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Poujoulat maakt van je kachel een decoratie-object 
   

 
 
 
 
 
Vandaag de dag wordt de houtkachel bovenop zijn eerste functie van verwarmen meer en 
meer beschouwd als een designelement. Poujoulat volgt deze trend en presenteert een 
breed scala van referenties, kleuren en afwerkingen. Van 25 februari tot 6 maart 
stelt Poujoulat op Batibouw (stand 6118) ook Confort+ en Alliance voor, twee systemen 
die gebruik maken van de warmte van de rookgassen van een kachel (hout of pellets) om 
de verschillende vertrekken van uw woning te verwarmen. 
Geniet van de warmte 

In het kader van haar technologische en ecologische innovaties, biedt Poujoulat een systeem van 
recuperatie en distributie van warme lucht aan. De warme lucht recuperatie optimaliseert het 
algemeen thermisch wooncomfort door te zorgen voor een betere warme luchtverdeling, die 
voorheen geconcentreerd bleef rond de houtkachel. Het zijn systemen die gebruik maken van de 
warmte van de rookgassen van een kachel (hout of pellets) om de verschillende vertrekken van 
uw woning te verwarmen. 

Alliance is een economisch en eenvoudig te installeren systeem. Het systeem laat toe om de 
warmteverdeling en dus ook het woningcomfort te verbeteren en het energieverbruik van het huis 
te verminderen tot 25 % besparing op de energiekosten. Het is de motor van de VMC met 
dubbele stroom die de lucht onder druk doet circuleren in het warmtewisselkanaal. De verwarmde 
lucht wordt vervolgens in het netwerk van de VMC gestuurd en wordt daarna in de gekozen 
woningruimtes geblazen. Het uitwisselingsoppervlak tussen de lucht en de beschikbare 
contactwarmte van het rookkanaal laat de temperatuur van de ventilatielucht met gemiddeld 30% 
toenemen. 

Confort+ past zich aan aan elk type houtverwarmingstoestel, ongeacht hun vermogen en hun 
werking. Met een houtkachel met een vermogen van 7 kW en blaaskokers tot 10 m, haalt het 
systeem Confort+ de omgevingslucht uit de kamer waar het toestel zich bevindt, aan een 
temperatuur van 25 °C. Deze lucht gaat door het warmtewisselkanaal waar de rook 290 °C 
bedraagt. De lucht wordt verwarmd tot 40 °C en vervolgens aan een temperatuur van 35 °C in de 
huiskamers geblazen. Dankzij een gecontroleerd luchtdebiet van 120 m3/h, kan het CONFORT+-
systeem van Poujoulat de temperatuur in een kamer van 15 °C in 3,5 uur verhogen tot 18 °C. 



  

Personaliseer uw rookkanaal 

Vandaag de dag wordt de houtkachel bovenop zijn eerste functie van verwarmen meer en meer 
beschouwd als een designelement. Poujoulat volgt deze trend en presenteert een breed scala 
van referenties, kleuren en afwerkingen. Met een eigen look en design kan ook het rookkanaal 
daar toe zijn steentje bijdragen. 

Dit jaar lanceert Poujoulat een assortiment van gekleurde beugels die de rookkanaalelementen 
met elkaar kunnen verbinden. Naast het gekende veiligheidsaspect die het kanaal met de kachel 
verbindt, worden deze beugels ware juweeltjes. 



Chirec Oudergem | Schouwkanalen als ‘eyecatcher’ 
 15 februari 2017  103x bekeken 
Momenteel bouwt ziekenhuizengroep Chirec een gloednieuwe uitvalsbasis aan de 
Triomflaan in Oudergem. Het is niet alleen een groot, maar ook erg toekomstgericht 
ziekenhuis. Er werd gekozen voor een aantrekkelijke en opvallende architectuur waarin 
één detail wel bijzonder opvalt: de staalstructuur met meerdere geïntegreerde 
schouwkanalen van 37 meter hoog. 

Het nieuwe ziekenhuis van Chirec omvat vijfhonderd bedden en vervangt de Kliniek Edith Cavell 
en de Kliniek Park Leopold, die worden omgevormd tot poliklinieken. De benutbare oppervlakte 
bedraagt 104.000 m² en is verdeeld over zeven bouwlagen. In het ontwerp stonden een 
eenvoudige circulatie voor patiënten en bezoekers, een optimale functionaliteit, een uitnodigend 
interieur en maximaal comfort centraal. De architecten kozen voor een klassieke en evenwichtige 
architectonische compositie. Op de begane grond bevindt zich een cirkelvormige sokkel met de 
onthaal- en consultatieruimtes. Daarboven is een centraal blok met ruimte voor patiëntenkamers 
voorzien, en tot slot een dakvolume met de technische installaties. Door verschillende vormen 
boven elkaar te plaatsen, geeft het geheel een ‘lichtere’ indruk. De gevel van de onderste 
verdiepingen zijn uitgevoerd met gordijngevels uit gelijmde buitenbeglazing en een borstwering 
van architectonisch beton. Niveaus +2 tot +4 krijgen aluminium ramen en een heldere beglazing, 
gescheiden door een verticaal paneel uit massief laminaat in lichte houtkleur en houten verticale 
lamellen. De technische verdieping bestaat uit vier vleugels die gegroepeerd zijn rond het atrium 
en hebben een metalen bekleding. 



Schouwkanalen 
Om aan de grote warmtevraag te kunnen voldoen, koos de bouwheer voor een combinatie van 
drie gascondenstieboilers (1x 1.000 kW en 2 x 2.600 kW) en twee WWK’s. Omdat die natuurlijk 
allen een schouwkanaal nodig hebben, werd de hulp van Poujoulat ingeroepen. Sales Director 
Belux, Bruno Haemers: “Als Europees marktleider in schouwkanalen zijn we dan ook 
gespecialiseerd in alle types van rookgasafvoer: van types die op kleine kachels worden 
aangesloten over uitvoeringen voor cv-toestellen in particuliere woningen en 
appartementscomplexen tot HVAC-projecten in grote gebouwen en de industrie. Uniek is dat we 
zowel modulaire rookgassystemen als volledig vrijstaande configuraties aanbieden, tot industriële 
schouwen toe. Hierdoor kunnen we voor elke toepassing de meest efficiënte oplossing 
voorstellen.” 

Indrukwekkende constructie 
Aangezien er in het Chirec-ziekenhuis vijf rookafvoersystemen nodig zijn, stelde Poujoulat initieel 
voor om een meerschouwskanaal te implementeren. Bruno Haemers: “Hierbij worden vijf 
verschillende schouwkanalen in één gesloten metalen ommanteling geïntegreerd. De architect 
wilde van de ‘schoorsteen’ echter een architecturale ‘eyecatcher’ maken. Zijn idee was om vijf 
aparte schouwkanalen in een open metalen constructie te plaatsen. Vandaar dat we hebben 
voorgesteld om ons meerschouwskanaal aan te passen tot een geheel waarbij de vijf schouwen 
duidelijk zichtbaar zijn. Vanwege de grote hoogte – de constructie is 27 meter hoog – en de acht 
meter lange horizontale verbinding met de stookkamer hebben we in dit project voor een 
modulair systeem gekozen.” 

Voor Poujoulat is dit zonder twijfel een referentie om trots op te zijn. Intussen zijn al twee van de 
vijf schouwkanalen geïnstalleerd: deze voor de 1.000- en de 2.600 kW-gascondensatieketels. Ze 
hebben een respectievelijke diameter van 350 en 600 mm. Momenteel wordt de derde 
gascondensatieketel geplaatst, inclusief een externe condensor. Deze zal tevens een 
rookafvoersysteem met een diameter van 600 mm bevatten. De WKK’s worden in een latere fase 
geplaatst. 



Tekst | Els Jonckheere Beeld | Poujoulat 

  

 

TAGS ChirecOudergemzorgprojecten 
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Ontdek de nieuwe
energiepremies
Een correcte regeling
van je verwarming
Energie en water
besparen in de badkamer

• Win een keuken ter
waarde van € 25.000

• In primeur: 
120 nieuwigheden

• € 5 korting op je bezoek

BATIBOUW

Platte daken: de 4 cruciale stappen
Bouwen met baksteen: traditionele methode met toekomst

Naadloze gietvloeren: 
hars of beton?



STAND 6118



166 Ik ga Bouwen & Renoveren • februari 2017

PerSempre
www.persempre.be

Verwarmen 
op pellets
De catalogus van het Italiaanse
Piazzetta telt zo’n 650 modellen
van kachels en inbouwhaarden op
pellets en hout. Daar werden nu
nog een aantal nieuwe producten
aan toegevoegd, die in de Benelux
worden verdeeld door PerSempre.
Aan de pelletkachels wordt een
volledig nieuwe lijn toegevoegd:
Trend (zie foto). De kachel, met een
vermogen van 6 tot 11 kW is
verkrijgbaar in drie kleuren (wit,
mat zwart en robijnrood) en zou
toegankelijker zijn wat budget
betreft. 
Piazzetta waagt zich daarnaast nu
ook aan pelletketels met een hoog
rendement, en aan gaskachels.
Richtprijs: op aanvraag

6 PALEIS
STAND 122

BATIBOUW NIEUWIGHEDEN

Poujoulat
www.poujoulat.be

Juweeltjes voor
houtkachels
Een beugel is een onmisbaar
element voor de houtkachel. Het
zorgt voor een veilige verbinding
tussen kachel en rookkanaal en
tussen de delen van het rookkanaal
onderling. Waarom er dan niet iets
moois van maken? Poujoulat,
producent van schoorstenen en
rookkanalen, lanceert daarom een
heel assortiment gekleurde beugels.
De stapelbare beugels zijn in
verschillende kleuren verkrijgbaar
en je kunt ze op oneindig veel
manieren in het rookkanaal inte-
greren, als decoratief element. Op
die manier geef je de houtkachel
een persoonlijke touch. Het verschil
zit ‘m immers in de details. De
beugels worden afzonderlijk
verkocht en zijn geschikt voor drie
productlijnen: Therminox, PGI en
Efficience.
Richtprijs: tussen 24 en 32 euro/stuk, 
afhankelijk van de reeks en diameter

6 PALEIS
STAND 118

Quick-Step
www.quick-step.be

Vloeren met
warm karakter
Quick-Step pakt uit met twee royale
collecties nieuwe vloerbekledingen
met een warm karakter: Massimo-
parket en Majestic-laminaat. Beide
collecties bestaan uit extra brede
en lange planken. Massimo (240 x
24 cm) is een eiken parketvloer
met een natuurlijk kleurenspel en
voelbare nerven (zie foto). De
knopen geven het hout een rustieke
uitstraling. Het parket is beschikbaar
in vier tinten. Het donkerbruine
Chocolate en het warmgrijze Winter
Storm werden geolied voor een
onbehandelde look. Het lichtbeige
Frozen en het warmbruine Cappuc-
cino Blonde werden afgewerkt met
een matte lak die ze extra resistent
maakt tegen krassen en vlekken.
De laminaatcollectie Majestic (205
x 24 cm) oogt als authentieke eik,
maar is kras- en waterbestendig
wat ze ook geschikt maakt voor
keukens en badkamers. De
Majestic-vloeren zijn verkrijgbaar
in tien verschillende kleuren, van
vintage en rustiek tot trendy en
hedendaags.
Richtprijs: Majestic: 34,95 euro/m2,
Massimo: vanaf 97,95 euro/m2.
Prijzen incl. btw 

6 PALEIS
STAND 219



GROS ŒUVRE

Préservez votre 
intérieur de la pollution

Les sols coulés,
esthétiques et pratiques

Chauffage : optez pour
une régulation adaptée

Construction traditionnelle : une valeur sûre pour le futur
Toits plats : les 4 étapes d’une bonne réalisation
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CONFORT

• À gagner : une cuisine
d’une valeur de 25 000 €

• 120 nouveautés
à découvrir

• 5 € de réduction
sur votre entrée

BATIBOUW



166 Je vais Construire & Rénover • février 2017

PerSempre
www.persempre.be

Nouveaux 
modèles 
de poêles 
et chaudières
Le catalogue de Piazzetta propose
quelque 650 modèles de poêles et
inserts à granulés et à bois. Un
catalogue qui s’enrichit encore de
nouveaux produits, comme le
présente PerSempre, l’importateur
de la marque italienne pour le Bene-
lux. En matière de poêles à granu-
lés, plusieurs modèles et une
nouvelle ligne Trend (photo), plus
abordable, viennent s’ajouter aux
produits existants. Piazzetta se
lance également dans les chaudiè-
res à granulés à hautes performan-
ces thermiques. Enfin, dernière
innovation, les poêles à gaz trouvent
désormais leur place dans le cata-
logue. Poêles qui se distinguent,
selon l’importateur, par «une cham-
bre de combustion très efficace
et une extrême flexibilité.» Cette
gamme compte huit modèles.
Prix sur demande.

6 PALAIS
STAND 122

BATIBOUW NOUVEAUTÉS

Poujoulat
www.poujoulat.be

Bijoux pour 
poêles à bois
C’est bien simple: qui dit collier dit
bijou. Alors quand il s’agit d’élé-
ments de sécurité, dont la présence
est indispensable, pourquoi ne pas
en jouer? Poujoulat, leader euro-
péen des conduits de cheminée et
sorties de toit métalliques, a déve-
loppé sa gamme de colliers en une
large palette de couleurs. Des
colliers dont le rôle de base est
d’assurer la jonction entre le poêle
et le conduit ou entre diverses
portions de conduit. Superposables,
disponibles dans de nombreuses
couleurs, ils ornent les conduits et
offrent une multitude de possibilités
d’assemblage pour personnaliser
la décoration de son poêle à bois.
Car c’est bien connu: il suffit parfois
d’un détail pour faire toute la diffé-
rence. Vendus séparément et adap-
tés à trois gammes de produits :
Therminox, PGI et Efficience.
Prix indicatif : entre 24 et 32 euros/pièce
suivant la gamme et le diamètre.

