1

HET AUTONOME HUIS
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1.. WAT ZIJN BIOBRANDSTOFFEN ?
Biomassa en de afgeleide biobrandstoffen worden op de aarde-oppervlakte permanent
gecreëerd onder invloed van de zon. Zo was vroeger bijvoorbeeld hout, houtskool en turf de
meest gebruikte brandstof in de winterperiode.
Vandaag beschikt men over een brede waaier van biobrandstoffen:
de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw de
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van
industrieel en huishoudelijk afval. Ook hoogcalorisch producten gewonnen uit plantaardig
materiaal zoals onder andere suikerriet, mais, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten,
worden gerekend tot het begrip biomassa.

Biobrandstoffen:
gestigmatiseerd door het doemdenken van een “dreigende hongersnood”??
In deze nieuwsbrief willen we dit negatief imago te corrigeren en de juiste
context te creëren waarin biobrandstoffen verantwoord zijn,want ze zijn, zo
blijkt, onmisbaar…
Biomassa is vooral een reservoir van zonne-energie die in de zomer wordt opgestapeld in
de planten en in de winter kan gebruikt worden als brandstof in gasvorm zoals bio-gas , in
vloeibare vorm zoals PPO of in vaste vorm zoals pellets, houtsnippers enz….
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Op de wijze kan men een weersonafhankelijke energievoorziening uitbouwen die nodig is om
de zonloze en windloze dagen te compenseren, vooral in Noord en Midden Europa.

2.. METHODEN VOOR HET MAKEN VAN BIOBRANDSTOFFEN
Hoe kunnen we energie uit biomassa winnen?
Er bestaan verschillende methoden.
Allereerst kan men hout of organisch keukenafval samenpersen. Dit levert een vaste bioenergie op in de vorm van brandbare briketten.
Door koud persen kan men uit speciaal geteelde gewassen zoals maïs , koolzaad en algen
PPO (pure planten olie) produceren.
Men kan afval vergisten of afvalwater zuurstofvrij in een tank zuiveren waarbij methaangas
ontstaat. Dan ontstaat er gasvormige biobrandstof.
Men kan suikers alcoholisch vergisten zodat vloeibare biobrandstof wordt gemaakt in de
vorm van bio-ethanol .
Bij vergassing wordt er biomassa, in vaste vorm, omgezet in een gasvormige brandstof. Dit
gebeurd bij een temperatuur tussen de 700°C en 900°C.

Productiesysteem
Verbranding geperst
plantenmateriaal / pellets /
houtsnippers
Koude persing
Anaerobe vergisting
Alcoholische vergisting
Vergassing

Grondstof
wilg, populier, olifantengras,
bamboe, hennep

Bio brandstof
Stoom - groene
elektriciteit

o/a. koolzaad
Granen , zaden en hoog calorisch
afval
Granen, mais, suikerbieten,
aardappelen
Alle planten en hoog calorisch
afval

PPO
Biogas

Houtachtige vezels verwerken tot pellets , houtsnippers enz…
Houtpellets zijn kleine cilindrische rolletjes gemaakt van
100% natuurlijk hout.
Bij de persing onder hoge druk worden geen lijmen of
andere chemische additieven toegevoegd.
Voor de productie van houtpellets worden er speciaal
snelgroeiende houtsoorten gekweekt die volgroeid zijn op 6
jaar. Ook wordt het zagemeel van houtverwerkende
industrieën gebruikt om pellets te produceren. Het zou ook
niet ondenkbaar zijn dat men in de toekomst het vele
snoeihout dat door tuiniers naar recyclage- en
containerparken gebracht wordt gaat verwerken tot
houtpellets.

Bio-ethanol
Biogas
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Houtpellets zijn ook milieuvriendelijker dan het gebruik van gewoon brandhout. Een
pelletkachel geeft een rendement van 90%, een houtkachel slechts 50%. Hierdoor is er veel
minder hout nodig om dezelfde nuttige warmte te produceren.
Houtpellets zijn ook een onuitputtelijke brandstof. Bosbouw is een milieuvriendlijke
industrie. Voor elke boom die er wordt gekapt wordt er één in de plaats geplant.
Eigenschappen pellets:
Energie inhoud : 4,9 kWh/kg
De energie input om pellets te maken is erg gering. Deze grijze energie bedraagt 1,5 % : voor
100 kWh houtpellets is 1,5 kWh productie energie nodig.
Kostprijs pellets: 0,043 euro/kWh
Soortelijk gewicht : 650 kg/m³
Beoordeling:
goede en meest betaalbare alternatieve energievorm. ( stookolie is duurder: 0,055 €/kWh)

