan men de overtollige stroom in het net injecteren.  
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Productie in de 6 zomermaanden: 

Elektrisch: 26 m² PV-cellen tijdens 6 

zomermaanden: 2.000 kWh 

Opbrengst in de 6 zomermaanden: 0,44 

kWh/m²/dag x 182,5 = 80,3 kWh/m²  

Nodig oppervlakte: 2.000 kWh / 80,3 = 26 m² 

nodig  

Thermisch: 8 m² zonnepanelen tijdens 6 

zomermaanden: 1.500 kWh 

 

Productie in de 6 wintermaanden: 

Elektrisch: 4.000 kWh  

Thermisch: 8.000 kWh 

 

De WKK produceert men op 6 maanden tijd 

zo veel elektriciteit als men voor een gans jaar nodig heeft.  

 

2.500 kWh kunnen in het net geinjecteerd worden, voornamelijk  tijdens de winterperiode. 

Dat is de periode dat er het meest vraag is naar stroom,  

een WKK werkt dus stabiliserend op het net!!! 

  

In de zomer zullen de PV-cellen de nodige stroom produceren. Ook hier is er geen 

piekprobleem: de installatie met batterijen zorgt zelf voor een verdeling van de productie en 

de consumptie in de tijd. Tijdens de nacht is er stroomvoorziening met batterijen.  

Dus geen belasting op het net met piekaanbod of piekverbruik. 

 

Opslag elektrische stroom: 

Wil men drie dagen kunnen overbruggen (bijvoorbeeld de zonloze dagen in de zomer)  

heeft men nodig: 12 stuks 2 Volt/gel-batterijen van 1.000 VA = 12.000 VA.  

De kostprijs: 7.483 euro (excl. BTW)  

 

Opslag warmte: de gelaagde combi-boiler 

Tijdens de 6 zomermaanden kunnen zonnecollectoren voor het SWW (Sanitair Warm Water) 

zorgen, maar dat vergt echter een extra capaciteit om een drietal zonloze dagen te kunnen 

overbruggen: 

Zonnepanelen: 8 m² à 10 m² 

Het is beter om alles in één boiler te combineren en de zonneboiler en het buffervat van de 

WKK in één boiler te verenigen, dit noemen we een combi-boiler. (type “stratificatieboiler” = 

verticale gelaagde boiler). Het is van belang dat men de verschillende temperaturen van de 

verschillende lagen kan scheiden.  

Combi boiler: 1.200 à 1.500 liter per woning. 
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Berekening draaiuren: er bestaan twee methoden om dit te berekenen: 

Het vermogen van de WWK is bvb: 4 KW elektrisch en 8 KW thermisch 

Vraag thermisch 8.000 kWh/jaar (tijdens de 6 wintermaanden)  

Vraag elektrisch 4.000 kWh/jaar (2.000 kWh tijdens de wintermaanden)  

 

1.. Sturing WKK via de batterijen: (eilandfunctie) 

de WKK slaat aan als de batterijen er om vragen 

 

Bij een gevraagde productie van 2.000 kWh elektrisch / 6 maanden: 

 2.000 kWh/jaar/ 4 KW = 500 draaiuren / 6 maanden, 

bedraagt de restwarmte: 500 uren x 8 KW = 4.000 kWh thermisch / 6 maanden. Dit komt 

NIET overeen met het verbruik: 4.000 kWh te weinig. 

Nadeel:  

Bijstook is nodig met pelletkachel of massieve kachel. 

 

2.. Sturing WKK via de combi-boiler: (gangbaar systeem met netaansluiting) 

de WKK slaat aan als de boiler er om vraagt 

 

Bij een gevraagde productie van 8.000 kWh thermisch / 6 maanden:  

8.000 kWh/jaar / 8 KW = 1.000 draaiuren / 6 maanden,  

bedraagt de elektriciteitsproductie: 1.000 uren x 4 KW =  4.000 kWh elektrisch / 6 maanden.  

Injectie in het net: 4.000 kWh – 2.000  kWh verbruik = 2.000 kWh / 6 maanden. 