6 PALAIS
STAND 118

Quick-Step
www.quick-step.be

Des revêtements
de sol 
chaleureux 
Quick-Step propose deux nouvelles
collections de revêtements de sol
particulièrement chaleureuses: le
parquet Massimo et le stratifié
Majestic. Celles-ci présentent des
planches particulièrement longues
et larges. Massimo (240 x 24 cm)
est un parquet en chêne avec
nervures apparentes (photo). Les
nœuds du bois lui donnent un
aspect rustique. Le parquet est
disponible dans quatre teintes natu-
relles. Les versions Chocolate (brun
foncé) et Winter Storm (gris chaud)
sont huilées pour offrir un aspect
non traité ; les versions Frozen
(beige clair) et Cappuccino Blonde
(brun chaud) sont pour leur part
revêtues d’une laque mate qui les
rend particulièrement résistantes
aux griffes et aux taches. La
gamme en stratifié Majestic (205
x 24 cm) ressemble à du véritable
chêne mais elle est résistante aux
griffes et à l’eau, ce qui lui donne
toute sa légitimité dans les cuisines
et les salles de bains. Les revête-
ments Majestic se déclinent dans
dix couleurs différentes.
Prix indicatifs : Majestic : 34,95 euros/m2 ;
Massimo : à partir de 97,95 euros/m2

(TVA comprise).

6 PALAIS
STAND 219
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Chauffage et Sanitaire - Batibouw 2017 
 Poujoulat : Palais 6 – stand 118 

Une cheminée à économie d’énergie peut aussi être belle 

 
Photo: Poujoulat Belux SA/NV 

L’époque où une cheminée ne servait qu’à extraire les fumées est dépassée. 
Poujoulat profite de Batibouw pour présenter deux nouveaux systèmes de 
distribution de la chaleur : Alliance et Confort+. Les deux systèmes sont équipés d’un 
échangeur de chaleur. L’air aspiré dans la pièce où se trouve le poêle est chauffé 
dans l’échangeur et redistribué via les canaux de distribution. Résultat : votre foyer 
fermé ou votre poêle chauffe plusieurs espaces dans la maison. Ce n’est pas 
seulement confortable, mais, selon Poujoulat, cela vous permet d’économiser jusqu’à 
25% sur votre facture énergétique. 

Personnalisez votre cheminée 

De plus en plus d’accessoires vous permettent de faire de votre poêle un élément 
unique de votre salon. Avec un look et une conception qui lui est propre, la cheminée 
peut apporter sa pierre à l’édifice. Cette année, Poujoulat lance un assortiment de 
joints colorés qui relient les différents éléments de la cheminée entre eux. Outre le 
joint de sécurité qui relie la cheminée au poêle, ces joints sont de véritables joyaux. 
Ils sont empilables et disponibles en différentes couleurs. 

Plus d’info : www.poujoulat.be 

  



























/ Vals plafond, 

slimme oplossing

/ Het belang van 

een goede

luchtdichtheid

& RENOVEREN

w
w

w
.i
k
g

a
b

o
u

w
e

n
.b

e

Mei 2017 

nr. 400 - 45e jaargang

€ 5,90

IS
S

N
.2

0
3

0
-3

9
4

7
 -

 P
5

0
9

5
5

4

GRATIS 70 pagina’s boordevol inspiratie

Lichte gevelbekledingen:
isoleren én afwerken

Industrieel
wonen
Stoere look, warme feel

Veelzijdig aluminium
Staalstructuur: licht en flexibel 





XL-spoelbak

De Box-spoelbakken van Franke zijn ontworpen vanuit de

vaststelling dat twee bakken (dubbele spoelbak) niet heel

handig zijn voor het afwassen van alles wat niet in de

vaatwasser past (grote kookpotten, pannen, snijplanken...).

En een afdruipplaat is niet echt noodzakelijk. De fabrikant

kwam daarom met een XL-spoelbak in roestvrij staal op

de proppen, zonder afdruipplaat en met een breedte van

72,5 cm. Om het onderhoud te vergemakkelijken, werden

rond het afvoerputje geen voegen gelegd. De Box-modellen

zijn uitgerust met een zwarte harsen snijplank, een afdruip-

mat van roestvrijstalen staafjes die je kan oprollen om ze

weg te bergen, een afdruipmandje in roestvrij staal en

een mobiele afdruipplaat die over de spoelbak kan worden

geschoven om plaats te besparen.

Richtprijs: vanaf 295 euro, excl. btw 

www.franke.be /

POUJOULAT PREMIUM DEALER : 

HIJ VERDIENT UW VOLSTE VERTROUWEN !

Niks beter dan de specialist ter zake te consulteren als het gaat om de veiligheid 
en efficiëntie van uw schouwkanaal. De Premium Dealers van Poujoulat zijn 
goed opgeleide en erkende professionelen in uw regio. Ze staan garant voor een 
uitstekende uitvoering, maximale veiligheid en een optimaal comfort. Kortom, 
alles wat u van uw verwarmingsinstallatie mag verwachten.

VIND DE DICHTSTBIJZIJNDE 
PREMIUM DEALER IN UW BUURT :

Longin Kachels / 3012 - Wilsele

Kachel Weelde / 3281 - Weelde 

Enervro / 3910 - Bocholt 

Kolen en kachels Soete / 8940 - Geluwe

Kachels & Haarden / 9090 - Melle 

Kachels Alderweireldt / 9290 - Berlare

www.poujoulat.be
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Tous les revêtements 

de façade légers

Isoler et habiller en une opération

LOOK
INDUSTRIEL
La flexibilité d’une structure métallique

Les déclinaisons de l’aluminium dans la maison





Un évier extralarge

Pour sa série d’éviers Box, Franke est notamment parti

du constat suivant: deux bacs ne sont pas pratiques pour

laver des ustensiles qui n’entrent pas dans le lave-vaisselle,

tels que les grandes casseroles, poêles ou planches à

découper. Et un égouttoir n’est pas spécialement nécessaire.

Le fabricant a donc imaginé un évier XL en inox, sans

égouttoir, de 72,5cm de large. Et pour en faciliter l’entretien,

la bonde ne possède pas de joints. Les modèles Box sont

tous équipés d’une planche à découper en résine noire,

d’un tapis égouttoir en baguettes d’inox qu’on peut rouler

pour le ranger, d’un panier égouttoir en inox et d’une

planche égouttoir mobile qui peut fermer l’évier pour

faire gagner de la place.

Prix indicatif : à partir de 295 euros hors TVA.
www.franke.be

/

PREMIUM DEALER POUJOULAT : 

IL MÉRITE TOUTE VOTRE CONFIANCE !

Pour votre conduit de cheminée, sa sécurité et son efficacité, rien de tel que de 
consulter un expert. Les Premium Dealers Poujoulat sont des professionnels 
de votre région, formés et agréés. Ils vous offrent les meilleures garanties de 
confort, de performance et de sécurité. Pour assurer tout ce que vous êtes en 
droit d’attendre de votre installation de chauffage.

Cheminées Danneels / 1040 - Bruxelles

Fumisterie Dubois / 4841 - Henri-Chapelle

Cédric Combustibles / 4910 - Theux

Maison Lecoq / 4950 - Faymonville

Dossin Cheminées / 5100 - Wépion

La Maison et le Feu / 5651 - Somzée

Poelerie Ducène / 6141 - Forchies-la-Marche

Maison Henneton / 7620 - Hollain

TROUVEZ LE PREMIUM DEALER 

PROCHE DE CHEZ VOUS:

www.poujoulat.be



 

1.  Nieuws  
2.  Poujoulat stelt nieuwe generatie rookkanalen voor 

 23 MAI 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH 

Poujoulat stelt nieuwe generatie rookkanalen voor 

 
Poujoulat heeft een uniek rookkanaal ontwikkeld en op de markt gebracht. "Efficience" 
bestaat uit een driewandig rookkanaal waarbinnen de verbrandingsluchttoevoer en de 
rookgasafvoer via het zelfde rookkanaal passeren. 

Binnenin is één sectie met steenwol gevuld. Dat zorgt voor een veilig trekkend rookkanaal. Een 
andere sectie zorgt voor de aanvoer van de verbrandingslucht. 

Het systeem Efficience is verkrijgbaar in een volledig gamma. Dat bestaat uiteraard uit het 
rookkanaal zelf, voor en installatie binnen of buiten het gebouw, met drie afwerkingsniveaus van 
de buitenwand: roestvrij staal, gegalvaniseerd of geverfd. Daarnaast zijn er de steunaccessoires 
en dakafwerkingen, alsook de aansluitelementen en andere accessoires. 

  

Design 

Poujoulat hecht bijzonder veel aandacht aan het design van zijn producten zodat deze kunnen 
worden geïntegreerd in een architecturale omgeving. Efficience is dan ook elegan en discreet. 
Het is ontwikkeld voor nieuwbouw en renovatie, zowel binnen als buiten. Het kan geleverd 
worden in elke gewenste RAL-kleur en is compatibel met de verschillende gamma's 
dakuitgangen van Poujoulat. 
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renoveren? Laat je 

gevel weer stralen

/ Gerust op reis:

de 3 maatregelen om 

je woning te beveiligen

Werkbladen en spatwanden: de finishing touch in de keuken

Koele

Kleine zwembaden voor bescheiden tuinen

Frisse bouwtechniek: prefab bouwen met beton

Nachtventilatie: zwoel buiten, aangenaam binnen
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te, het elektriciteitsverbruik voor het rondpompen van het

warme water, en de onderhoudskosten voor het warmtenet en

het volledige warmtestation.

De investering in een warmtenet is dus zwaar en niet zonder

risico. Gelukkig is een warmtenet, eens aangelegd, goed voor

decennialang gebruik. Dat maakt dat het over een termijn

van vijftien tot twintig jaar meestal wel kan worden terug-

verdiend. Helaas is deze termijn voor veel investeerders veel

te lang. 

EEN WARMTENET, 

NIKS NIEUWS...

Een warmtenet klinkt voor veel mensen misschien als een

nieuwe manier om gebouwen te verwarmen. Maar eigenlijk

is het idee helemaal niet nieuw. Al bij de Romeinen gebruikten

ze ondergrondse kanalen om via één verbrandingsinstallatie

verschillende gebouwen te verwarmen. En in de jaren 1970

werden bijna alle appartementsgebouwen uitgerust met een

centrale stookplaats en circulatieleidingen. Maar ook van

grootschaligere warmtenetten zijn er in België en de rest

van Europa verschillende voorbeelden.

Al deze warmtenetten dateren van de jaren 1970 en 1980.

En enkel MIROM in Roeselare investeerde recent in de uitbrei-

ding van zijn warmtenet. In Nederland zit de aanleg van

warmtenetten al terug enkele jaren in de lift. Energieleveranciers

als Essent en Nuon bouwen de markt verder mee uit. De

overheid stelde er zelfs een “warmtewet” op om de financiële

en juridische onzekerheden voor zowel producent als eindklant
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POUJOULAT PREMIUM DEALER : 

HIJ VERDIENT UW VOLSTE VERTROUWEN !

Niks beter dan de specialist ter zake te consulteren als het gaat om de veiligheid 
en efficiëntie van uw schouwkanaal. De Premium Dealers van Poujoulat zijn 
goed opgeleide en erkende professionelen in uw regio. Ze staan garant voor een 
uitstekende uitvoering, maximale veiligheid en een optimaal comfort. Kortom, 
alles wat u van uw verwarmingsinstallatie mag verwachten.

VIND DE DICHTSTBIJZIJNDE 
PREMIUM DEALER IN UW BUURT :

Longin Kachels / 3012 - Wilsele

Kachel Weelde / 3281 - Weelde 

Enervro / 3910 - Bocholt 

Kolen en kachels Soete / 8940 - Geluwe

Kachels & Haarden / 9090 - Melle 

Kachels Alderweireldt / 9290 - Berlare

www.poujoulat.be
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Plan de travail et crédence : la touche finale en cuisine

L’ été au frais
Les plaisirs d’une piscine extérieure compacte

Construire en béton pour préserver la fraîcheur

Combattre la surchauffe grâce au refroidissement nocturne





Congés du bâtiment
2017
Vous êtes nombreux à profiter de la période d’été pour réaliser

quelques travaux d’amélioration dans votre maison. Mais ne per-

dez pas de vue que tout le secteur professionnel du bâtiment, de

l’entreprise de gros œuvre au peintre en passant par les installa-

teurs en techniques spéciales, prend lui aussi quelques semaines

de vacances durant cette même période. Bien que les indépen-

dants ne soient pas directement concernés par ces congés obli-

gatoires, plusieurs d’entre eux suivent le même rythme que les

entreprises parce que la plupart des fabricants et fournisseurs

ferment également leurs portes. Vous trouverez ci-dessous un

aperçu des congés dans les divers arrondissements du pays.

WALLONIE

Brabant wallon Du 3 au 28 juillet

Hainaut

Du 10 au 31 juillet, complété 
au choix par la semaine 
du 3 au 7 juillet ou celle 
du 1er au 5 août

Liège-Huy-Waremme
Du 3 au 31 juillet ou 
du 10 juillet au 4 août

Verviers
Du 3 au 28 juillet 
ou du 10 au 28 juillet

Namur Du 17 juillet au 4 août

Luxembourg Du 17 juillet au 4 août

FLANDRE ET BRUXELLES

Bruxelles-Hal-Vilvorde Du 3 au 28 juillet

Louvain Du 10 au 28 juillet

Anvers et Malines Du 10 au 28 juillet

Turnhout Du 10 au 28 juillet

Flandre orientale (sauf

Hamme et Lokeren)
Du 10 au 31 juillet

Hamme et Lokeren Du 24 juillet au 14 août

Flandre occidentale Du 17 juillet au 4 août

Limbourg Du 10 au 31 juillet

PREMIUM DEALER POUJOULAT : 

IL MÉRITE TOUTE VOTRE CONFIANCE !