Koud persen van zaden:
Voor het koud persen van olie uit koolzaad is
maximaal 5% energie nodig ten opzichte van de
energiekosten in de teelt. Er blijft na de persing
een restproduct over: de perskoek, die een hoge
voedingswaarde heeft en als krachtvoer voor vee
kan worden gebruikt. De olie kan ook worden
gebruikt als biobrandstof in dieselmotoren en
WKK.
Landbouwers in Nederland mogen sinds maart
2006 accijnsvrij olie verkopen, waardoor koolzaad
voor gemengde bedrijven een rendabel alternatief
is voor graan. Met een investering van 5000 euro
voor een pers en zuiveringsapparatuur kan een landbouwer deels of volledig zijn eigen olie en
krachtvoeder maken. De teelt van koolzaad geeft de landbouwer naast stro ook perskoeken en
olie.
Eigenschappen PPO:
Energie inhoud: 9,2 kWh /liter
Soortelijk gewicht: 1,5 kg/liter
Kostprijs: 1,126 €/liter ofwel 0,12 €/kWh
Beoordeling:
Zeer eenvoudige en ecologisch verantwoorde productie.
Voorlopig nog steeds merkelijk duurder dan stookolie.( 0,80 à 0,85 euro/l.)
Methaan vergisting
Bij een vergisting van organisch materiaal ontstaat biogas voornamelijk kooldioxide en biomethaan. Biogaswinning is mogelijk vanuit voedselresten en andere vergistbare stromen. Na
gedeeltelijke zuivering kan het biogas (groen gas geheten) ook aan het aardgasnet worden
geleverd.
Het biogas kan ook verder worden opgewaardeerd tot bio-methaan en vervolgens vloeibaar
gemaakt. Dit bio-LNG (vloeibaar bio-methaan) is een schone en goedkope vloeibare
biobrandstof van de tweede generatie. De productie van biomethaan kost veel minder energie
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dan andere tweede generatie biobrandstoffen en bewerkstelligt daardoor een veel hogere CO2
reductie.
Eigenschappen biogas:
Energie inhoud: 6 à 10 kWh /m³
Soortelijk gewicht: 1,2 kg/m³
Beoordeling:
redelijk goedkoop en eenvoudig te produceren op kleine schaal.

Alcoholische vergisting van suikers :
Ethanol is een benzine-achtige brandstof die gewonnen wordt uit vergist sap van suikerriet
met behulp van destillatie.
Beoordeling: duur en complex.
Energie inhoud:
De onderstaande cijfers zijn richtwaarden omdat er in de praktijk veel verschillen zijn qua
droogtegraad , enz.

GEWAS
Hout (55% vocht)Vers gekapt
Bruinkool
Turf (luchtdroog)
Katoenafval
Houtsnippers
Hout droog
Hooi
Hout (15% vocht) Enkele jaren
gedroogd
Graan
Olifantengras ecogras
Houtpellets
Maisstro droog
Boomschors, droog
Riet
Koolbriketten
Houtskool
PPO
Biogas

Energie inhoud
in kWh
2
2,3
3,2
3,3
3,6
3,75
4,08

eenheid
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg

4,2
4,2
4,2
4,95
5,2
5,28
5,5
8,14
8,22

kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
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6 à 10

kWh/l
kWh/m³

Opbrengst per ha/jaar:
GJoule/ha kWh/ha Opbrengst
ton/ha
Suikerbieten(*)
110 30.555
80
Mais - korrel
153 42.586
9,95
Tarwe
136 37.800
9

Energie Kostprijs Kostprijs
kWh/ton
€/ton
€/kWh
381,94
40
0,10
4.280,00
228
0,05
4.200,00
200
0,05
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Koolzaad
106 29.440
3,3 8.921,21
400
0,04
(*) Suikerbieten bevatten veel water en zijn daarom niet geschikt voor verbranding wel voor
vergisting.
Mais en tarwe scoren het hoogst in de energieopbrengst per ha.

3.. VOOR- EN NADELEN VAN BIOBRANDSTOFFEN
VOORDELEN VAN BIOBRANDSTOFFEN:
•

•

•

•

Meer autonomie mogelijk
Gebruik van biobrandstoffen kan helpen bij het realiseren van individuele
weersonafhankelijke energie-autonomie
Bovenal helpen biobrandstoffen aan een afsluiting van het olietijdperk en geven
nieuwe impulsen aan innovaties, werkgelegenheid, investeringen en zorgen voor
onafhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten .
Goed voor de natuur
Een grotere keus voor zogenoemde
wisselteelten, waar granen en koolzaad elkaar
afwisselen, die elkaar teelt-technisch
ondersteunen en minder stikstof voor
bemesting nodig hebben.
Een betere grondstructuur kan bekomen
worden, met name bij koolzaadteelten,
waarbij de penwortels tot soms 1 m diep de
structuur van de bodem verbeteren.
Goed voor het leefmilieu
CO2 –neutraal:
Als planten groeien, gebruiken ze met
fotosynthese zonlicht voor het opslaan van
koolstofdioxide (CO2). De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij het verbranden van deze
brandstof is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de planten tijdens hun leven hebben
opgenomen.
Biobrandstoffen zijn hernieuwbaar.
Significante reducties (tot 70%) van roet en fijnstof , bijvoorbeeld bij pure
plantaardige olie (PPO).
Goed voor de landbouw:
Nieuwe mogelijkheden voor boeren over de hele wereld, die zowel de voedselmarkt
als energiemarkt als afzetmogelijkheden hebben.
De ontwikkelingslanden krijgen nieuwe kansen en mogelijkheden. Sommige zijn daar
inmiddels volop mee bezig door de aanplant van bijvoorbeeld “Jatropha”.