Voordeel:  

stabiliserend voor het elektriciteitsnet: injectie in het net in de winter  

Een goed evenwicht tussen elektrische en thermische energie is mogelijk. 
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ENERGIEVERHOUDING BIJ EEN PASSIEFHUIS 
 

Warmtevraag winter 

De max. warmtevraag voor verwarming van een passiefhuis = 15 kWh/m²/jaar  

De max. warmtevraag voor Sanitair Warm Water: 15 kWh/m²/jaar voor een woning van 4 

personen (waarvan de helft voor zonneboiler)  

Warmtevraag verwarming =        15 kWh/m²/jaar x 170 m² = 2.550 kWh/jaar 

Warmtevraag san.warm water  = 15 kWh/m²/jaar x 170 m² = 2.550 kWh/jaar  

Totale warmtevraag thermisch = 30 kWh/m²/jaar x 170 m² = 5100 kWh/jaar  

De zonneboiler levert 50 %  van het sanitaire ww: 1275 kWh/jaar 

Totaal warmte vraag voor WKK: 5.100 – 1.275 = 3.825 kWh/jaar. 
 

Aanbod thermisch: gedurende de 6 wintermaanden 

door WKK: (verwarming) 2.550 kWh + (S.W.W) 1.275 kWh = 3.825 kWh  

Dit is een zeer kleine warmtevraag die met een mini-WKK van  3,5 kW el. / 7 kW therm. kan 

opgevangen worden. 

De verhouding elektrisch / thermisch:  

Bij een gevraagde productie van 3.825 kWh thermisch / 6 wintermaanden: 3.825 kWh/jaar / 7 

kW = 546 draaiuren/6 maanden, bedraagt de elektriciteitsproductie: 546 uren x 3,5 KWe = 

1.912,5 kWh elektrisch / 6 wintermaanden. (weinig draaiuren geven weinig el.productie)  

Bij het gebruik van een hotfill wasmachine is de verhouding beter:  

thermisch: 3.825 + 1.125 = 4.950 kWh /jaar 

elektrisch; 4.950 / 7 KW = 707 draaiuren/jaar x 3,5 KWe = 2.474,5 kWh elektrisch/jaar. 

Indien de bewoner zijn verbruik aanpast via energiezuinige toestellen is dit technisch een 

realistisch scenario voor een passiefhuis. 

Bedenking: 

Met een passiefhuissysteem daalt de energiebehoefte en men kan zich de vraag stellen of een 

WKK wel rendabel is met degelijke kleine energieproductie. Met woninggroepen (3 à 5 

woningen) is het uiteraard wel rendabel. (zie verder)  

Men is ondertussen technieken aan het ontwikkelen die beter geschikt zijn voor passiefhuizen.  

De brandstofcel geeft nieuwe perspectieven: 

Deze werkt op basis van omgekeerde elektrolyse:  

Input: Waterstof of methanol + zuurstof 

Bron: waterstof uit windenergie  en methanol uit bio 

massa. 

Output: Warmte + water + elektriciteit 

2/3 elektriciteit, woning: 3500 kWh/jaar 

1/3 deel warmte: 1700 kWh/jaar 

Vaststelling: voor een passiefhuis-concept kan dit systeem 

interessant zijn omdat de output-verhouding omgekeerd  is 

dan bij een klassieke WKK: een WKK levert dubbel zo 

veel warmte als elektriciteit en een brandstofcel levert dubbel zo veel elektriciteit als warmte. 

Deze brandstofcel biedt niet genoeg warmte, hier kan een luchtwarmtepomp voor de nodige 

extra warme zorgen. Gezien we geen waterstof kunnen produceren uit de zon in de winter zal 

men een beroep moeten doen op metanol uit biomassa. 
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4.. GEMEENSCHAPPELIJKE ENERGIEPRODUCTIE = DE TOEKOMST  

Voor een beter rendement 

Een gemeenschappelijke WWK heeft het grote voordeel dat de investeringskosten kunnen 

gedeeld worden. Tevens is de verhouding van thermische en elektrische opbrengst beter bij 

zwaardere toestellen: de warmteafgifte is minder in verhouding met de elektrische 

energieopwekking. 

 

Het systeem: 

WWK met plantenolie gekoppeld aan 2000 L 

buffervat.  

Het WKK-systeem draait 6 maanden (okt, 

nov, dec, jan, febr en maart) per jaar.  

In de zomermaanden werkt alles op zonne-

energie. 

De zonneboilers zijn 100% actief in de 6 

zomermaanden is het zomerseizoen voor san. 

warm water.  

 

VOOR 5 LAGE ENERGIEWONINGEN 

 

Gemeenschappelijk: 

De WKK is gemeenschappelijk 

Voor 5 LEW-woningen hebben we  

Elektrisch: 4.000 x 5 = 20.000 kWh el / jaar. 