Pour votre conduit de cheminée, sa sécurité et son efficacité, rien de tel que de 
consulter un expert. Les Premium Dealers Poujoulat sont des professionnels 
de votre région, formés et agréés. Ils vous offrent les meilleures garanties de 
confort, de performance et de sécurité. Pour assurer tout ce que vous êtes en 
droit d’attendre de votre installation de chauffage.

Cheminées Danneels / 1040 - Bruxelles

Fumisterie Dubois / 4841 - Henri-Chapelle

Cédric Combustibles / 4910 - Theux

Maison Lecoq / 4950 - Faymonville

Dossin Cheminées / 5100 - Wépion

La Maison et le Feu / 5651 - Somzée

Poelerie Ducène / 6141 - Forchies-la-Marche

Maison Henneton / 7620 - Hollain

TROUVEZ LE PREMIUM DEALER 

PROCHE DE CHEZ VOUS:

www.poujoulat.be





 

 
 
25 OKTOBER 2017 | PHILIPPE SELKE 

CHIREC krijgt schoorstenen van Poujoulat 

   
 
De metalen structuur kan tot 5 schoorstenen bevatten.ILLUSTRATIE | POUJOULAT 

Het CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) besliste enkele jaren geleden 
om zijn twee Brusselse vestigingen te hergroeperen op de site Delta in Oudergem. Het 
nieuwe ziekenhuis, ontworpen door ASSAR architects, is momenteel in 
opbouw. Poujoulat droeg zijn steentje bij in de vorm van twee Therminox-schoorstenen. 

Het ziekenhuis beschikt over een "power house", een stookplaats die losstaat van het ziekenhuis 
waar Poujoulat twee inox dubbelwandige afvoeren (Therminox TI, binnendiameter 600) heeft 
geplaatst voor een ketel van 1000 kW en een van 2600 kW. Deze twee schoorstenen zijn 
uitgevoerd binnen een metalen structuur die tot vijf aparte afvoeren kan bevatten. 

  

Beste isolatiewaarde op de markt 

Als specialist in rookafvoerkanelen, zowel voor particuliere toepassingen als voor de industrie, 
werd Poujoulat gekozen voor zijn uitgebreide vakkennis, maar ook omdat het bedrijf de beste 
isolatiewaarde op de markt aanbiedt. De Therminox TI is een dubbelwandig systeem dat zowel 
binnen als buiten kan toegepast worden. 

  

Voordelen van Therminox 

 Optimalisatie: de hoge isolatiewaarde garandeert een efficiënte werking van de 
schoorsteen (met een snelle stabilisatie van de rooktemperatuur), en laat een minimaal 
ruimtegebruik in het gebouw toe. 

 CE EN 1856-1 gecertificeerd 



 Veiligheid: de aansluitingen zijn zeer betrouwbaar. De schouw kan tot zestien meter hoog 
zijn met om de vier meter een kraag om de stabiliteit te waarborgen. 

 Makkelijk te installeren: elk element is voorzien van een kraag en veiligheidssluiting. Je 
kan het zo in elkaar klikken. Het uitgebreide gamma van accessoires en toebehoren laat 
een vlotte installatie toe voor gelijk welke toepassing of gebouw. 

 Innovatief: deze oplossing is aanpasbaar voor elk type apparaat of installatie en 
garandeert een perfect afdichting. 

 Esthetisch: een verzorgde afwerking in kleur of inox, met bijhorende kragen, zorgt er voor 
dat deze schoorstenen aanpasbaar zijn voor elk type dak. 

Bron: Poujoulat 
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Des cheminées Poujoulat pour le CHIREC 

   
 
Structure métallique pouvant contenir les 5 cheminées 

ILLUSTRATION | POUJOULAT 

Le CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) a décidé voici quelques années 
de regrouper deux de ses sites bruxellois sur le site "Delta"  à Auderghem. Le nouvel 
hôpital, conçu par ASSAR architects, est actuellement en construction. Poujoulat apporte 
sa pierre l'édifice sous la forme de deux cheminées Therminox. 

  

L’hôpital dispose d’une « Power house », un local de chaufferie dissocié de l’hôpital, pour lequel 
Poujoulat a déjà installé deux conduits double paroi inox (Therminox TI, diamètre 600 intérieur) 
qui permettent de raccorder une chaudière de 1000 kW et une chaudière de 2600 kW. Ces deux 
cheminées sont rassemblées dans une structure métallique qui peut contenir jusque 5 
cheminées. 

  

Meilleur taux d'isolation du marché 

Spécialiste dans les évacuations de fumées de toutes sortes, du raccordement du petit appareil 
individuel à la cheminée industrielle, Poujoulat a donc été choisi pour son savoir-faire mais 
également parce que l'ntreprise propose le meilleur taux d’isolation du marché (résistance 
thermique). Le Therminox TI, utilisé pour l’évacuation des fumées de l’hôpital, est un système 
double paroi isolé qui peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

  

  



Avantages du Therminox 

• Optimisation : La haute performance thermique garantit une efficacité optimale de la cheminée 
(avec une stabilisation rapide de la température des fumées), et permet d’utiliser un minimum 
d’espace dans le bâtiment. 

• Performance certifiée CE EN 1856-1. 

• Sécurité : Les joints sont extrêmement résistants. Sur un support de base, le conduit de 
cheminée peut atteindre 16 mètres de haut, en comportant un collier tous les 4 mètres pour 
assurer la stabilité. Après le dernier point de fixation, la cheminée peut dépasser de maximum 3 
mètres sans haubanage. 

• Facilité d’installation : Chaque élément est équipé d’un collier à fermeture rapide avec goupille 
de sécurité. Il suffit de le clipser. La large gamme des accessoires et supports permet de 
s’adapter à n’importe quelle configuration de bâtiment. 

• Innovation : Cette solution est adaptable à tous les appareils et tous les types d’installation, en 
garantissant une étanchéité parfaite. 

• Esthétique : finition soignée (colorée ou inox), avec colliers intégrés et une gamme de solins 
pour s’adapter à tous les types de toit. 

Source: Poujoulat 
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Gooi muren, dak en vloer open
Indirecte verlichting: absolute sfeermaker
Ramen in hout, pvc of aluminium: wat maakt nog het verschil

Hout, gas of pellets?

De ideale haard
voor je woning



79 | BOUWEN RENOVEREN Energie

DE JUISTE HAARD
VOOR JOUW

WONING

De meeste eengezinswoningen zijn uitgerust met een centrale
verwarmingsinstallatie, die doorgaans op gas of stookolie werkt. 
In veel van die woningen prijkt echter ook nog een haard als
bijverwarming. Zo hopen sommige bewoners te besparen op hun
verwarmingskosten, anderen houden gewoon van de dansende
vlammen. In ieder geval is er aan keuze geen gebrek.
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Tekst Admon Wajnblum
Een lijst van interessante 
adressen vind je op pagina 164
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eerste vraag die je jezelf moet stellen is wat

wil je bereiken met je haard of kachel? Op

het eerste gezicht lijkt dit een evidente vraag, maar

het antwoord heeft wel een grote impact op het type

toestel dat je uiteindelijk zal kiezen.

BIJVERWARMING OF 
AUTONOOM TOESTEL?
In de meeste gevallen komt een dergelijke investering

– met best wel een hoog prijskaartje – voort uit het

verlangen om de verwarmingsfactuur te verlagen door

hout boven fossiele brandstoffen te verkiezen. Of, in

het geval van een inbouwhaard op gas, de stookketel

niet in te schakelen wanneer slechts één ruimte

verwarmd moet worden, met het spel van de vlammen

als extra troef.

Bij de gespecialiseerde handelszaken klinkt het dat

klanten vaak een precies idee hebben van het uitzicht

van het toestel en van de sfeer die ze willen creëren.

Ze weten daarentegen veel minder waarvoor ze hun

haard precies willen gebruiken, laat staan welke moge-

lijkheden die allemaal biedt. De term “bijverwarming”

dekt overigens niet de volledige lading, als zou het

enkel gaan om een aanvulling op de centrale verwarming

en doorgaans alleen de ruimte zou verwarmen waarin

de bijverwarming zich bevindt. Spreken over een “auto-

noom” toestel lijkt passender, aangezien het in sommige

situaties verschillende ruimtes kan verwarmen, en

soms zelfs de volledige woning. In dat geval gaat het

dus niet meer om een eenvoudige bijverwarming.

De toestellen worden ingedeeld in drie grote categorieën:

de kachels, de inbouwhaarden (al dan niet ingebouwd

in een bestaande schouw) en de cv-kachels (aangesloten

op de centrale verwarming). Daarnaast zijn er de

hybride toestellen die afwisselend op hout en op pellets

kunnen werken. Zelfs een combinatie van hout en gas

is mogelijk. De open haarden laten we hier buiten

beschouwing aangezien hun rendement quasi nul is

en ze even vervuilend zijn als de kolenkachels van

vroeger.

Verder wordt de keuze van het type toestel bepaald

door het beoogde gebruik (louter als bijverwarming

of ruimer), het beschikbare budget, de indeling van

de woning en het isolatieniveau.

De
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DIMENSIONERING: DE HAMVRAAG
Ongeacht of een toestel als bijverwarming of als hoofd-

verwarming gebruikt wordt, is een correcte dimensi-

onering essentieel. Het vermogen is immers bepalend

voor de hoeveelheid warmte die een toestel kan afge-

ven.

De basisregel voor de dimensionering is dat het toestel

hartje winter op vol vermogen moet draaien en op

gemiddeld vermogen in de rest van het verwarmings-

seizoen. Een overgedimensioneerd toestel leidt daar-

entegen tot oververhitting en een te hoog energie-

verbruik. Een houtgestookt toestel raakt zo bovendien

sneller vervuild. Omgekeerd kan een ondergedimen-

sioneerd toestel de warmtebehoefte van de bewoners

niet invullen. De standaardregel voor de dimensionering

is dat per 10 m2 bewoonbare oppervlakte 1 kW vermogen

nodig is, bij een gemiddeld isolatieniveau. In realiteit

is de berekening echter veel complexer. “Als het zo

eenvoudig was als de theorie, dan waren wij enkel

verdelers en geen specialisten”, zegt Peter Marchand,

algemeen directeur van Dutry & Co. “De keuze voor

een bepaalde kachel of inbouwhaard is inderdaad

afhankelijk van het isolatieniveau en van de afmetingen

van de te verwarmen ruimte, maar het vermogen wordt

ook bepaald door het comfort dat de bewoners verlan-

gen. En dat is zeer subjectief.”

De dimensionering van een kachel of een inbouwhaard

in een nieuwbouwwoning is relatief eenvoudig in te

schatten (de installateur beschikt immers over alle

nodige elementen). Bij een renovatieproject is het

evenwel een totaal ander verhaal. Vaak beschikken de

bewoners niet over gegevens over het isolatieniveau

van hun woning, of zijn die na de renovatiewerken niet

langer correct. “Daarom wordt meestal uitgegaan van

het gemiddelde jaarlijkse verbruik van de centrale

verwarming om het globale isolatieniveau in te schatten

en het vereiste vermogen te berekenen.”

KACHEL OF INBOUWHAARD? 
EEN KWESTIE VAN SMAAK
Vandaag is de keuze voor een kachel of een inbouwhaard vooral

een kwestie van persoonlijke smaak en esthetiek. Veel verschil is

er volgens de fabrikanten namelijk niet meer op het vlak van ther-

misch vermogen, rendement of vervuilende emissies.

Dat neemt niet weg dat er bij de installatie van beide wel een

aantal nuances meespelen.

De inbouwhaard
Met de term “inbouwhaard” wordt doorgaans verwezen naar twee

aparte toestellen: de gesloten haard en de eigenlijke inzethaard

(vaak cassette genoemd).
⁄ Een inzethaard is een “kachel” met een glazen raam die in een

bestaande open haard kan worden gezet. Doorgaans ligt het

rendement lager dan bij een moderne kachel. Bovendien zijn

niet alle schoorstenen compatibel met een inzethaard, hetzij

door de afmetingen ervan, hetzij door de vorm. Laat een

specialist dus best eerst de haalbaarheid inschatten.
⁄ Bij een gesloten haard moet daarentegen een nieuwe schouw

worden gebouwd. De haard wordt op een metalen of gemetste

sokkel geplaatst en daarna bekleed met een afwerking naar

keuze. Naargelang je voorkeur telt je haard één, twee of drie

wanden uit glas. Het rendement ligt normaal hoger dan dat

van een “eenvoudige” inzethaard.
⁄ Zowel bij inzethaarden als gesloten haarden wordt de warmte

vooral door convectie verspreid, doorgaans via kleppen aan

de zijkant. Bepaalde modellen kunnen ook uitgerust worden

met flexibele buizen die de warme lucht naar andere ruimtes

in de woning kunnen leiden. /--- 
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De kachel
De gietijzeren kachels op pootjes behoren definitief tot het verleden.

Op esthetisch vlak verschillend de moderne kachels namelijk dag

en nacht van hun illustere voorgangers. En ook het rendement

heeft vandaag een andere dimensie bereikt.

Nogal wat consumenten verkiezen een kachel boven een inbouw-

haard omdat die compacter is en een schouw noch bijkomende

omkasting nodig is.