DE SPECIFIEKE VOORDELEN VAN PPO
1.. Goed voor de biodiversiteit:
In Denemarken kweekt men raapzaadolie in gemengde ecologische plantages: gerst gemengd
met olierijke zaden. Door deze te mengen heeft men geen pesticiden nodig , heeft men geen
monoculturen en heeft men een zeer grote economische winst.
2.. Plantaardige olie is CO2-neutraal:
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de C02 die uitgestoten wordt bij de verbranding is gelijk aan de CO2 die opgenomen wordt
tijdens het groeiproces.
3.. Het energetisch rendement van zuivere koudgeperste plantaardige olie is 60 % hoger dan
benzine, met een aantal aanpassingen is zelfs een halvering van het huidig brandstofverbruik
te bereiken. (Umwelt Bundes Amt)
4.. In tegenstelling met aardolie is plantenolie geen gevaar voor het milieu: het wordt zeer
gemakkelijk afgebroken in de natuur.
5.. De verbranding van plantenolie geeft minder schadelijke stoffen in de lucht dan aardolie.
6.. Vele “drugslanden” waar men uit pure overlevingsstrategie drugs verbouwd, kunnen door
de westerse landen aangemoedigd worden om over te schakelen op olierijke zaden.
7..Opbrengst aan olie per ha/jaar is niet te onderschatten:
− Raapzaad: 1.000 kg/ha =1.500 liter/ha
− Palmolie: 5.000 kg/ha = 7.500 liter /ha
− Algen: 54.000 à 73.000 kg/ha = 40.500 à 54.750 liter /ha
Vooral algen zijn buitengewoon interessant! Ze groeien het best bij een temperatuur van 30 à
40 °C. Een woestijnklimaat is dus ideaal. Maar er is meer, ook bij ons is algenkweek
interessant: algen hebben vooral C02 nodig om te groeien en dat kan je halen uit de
verbrandingsgassen. Als je de hete uitlaatgassen en de CO2 van bijv. een thermische
elektriciteitscentrale combineert met afvalwater, heb je alle voorwaarden voor een succesrijke
productie van olierijke algen. De helft van de algen kan omgezet worden in zeer zuivere olie!
Op deze wijze kunnen we de ecologische cyclus sluiten en creëren we een duurzame
samenleving. Met de hulp van de natuur: de planten en de zon kunnen we het evenwicht
herstellen.
NADELEN VAN BIOBRANDSTOFFEN = bodemgebruik
Biobrandstoffen zijn gebaseerd op dezelfde energieopwekking (fotosynthese) als land- en
bosbouw. Daardoor kan concurrentie ontstaan tussen landbouw voor voedsel en voor energie
om de beschikbare productiemiddelen, zoals landbouwgrond, water en kunstmest.
Omdat voor de productie van biobrandstoffen vaak veel grond nodig is wordt er getwijfeld of
het grondoppervlak wel toereikend is voor de energiebehoefte.
De toegenomen vraag naar biobrandstof leidt tot hogere voedselprijzen. Bij gewassen die
zowel als voedingsmiddel als voor biobrandstof gebruikt kunnen worden, kan de
voedselvoorziening in het geding komen waarbij het armste deel van de wereldbevolking het
eerst de gevolgen ondervindt.
In Brasilie bijvoorbeeld worden massaal bossen gekapt om plaats te maken voor de productie
van suikerriet voor de ethanolproductie. Zo vernietigd men de biodiversiteit. Auto rijden met
plantenolie is dus uit den boze omdat het veel te grote hoeveelheden zijn. De aarde heeft maar
een beperkte oppervlakte en daar moeten we mee leren leven.
Biobrandstoffen zijn dus ook beperkt in productiecapaciteit. Ze zijn niet “oneindig” zoals men
wel eens beweert.
Minder gekend nadeel:
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de biomassa wordt verbrandt en gaat dus voor een groot deel verloren als humus voor de
bodem. Het tekort aan humus is een zeer groot probleem in de hedendaagse landbouw.
Conclusie
Het komt er op aan van spaarzaam te zijn en zeker energieverspilling te vermijden .
Verwarmen met biobrandstoffen moet zo veel mogelijk vermeden worden , via ver
doorgedreven isolatie.
Autorijden moet zo veel mogelijk voorkomen en vermeden worden via het principe “wonen
waar men werkt” en via goed georganiseerd openbaar vervoer met kleine elektrische wagens
voor het voortransport. Pas dan, als deze voorwaarden vervuld zijn, zijn de biobrandstoffen
ecologisch en economisch toe te passen in die gebieden waar er te weinig zon is in de
winterperiode.
MEN ONDERSCHEIDT DRIE GENERATIES BIOBRANDSTOFFEN