Thermisch: 8.000 x 5 = 40.000 kWh th / jaar  

De zonneboiler = combiboiler = 2.000 liter 

boiler  

 

Individueel:  

De PV cellen komen op elk 

dak afzonderlijk: 

per woning: 26 m² PV cellen  

 

Aandachtspunt: sanitair warm water, opslag op 60°C. 

De combi-boiler: 5.000 liter of 2.000 liter i.f.v. het systeem. 

Tijdens de 6 zomermaanden kunnen zonnecollectoren voor het WW zorgen.  

Dit doe je best decentraal met een combi-boiler van 500 l. per woning. 

Tijdens de 6 wintermaanden kan de WKK de 5 satellietboilers opwarmen. 

Per woning= 8 m² zonnepanelen en een satelliet-boiler van 500 liter 

(De totale opslagbuffer van warmwater wordt dus 2.000 + 2.500 liters= 5.500 liter) 

 

Alternatief : centrale zonneboiler met zonnepanelen 
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Één grote combi-boiler van 5000 à 7.000 liters met in elke woning een kleine satelietboiler 

van 160 liters. 

De gemeenschappelijke zonnecollector moet dan op een centrale technische ruimte  voorzien 

worden waar deze combi-boiler zich bevindt: totaal 8 x 5 : 40 m². 

Deze hoofdboiler = combiboiler voor SWW en WKK en CV heeft een dubbele functie: 

moet het san ww voorzien van 5 woningen: 

moet de warmte van de WKK kunnen opslagen 

 

Warmtevraag voor SWW:  

Per woning:  

3000 kWh/jaar/woning gemiddeld, (10°C tot 50°C)  

(In geval van  hot-fill wasmachine : 1.125 kWh/jaar extra.) 

waarvan helft door de zonneboiler geleverd. 

Tijdens de winter zal de WKK dus 1500 kWh /woning moeten leveren voor SWW. 

Voor 5 woningen = 1500 x 5 = 7.500 kWh/jaar 

 

HET NODIGE VERMOGEN VAN EEN WKK VOOR 5 WONINGEN: 

TYPE ECOGEN 10 H met PPO 

ELEKTRICITEIT 20 KW  

WARMTE  35 KW  

verbruik = 6,5 l/h 

 

Max. warmtevraag voor de 5 lage energiewoningen voor CV. 

Per woning: 8.000 kWh, incl 1500 kWh voor SWW (met aftrok van zonneboiler)  

Voor 5 woningen: 40.000 kWh./jaar 

Aantal nodige draaiuren: 40.000 / 35 KW = 1.142,86 uren. 

 

Stroomvraag en -productie: 

De stroombehoefte is gemiddeld 3.500 kWh per jaar/unit, ofwel 1.750 kWh/6 maanden .  

Voor 5 woningen : 3.500 x 5 = 17.500 kWh voor een gans jaar 

 

Return: 

Om te voldoen aan de warmtevraag zijn er 1.143 draaiuren nodig. 

Dit geeft tijdens de wintermaanden een stroomproductie van 1.143 x 20 KW = 22.850 kWh 

Tijdens de zomermaanden heeft men een hoge stroomproductie van de PV-cellen: 82 kWh/m² 

x 26 = 2.132 kWh x 5 woningen = 10.660 kWh  

De totale elektriciteitsproductie: 33.510 kWh. 

Zodoende kan 33.510 – 17.500 = 16.010 kWh in het net geïnjecteerd worden x 0,2 €/kWh = 

3.202 euro return per jaar. Op 15 jaar geeft dat een return van 48.030 euro. 
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VOOR 5 PASSIEFHUIZEN - NIEUWBOUW 

 

Per woning is de energievraag :  

2.100 kWh elektrisch / 4.950 kWh thermisch = restwarmte (met hotfil wasmachine)  

Energievraag voor 5 woningen: 

2100 x 5 = 10.500 kWh elektrisch 

4.850 x 5 = 24.750 kWh thermisch 

 

HET NODIGE VERMOGEN VAN EEN WKK VOOR 5 PASSIEFHUIZEN 

TYPE ECOGEN 12AH met PPO 

ELEKTRICITEIT 12KW  

WARMTE  26 KW  

verbruik = 4,4  l/h 

 