Qua compactheid vormen de massieve speksteenkachels uiteraard

de uitzondering met hun gewicht tussen 1 en 3 ton. Deze kachels

slaan de warmte op in hun massa en geven ze achteraf langzaam

af, ook nadat het vuur gedoofd is. Er bestaan echter ook minder

imposante en minder zware tegelkachels in keramiek. Sinds kort

bieden fabrikanten ook houtkachels aan waaraan optioneel “massa”

voor de warmteopslag kan worden toegevoegd. Kortom, door 100

à 200 kg keramische steen of speksteen aan het toestel toe te

voegen, kan dit volgens het accumulatieprincipe functioneren,

maar dan zonder de nadelen van de klassieke mastodonten uit

dezelfde categorie. Op die manier wordt de warmte tot twaalf uur

langer afgegeven, en dat na amper twee uur verwarmen.

82 | BOUWEN RENOVEREN Energie

VERWARMEN ZONDER
ELEKTRICITEIT
We zijn in ons dagelijks leven
steeds afhankelijker van de elektri-
citeitsbevoorrading. Helaas zijn
stroomonderbrekingen bij extreme
koude of grote sneeuwval geen
uitzondering. En soms zijn die van
lange duur. Hoe kunnen we in die
omstandigheden onze woningen
warm houden? Het antwoord is
eenvoudig: het enige verwarmings-
toestel dat volledig autonoom werkt
(zonder elektriciteit dus) is de hout-
kachel. Alle andere soorten haarden,
zowel die op gas, stookolie, hout
(inbouwhaard) of pellets, hebben
stroom nodig om te kunnen
werken, hetzij tijdens het verbran-
dingsproces, hetzij om de warmte 
te verdelen.

De cv-kachel
Cv-kachels vormen een wat aparte categorie. Deze toestellen zijn

uitgerust met een warmtewisselaar en worden aangesloten op

de centrale verwarming of, beter nog, op een opslagvat. Een cv-

kachel of cv-inbouwhaard kan bijgevolg de radiatoren voeden,

maar ook de vloer- of wandverwarming, of zelfs een buffervat

voor sanitair warm water. Zolang de kachel of de inbouwhaard

voldoende aangevuld wordt, vervangt deze de cv-ketel. Vermindert

de warmteproductie, dan start de ketel weer op.

In een lage-energiewoning bijvoorbeeld hebben de bewoners de

mogelijkheid om voornamelijk, en soms zelfs uitsluitend, te verwar-

men met hout. De ketel of de warmtepomp treedt dan enkel in

actie bij zeer koude temperaturen of om sanitair warm water aan

te maken in de zomer. Kleine kanttekening: de prijs schommelt

tussen 8.000 en 12.000 euro, inclusief btw. Om je investering

terug te verdienen, moet je véél hout verbranden: minstens tien

stèren per jaar naargelang de grootte van je woning. Naast veel

tijd en armkracht zal je dus ook veel opslagruimte nodig hebben.
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HOUT? GAS? PELLETS? EEN KWESTIE VAN GELD
Tot voor enkele jaren lag het rendement van houthaarden een

stuk lager dan dat van andere haarden (inbouw, gas, pellets).

Vandaag is dat niet langer het geval. Terwijl de meeste toestellen

een rendement halen tussen 80 en 85 procent, kunnen de aller-

nieuwste houtkachels al een rendement tot 80 procent voorleg-

gen.

Kiezen voor hout, gas of pellets doen we vandaag dus vooral uit

ecologische en economische overwegingen. In meer landelijke

gebieden, waar veel woningen (nog) niet aangesloten zijn op het

gasnet, is dat zeer handig. Hout is in dat geval een evidente keuze.

Elders geeft een analyse van de voor- en nadelen van elke brandstof

de doorslag.

Hout
Hout heeft twee grote voordelen: het is een hernieuwbare brandstof

die bovendien de goedkoopste is op de markt. Volgens een studie

van Dutry & Co uit 2013 kostte verwarmen op hout, bij een gemiddeld

jaarlijks verbruik van 23.260 kWh, toen 665 euro per jaar (tegenover

1.233 euro voor pellets, 1.453 euro voor gas en 1.850 euro voor

stookolie). In werkelijkheid is dat prijsverschil vandaag een stuk

kleiner door de relatief lage prijs van stookolie en gas, maar zonder

twijfel zullen deze brandstoffen binnenkort weer duurder worden.

Vaak wordt hout ook gekozen omwille van de aangenamere kwaliteit

van de warmte. Bovendien valt het schouwspel van de dansende

vlammen van een houtkachel niet te vergelijken met een inbouw-

haard op gas.

Bij de nadelen noteren we natuurlijk het feit dat je de kachel

manueel moet aanvullen, altijd hout op voorraad moet houden

en best wel wat opslagruimte nodig hebt.

Ik ga Bouwen & Renoveren oktober 2017
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Pellets
Net als hout zijn pellets ecologisch aangezien ze vooral worden

vervaardigd door houtafval uit zagerijen (zaagsel, schaafsel...)

samen te persen. De afgelopen jaren is hun calorische waarde

gevoelig gestegen, wat er samen met de interessante prijs (ook

al schommelt die meer dan die van hout) voor heeft gezorgd dat

de verkoop van pelletkachels sinds 2010 sterk is toegenomen.

Het grote voordeel van pelletkachels is dat ze, in tegenstelling

tot houtgestookte toestellen, automatisch bijgevuld kunnen worden.

Bovendien kan je de temperatuur programmeren en regelen vanop

afstand (met een afstandsbediening of een app op je smartphone

of tablet).

Pellets vormen echter ook een fragiele brandstof die absoluut in

een droge ruimte moet worden opgeslagen. “Een pelletkachel

vraagt daarnaast meer onderhoud dan een hout- of gashaard”,

weet Serge Alhadeff, communicatieverantwoordelijke van Stûv,

de Belgische fabrikant die onlangs zijn eerste designpelletkachels

op de markt bracht.
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Gas
Als er een (groot) voordeel is aan gastoestellen, dan is het wel

hun ongeëvenaarde gebruiksgemak. Ze worden eenvoudig ontstoken,

zijn zeer reactief en kunnen vanop afstand geprogrammeerd

worden. Is je woning bovendien aangesloten op het aardgasnet,

dan is je brandstof permanent beschikbaar en hoef je je toestel

niet bij te vullen.

Ook het onderhoud is quasi onbestaande aangezien er geen hout-

resten of assen achterblijven. Gewoon af en toe afstoffen volstaat.

Voor heel wat consumenten wegen het onderhouds- en gebruiks-

gemak veel zwaarder door dan het prijsverschil met hout en het

feit dat de vonkjes in hun gashaard nooit de vergelijking kunnen

doorstaan met het vlammenspel bij de verbranding van hout.

CORRECTE AAN- EN AFVOER
Los van de categorie waartoe een haard behoort, moet verse

lucht aangevoerd worden en is een rookgasafvoerkanaal steeds

nodig voor een correcte werking.

Houthaarden
Houthaarden verbruiken zeer veel zuurstof, en dus ook lucht. Dat

is ook normaal aangezien lucht nodig is om het vuur te doen

branden. Er is dus altijd een luchttoevoer nodig die de lucht tot

in de verbrandingskamer brengt. Dit gebeurt dankzij de trek van

het rookgasafvoerkanaal. De onderdruk die dit afvoerkanaal

creëert, zorgt er immers voor dat lucht “natuurlijk” in de haard

gezogen wordt en zo de verbranding stimuleert.

Doordat de haard lucht onttrekt aan de ruimte

waarin hij staat, moet er steeds een aanvoer

van verse lucht gegarandeerd worden. Dat

kan via een rooster in een buitenmuur,

ofwel een buis die naar buiten leidt of naar

een verluchte kelder of kruipruimte. Het

is ook een kwestie van veiligheid: een hout-

kachel zonder aanvoer van lucht kan

ernstige intoxicatieproblemen met

zich meebrengen.

In een luchtdichte (passieve of lage-

energie) woning is het sterk aanbe-

volen om te kiezen voor een lucht-

dichte haard, waarbij de

verbrandingslucht via een specifieke

buis rechtstreeks van buitenaf wordt

aangevoerd. In dat geval speelt de

lucht uit de ruimte geen rol bij de

verbranding. In Frankrijk is een derge-

lijke opstelling overigens verplicht.
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TERMINOLOGIE

De hoeveelheid warmte die een haard kan produceren, is
afhankelijk van drie factoren: de calorische waarde van de
brandstof enerzijds en het nominale vermogen en rende-
ment van de haard anderzijds.

Calorische waarde
De calorische waarde van een brandstof vertaalt het
“energetische potentieel” van deze brandstof. Het wordt
uitgedrukt in kilowattuur (kWh) per hoeveelheid brand-
stof (per kilogram hout of pellets, per m3 gas) en varieert
in functie van de soort brandstof (bij hout zelfs volgens
de houtsoort). Bij de verbranding komen immers rook-
gassen vrij die waterdamp bevatten. De warmte die nodig
is om dat water volledig te laten verdampen, gaat verlo-
ren en wordt dus niet aan de ruimte afgegeven (dat is
ook de reden waarom droog hout meer warmte produ-
ceert dan nat hout).
De berekening van de calorische onderwaarde houdt
geen rekening met die verloren energie, terwijl de calori-
sche bovenwaarde dat wel systematisch doet. De calori-
sche onderwaarde is dus vooral afhankelijk van de
hoeveelheid waterdamp die vrijkomt bij de verbranding
van de brandstof.
Theoretisch gezien heeft gas de beste calorische waarde
van de drie brandstoffen die we in dit artikel bespreken.
Hout de laagste. De drie houtsoorten met de hoogste
verbrandingswaarde zijn haagbeuk, beuk en essenhout.

Nominaal (thermisch) vermogen
Deze term verwijst naar de gemiddelde hoeveelheid warmte
die een haard kan produceren met een bepaalde hoeveelheid
brandstof, in optimale gebruiksomstandigheden en gemeten
in een laboratorium. Het is deze waarde (uitgedrukt in kW)
waar je naar moet kijken bij de keuze van je haard. Voor een
optimaal rendement van je toestel dien je evenwel een nomi-
naal vermogen te kiezen dat iets lager ligt dan je behoeftes.
Fabrikanten vermelden soms maximale en minimale vermo-
gens. Deze waarden verwijzen enerzijds naar de warmtepiek
die de brandstof kan genereren en anderzijds naar het
vermogen vanaf wanneer de haard warmte begint af te geven.
Deze gegevens zijn echter niet representatief voor het vermo-
gen dat de haard continu kan leveren.

Rendement
Het rendement van een verwarmingstoestel is de verhouding
tussen de effectief geproduceerde energie en de verbruikte
energie. Deze waarde wordt uitgedrukt in een percentage en
wordt in het laboratorium gemeten met een ideale brandstof.
Ze is immers enerzijds afhankelijk van het ontwerp van de
haard (dimensionering, kwaliteit van de luchtaanvoer, warm-
teverdeling, verbranding van de verbrandingsgassen…) en
anderzijds van de kwaliteit van de brandstof (zie ook calori-
sche waarde hierboven). Om het beste rendement te leveren,
moet je haard op volle kracht werken. In het andere geval
daalt het rendement en neemt het verbruik toe.



Gashaarden
Toestellen op gas worden ingedeeld in twee categorieën

(B en C) naargelang de manier waarop zuurstof wordt

aangevoerd en waarop de verbrandingsgassen worden

afgevoerd.
⁄ Een “gesloten” toestel op aardgas (type C – met

gesloten verbranding) onttrekt zuurstof aan de

buitenlucht. De verbrandingsgassen worden

afgevoerd door de muur of via het dak. Bij dit type

gashaarden is dus geen schouw nodig (hoogstens

een smal rookkanaal), waardoor je tijd en geld

bespaart. Doordat het verbrandingscircuit volledig

luchtdicht is, komen ook geen schadelijke stoffen

vrij in de woning. Ten slotte zorgt de aanvoer van

verse buitenlucht voor een stabiele verbranding,

wat dan weer een beter rendement oplevert en het

onderhoud beperkt.
⁄ Omgekeerd onttrekt een open toestel op aardgas

(type B) zuurstof aan de ruimte waarin de haard

zich bevindt en worden de verbrandingsgassen

afgevoerd via de schouw. Dit type mag dus enkel 

in goed verluchte ruimtes geïnstalleerd worden. 

De geldende regelgeving verbiedt daarom de

plaatsing van deze toestellen in bepaalde ruimtes

zoals de slaapkamer, de badkamer of de

doucheruimte.

Deze verschillen in de manier waarop de verbrandings-

gassen worden afgevoerd, zijn belangrijk op het vlak

van veiligheid, aangezien aardgas explosief kan worden

bij een combinatie van bepaalde concentraties en

temperaturen. Bovendien kan deze brandstof aan de

basis liggen van CO-intoxicatie.

Ik ga Bouwen & Renoveren oktober 2017
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BESLUIT
De aankoop van een haard (al dan niet als bijverwarming)

is een niet onbelangrijke investering. Je kiest dus best

het juiste toestel. Voor je je richt tot een vakman,

beantwoord je dan ook best al volgende vragen:
⁄ Welke ruimtes wil je verwarmen?
⁄ Wat is hun isolatieniveau?
⁄ Hoeveel ruimte heb je om de haard te installeren?
⁄ Is de ruimte uitgerust met een schouw of is er een

mogelijkheid om een nieuw afvoerkanaal te

installeren?
⁄ Welke brandstof verkies je?
⁄ Is deze brandstof überhaupt mogelijk voor je

woning (opslagruimte voor hout, aansluiting op

gasnet…)?
⁄ Wat is je budget?