Biobrandstof van de eerste generatie: voedselgewassen
Biobrandstoffen van de eerste generatie zijn gebaseerd op suikers, zetmeel, plantaardige olie
of dierlijke vetten, die met conventionele chemische processen of vergisting worden omgezet
in brandstoffen.
PPO wordt onder andere verkregen uit maïs (maïsolie), koolzaad (koolzaadolie), oliepalm
(palmolie) en uit soja (sojaolie).
Bio-gas en ethanol worden onder andere verkregen uit suikerbiet, suikerriet, suikerpalm en
ook uit graan.

Biobrandstof van de tweede generatie:energiegewassen
Biobrandstoffen die niet aan voedsel gerelateerd zijn, worden meestal de tweede generatie
genoemd. Deze worden gemaakt uit planten die hiervoor geteeld worden (energiegewassen)
of uit oneetbare gedeelten van voedselgewassen.
Biobrandstoffen van de tweede generatie zijn onder andere:
• Energiegewassen zoals wilgen en Pongamia pinnata.
• Vruchten van niet voor consumptie geschikte planten, zoals Jathropa curcas.
• Houtsnippers, pellets
• Stro, oneetbare gedeelten van voedselgewassen
• Afval, dierlijk vet, gebruikt frituurvet
Een voorbeeld is jatropha-olie. De geperste olie is op conventionele wijze tot brandstof te
verwerken, maar de plant is geen voedselgewas (de zaden zijn giftig), en hoeft daar ook niet
mee te concurreren omdat deze nog op zeer droge grond kan groeien.

Biobrandstof van de derde generatie: algen
Voor het gebruik als biobrandstof zijn met name de
eencellige microalgen interessant.
Algen hebben een hoger fotosynthetisch rendement
dan de meeste planten, en ze groeien veel sneller. Tot
50 procent van hun gewicht is olie, tegenover slechts
20 procent in het geval van palmolie. Ze hebben geen
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vruchtbare grond nodig, zodat ze gekweekt kunnen worden op grond die niet geschikt is voor
de landbouw. Dat klinkt allemaal zeer goed, maar algen hebben ook een paar dingen nodig:
veel zonneschijn , een massale hoeveelheid water en ook fosfor. (Fosfor is een belangrijke
nutriënt voor de landbouw)
Micro-algen groeien relatief snel en veel soorten verdubbelen zich minstens één keer per dag.
De kweek van algen is zeer intensief en op een relatief klein oppervlakte kan een hoge
opbrengst gerealiseerd worden: 54.000 tot 75.000 kg algen per ha/jaar.
Voordelen van biobrandstoffen uit algen
Deze vorm van biobrandstof heeft als voordeel dat hij niet concurreert met voedsel of ander
gebruik van planten.
Men kan rioolwater gebruiken en de CO2 uitstoot van de gangbare centrales recupereren.
Afval wordt daardoor een bruikbare CO2 neutrale energie
Nadelen
Een nadeel van de productie van biobrandstof uit algen is dat het duur is vergeleken met
andere energiebronnen. Een ton consumptie-algen kost ongeveer 3,5 euro/kg. (Koolzaad = 0,3
euro/kg) Daarnaast is de kweek van algen zeer arbeidsintensief en is veel onderhoud aan de
installaties noodzakelijk.
Is algenolie ecologisch en betaalbaar te produceren in midden Europa?
Ja , natuurlijk…
Er is een overschot aan verspilde warmte-energie met al die bestaande koeltorens
Er is een overschot aan afvalwater
Het komt er op aan dat men serres bouwt bij deze energiecentrales en de koeltorens afbreekt.
Is algenolie te produceren op kleine schaal?
Ja natuurlijk…
Wat je nodig hebt is warmte (een goedkope) serre en afvalwater . Het effluent van een kleine
vergistinginstallatie is hier perfect voor geschikt. Bij een autonome woonwijk van 30
woningen is dit natuurlijk nog meer relevant. Zie nieuwsbrief nr 3.