Aantal draaiuren:  24.000/26 = 923,08 uren/jaar 

Verbruik: 4,4 l/uur x 923,08 = 4061,55 liter PP0 x 1,13 €/liter = 4.573,29 €/jaar 

Bij lage energiewoningen bedraagt het verbruik aan PP0: 8.364,57 €/jaar 

Bij het passiefhuisconcept doet men een jaarlijkse winst van 1.000 euro /jaar /woning aan 

energiekosten. t.o.v een LEW. Hiermee kan in principe de meerkost betaald worden van de 

extra isolatie. 
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5.. RENTABILITEIT, AUTONOME ENERGIEVOORZIENING IN 

VERGELIJKING MET NETAANSLUITING 

 

Inzicht in de  rentabiliteit van een WKK  is van belang om de kosten te  kunnen vergelijken 

van een WKK systeem met de gangbare aansluiting aan het net. 

Deze vergelijking moet alle kosten inhouden:  

zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten. 

 

HOE HET RENDEMENT BEREKENEN? 

Er bestaan zeer complexe rekenmethodes om het rendement van een WKK uit te rekenen. 

Voor grote installaties wordt steeds een studiebureau aangesproken om dit uit te rekenen. 

Voor een micro-WKK is dat echter niet nodig. 

De leverancier zal snel geneigd zijn om het systeem rendabel te verklaren omdat men wil 

verkopen… 

Daarom is het nodig dat men met een aantal eenvoudige regels een en ander kan controleren. 

 

Een paar tips en vuistregels: 

 

1.. De terugbetaaltermijn: 15 jaar 

De machines moet je terug betaald krijgen over een periode van 15 jaar omdat deze zeker 

vervangen moeten worden na deze periode  

(De vaste installaties zoals buizen en opslagtanks kunnen 30 jaar meegaan.) 

 

2.. De expoitatiekosten over een periode van 15 jaar 

De belangrijkste exploitatiekost is het energieverbruik. 

Het aantal draaiuren/jaar is eenvoudig te berekenen als men het vermogen en het verbruik 

kent:  het aantal kWh per jaar delen door het vermogen in kW 

Het energieverbruik van het toestel per uur is gekend. 

De onderhoudskosten zijn moeilijker te begroten. Indien men het zelf doet zijn er alleen de 

wisselstukken zoals bvb. de jaarlijkse vervanging van de olie, de oliefilters en luchtfilters. 

 

3.. De rentabiliteit:  

Vergelijken met de kostprijs een gangbare netaansluiting  van aardgas en elektriciteitsnet over 

een periode van 15 jaar. 

 

Bijvoorbeeld: 

Totaal investering + exploitatie: 22.905 euro 
rendement bij een netaansluiting 

van LAGE ENERGIE woning 

investerings 

kost/ 15 jaar 

exploitatiekost 

/ jaar  

totaal expl / 15 

jaar 

inv + expl 

over 15 jaar 

electriciteit 0,2 €/kWh x 4000 kWh 0,00 800,00 12.000,00 12.000,00 

verwarming gas 0,06 €/kWh x 8000 

kWh/jaar  7.300,00 480,00 7.200,00 14.500,00 

Totaal 7.300,00 1.280,00 19.200,00 26.500,00 

 

Als de WKK meer kost dan de netaansluiting is het systeem niet rendabel. 
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RENDEMENT VAN EEN WKK VOOR EEN LAGE ENERGIE WONING  

 

Uit de berekeningen blijkt dat de investeringskost van een gangbare WKK op plantenolie voor 

één unifamiliale LEW woning niet terug te betalen is over een periode van 15 jaar 

 

Een CO2 – neutrale WKK is WEL RENDABEL indien  

1.. men de investeringskost zou betoelagen met 50 %  

2.. mits een toelage voor de brandstof: 

(Dit is de som dat PPO meer kost dan stookolie over een periode van 15 jaar.) 

0,376 €/liter  extra t.o.v. stookolie  x 1.319 liter/jaar x 15 jaar  = 7439,16  euro 

 

Waarom is een WKK zo duur? 

Een WKK op PPO is niet meer dan een diezelmotor met twee warmtewisselaars om de 

warmte te recupereren. Een generator met invertor is ook een zeer gekende technologie. 

Deze techniek staat technologisch op punt en is eenvoudiger dan een personen wagen. Toch is 

de prijs dubbel zo duur als een auto! De oorzaak is natuurlijk de beperkte productie. 