Hoe beter je voorbereid bent, hoe beter de vakman je

kan sturen naar het meest geschikte product. Wil je

een eerste idee krijgen van de huidige mogelijkheden,

lees er dan zeker de aankoopgids op de volgende pagi-

na’s op na.
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Koopgids

Houtkachel Morsø 1630

Fabrikant: Morsø

Nominaal vermogen: 10,6 kW

Rendement: 74%

Eigenschap: verwarming van ruimtes van 60 tot 150 m2

Richtprijs: 1.648 euro, excl. btw en plaatsing

www.morsoe.com – www.expertdufeu.be

Cv-kachel op hout Eco Planus Hydro

Fabrikant: DDG

Nominaal vermogen: 18 kW

Rendement: 87%

Eigenschappen:
⁄ respecteert zelfs halfgevuld de emissienormen voor CO en fijn stof
⁄ reeds conform aan de Europese ecodesignrichtlijn die vanaf 2022 van kracht wordt

voor gedecentraliseerde verwarmingstoestellen met vaste brandstoffen
⁄ beantwoordt aan de Duitse norm DIN 18891 en de Oostenrijkse norm 15a-B-VG

Richtprijs: 4.893 euro, excl. btw en plaatsing

www.ddg.be

Pelletkachel Stûv P-10

Fabrikant: Stûv

Nominaal vermogen: 8 kW

Rendement: minimum 90%

Eigenschappen:
⁄ geen uitstoot van fijn stof
⁄ volledig geruisloos door de stijgende toevoer

van de pellets (worden vanuit een reservoir

onder de vlam via een wormschroef

gedeponeerd in het onderstel)

Richtprijs: vanaf 4.600 euro, excl. btw en plaat-

sing

www.stuv.com
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Gashaard Luna Diamond 1300 H CL/CR

Fabrikant: M-Design

Nominaal vermogen: 9,5 kW

Rendement: 86,7%

Eigenschappen:
⁄ permanente waakvlam garandeert dat zich geen condens op de glasplaat

zal vormen
⁄ programmatie en besturing met afstandsbediening

Richtprijs: 3.981 euro, excl. btw en plaatsing

www.m-design.be

Gashaard Horizon Bell XXL 3

Fabrikant: Bellfires

Nominaal vermogen: 9,5 kW

Rendement: 85%

Eigenschappen:
⁄ dubbele brander
⁄ afstandsbediening met manuele,

thermostatische of uurregeling
⁄ gepatenteerd veiligheidssysteem

Richtprijs: vanaf 3.913 euro, excl. btw 

en plaatsing

www.barbasbellfires.com

Houthaard Phenix 120 Neo Green

Fabrikant: BG Fires

Nominaal vermogen: 17 kW

Rendement: 76%

Eigenschappen:
⁄ regelsysteem van intensiteit van vuur houdt de

vlammen op constant niveau
⁄ glas kan naar boven schuiven voor

“openhaardeffect”

Richtprijs: 4.219 euro, excl. btw en plaatsing

www.bgfires.com
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Houtkachel Slimfocus

Fabrikant: Focus

Nominaal vermogen: 4,5 kW

Rendement: 82%

Eigenschappen:
⁄ vaste of pivoterende vrijhangende haard
⁄ eerste vrijhangend model dat beantwoordt aan de

eisen voor lage-energiewoningen

Richtprijs: 6.488 euro, excl. btw en plaatsing

www.focus-creation.com

Open haard Zelia 908

Fabrikant: JC Bordelet

Nominaal vermogen: 11 kW

Rendement: 80,2%

Eigenschappen:
⁄ wandmodel of vrijhangend
⁄ CO-gehalte: 0,08%

Richtprijs: vanaf 10.548 euro, excl. btw en plaatsing

www.bordelet.com - www.chemineesetfeux.be

Massieve speksteenkachel Raita 15 Grafia

Fabrikant: Tulikivi

Energieopslag*: 41,9 kWh

Gemiddeld rendement: 90%

Eigenschappen:
⁄ hybride kachel die zonder bijkomende

uitrusting ook kan branden op pellets
⁄ gewicht: 1,5 ton

Richtprijs: 9.550 euro, excl. btw en plaatsing

* Bij tegelkachels is het nominaal vermogen

geen relevant criterium. De maximale hoeveelheid

warmte die kan worden opgeslagen – en binnen

24 uur wordt afgegeven – bepaalt of een bepaald

type geschikt is voor je interieur of niet.

www.tulikivi.com – www.dutry.be /©
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FOYERS D’APPOINT... 
et plus si affinités 

La grande majorité des habitations unifamiliales disposent d’une
installation de chauffage central, le plus souvent alimentée au gaz
ou au mazout. Que ce soit par envie d’économie ou pour le plaisir
visuel d’une belle flambée, on trouve aussi un foyer d’appoint 
dans beaucoup d’entre elles. Et le choix est vaste en la matière.

Texte Admon Wajnblum
Pour connaître les adresses utiles,
reportez-vous en page 164.
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foyer d’appoint, d’accord, mais pour quoi

faire? Cette première question peut sembler

couler de source, mais la réponse qu’on y apportera

conditionnera largement le choix du type d’appareil à

installer.

FOYER D’APPOINT 
OU APPAREIL AUTONOME?
Dans la plupart des cas, ce qui motive un tel investis-

sement – lequel peut être important –, c’est le désir

de réduire sa facture de chauffage en utilisant du bois

plutôt que des combustibles fossiles. Ou, dans le cas

d’un insert au gaz, la possibilité de ne pas faire fonc-

tionner la chaudière lorsqu’on n’a besoin de chaleur

que dans une seule pièce, où l’on jouira de surcroît du

jeu des flammes.

À en croire les commerces spécialisés, les clients ont

souvent une idée assez précise de l’esthétique de l’ap-

pareil et de l’ambiance recherchée. En revanche, ils

ne savent pas toujours à quel usage ils destinent leur

foyer, ni d’ailleurs ce qu’il est possible d’envisager avec

ce type d’appareil. Le terme «foyer d’appoint» est

quelque peu restrictif dans la mesure où il laisse

entendre qu’il ne s’agit que d’un complément à l’ins-

tallation de chauffage central, le plus souvent destiné

à chauffer le local dans lequel il est installé. Il serait

sans doute plus pertinent de parler d’appareil «auto-

nome» car, dans certains cas, celui-ci peut parfaitement

chauffer plusieurs pièces, voire la totalité d’une habi-

tation. Il ne sera dès lors plus question d’un simple

chauffage d’appoint.

On distingue trois grandes catégories d’appareils : les

poêles, les inserts (encastrables ou non dans une

cheminée existante) et les poêles-chaudière (connectés

au chauffage central). On peut encore y ajouter les

appareils hybrides, capables de fonctionner indiffé-

remment avec du bois ou des pellets. Il en existe même

qui fonctionnent au bois et au gaz… On ne s’attardera

pas sur les feux ouverts, dont le rendement est proche

de zéro et qui, sur le plan environnemental, sont aussi

polluants que les vieux poêles à charbon de nos grands-

parents.

Pour le reste, le choix du type d’appareil dépendra

essentiellement de la manière dont on désire l’utiliser

(simple chauffage d’appoint ou plus encore), du budget

disponible, de la disposition des lieux et du niveau

d’isolation de l’habitation.

Un
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LE DIMENSIONNEMENT: 
LA QUESTION QUI VAUT DE L’OR
Qu’il s’agisse d’un foyer d’appoint ou d’un appareil

utilisé comme chauffage principal, il est essentiel de

le dimensionner correctement. C’est en effet la puissance

qui détermine la quantité de chaleur que l’appareil

peut développer.

Il faut veiller à ce que l’appareil soit dimensionné de

manière à tourner à pleine puissance au cœur de l’hiver,

et à puissance moyenne pendant le reste de la saison

froide. Un sur-dimensionnement occasionnerait non

seulement un phénomène de surchauffe mais aussi

une consommation énergétique plus élevée et, dans

le cas d’un foyer au bois, un risque accru d’encrassement

de l’appareil. À l’inverse, un foyer sous-dimensionné

ne répondrait pas aux besoins de chaleur des occu-

pants… À cet égard, il faut se méfier des calculs

simplistes. Ainsi, la règle veut qu’on compte 1 kW de

puissance pour 10m2 de surface habitable dans des

conditions d’isolation moyennes. «Mais si c’était aussi

facile, nous nous contenterions d’être des revendeurs

et pas des spécialistes», sourit Peter Marchand, directeur

général de Dutry & Co. En effet, si le choix d’un poêle

ou d’un insert dépend effectivement du niveau d’isolation

et de la taille de la pièce à chauffer, «sa puissance est

également influencée par les attentes des occupants

en matière de confort, une donnée terriblement subjec-

tive», souligne Peter Marchand.

Si le dimensionnement d’un poêle ou d’un insert est

relativement facile à estimer pour une construction

neuve (l’installateur a en effet connaissance de tous

les paramètres nécessaires), il en va tout autrement

dans une habitation ancienne. Dans ce cas, il est

fréquent que les occupants ne disposent pas des infor-

mations relatives au degré d’isolation de leur maison,

ou que celles-ci soient caduques parce que des travaux

de rénovation ont eu lieu dans l’intervalle. «Dès lors,

on se base essentiellement sur la consommation

moyenne annuelle du chauffage central pour estimer

le niveau d’isolation global et calculer la puissance

nécessaire.»

POÊLE OU INSERT? 
UNE QUESTION DE GOÛT
Désormais, choisir un poêle ou un insert est surtout une question

d’esthétique et donc de goûts personnels, car la plupart des profes-

sionnels laissent entendre qu’il n’y a plus grande différence entre

ces deux catégories, que ce soit en termes de puissance thermique,

de rendement ou d’émissions polluantes.

En revanche, il y a des nuances à connaître en ce qui concerne

les modalités d’installation.

L’insert
Le terme «insert» recouvre couramment deux types d’appareils

distincts: les foyers fermés et les inserts proprement dits (aussi

appelés inserts de cheminée ou cassettes).
⁄ Un insert est un appareil vitré destiné à être encastré dans le

feu ouvert d’une cheminée existante. Il offre un rendement

généralement inférieur à celui d’un poêle moderne. De plus,

toutes les cheminées ne sont pas compatibles avec un insert,

pour des raisons de taille ou de configuration. Il est donc

conseillé de faire appel à un professionnel pour vérifier la

faisabilité du projet.
⁄ Un foyer fermé, en revanche, nécessite la construction d’une

nouvelle cheminée. L’appareil est posé sur un socle métallique

ou maçonné, et revêtu ensuite d’un habillage au choix. Il peut

présenter une, deux ou trois parois vitrées, selon vos souhaits.

Son rendement est généralement supérieur à celui d’un

«simple» insert.

Qu’il s’agisse d’inserts ou de foyers fermés, la chaleur est diffusée

principalement par convection, via des clapets. Certains modèles

peuvent être équipés de buses flexibles permettant de distribuer

l’air chaud dans plusieurs pièces de la maison. /--- 
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Le poêle
Les poêles «courts sur pattes» de nos aïeux ne sont définitivement

plus qu’un lointain souvenir. Esthétiquement, c’est tout simplement

le jour et la nuit. Quant aux rendements, on est quasiment passé

à une autre dimension…

Si les poêles ont souvent les faveurs des consommateurs, c’est

parce qu’ils sont plus compacts que les inserts et que, contrairement

à ces derniers, ils ne demandent pas de disposer d’une cheminée

ou de prévoir un habillage supplémentaire.

Pour ce qui est de la compacité, il y a bien sûr l’exception des

poêles de masse en stéatite, dont le poids oscille communément

entre 1 et 3 tonnes… Cela dit, on trouve aussi sur le marché des

poêles de masse en céramique, moins lourds et moins imposants.

Et depuis peu, les fabricants proposent des poêles à bois dotés,

en option, d’une masse accumulatrice de chaleur. En bref, on

ajoute 100 à 200 kilos de pierre (céramique ou stéatite) au-dessus

de l’appareil pour lui permettre de fonctionner selon le principe

de l’accumulation, sans les désagréments inhérents à la lourdeur

des poêles de masse traditionnels. On peut ainsi prolonger la

diffusion de chaleur jusqu’à douze heures pour à peine deux

heures de chauffe.
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SE CHAUFFER 
SANS ÉLECTRICITÉ
Nous sommes de plus en plus tribu-
taires, dans la vie quotidienne, de notre
approvisionnement en électricité. En cas
de grand froid ou de neige abondante, il
n’est pas rare que des coupures d’électri-
cité, parfois longues, se produisent.
Comment assurer le chauffage de la
maison dans ces conditions? La réponse
est en fait assez simple : le seul appareil
de production de chaleur qui fonctionne
de manière totalement autonome, c’est-à-
dire sans apport d’électricité, est le poêle
à bois. Tous les autres types de foyers,
qu’ils soient au gaz, au mazout, au bois
ou encore aux pellets, nécessitent un
raccordement électrique pour fonction-
ner, que ce soit durant le processus de
combustion ou pour distribuer la
chaleur.

Le poêle-chaudière
Les poêles-chaudière constituent une catégorie quelque peu à part.

Ces appareils intègrent un échangeur de chaleur et sont raccordés

au système de chauffage central ou, de préférence, à un ballon de

stockage. Un poêle ou insert-chaudière permet ainsi d’alimenter

des radiateurs, un plancher chauffant, un mur chauffant ou encore

un ballon d’eau chaude sanitaire. Tant que le poêle ou l’insert est

suffisamment alimenté, le foyer remplace la chaudière. Et lorsque

la production de chaleur diminue, la chaudière redémarre.

Dans le cas d’une maison basse énergie, par exemple, les occupants

ont la possibilité de se chauffer essentiellement, voire uniquement,

au bois, la chaudière ou la pompe à chaleur n’intervenant qu’en

cas de grand froid ou pour produire l’eau chaude sanitaire en été.