4.. WELKE BIOBRANDSTOFFEN ZIJN HET MEEST GESCHIKT
VOOR HET AUTONOME HUIS?
Met de huidige stand der techniek zijn er een drietal technieken met biobrandstof die in
aanmerking komen voor een autonoom huis.
1. Pure Planten Olie - PPO
2. Vaste bio- brandstoffen zoals pellets , houtsnippers en energiegewassen,
3. Biogas, metaangas van hoog calorisch afval
De beste beschikbare technologie voor een autonome energieproductie is op dit ogenblik
de WKK op plantenolie.
Deze techniek heeft de volgende voordelen:
∼ Deze techniek staat op punt en is reeds op kleine schaal gecommercialiseerd.
∼ Beperkt ruimtegebruik voor de opslag van PPO: ongeveer 2 m³ per jaar
Nadelen:
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∼ geluidsproductie: 58 dB
∼ dure plantenolie

Ontwerp: ©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur

Waarom PPO als brandstof voor een WKK?
Voordelen van PPO
1. Energiewaarde:
in vergelijking met vaste biobrandstoffen (pellets) en biogas bezit plantaardige olie de hoogste
energiewaarde via fotosynthese, nl. ca. 9.2 kwh per liter
Pellets : 4,95 kWh/kg (aan 650 kg/m³ = 0,65 kg.l) = 3,22 kWh/liter
De stockageruimte voor PPO is dus slechts 1/3 van pellets.
2. Milieubalans:
plantenolie heeft in vergelijking met andere brandstoffen een geringe proces-energie-cyclus
(slechts 15%) en een positieve milieubalans.
3. CO2 neutraal:
In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen is plantaardige olie "hernieuwbaar" en CO2neutraal.4.Ongevaarlijk voor mens en milieu
Vrij van zwavel, zware metalen en radioactiviteit en is volkomen ongevaarlijk voor het
grondwater, risicoloos bij transport en opslag.
Ecologische teeltwijze en productie mogelijk
5. Geen afval
Koolzaad (Brassica napus var.napus) wordt in "wisselbouw" geteeld. Producten zijn olie, stro
en schroot. De bemesting kan plaatsvinden met organische mest. Voor de grond is koolzaad
de ideale "grondverbeteraar".
7. Goed voor de biodiversiteit:
De reactie van micro-organismen heeft tot gevolg dat de biotoop zich razendsnel instelt op
deze verandering, waardoor insecten, waaronder bijen en vlinders zich in deze gebieden in
groten getale gaan manifesteren, en als gevolg daarvan bijenhouders hun honingproduktie
weer wezenlijk zien stijgen. Door de bijenactiviteit (bijenfokkers zetten hun volken naast de
akker) kan de koolzaadoogst tot 20% verhoogd worden.
8. Beperkte footprint
0,16 ha nodig voor de energiebevoorrading van één lage energiewoning
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(Voor de CO2 absorbtie heeft men thans 8,2 ha/woning nodig)
Nadelen van PPO
1. De motor moet aangepast worden. De viscositeit is veel hoger dan bij dieselolie. Daarom
moet P.P.O. voorverwarmd worden.
2. PPO is duurder dan dieselolie.
WKK op vaste bio- brandstoffen zoals pellets , houtsnippers en energiegewassen,

Dit systeem is gebaseerd op een volautomatische brander met pellets, houtsnippers of andere
energiedrager. Een stirlingmotor zal een deel van de warmte omzetten in elektriciteit. In de
volgende nieuwsbrieven komen we hierop terug .
Voordeel:
Pellets en houtsnippers zijn een goedkopere energiedrager dan PPO.
Nadeel:
Grote stockage ruimte nodig voor de brandstof.
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Koken op biogas:

Ontwerp: ©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur

Dit systeem kan kleinschalig per individuele woning toegepast worden, (zie vorige
nieuwsbrief r 3). Het biogas is net voldoende om te koken.
WKK op biogas:
Indien men ook stroom wil maken met biogas is een grotere installatie nodig .Gezien dit een
techniek is op maat; (geen serieproductie) zal men meerdere woningen moeten combineren
om een rendabel systeem te bekomen. Zie nieuwsbrief nr 3.
Stevige subsidies zijn mogelijk:
de Europese Commissie heeft een ondersteuningsprogramma om innoverende projecten te
financieren, tot 60 % van de investeringssom.
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5.. WAAROM ZIJN BIOBRANDSTOFFEN ZO BELANGRIJK IN
MIDDEN EN NOORD EUROPA?
Voor meer energiezekerheid:
De huidige energie-onzekerheid en energie-afhankelijkheid kunnen opgelost worden met “het
autonome huis “ op voorwaarde dat men ook een weersonafhankelijkheid inbouwt!
Zodoende kan men een duurzame, stabiele en betrouwbare energievoorziening realiseren.
Gezien de zon in midden Europa te weinig schijnt in de winter om de gebouwen te
verwarmen en van elektriciteit te voorzien is biobrandstof onmisbaar. Biobrandstof zal er
voor zorgen dat het te veel aan zonne-energie in de zomer wordt opgestapeld en bewaard
voor de winter . Het is dus een soort natuurlijke batterij.
Biobrandstoffen maken onze energievoorziening weersonafhankelijk en dus onafhankelijk
van wind en zon.
Afhankelijk van de toegepaste techniek kan men stellen dat men volledig autonoom van
zonne-energie kan leven vanaf gemiddeld 3,5 uren zonneschijn per dag in de winter.
Deze optimale zoncondities zijn alleen in Zuid Europa mogelijk; zie plan : de zone onder de
lijn heeft in de winter een gemiddelde van meer dan 3,5 uren zonneschijn per dag.
BIOBRANDSTOF : EEN NOODZAKELIJKE AANVULLING VAN WIND EN ZONNE-ENERGIE