Als de overheid deze systemen zou betoelagen zodat ze rendabel zijn, dan zal de productie 

toenemen en de prijs dalen. Naarmate de prijs daalt kan de subsidie verminderd worden tot 

het moment dat dit niet meer nodig is. Op deze wijze kan de overheid er voor zorgen dat de 

duurzame en decentrale productie van elektriciteit van de grond komt, zonder neveneffecten 

op het net. 

 

RENDEMENT VAN EEN WKK VOOR 5 LAGE ENERGIE WONINGEN 

 

Met de huidige subsidies van de overheid is de investering in zonnepanelen + zonneboilers + 

WKK + PV cellen +opslag met batterijen + onderhoud zeer rendabel over een periode van 15 

jaar . Men maakt zelfs winst: ongeveer 50.000 euro over een periode van15 jaar. 

 

De subsidies van de overheid:  

Groene stroomcertificaten, WKK-certificaten en premies kan je opvragen bij de leverancier. 

 

De investeringen: 

WKK + olietank 5.000 liter, combi-bufferboiler, ringleidingen, elektrische kabels, de 

zonneboilers en zonnepanelen, de PV-cellen, de batterijen (25.000 euro) en de 

installatiekosten  

 

Men dient rekening te houden met de nutsleidingen van elektriciteit en warmwaterleidingen 

voor de buurtverwarming. Voor open bebouwing is dit duurder dan bij gesloten bebouwing. 

Raming: minimum 2.500 euro extra per woning voor open bebouwing. 
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6.. HET AUTONOME HUIS IS EEN BIOKLIMATISCH HUIS 

 

 

 Het dak: 30 cm I-liggers opgevuld met cellulose isolatie 

 De buitenmuren: isolerende kalk-hennep-blokken-30 cm dikte ( : 0,07W/mK), bezet met 

10 cm isolerende kalk/vermiculite bezetting ofwel strobalenbouw met leembezetting. 

 Ondergronds metselwerk in isolerende uniporstenen ( : 0,08 W/mK), 

 Vloeren: 25 cm kleikorrels, ofwel kalk-hennep-beton  waarboven 70 cm recyclagepuin 

als warmteopslag. 

 PV-cellen: 26 m² op 45°heling  

 Zonnepanelen voor zonneboiler: 8 m² 

 Satelliet-boiler: 500 liter gevoed door de zonnepanelen en de groeps-WKK 

 Passieve zonne-energie: de serre slaat de warmte op voor de zonloze dagen. 

De lage zon wordt toegestaan in de winter de hoge zon wordt uitgesloten in de zomer 

 Oververhitting wordt verhinderd door de luifels en de verhinderen te veel zonne-inval 

vanuit de O-W oriëntatie met in principe de meeste zonnewarmte (lage zon) 

 Isolatieniveau:  

lage energie: K 25  

passief:  K15 
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7.. SAMENVATTING  BOUWMATERIALEN EN TECHNIEKEN 

VOOR HET AUTONOME HUIS 

 

RUWBOUWMATERIALEN 

Ondervloeren en vloeren gelijkvloers 

Geexpandeerde kleikorels 

Isolerende kalk - hennep beton  

Isolerende chape van Trasskalk met vermiculite korrels 

Bio-ecologisch hout 

Muren: 

Bouwblokken in kalk-hennep 

Kalkzandsteen 

Leemsteen 

Houtskelet met isolatie in strobalen; stro-leem, kalk-hennep, celulose-isolatie 

Daken: 

Daktimer: bio-ecologisch hout 

I - liggers met biologische lijm 

Onderdak:  

Vochtbestendige houtvezelplaten 

Gewapend papier 

Dakbedekking: 

Kleipannen ofwel met cementgebonden pannen 

EPDM folie voor platte daken 

Buitenschrijnwerk: passieframen met Uw – waarde =<0.8W/m²K 

Bio-ecologisch hout 

Samengestelde profielen met bijvoorbeeld kastanje 

 

AFWERKINGMATERIALEN 

Isolatie: 

Houtvezel platen, -matten  en –korrels 

Cellulose- isolatie 

Vlasplaten en -matten 

Hennepplaten en -matten 

Kokosvezel 

Vermiculite korrels 

Geëxpandeerde kleikorrels 

Wand-en plafond afwerking 

Kalk- en Leembezetting 

Vlasplaat met rogips 

Gipskarton met C2C certificaat 

Magnesietgebonden houtvezelplaat (heraklith)  

Eco-boards: alternatief voor OSB platen 

Massief bio-ecologisch hout 
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Vloerafwerking 

Linoleum 

Kurk 

Massief hout 

Gebakken kleitegels 

Diverse zachte vloerbekledingen in natuurvezels: cocos, sisal, zeegras, mais, riststro, hennep, 

enz.. 