Attention, pour rentabiliser une installation de ce type (dont le

prix oscille tout de même entre 8 000 et 12 000 euros, TVA

comprise), il faut brûler beaucoup de bois: au moins 10 stères par

an selon la taille de l’habitation… Ce qui demande non seulement

du temps et de l’huile de bras, mais implique aussi de disposer

d’un espace de stockage conséquent…

1 / 2 /

3 /

©
 F

E
R

O
/A

d
u

ro

©
 D

ov
re

©
 D

D
G

1

2



BOIS? GAZ? PELLETS? 
UNE QUESTION DE SOUS
Si, il y a quelques années, les poêles à bois accusaient encore un

important déficit en termes de rendement par rapport aux autres

foyers, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Alors que la majorité des

appareils affichent actuellement des rendements compris entre

80% et 85%, les poêles à bois de dernière génération proposent

des rendements pouvant atteindre 80%.

Le choix du combustible relève donc principalement de considé-

rations écologiques et économiques. Pratiques aussi puisque,

particulièrement dans les zones rurales de Wallonie, de nombreuses

entités ne disposent pas du raccordement au réseau de distribution

de gaz. Dans ce cas, le choix du bois relève presque de l’évidence.

Pour le reste, chaque type de combustible a ses avantages et ses

inconvénients.

Le bois
Le bois offre deux grands avantages: il s’agit d’un combustible

renouvelable et c’est le moins cher du marché. Selon une enquête

réalisée par Dutry & Co, pour une consommation annuelle moyenne

estimée à 23 260 kWh, se chauffer au bois reviendrait à 665

euros/an (contre 1233 euros pour les pellets, 1453 euros pour le

gaz et 1850 euros pour le mazout). Cette différence est sans

doute moins importante aujourd’hui vu les prix relativement bas

du pétrole et du gaz (sachant que l’enquête date de 2013), mais

il ne fait aucun doute que ceux-ci vont bientôt remonter…

Le bois est également souvent plébiscité pour la qualité de sa

chaleur, plus voluptueuse. Et le plaisir d’une flambée au bois ne

peut être comparé à celui d’un insert au gaz…

Au rayon des désavantages, il y a bien sûr le fait de devoir alimenter

son foyer manuellement, renouveler régulièrement son stock de

bois et disposer d’un espace de stockage suffisant.
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Les pellets
Tout comme le bois, les pellets (ou granulés) sont écologiques

puisque principalement issus du compactage des résidus de

scieries (sciures, copeaux, etc.). Leur pouvoir calorifique s’est

considérablement accru ces dernières années ce qui, conjugué à

un prix d’achat qui reste intéressant (même s’il fluctue plus que

celui du bois), a conduit à une augmentation impressionnante

des ventes de poêles à pellets depuis 2010.

Le grand avantage des poêles à pellets par rapport aux appareils

à bois, c’est qu’ils peuvent être alimentés automatiquement. De

plus, il est possible de programmer et réguler la température

grâce à une télécommande ou une application pour smartphone

ou tablette.

Sachez toutefois qu’il s’agit d’un combustible fragile, qui doit

impérativement être entreposé dans un endroit sec. «Par ailleurs,

l’entretien d’un poêle à pellets est plus contraignant que celui

d’un foyer au bois ou au gaz», souligne Serge Alhadeff, responsable

de la communication chez Stûv, fabricant belge qui a récemment

sorti ses premiers modèles de poêles à pellets design.
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Le gaz
Si l’on ne doit citer qu’un (gros) avantage des appareils au gaz,

c’est leur incomparable facilité d’utilisation. Ils s’allument facilement,

sont très réactifs et peuvent être programmés à distance. En

outre, si votre maison est raccordée au réseau de gaz naturel, le

combustible est disponible en permanence et vous ne devez pas

vous préoccuper de charger l’appareil.

Même facilité en ce qui concerne l’entretien puisqu’il n’y a pas de

résidus de bois ni de cendres… Il faut juste prévoir un époussetage

de temps à autre.

Pour de nombreux consommateurs, cette facilité d’utilisation et

d’entretien contrebalance largement la différence de prix avec

le bois et le fait que les flammèches issues du gaz ne souffrent

aucune comparaison avec un feu de bois…

UNE ALIMENTATION SAINE 
ET UNE ÉVACUATION SANS RISQUE
Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, un foyer a

besoin d’air pour fonctionner correctement et d’un conduit pour

évacuer les fumées.

Les foyers au bois
Les foyers au bois sont de très gros consommateurs d’oxygène,

donc d’air, et c’est normal: le feu a besoin d’air pour se nourrir. Il faut

donc prévoir une arrivée d’air qui amènera de l’air dans la chambre

de combustion grâce au tirage du conduit d’évacuation des fumées.

En effet, la dépression créée par le conduit d’éva-

cuation des fumées va provoquer l’aspiration

«naturelle» d’air dans le poêle et alimenter

ainsi la combustion. Le renouvellement de

l’air dans le local où se trouve le foyer peut

se faire grâce à une grille dans un mur exté-

rieur ou à un conduit menant soit vers l’ex-

térieur, soit vers une cave ventilée ou un vide

sanitaire. C’est aussi une question de sécurité:

le fait d’avoir un poêle à bois sans prise

d’air extérieur peut causer de graves

problèmes d’intoxication.

Dans une maison étanche (passive ou

basse énergie), il est vivement recom-

mandé d’opter pour un foyer étanche,

dont l’alimentation en air de combustion

se fait directement depuis l’extérieur via

un conduit spécifique. Dans ce cas, l’air

du local n’intervient pas du tout dans la

combustion. Ce dispositif est d’ailleurs

obligatoire en France.
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UN PEU DE VOCABULAIRE

La quantité de chaleur qu’un foyer peut produire dépend
de trois facteurs : d’une part, le pouvoir calorifique du
combustible, et d’autre part, la puissance nominale et 
le rendement du foyer.

Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique d’un combustible quantifie son
potentiel énergétique. Il s’exprime en kilowatts heure
(kWh) par quantité de matière (par kilo de bois ou de
pellets, par m3 de gaz), et varie en fonction de la nature 
du combustible (voire de son essence pour le bois). 
Lors de la combustion, la réaction du combustible avec
l’hydrogène de l’air génère de l’eau. Une partie de l’énergie
produite est utilisée pour transformer cette eau et celle
éventuellement contenue dans le combustible en vapeur ;
cette énergie est le plus souvent perdue (c’est la raison
pour laquelle un bois sec produit plus de chaleur qu’un bois
humide). Le calcul du pouvoir calorifique inférieur (PCI) ne
tient pas compte de l’énergie perdue tandis que celui du
pouvoir calorifique supérieur (PCS) l’intègre systématique-
ment. La valeur du PCI dépend donc principalement de la
quantité d’eau contenue dans le combustible.

Puissance (thermique) nominale
Cette expression correspond à la quantité moyenne de
chaleur qu’un foyer peut produire avec une quantité de
combustible donnée, dans des conditions d’utilisation

optimales, mesurées en laboratoire. Elle s’exprime en kW.
C’est cette valeur que vous devez prendre en compte pour
choisir votre foyer. Cela dit, pour obtenir le meilleur
rendement de votre appareil, vous devez opter pour une
puissance nominale légèrement inférieure à vos besoins.
Les fabricants renseignent parfois des puissances maxi-
males et minimales. Ces valeurs quantifient d’une part le
pic de chaleur que le combustible est capable de générer
et d’autre part la puissance à partir de laquelle le foyer
dégage de la chaleur. Ces données ne sont toutefois pas
représentatives de la puissance que le foyer est capable
d’offrir en continu.

Rendement
Le rendement d’un appareil de chauffage est le rapport
entre l’énergie effectivement produite par l’appareil et l’éner-
gie consommée. Cette valeur s’exprime en % et est mesurée
en laboratoire avec un combustible idéal. Elle dépend en
effet d’une part de la conception du foyer (dimensionne-
ment, qualité des prises d’air, circulation de la chaleur,
brûlage des gaz de combustion…), et d’autre part de la
qualité du combustible (cf. le pouvoir calorifique défini 
plus haut). Pour offrir son meilleur rendement, votre foyer
doit fonctionner à plein régime. S’il tourne au ralenti, 
le rendement chute et la consommation augmente ; les
foyers au bois auront de surcroît tendance à s’encrasser
plus rapidement (noircissement de la vitre…).



Les foyers au gaz
S’agissant des appareils au gaz, on les répartit en deux

catégories (B et C) selon la manière dont ils sont alimen-

tés et dont l’évacuation des gaz de combustion se

déroule.
⁄ Un appareil étanche (type C) qui fonctionne au gaz

naturel puise son oxygène dans l’air extérieur.

L’évacuation des gaz de combustion peut se faire via

une évacuation murale ou par le toit. Pour de tels

appareils, il n’est donc pas nécessaire d’avoir une

cheminée, ce qui permet de gagner de l’argent et de

la place. Par ailleurs, leur circuit de combustion est

hermétiquement étanche et aucune émission

polluante n’est possible à l’intérieur de la maison.

Enfin, l’alimentation du foyer avec de l’air extérieur

frais garantit une combustion plus stable. Avec pour

avantage un meilleur rendement et moins d’entretien.
⁄ À l’inverse, un appareil au gaz naturel ouvert (type

B) tire son oxygène de la pièce dans laquelle il se

trouve, et l’évacuation se fait via la cheminée. Il est

donc impératif de l’installer dans une pièce bien

aérée. La réglementation en vigueur interdit

d’ailleurs de placer ce type d’appareil dans certaines

pièces comme les chambres à coucher, les salles de

bains ou de douche, etc.

Ces différences quant à la manière de gérer l’évacuation

des gaz de combustion ont leur importance en matière

de sécurité dans la mesure où le gaz naturel peut devenir

explosif lorsque certaines conditions de concentration

et de température sont réunies. De même, ce combustible

peut être à l’origine d’une intoxication au CO.

Je vais Construire & Rénover octobre 2017
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EN CONCLUSION
L’achat d’un foyer (d’appoint) constitue un investissement

qui n’est pas anodin. Il convient donc de ne pas se

tromper. Avant de rencontrer un professionnel, tentez

de répondre aux questions suivantes:
⁄ quels locaux souhaitez-vous chauffer?
⁄ quel est leur niveau d’isolation?
⁄ de quel espace disposez-vous pour installer le

foyer?
⁄ cet espace est-il pourvu d’une cheminée ou

permet-il la construction d’un nouveau conduit?
⁄ quel combustible reçoit votre préférence?
⁄ ce combustible est-il envisageable dans votre

maison (espace de stockage disponible pour le

bois, raccordement au réseau de distribution de

gaz...)?
⁄ quel budget êtes-vous prêt à consacrer à cet

investissement?

Au mieux vous serez préparé, au mieux le professionnel

pourra vous orienter vers le produit qui vous convient.

Et pour vous faire une première idée des possibilités

actuelles, vous découvrirez un guide d’achat dans les

pages qui suivent.
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Guide d’achat

Poêle à bois Morsø 1630

Fabricant: Morsø

Puissance nominale: 10,6 kW

Rendement: 74 %

Caractéristique: surface de chauffe de 60 à 150 m2

Prix: 1648 euros hors TVA, hors installation

www.morsoe.com – www.expertdufeu.be

Poêle-chaudière au bois Eco Planus Hydro

Fabricant: DDG

Puissance nominale: 18 kW

Rendement: 87 %

Caractéristiques:
⁄ même à faible charge, respecte les normes d’émissions de CO et de particules fines
⁄ déjà conforme à la norme européenne Eco-design qui s’appliquera dès 2022 aux

dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
⁄ conforme à la norme allemande DIN 18891 et autrichienne 15a-B-VG

Prix: 4893 euros hors TVA, hors installation

www.ddg.be

Poêle à pellets Stûv P-10

Fabricant: Stûv

Puissance nominale: 8 kW

Rendement: 90% minimum

Caractéristiques:
⁄ zéro émission de particules fines
⁄ totalement silencieux grâce au mode

d’alimentation des pellets (ceux-ci se trouvent

dans un réservoir qui se situe sous la flamme

et sont acheminés par une vis sans fin qui les

dépose dans le creuset)
⁄ a obtenu un Red Dot Design Award en 2016

Prix: à partir de 4600 euros hors TVA, 

hors installation

www.stuv.com
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Foyer au gaz Luna Diamond 1300 H CL/CR

Fabricant: M-Design

Puissance nominale: 9,5 kW

Rendement: 86,7 %

Caractéristiques:
⁄ une veilleuse permanente garantit une vitre sans condensation
⁄ peut être programmé et contrôlé via télécommande

Prix: 3981 euros hors TVA, hors installation

www.m-design.be

Foyer au gaz Horizon Bell XXL 3

Fabricant: Bellfires

Puissance nominale: 9,5 kW

Rendement: 85 %

Caractéristiques:
⁄ double brûleur
⁄ télécommande avec réglage manuel,

thermostatique ou horaire
⁄ système de sécurité breveté

Prix: à partir de 3913 euros hors TVA, 

hors installation

www.barbasbellfires.com

Foyer au bois Phenix 120 Neo Green

Fabricant: BG Fires

Puissance nominale: 17 kW

Rendement: 76 %

Caractéristiques:
⁄ système de réglage de l’intensité du feu qui

permet de maintenir le feu à un niveau constant
⁄ porte escamotable qui remonte dans l’appareil

pour offrir un effet «feu ouvert»

Prix: 4219 euros hors TVA, hors installation

www.bgfires.com
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Poêle à bois Slimfocus

Fabricant: Focus

Puissance nominale: 4,5 kW

Rendement: 82 %

Caractéristiques:
⁄ foyer suspendu fixe ou pivotant
⁄ premier modèle suspendu conforme aux exigences 

des habitations basse énergie

Prix: 6488 euros hors TVA, hors installation

www.focus-creation.com

Poêle de masse en stéatite Raita 15 Grafia

Fabricant: Tulikivi

Énergie stockée*: 41,9 kWh

Rendement moyen: 90 %

Caractéristiques:
⁄ cheminée hybride permettant de brûler

des pellets sans équipements

supplémentaires
⁄ poids: 1,5 tonne

Prix: 9550 euros hors TVA, hors installation

* Dans le cas d’un poêle de masse, la puissance 
nominale n’est pas un critère de référence. C’est
l’énergie maximale accumulée – et diffusée pendant
24 heures – qui déterminera le type de poêle qui
convient à votre intérieur.
www.tulikivi.com – www.dutry.be /©
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Cheminée à bois Zelia 908

Fabricant: JC Bordelet

Puissance nominale: 11 kW

Rendement: 80,2 %

Caractéristiques:
⁄ cheminée murale ou suspendue
⁄ taux de CO: 0,08 %

Prix: à partir de 10548 euros hors TVA, hors installation

www.bordelet.com – www.chemineesetfeux.be
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Hybride installatie voor WZC 
De Linde in Waarschoot

Warmtepomp voor 
strobalenwoning

Duurzame 
installatie met CTC

DEONDERNEMING
Maandblad voor sanitair, verwarming en klimatisatie • nr. 944 • okt 2017

Foto: Remeha



   Voor informatie of een afspraak, bel ons op 067/84.02.02  
of stuur een e-mail naar info@poujoulat.be





   Pour un renseignement ou un rendez-vous contactez nous  
directement au 067/84 02 02  ou par mail sur info@poujoulat.be
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POUJOULAT PREMIUM DEALER : 
HIJ VERDIENT UW VOLSTE VERTROUWEN !