Naarmate men meer en meer noordelijk woont zal de behoefte aan biobrandstof groter zijn.
Men mag ervan uit gaan dat voor midden europa zowat één derde van de ganse
energievoorziening in de toekomst uit biobrandstof zal moeten bestaan.
Op deze wijze kan men de wisselvalligheden van zon en wind stabiliseren. Deze biomassa
moet zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd worden om de energie-input te beperken.
Naarmate men meer noordelijk woont zal men meer behoefte hebben aan biobrandstoffen
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3,5 UREN ZONNESCHIJN IN DE WINTER ZIJN NODIG VOOR :
1..de zonneboiler:
deze moet voldoende kunnen opgeladen worden tot 60 °C en een paar zonloze dagen kunnen
overbruggen
2..de PV cellen:
ze moeten voldoende stroom kunnen leveren en voldoende reserves kunnen opbouwen
tijdens extreem winterweer en lage zonnestand.
3..de passieve zonne-energie:
het huis moet opgewarmd kunnen worden door de zon met voldoende stockage aan warmte
voor een paar zonloze dagen.
Opmerking: uiteraard kan het met minder zon-uren: men kan zelfs de warmte van de zomer
opslagen in ondergrondse tanks , maar dat zijn dure systemen, die zichzelf niet terug betalen
binnen een redelijke periode van 15 jaar. (zie pagina 17 van deze nieuwsbrief)

6.. WEES SPAARZAAM MET BIOBRANDSTOF
De duurzamheidscriteria volgens het “Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie , NL.”
1. Gerekend over de hele keten, moet het gebruik van biomassa netto minder emissie van
broeikasgassen opleveren dan gemiddeld bij fossiele brandstof.
2. De productie van biomassa voor energie mag de voedselvoorziening en andere lokale
toepassingen (zoals voor bouwmaterialen) niet in gevaar brengen.
3. Biomassaproductie zal geen beschermde of kwetsbare biodiversiteit mogen aantasten en
zal waar mogelijk de biodiversiteit versterken.
4. Bij de productie en verwerking van biomassa moet de kwaliteit van bodem, oppervlakteen grondwater en lucht behouden blijven of zelfs worden verhoogd.
5. De productie van biomassa moet bijdragen aan de lokale welvaart en aan het welzijn van
de werknemers en de lokale bevolking.
In maart 2008 luidde Natuur en Milieu de noodklok in reactie op het door het Milieu- en
Natuurplanbureau gepresenteerde rapport Local and global consequences of the EU
renewable directive for biofuels: testing the sustainability criteria. De onderzoekers
concluderen dat de huidige biobrandstoffen niet bijdragen aan een duurzaam transport. Er
is volgens het rapport meer klimaatwinst te halen door biomassa in stroom om te zetten,
dan als vervanging van benzine of diesel. Het rapport maakt duidelijk dat doorgaan met
"voedsel in de tank stoppen" onverantwoord is. Natuur en Milieu vindt dat de plannen van
de Europese Commissie voor tien procent biobrandstoffen in auto's onmiddellijk van tafel
moeten
CONCLUSIE:
GEBRUIK BIOBRANDSTOF ZO VEEL MOGELIJK BEPERKEN
BIOBRANDSTOF:
ZEKER NIET VOOR TRANSPORT GESCHIKT
ALLEEN TOEPASSEN IN ZON-ARME GEBIEDEN voor stroomproductie (WKK) en de
restwarmte voor verwarming. Zie eerste nieuwsbrief.
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7.. HOE HET CONFLICT TUSSEN VOEDINGSPRODUCTIE EN
BIOBRANDSTOFPRODUCTE OPLOSSEN?
DE RUIMTELIJKE IMPACT VAN BIO BRANDSTOFFEN ZOALS PPO EN PELLETS