 

DE TECHNIEKEN VOOR HET AUTONOME HUIS 

 

Voorkeur:  

weersonafhankelijke en CO2 – neutrale productie na elektriciteit en verwarming 

WKK met plantenolie of pellets 

als aanvulling van de PV-cellen in de winter. 

 

De combi-boiler : het centrale systeem 

De combi-boiler stuurt het ganse systeem en buffert de zonloze dagen. Tevens zal de combi-

boiler het rendement van de WKK verbeteren dank zij de langere draaitijden en minder op en 

af staan. Nodig: 1200 à 1500 liters. 

 

Gescheiden productie van warmte en stroom 

Pellet kachels en massieve kachels met warmte recuperatie 

PV cellen met extra oppervlakten voor automie tijdens de winterperiode. 

 

Weersafhankelijke productie van stroom+ opslagsysteem 

PV cellen  

Waterkracht 

Windturbines 

 

Luchtverversing en ventilatie 

Voorkeur: zelfzuiverend systeem met planten 

Balansventilatie met fijnstoffilter  

 

Verwarmingssysteem 

Open architectuur met één centraal verwarmingselement op lage temperatuur 

Combi- boiler met maximalisering van de zonne-energie 
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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 nulenergie naar autonome woning” 

 De vroegere nieuwsbrieven 

Post adres van “Het Autonome Huis”: Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel - tel: 052 / 37 11 38 

E-MAIL ADRES: info@hetautonomehuis.be 

 

Vorige nieuwsbrieven  

nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni 

nr 2: Van smart grid naar local grid - juli 

nr 3: Biogas - aug. 

nr 4: De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept. 

nr 5: Autonome watervoorziening - sept. 

nr 6: Windenergie op kleine schaal - okt. 

nr 7: Kleine waterkracht – okt. 

nr 8: Autonome voorziening van elektrische stroom - nov. 

nr 9: Nulenergie: van passief huis naar actief huis - nov. 

Huidige nieuwsbrief: nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis - nov. 

Geplande nieuwsbrieven 

nr 11: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – dec. 2011 

nr 12: Autonomie met minder transport – dec. 2011 

nr 13: Autonomie met voeding – dec. 2011 

nr 14: Bespreking concept  “Earth ships” – jan. 2012 

PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS : 

1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. Dat wat in de woning zelf niet kan voorzien worden, 

(bijvoorbeeld voedsel) moet in en zo kort mogelijke omgeving voorzien worden. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo veel mogelijk 

de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 

3. Passend in de “transitiebeweging”: van onder uit, naar een samenleving zonder fossiele bandstoffen en met 

plaatselijke, milieuvriendelijke productie van voeding en energie. 

4. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up. Onafhankelijkheid van de zon 

en/of de wind is mogelijk met biomassa. Energiezekerheid  is mogelijk via het lokale netwerk: de  lokale omgeving 

zorgt ervoor dat we niet zonder energie vallen. Een WKK zorgt kan voor deze onafhankelijkheid zorgen.   

5. Active house = meer produceren dat nodig is een belangrijk principe ter ondersteuning van het lokaal netwerk en zonder 

het netwerk te verstoren met piekbelastingen. 

6. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. Dit is realiseerbaar met biobrandstoffen (PPO en 

pellets) in combinatie met zonne-energie. 

7. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik makend van het 

bestaande patrimonium. Een ecologisch huis is in de eerste plaatse een bestaand huis. Het afbreken van een bestaand 

huis om beter te isoleren vergt een terugbetaaltijd van 50 jaar of meer. Niet de nieuwbouw, maar het verbouwen naar 

een zo hoog mogelijk isolatieniveau is een prioriteit. 

8. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. De bewoner moet in staat zijn om zijn eigen 

energiehuishouden te beheersen en te begrijpen. 

9. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden en het gebruik van grondstoffen 

uit de onmiddellijke omgeving. 

10. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.  

11. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  

12. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits- en de 

warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.  

13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem waarbij een 

uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat 

in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  

       Ten eerste: beperk de energievraag 

       Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 

       Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 

©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 
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