Niks beter dan de specialist ter zake te consulteren als het gaat om de veiligheid 
en efficiëntie van uw schouwkanaal. De Premium Dealers van Poujoulat zijn 
goed opgeleide en erkende professionelen in uw regio. Ze staan garant voor een 
uitstekende uitvoering, maximale veiligheid en een optimaal comfort. Kortom, 
alles wat u van uw verwarmingsinstallatie mag verwachten.

VIND DE DICHTSTBIJZIJNDE 
PREMIUM DEALER IN UW BUURT :

www.poujoulat.be

Longin Kachels / 3012 - Wilsele
Kachel Weelde / 3281 - Weelde 
Enervro / 3910 - Bocholt 
Kolen en kachels Soete / 8940 - Geluwe
Kachels & Haarden / 9090 - Melle 
Kachels Alderweireldt / 9290 - Berlare
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Des portes intérieures belles et discrètes

Novembre 2017 
n° 405 - 46e année  
BEL / LUX 5,90 €

Une salle de bains
esthétique et pratique

Dernières tendances + guide d’achat

Parois chauffantes : une solution efficace et confortable

Aménagement intérieur : anticipez vos envies de changement

Murs humides
Causes et remèdes

Le vrai coût 
d’un achat ou
d’une construction
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PREMIUM DEALER POUJOULAT : 
IL MÉRITE TOUTE VOTRE CONFIANCE !

Pour votre conduit de cheminée, sa sécurité et son efficacité, rien de tel que de 
consulter un expert. Les Premium Dealers Poujoulat sont des professionnels 
de votre région, formés et agréés. Ils vous offrent les meilleures garanties de 
confort, de performance et de sécurité. Pour assurer tout ce que vous êtes en 
droit d’attendre de votre installation de chauffage.

Cheminées Danneels / 1040 - Bruxelles
Fumisterie Dubois / 4841 - Henri-Chapelle
Cédric Combustibles / 4910 - Theux
Maison Lecoq / 4950 - Faymonville
Dossin Cheminées / 5100 - Wépion
La Maison et le Feu / 5651 - Somzée
Poelerie Ducène / 6141 - Forchies-la-Marche
Maison Henneton / 7620 - Hollain

TROUVEZ LE PREMIUM DEALER 
PROCHE DE CHEZ VOUS:

www.poujoulat.be



Vous habitez en appartement et vous devez 
changer votre chaudière ?

Demandez un diagnostique de vos conduits pour votre immeuble à appartements

Photo: Poujoulat Belux SA/NV

3CE P Multi + intérieur

Photo: Poujoulat Belux SA/NV



3CE P Multi + extérieur

Photo: Poujoulat Belux SA/NV

Votre système de chauffage au gaz ne vous apporte plus satisfaction ou est trop peu 
performant ? Vous allez probablement devoir changer de chaudière. Mais saviez-
vous que depuis septembre 2015, la directive européenne « Ecodesign » vous oblige
à avoir un appareil labellisé comme les chaudières à condensation, qui satisfont 
désormais aux exigences en matière de rendement ?

Cette directive a un impact plus particulier si vous habitez un immeuble à 
appartement.  En effet, ne peuvent être raccordées sur un même conduit les 
nouvelles chaudières et les anciennes.

Quelles solutions existe-t-il ?

Faudra-t-il tout retuber ? Comment ? A quel prix ? Avant toute chose, il convient de 
poser un diagnostic de la situation existante. Il est possible d’investiguer en 
profondeur un conduit de cheminées ancien  afin de vérifier ses propriétés physiques
et dimensionnelles, en vue d’y raccorder de nouvelles chaudière à condensation.

Découvrez notre diagnostique DIAGNO-PRO . 

Solutions techniques poujoulat

Que ce soit intérieur ou en extérieur, découvrez notre gamme Multi+, qui permet le 
raccordement de chaudière à condensation.

3CE P Multi + intérieur

3CE P MULTI+ intérieur est un système collectif étanche, spécialement adapté aux 
immeubles de logements collectifs. Il permet d’assurer l’amenée d’air comburant et 
l’évacuation des fumées en toute sécurité de manière performante et discrète.

Les avantages:

Faible encombrement : le nouveau diamètre 80/130 permet de réduire encore 
l’espace nécessaire au système.



Dévoiement : des coudes peuvent être installés dans la partie supérieure du 
système, ce qui permet de s’adapter à la construction en évitant des éléments de 
charpentes par exemple.

Pérennité : de par sa conception et les matériaux utilisés, le système est 
adapté aux appareils de demain



3 CE P Multi+ extérieur

3CE P MULTI+ extérieur est un système collectif étanche, double paroi isolé qui 
s’installe à l’extérieur des immeubles de logements collectifs. Il répond à de 
nombreux cas de rénovation où les ventouses individuelles sont impossibles à 
installer.

Les avantages:

Innovation : cette version répond à de nombreux cas où les chaudières 
étanches sont difficiles à implanter en logement collectif, en particulier en rénovation 
de courettes ou pour des bâtiments en U.

Esthétique : les nombreuses couleurs proposées s’adaptent à la façade de 
votre bâtiment.

Sécurité : isolation par laine de roche haute densité permet la mise en œuvre 
du conduit à l’extérieur. Elle favorise le tirage thermique et évite le gel des 
condensats en hiver.

Pérennité : de par sa conception et les matériaux utilisés, le système est 
d’ores et déjà adapté aux appareils de demain.



Woont u in een appartement en moet u een 
gasketel vervangen?

De "Ecodesign" norm heeft een bijzondere

impact als u in een appartementsgebouw 

woont.

Foto: Poujoulat Belux SA/NV

3CE P Multi+ binnen

Foto: Poujoulat Belux SA/NV

3CE P Multi+ buiten

Foto: Poujoulat Belux SA/NV

Rendeert of voldoet uw verwarmingssysteem op gas niet meer? U zal waarschijnlijk 
uw ketel moeten vervangen. Maar wist u dat sinds september 2015 er een nieuwe 
Europese norm in werking is getreden, namelijk "Ecodesign"? Volgens deze norm 
bent u verplicht om een apparaat te kopen dat voldoet aan de nieuwe prestatie-eisen,
zoals een condensatieketel.



Deze norm heeft een bijzondere impact als u in een appartementsgebouw woont. De
rookgassen van nieuwe en oude ketels kunnen niet via hetzelfde rookkanaal worden 
geëvacueerd.

Wat zijn de oplossingen?

Moeten we alles opnieuw voeren? Hoe? Tegen welke prijs? Eerst en vooral moet een
onderzoek worden gesteld van de bestaande situatie. Het is mogelijk om de staat en 
vorm van de bestaande schouw te analyseren en na te gaan wat precies nodig is om 
dit kanaal aan te passen voor de aansluiting van nieuwe condensatieketels.

Ontdek ons DIAGNO-PRO rapport.

Technische oplossingen van poujoulat

Of het nu binnen of buiten is, ontdek onze Multi+-gamma, waarmee 
condensatieketels kunnen worden aangesloten.

3CE P Multi + binnen

3CE P MULTI+ binnen is een collectief gesloten systeem, speciaal voor collectieve 
woongebouwen. Dit systeem voert in alle veiligheid en discretie verbrandingslucht 
aan en rookgassen af.

Voordelen:

Weinig plaatsinname: met de nieuwe diameter 80/130 neemt het systeem nog 
minder plaats in beslag.

Afwijking: er kunnen bochten in het bovenste gedeelte van het systeem 
worden geplaatst waardoor men het systeem kan aanpassen aan de 
gebouwstructuur, door bijvoorbeeld dakbalken te omzeilen.

Duurzaamheid: dankzij het ontwerp en de gebruikte materialen is het systeem 
klaar voor de nieuwe generatie verwarmingstoestellen.

3 CE P Multi+ buiten

3CE P MULTI+ buiten is een collectief gesloten systeem van dubbelwandig 
geïsoleerde kanalen dat aan de buitenkant van collectieve woongebouwen wordt 
geplaatst. Dit systeem is uitermate geschikt voor renovatiewerken waarbij het niet 
mogelijk is om individuele uitgangen (C1) te plaatsen.

Voordelen:

Innovatie: deze versie is geschikt voor situaties waar gesloten ketels moeilijk te
installeren zijn in een collectief woongebouw, vooral bij renovatie van kleine 
binnenplaatsen of gebouwen in U-vorm.



Stijl: het kanaal is in diverse kleuren beschikbaar waarmee het perfect 
aangepast kan worden aan de stijl van de gevel.

Veiligheid: isolatie door zeer dichte steenwol, waardoor het kanaal in de 
buitenlucht kan worden geplaatst. De isolatie bevordert de thermische trek en 
voorkomt dat het condensaat in de winter bevriest.

Duurzaamheid: dankzij het ontwerp en de gebruikte materialen is het systeem 
nu al klaar voor de verwarmingstoestellen van morgen.
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WKK-inventaris 2016 
De WKK-inventaris 2016 werd recent gepubliceerd. U kan 
deze downloaden op de VEA-website met de 
energiestatistieken. Uit het rapport blijkt dat we voor het 
gegevensjaar 2016 kunnen spreken van een relatieve 
status quo op gebied van warmte-krachtkoppeling in 
vergelijking met het voorgaande jaar. Het totaal 
geïnstalleerd vermogen is nagenoeg gelijk gebleven. 
Toch is de warmte-krachtbesparing licht toegenomen door 
een iets hogere vollasttijd en een iets hoger rendement 
van de operationele installaties in 2016. 

 

 

 
Recente WKK-regelgeving 
 
- Opkoopregeling GSC & WKC  
De Vlaamse Regering heeft haar definitieve goedkeuring 
gegeven voor een wijziging van het Energiedecreet dat 
als doel heeft om het overschot van zowel groenestroom- 
als warmte-krachtcertificaten weg te werken. Dit wordt 



bereikt door enerzijds het aanpassen van de quota van de 
opkoopverplichting voor leveranciers en anderzijds door 
de opkoop van certificaten bij de netbeheerders. De 
opkoop van certificaten zal gefinancierd worden door de 
uit de energieheffing verkregen middelen. Tevens wordt 
de energieheffing aangepast dewelke eerder werd 
vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Het ontwerp van 
wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams 
Parlement. U kan via de website van de Vlaamse regering 
het Decreet en het  Memorie van toelichting raadplegen. 
 
- Verlengingsregeling groenestroomcertificaten 
Een wijziging van het Energiebesluit  heeft als bedoeling 
de verlengingsregeling te vereenvoudigen voor het 
toekennen van groenestroomcertificaten nadat de 
oorspronkelijke steunperiode is verlopen. Gezien de 
komende jaren vele biogasinstallaties op het einde van 
hun steunperiode zullen komen en er dus veel 
verlengingsaanvragen te verwachten zijn, is een 
vereenvoudiging belangrijk om de administratieve lasten 
voor zowel de aanvragers als voor het Vlaams 
Energieagentschap te beperken. Het ontwerp van 
wijzigingsbesluit heeft recent een advies gehad van de 
Raad van State, waarna Vlaamse Regering het op 15 
december 2017 finaal heeft goedgekeurd. Het 
wijzigingsbesluit kan u hier terugvinden. 
 
- Nageschakelde stoom- en krachtturbine 
In hetzelfde wijzigingsbesluit wordt het begrip nuttige 
warmte herzien. Momenteel wordt warmte die gebruikt 
wordt voor productie van elektrische of mechanische 
energie niet beschouwd als nuttige warmte. Door de 
herziening wordt het gebruik van warmte uit een WKK 
voor de productie van mechanische energie 
(krachtturbine) niet langer uitgesloten als nuttige 
warmtetoepassing. Eveneens wordt de input in een 
tegendruksoomturbine (TDST) niet meer uitgesloten als 
nuttige warmte omdat deze TDST op zich een primaire 
energiebesparing levert. Daarentegen, de warmte die 
gebruikt wordt in een condenserende turbine wordt nog 
steeds uitgesloten als nuttige warmte . 
 