Ruimtegebruik voor de landbouwgrnd
PPO
opbrengst: 1500 l/ha x 9.2 kWh per liter = 13.800 kWh/ha
per woning nodig: 12.000 kWh/jaar
max 1 ha nodig voor de energiebevoorrading van één (lage energie-)woning.
Een groot gedeelte van de opbrengst is voedsel voor de dieren :
per ha : 1 ton olie en 3 ton koolzaadkoek en 3 ton stro. De impact op de landbouwgrond is
dus met factor 1/6 te verminderen: 0,16 ha/woning
Pellets:
Opbrengst: 15000 kg/ha x 4,95kWh/kg =74.250 kWh/ha
per woning nodig: 12.000 kWh/jaar
ofwel 0,16 ha nodig voor de energiebevoorrading van één (lage energie-)woning.
Extrapolatie naar het bodemgebruik in België; een van de meest dichtgebouwde landen
van Europa
Wat is het bodemgebruik als men de woningen op het platteland autonoom wil maken met
biobrandstof ?
Bodemgebruik in Belgie:
Landbouw 34 %

KM²

HA

10.387,34

1.038.734

Permanente weiden en grasland 16 %

4.963,39

496.339

Bossen 23 %

6.970,57

697.057

Andere 7 %

2.156,42

215.642

Bebouwde percelen 20 %

6.050,19

605.019

Bron: FOD ECONOMIE - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE
volgens de definities van OESO/Eurostat

30 % woont versnipperd in het landschap
30 % woont in verkavelingen met open bebouwing in de voorsteden
40 % woont in gesloten bebouwing (rijwoningen en appartementen in woonkernen)

Ruimtelijke potentie:
Van de 5 miljoen woningen in Belgie zijn er zeker 30 % te voorzien van een
warmtekrachtkoppeling, waarvan bvb. 1/2 op PPO en 1/2 op pellets.
Dit geeft ongeveer: 1.500.000 woningen
Landbouwoppervlakte nodig voor de productie van biobrandstof 1.500.000 won.x 0,18
ha/won.= 270.000 ha . ( we nemen 0,18 ha/woning i.pl.v. 0,16 om zeker te zijn)
Er is dus 270.000 ha landbouwgrond nodig om de woningen het platteland (=30 %) te
voorzien van autonome weersonafhankelijke energie = 25 % van de beschikbare
landbouwgrond. Dit is ongeveer de helft van het beschikbare weiland, ofwel 8 % van de totale
oppervlakte van Belgie.
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Per Belg is er 2.700.000.000 m²/ 10.753.080 inw.= 251 m² landbouwgrond per inwoner nodig
voor de productie van bio-energie voor 30 % van de gezinnen.
Dit heeft effect op onze eetgewoonten:
Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw brengt 1 ha land op:
82,5 kg rundvlees /jaar. De productie van 1 kg vlees vergt dus 10000/82,5 = 121 m²
De Belg eet per dag 260 gr. vlees x 365 dagen = 94.900 g = 94 kg vlees/jaar
De productie van 94 kg vlees /jaar vergt dus : 94 x 121 m² : 11.374 m² landbouwgrond per
inwoner / jaar.
Wanneer we dus 251 m² landbouwgrond zouden afnemen van de vleesproductie en dit
besteden aan de energieproductie zou dit een mindering in de consumptie van vlees betekenen
van 2 kg per inwoner per jaar ofwel 2,2 %.

CONCLUSIE:
indien men bereid is om 2,2 % minder vlees te eten , komt er genoeg landbouwgrond
vrij om zowat 1/3 van de bestaande woningen met biobrandstof te voorzien voor
verwarming en elektriciteit.
BELANGRIJKE VOORWAARDE:
de warmtebehoefte dient gereduceerd te worden tot een minimum via sterk doorgedreven
isolatie: lage energiewoning met E - peil 60 , dwz. een energieverbruik van max. 84 kWh / m²
/ jaar . (zie nieuwsbrief nr 1)
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8.. EARTHSHIPS: HET AUTONOME HUIS BESTAAT REEDS
PRINCIPES VAN HET EARTHSHIPS-CONCEPT
LOWTECH BOUWEN MET AFVAL EN MET DE ZON