- Investeringssteun WKK < 10 kWe 
Eveneens voorziet bovenstaande wijziging van het 
Energiebesluit dat WKK-installaties t.e.m. 10 kWe vanaf 1 
januari 2018 investeringssteun kunnen aanvragen. Deze 
investeringssteun zal de certificatensteun voor deze 
categorie vervangen. De steunhoogte is: 
 1715* Pe (kW) voor een WKK op fossiele 

brandstoffen   



 

 4700* Pe (kW) voor biogas-WKK met vergister 
De steunaanvragen kunnen doorlopend ingediend worden 
bij het VEA waarbij de aanvragen behandeld worden in de 
volgorde van aanvraag. De steun zal toegekend worden 
zolang er nog budget beschikbaar is. Het budget is 1,14 
miljoen euro per jaar en is afkomstig uit het Energiefonds. 
Meer informatie is terug te vinden in dit document. 
 
- Wijziging emissienormen 
De Medium Combustion Plant (MCP)-richtlijn diende 
tegen 19 december 2017 door de lidstaten omgezet 
worden in lokale wetgeving. Als gevolg hiervan is er een 
revisie geweest van de emissiegrenswaarden van 
stookinstallaties in Vlarem titel II. Het besluit is op 11 
december 2017 officieel gepubliceerd en kan 
u hier raadplegen. 
Concreet zullen voor bepaalde installaties lagere 
emissiegrenswaarden van toepassing worden voor 
vergunningen verleend vanaf 19 december 2017 of 
installaties die vanaf 20 december 2018 in bedrijf worden 
gesteld. Zo zal bijvoorbeeld voor aardgasmotoren met 
een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 
300kW t.e.m. 1MW de NOX-grens verlagen naar 
95mg/Nm³ en voor aardgasmotoren boven de 5MW naar 
35mg/Nm³ NOX. Er zijn geen nieuwe 
emissiegrenswaarden voor turbines. Bijkomend voorziet 
de MCP-richtlijn een uitfasering van de hoogste 
emissiegrenswaarden voor oudere stookinstallaties. Voor 
installaties van meer dan 5 MW zal dit gebeuren in 2025 
en in 2030 voor de overige installaties. 

 

 

 

Verlenging looptijd energiebeleidsovereenkomsten 
voor de verankering van en voor blijvende energie-
efficiëntie in de Vlaamse energieintensieve industrie 
De Vlaamse Regering beslist de looptijd van de 
energiebeleidsovereenkomsten (EBO) voor de 
verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de 
Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven 
& VER-bedrijven) te verlengen tot en met 31 december 
2022. De energiebeleidsovereenkomsten zijn de 
belangrijkste beleidsinstrumenten om de energie-
efficiëntie van de energie-intensieve industrie te 
verbeteren in Vlaanderen, zonder de groeikansen ervan 
te ondermijnen. De Commissie EBO zal de praktische 
uitvoering van deze beslissing uitwerken voor 31 
december 2017. Het Verificatiebureau zal het proces 
opvolgen. 

 



 

 

WKK in opmars in VS 
De houding ten opzichte van WKK is in de VS doorheen 
de jaren in de positieve zin geëvolueerd. Lees hier het 
interessante artikel van "Decentralized Energy" over hoe 
ook over de grote plas stilaan het besef groeit over de 
vitale rol die WKK te spelen heeft in de energiemix. 

 

 

 

WKK in hotels  
In het magazine "Hotel Business" verschenen recent 2 
artikels over WKK-toepassingen in hotels. Enerzijds de 
kleinschaligere toepassing in het hotel "Trianon" te Gent 
(artikel) en anderzijds het prestigieuse "The Hotel" 
(Pandox Groep) in Brussel (artikel). 

 

 

 

Trends en opportuniteiten op de elektriciteitsmarkt 
Het  magazine ELEKTROTECHNISCH ingenieur wijdde in 
haar november-nummer een volledig artikel aan onze 
opleiding van 29 augustus. Zij zijn zo vrij geweest dit 
artikelter beschikking te stellen aan de lezers van onze 
nieuwsbrief. 

 

 

 

Horizon 2020 en WKK 
Binnen H2020 zijn er verschillende calls die betrekking 
hebben op WKK en dus interessant kunnen zijn voor 
bedrijven uit de sector. Een overzicht van deze calls vindt 
u hier. Indien u vragen hebt omtrent deze calls, kan u 
contact opnemen met Senne Gabriels 

 

  

 

Ledennieuws 

 

Rolls Royce levert nieuwe B36:45L6 gasmotoren voor 
broeikas in België 
Rolls-Royce heeft een contract getekend met 
Tuinbouwbedrijf Marc Pittoors (T.B.M.P) BVBA voor de 
levering van een warmte-krachtkoppelingsinstallatie van 7 
MWe. De installatie zal worden aangedreven door twee 
gasgestookte generatoren op basis van de nieuwe 
Bergen B36:45L6-motor met middelhoog toerental en zal 
warmte en kracht leveren aan een nieuwe tomatenkas in 
België. Het contract omvat ook een serviceovereenkomst 
voor 10 jaar. De gensets zijn gepland om begin november 
2018 operationeel te zijn. T.B.M.P zal de opgewekte 
elektriciteit gebruiken om de kunstmatige verlichting van 
de kas van stroom te voorzien en zal de warmte die wordt 
onttrokken aan uitlaatgassen en motorkoelsystemen 
gebruiken om de installatie te verwarmen. Daarnaast 
worden gereinigde uitlaatgassen van de motor in de kas 
geïnjecteerd om het CO2-gehalte te verhogen en de 



 

plantengroei te stimuleren. Marc Pittoors, CEO van 
T.B.M.P. zei: "Voor ons tomaten producerend bedrijf 
waren drie factoren cruciaal bij het nemen van dit besluit: 
elektrische efficiëntie (de beste in de huidige markt), 
expertise (Rolls-Royce ontwikkelde een gasmotor in de 
vroege jaren 90 en was de pionier in lean burn-
technologie) en een optimale warmtebalans (5 hectare 
kasruimte is verlicht en 3,5 hectare is dat niet).  Rolls-
Royce levert de complete WKK-installatie voor deze kas, 
bestaande uit de stroomaggregaten, de 
uitlaatgassystemen inclusief een selectieve katalytische 
reductie (SCR) en warmtewisselaars, en het elektronische 
regelsysteem. In totaal behaalt de technologie een 
efficiëntiegraad van meer dan 96%. Meer info 

 

 

Gent breidt stadsverwarmingsnetwerk aanzienlijk uit 
In Gent heeft burgemeester Daniël Termont de uitbreiding 
van het stadsverwarmingsnet naar de Tondelier-
siteofficieel in werking gesteld. Hierdoor wordt dit het 
grootste van het land. Alle 530 nieuwbouwwoningen van 
de Tondelier-wijk in Gent zullen in 5 fasen aangesloten 
worden op het stadsverwarmingsnet van EDF Luminus 
(video). Om de Tondelier-wijk aan te sluiten werd het 
stadsverwarmingsnet fors uitgebreid. Er werd een 
verbinding gemaakt vanaf de reeds aanwezige 
warmteleidingen aan de Blaisantvest dwars doorheen het 
Rabotpark tot deze wijk. De eerste 51 appartementen in 
De Nieuwe Molens zijn zo aangesloten op het 
stadsverwarmingsnet en onttrekken voortaan 750 kilowatt 
aan warmte van de stadsverwarming. In de wijk zelf komt 
nu een lokaal verdeelnet van 4,4 kilometer dat de warmte 
tot bij de individuele gebruikers zal brengen. Elke inwoner 
van de in totaal 530 te bouwen woningen zal worden 
voorzien van warmte voor ruimteverwarming en voor 
sanitair warm water en krijgt hiervoor een individuele 
slimme meter. Met die slimme meter zal niet alleen de 
bewoner zelf zijn warmteverbruik beter kunnen beheren 
via een applicatie op zijn smartphone of tablet, maar het 
zal EDF Luminus ook toelaten de ecologische voetafdruk 
van de Tondelier-wijk te beperken. Het warmtenet in Gent 
wordt gevoed door WKK's, omvat een ondergronds 
leidingstelsel van 23 km en is het grootste van België op 
basis van het geleverde vermogen. Het voorziet heel wat 
klanten van warmte, waaronder bedrijven, de universiteit 
van Gent, het ziekenhuis AZ Sint-Lucas, sociale 
wooncomplexen, een winkelcentrum, een bibliotheek en 
zelfs een zwembad. Per jaar levert het warmtenet 70.000 
MWh warmte wat overeenkomt met het gemiddelde 
verbruik van ongeveer 5.500 gezinnen 
(Bron: Engineeringnet.be).  



 

Bekijk hier de video over de uitbreiding van het 
warmtenet. 

 

 

 

Gemeente Putte opent mini-energiecentrale op 
waterstof 
Op 14 december is in aanwezigheid van burgemeester 
Peter Gysbrechts en schepen van Milieu Jeroen De 
Cuyper de mini-energiecentrale van de 
sportaccommodatie in Putte geopend, waarna enkele 
prominente sprekers een korte presentatie gaven over het 
potentieel van fuelcells en waterstof in de energietransitie 
in Vlaanderen-Europa. Minister van Energie in 
Vlaanderen, Bart Tommelein, kwam spreken over het 
belang van de lokale regelbare energieproductie naast 
zon en wind. Bart Biebuyck, (CEO Fuel cells & Hydrogen 
Joint Undertaking EU) ging verder met "Waterstof en 
brandstofcellen, de weg naar 100% duurzaam". Afsluitend 
sprak Bjorn Van Haver (CEO Elugie) over de fuel cell 
mini-energiecentrale en power tot gas, lokale duurzame 
energieproductie ook als er geen zon of wind is. De 
gemeente Putte heeft enkele eerste gebouwen (de 
sportaccommodatie in de Kattestraat en de 

zien van 
duurzame mini-energiecentrales op waterstof technologie. 
De installaties werden gebouwd door het bedrijf Elugie. 
Door in te zetten op brandstofceltechnologie, een 
technologie die op waterstof werkt, zal de CO2-voetafdruk 
van de gemeentelijke gebouwen met meer dan 60% 
afnemen en wordt er een jaarlijkse besparing van bijna 27 
ton CO2 gerealiseerd, het equivalent van de uitstoot van 
250.000 km rijden met de wagen. De mini-
energiecentrales zijn  43% efficiënter dan een gemiddelde 
Europese gascentrale (berekend door het Vlaams Energie 
Agentschap). Lees Meer 

 

 

Poujoulat biedt performante geluiddemping voor 
lawaai van stookplaatsen 
Net als luchtvervuiling, heeft ook geluidsoverlast invloed 
op het welzijn en de gezondheid van individuen. Poujoulat 
probeert zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van 
haar klanten en de markt, en is de strijd aangegaan tegen 
het lawaai van verwarmingsketels en WKK's. De 
Excilence geluidsdemper biedt vakmensen een efficiënte 
en eenvoudig te installeren oplossing om het 
verbrandingslawaai afkomstig van individuele, collectieve, 
industriële of tertiaire installaties en op basis van alle 
soorten brandstoffen (gas, biogas, hout en mazout) te 
verminderen. De nieuwe generatie geluidsdempers van 
Poujoulat combineert twee complementaire 
technologieën: absorbatief en reactief vermogen. Met 



 

deze combinatie kan een zeer groot deel van het 
geluidsspectrum doeltreffend gedempt worden. Meer info 

 

 

 

Viessmann verkocht al 50 brandstofcel μ-WKK's in 
2017 
Viessmann begon in april met de verdeling van 
haar Vitovalor 300-P -brandstofcel micro-WKK en heeft 
sindsdien reeds 50 stuks verkocht. Recent lanceerde het 
bedrijf ook de 
website www.allesoverdebrandstofcel.bewaar 
geïnteresseerden een pak praktische informatie kunnen 
vinden over dit innovatief verwarmingstoestel en men kan 
er ook een simulatie of een offerte aanvragen. 

 

 

 

VOKA en PowerPulse helpen bedrijven besparen op 
energiefactuur 
Ondernemingen die hun elektriciteitsverbruik onder 
controle willen houden, moeten vooral trachten hun 
maximaal piekvermogen te beperken. Dat is de 
belangrijkste aanbeveling van de Voka Energie 
Benchmarkstudie die de voorbije week werd 
gepresenteerd. Voka deed in samenwerking 
met PowerPulse een diepte-onderzoek bij 30 bedrijven uit 
verschillende sectoren en verschillende provincies naar 
hun energieverbruik en naar mogelijke besparingen. Voor 
heel wat bedrijven in Vlaanderen is energie namelijk een 
top 3-kost, naast lonen en grondstoffen. 
De studie leverde vijf concrete adviezen op. 

 

 

OPRA Turbines announces  new ownership 
OPRA Turbines B.V., a leading manufacturer of gas 
turbines and provider of gas turbine driven power 
solutions, announces that since August 2017 OPRA 
Turbine shares have been fully acquired by the Dalian 
Energas Group. The acquisition will enable OPRA 
Turbines to continue its path of innovation and excellence. 
Jan and Hiroko Mowill who founded OPRA in 1991 retired 
from the company at the end of the summer this 
year.  OPRA Turbines continues their operations at their 
new headquarter facility in Hengelo as a member 
of Energas Group. Dalian Energas Group headquartered 
in Dalian, China is a leading company operating on a 
global level providing gas systems solutions. The Group 
includes, amongst others, Dalian Energas Gas System 
Co. Ltd., Dalian Energas New Energy Development Co. 
Ltd, Calorifer Engineering AG (Switzerland), RMG 
Messtechnik GmbH(Germany) and OPRA Turbines B.V. 
The Group is fully committed to the gas equipment 
manufacturing industry, gas turbine industry, energy 
storage product industry, distributed energy operations, 



 

natural gas energy operations and other core business. 
 

 

  