∼ duurzaam concept: aardehuizen met autobanden en recyclagematerialen.
∼ volledig autonoom: zonder aansluiting van nutsleidingen (geen aansluitingen van gas,
elektriciteit, waterleiding , riolering)
∼ energievoorziening: volledig met de zon
∼ de isolatie: met gestampte aarde en
autobanden , aarde als isolatie en
warmtebuffer
∼ de sanitaire warm water productie: met
zonneboiler
∼ de badkamer: opwarmen rechtreeks met de
zon
∼ de elektriciteitsvoorziening: uitsluitend met
P V zonnepanelen
∼ de watervoorziening: met regenwater
We zijn ons licht gaan opsteken
bij“vzw Earthship Belgium “.
bij “Vereniging Aardehuis” te Deventer NL.
en bij Earthship Brighton – Magie Lomoh
Vragen:
1. In New Mexico is dit concept een succes, maar…passen de Earthships ook in ons klimaat?
2. Hoe kan je dit concept inpassen in onze ruimtelijke ordening?
3. Kan je het huidige gangbare comfort handhaven in een Earthship of moet men zich
aanpassen?
4. Wat zijn de ervaringen in Europa met Earthships?
Gezien de antwoorden op deze vragen nogal negatief waren en men nu ijverig bezig is met de
uiwerking van een “Euro-model” , zullen we de bespreking van de Earthships best uitstellen
tot later dit jaar.
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9.. NIEUWE TECHNIEKEN VOOR ENERGEOPSLAG
…….is dit de juiste weg?
De Earthships vallen op door hun extreme low tech. toepassingen. Daarnaast zijn er ook
extreme high tech. toepassingen. Deze ontwikkelingen worden door de overheid fors
gesteund in het kader van”Innovatiesteun”
De overheid voorziet in Vlaanderen een 6-jarig studieprogramma voor de studie van o.a. de
mogelijkheden om de warmte van de zomer op te slaan in de ondergrond en er weer uit te
halen tijdens de winter.
Hieronder een beeld uit de “Standaard” van 5 sept 2011

Men onderscheidt:
∼ KWO - Koude – en warmteopslag: de warmte wordt opgeslagen in ondergrondse
waterlagen
∼ BEO - Boorgatenenergie : de warmte wordt opgeslagen in vertikaal buizensysteem
∼ PCM opslagtank – Phase Change Material : de warmte wordt opgeslagen in een
ondergrondse tank
∼ BKA - Betonkernactivering: de warmte wordt opgeslagen in de betonplaten van het
gebouwen en weer gerecupereerd met waterleidingen die zich in de betonplaten bevinden.
∼ Er zijn heel wat gecombineerde systemen in ontwikkeling die de koeling van het gebouw
in de zomer realiseren en de warmte van deze koeling in de grond stoppen om tijdens
winter terug te kunnen oppompen.
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Het is de bedoeling om tegen 2021 klaar te staan met het nulenergiehuis, want tegen die
datum mogen volgens Europa alleen nog energieneutrale gebouwen worden opgericht.

WAT KUNNEN DEZE SYSTEMEN BIJDRAGEN VOOR HET
AUTONOME HUIS?
In de volgende edities komen we hier nog op terug.
In elk geval kunnen we ons de volgende vragen stellen:
1. Gezien we steeds meer en beter zullen isoleren zullen de gebouwen (zo goed als) te
verwarmen zijn met lichaamswarmte. Waarom dan nog investeren in dergelijke zeer dure
systemen?
2. Gezien we oververhitting perfect kunnen tegengaan met driedubbel, reflecterend glas, met
luifels , met diverse soorten van zonneweringen, waarom is koeling dan nog nodig?
Met andere woorden:
als we een goed concept uitdenken dat bijna geen verwarming meer nodig heeft en dat ook
geen koeling nodig heeft, hoe kan men die grote investering nog verantwoorden?
In de passiefhuizenbouw gaat men er van uit dat er geen klassieke centrale verwarming meer
nodig is en dat is een besparing. Welnu , deze energie-opslag-systemen zijn wel veel duurder
dan de gekende ecologische CV-systemen.
Al deze opslagsystemen betreffen vooral warmte-energie .
Maar de grootste kost is de elektriciteitsfactuur. Al deze high tech systemen draaien op
elektriciteit, ook warmtepompen e.d...
Als de zonnecellen in de toekomst veel beter zouden presteren, dus met veel minder
oppervlakte veel meer energie zouden produceren, dan zitten we goed .
Maar kunnen we daarop wel rekenen?
Willen we met het autonome huis een stabiele en betaalbare energieproductie als basis, dan
zullen we moeten uitkijken naar wat er actueel op de markt is: met name de beste technieken
die hun waarde bewezen hebben in de praktijk.

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

E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be
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UW REACTIES EN IDEEËN ZIJN WELKOM
Vorige nieuwsbrieven te bekomen op aanvraag
nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni
nr 2: Van smart grid naar local grid - juli
nr 3: Biogas - aug
nr 4: Huidige nieuwsbrief : De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept
Geplande nieuwsbrieven
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
nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis - nov
nr 11: Bespreking concept “Earth ships” - dec
nr 12: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” - dec

WE ZOEKEN GOEDE VOORBEELDEN EN ERVARINGEN
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS :
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
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. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam : CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel
mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter : wonen waar men werkt , dus geen ecoslaapsteden.
9. Betaalbaar: de investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.
©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur

