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Wat doet Brussel eraan?

Een lezer vraagt ons: “Waarom krijg ik 
Energids in de bus hoewel die voorzien 
is van een sticker ‘Geen reclame’?” Wel, 
omdat ons magazine geen commercieel 
karakter heeft en dus hoegenaamd 
geen reclame bevat. Het blad dat u 
in handen hebt, is trouwens veel meer 
dan de zoveelste informatiebrochure. 
Dankzij Energids kan Sibelga u als 
energieverdeler en niet-commerciële 
speler op de energiemarkt, belangrijke info 
verschaffen over het netwerk dat gas 
en elektriciteit tot bij u thuis brengt.

Energids gaat over energie in het algemeen. 
Zo besteden wij onder meer aandacht aan 
de veiligheid van gas- en elektriciteits- 
installaties, de werking van de energie-
markt, het laatste nieuws uit de sector, de 
overgang van arm naar rijk gas, de meter-
opneming, hernieuwbare energie, enz.

Geen reclame,  
aub! Waarom  
krijg ik (dan  
toch) dit  
magazine?

Van de Brusselse overheid kreeg Sibelga 
een aantal opdrachten die kaderen 
in de openbare dienstverlening. Een 
daarvan is de Brusselaars informeren 
over energie. Hoe? Via het Energids 
totaalconcept: magazine, nieuwsbrief én 
website!

Wees gerust, ons magazine verschijnt 
slechts 3 keer per jaar. Een verwaar-
loosbare energiekost als u beseft hoe-
veel u dankzij onze tips kunt besparen 
op gas en elektriciteit, maar ook op  
CO2-uitstoot. En dat komt het klimaat 
ten goede!

inhoud van de redactie
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Sibelga beschermt  
uw gegevens
U hebt vast al gehoord over GDPR (General Data Protection) of Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese reglementering die 
van kracht werd op 25/05/2018, bepaalt de regels inzake bescherming van 
persoonsgegevens. En dat gaat ook Sibelga aan! Zo sensibiliseren wij al onze 
medewerkers waardoor zij bijzonder veel belang hechten aan de bescherming 
van uw gegevens.

Meer weten? 
Raadpleeg ons privacybeleid op sibelga.be/nl/privacy

Schrijf ons:  
redactie@energids.be

Een suggestie of 
opmerking over  
dit magazine ?



Verneem meer op: 
www.recycleriesociale.be
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City Climate Challenge 303030
Op initiatief van Brussels Enterprises Commerce & Industry (BECI) kwamen een 
twintigtal Brusselse bedrijven samen op 16 oktober. Bedoeling? De CO2-uitstoot 
tegen 2030 met 30% doen afnemen dankzij 30 originele samenwerkings-
projecten. Daartoe zullen de betrokkenen hun krachten bundelen. Op de start-
bijeenkomst werden alvast enkele denkpistes gelanceerd. Met de 30 ideeën die de 
bedrijven op tafel legden, wordt eerst een shortlist gemaakt. Vervolgens worden die 
in 2020, in samenwerking met het gewest, in een concrete vorm gegoten. 

Sibelga is partner van de City Climate Challenge 303030 
Lees al onze ideeën op www.sibelga.be/nl/blog

Een jaar na de invoering heeft de LEZ een duidelijk effect op het aantal oude dieselvoer-
tuigen die in het Brusselse gewest rondrijden. Tegelijk is een daling merkbaar van de  
uitstoot van stikstofoxide met 4,7% en van fijn stof met 6,4%. Ook de impact van de 
autoloze zondag van 22 september werd gemeten.

LEZ  
Lage-emissiezone neemt 
bemoedigende start

Alle info op   
www.lez.brussels 

Kringloopwinkel Sint-Gillis 
opent de deuren
Sinds juni kunnen mensen uit de buurt meubelstukken laten opfrissen, of er tegen 
sociale prijzen kopen in de Belgradostraat 104.

U kunt bij deze kringloopwinkel  
terecht met al uw herbruikbare  
goederen of om tweedehands  
spullen te kopen (di-vr: 13u -17u,  
za: 10u-17u).  
 
Bij de inwoners van Sint-Gillis gaat  
de kringloopwinkel ze ook thuis ophalen.

Meubels, decoratie, matten en  
speelgoed zijn welkom.  
Kleding, elektrische apparaten  
en bouwmateriaal  
worden geweigerd.

3 000
zonnepanelen  
werden geplaatst op de  
daken van de tramstel-
plaats in Elsene. De groene 
stroom die ze produceren, 
stemt overeen met het verbruik 
van meer dan 900 gezinnen. 
Jaarlijks wordt zo naar  
schatting 328 ton CO2 
bespaard. Dit is de uitstoot  
van een wagen die 68 keer  
de aarde rondrijdt!he
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Ontdek de lijst met verhuurders 
van fietsen en elektrische voer-

tuigen op www.energids.be

in een notendop

12/2019
1060  
Sint-Gillis

01/2020
1190  
Vorst

1070  
Anderlecht 
(deel 1)

02/2020
1210  
Sint-Joost-Ten-Node

1000  
Brussel-Centrum

Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars 
voor de opname van de meterstanden. Is uw 
gemeente weldra aan de beurt? Check het 
op deze kalender. Na de opname geeft Sibelga 
de exacte cijfers van uw verbruik door aan uw 
energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan 
opstellen.

Voor een opzoeking op straatnaam  
of een volledig overzicht van de  
meteropnames, surf naar:  
www.sibelga.be  
Opnamekalender

METEROPNEMING

Energie besparen kan ook leuk zijn! Dat maken APERe en  
COCITER althans duidelijk met hun wekelijkse cartoon.

Nog meer cartoons op www.bullesdenergie.be

Villo! wordt 10
In 2009 doken de eerste Villo!-
deelfietsen op in het Brusselse 
straatbeeld. Inmiddels hebben  
de 37 500 gebruikers al  
52 miljoen km op de teller  
staan. Goed voor 1 300 toertjes 
rond de aarde, of een besparing 

van 6 559 ton CO2 en 1,5 miljard 
verbruikte calorieën! 

03/2020

1160 Oudergem

1082  
Sint-Agatha-Berchem

1140 Evere

1080 Sint-Jans- 
Molenbeek (deel 1)
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L' « Urban mining » 
Les déchets des villes deviennent une source 
importante de matières précieuses pour l’industrie.  
D’où cette expression anglaise d’urban mining :  
la « mine en ville » ! 

Les centres de recyclage constituent même parfois la 
source principale d’approvisionnement pour certaines 
matières précieuses et rares. Récupérées, elles coûtent 
moins d’énergie que la production neuve, elles sont 

         

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?

Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële 
problemen en heeft uw leverancier u een ingebreke-
stelling gestuurd? Laat het probleem dan niet verer-
geren en vraag meteen het statuut van beschermde  
klant aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voor-
waarden, wordt het contract met uw commerciële  
leverancier geschorst. Sibelga zal u dan als sociaal  
leverancier gas en elektriciteit aanleveren.

Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33   
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be

Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

Normaal tarief 0,1458 €/kWh 0,0237 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag 0,1536 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1155 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,0875 €/kWh
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Tarieven geldig van augustus 2019 tot en met januari 2020, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.

TWEE VLIEGEN  
IN ÉÉN KLAP:  
IK ONTLUCHT  

DE RADIATORS

… EN BLAAS DE VERJAARDAGS-
              BALLONNEN OP
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1160 Oudergem

1082  
Sint-Agatha-Berchem

1140 Evere

1080 Sint-Jans- 
Molenbeek (deel 1)

Op de Brusselse Dienst voor Brand-
bestrijding en Dringende Medische Hulp 
(DBDMH) redden ze elke dag levens. 
Stéphane Geuens is intussen 19 jaar aan 
de slag. Hij schoot al te hulp bij honder-
den ongevallen met gas of elektriciteit.

CO-vergiftiging (koolstofmonoxide) is 
een van de meest courante ongevallen 
en kan dodelijk zijn. “CO ontstaat door  
onvolledige verbranding van fossiele 
brandstoffen zoals aardgas, stookolie, 
hout, pellets, enz. Mogelijke oorzaken 
zijn een defect toestel, onvoldoende 
aanvoer van verse lucht, of vuil in de 
rookafvoer voor verbrandingsgassen.  
In steden als Brussel, met veel hoog-
bouw, bestaat dan het gevaar dat het 
CO de bovenliggende appartementen 
bereikt.” 

“Bij een gaslek is er ook gevaar voor ontplof-
fing, waarna brand kan ontstaan. Als je twij-
felt en gas ruikt, draai dan meteen de toe-
voerkraan dicht, zolang je daarvoor niet  
het licht moet aansteken, en verlucht de 
ruimte.”  Bel vervolgens Sibelga (24/7). 

10 tips van de  
Brusselse brandweer 

CO-vergiftiging, brand, ontploffing… 
Ongevallen met gas en elektriciteit zijn  
veelal te vermijden. Met de tips van  
sergeant Stéphane Geuens, brand- 
weerman in Brussel, bent u beslist 
geholpen!

Gas en elektriciteit

Brand in huis door elektriciteit? “Da's te  
wijten aan kortsluiting. Oude installa-
ties die niet meer veilig zijn, verouderde  
of defecte elektrische apparaten, een  
frituurpan, en ga zo maar door. 

Toch is zoiets meestal toe te schrijven 
aan ‘knoeiwerk’! Bij problemen en als 
het enigszins kan, trek je best onmiddel-
lijk de stekker uit.”

Laat uw schoorsteen jaarlijks vegen  
door een vakman. Doe dit niet zelf! 

Kies een recent model voor uw ver-
warmingsketel en vraag een  
tweejaarlijks onderhoud  door een 
erkend vakman. 

Zet een verwarmingsketel die automa-
tisch afschakelde, niet opnieuw aan  
als u de oorzaak niet kent. Vraag het aan 
een technicus.

Draai de gaskraan dicht voor u op 
vakantie gaat. 

Kijk geregeld de staat van de slang en 
de aansluiting van uw gasflessen na. 
Kies voor elektrische fornuizen, want die 
zijn veiliger.

Trek de stekker van huishoud- 
elektro uit als u verschillende  
dagen weggaat en er onweer op 
komst is. 

Zorg dat de draden van uw  
toestellen niet blootliggen. 

Gebruik bij voorkeur beveiligde 
stekkerdozen die een schakelaar  
hebben of bij overspanning automa-
tisch uitschakelen. 

Schakel verdeelstekkers  
nooit in serie.  

Voer zelf geen herstellingen uit 
aan kabels, stekkers of elektrische 
apparaten! 

Meer info op www.speelnietmetvuur.be

winter 2019  Sibelga

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33   
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be

Tarieven geldig van augustus 2019 tot en met januari 2020, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.

Zo houdt u het veilig



Sibelga, 
distributienetbeheerder  
voor gas en elektriciteit  
in Brussel 

> meter openen/sluiten
> werken aan meter of aansluiting 
> meterstanden meedelen
> prosument* worden
>  defecte straatlampen of stroompanne  

melden: 02 274 40 66
>  gasreuk melden: 0800 19 400

www.sibelga.be

www.sibelga.be/contact

De energieleveranciers 
> energiecontract sluiten
> vragen over factuur 
> van leverancier veranderen
>  bij verhuis of het betrekken  

van een woning 

Lijst van leveranciers  
die in Brussel actief zijn: 
‘leveranciers’ in de zoekfunctie 
op www.energids.be

Brugel, Brusselse regulator  
voor de gas- en 
elektriciteitsmarkt 

> aanbod energieleveranciers vergelijken: BRUSIM
>  groenestroomcertificaten verkrijgen: greenpower@brugel.brussels

www.brugel.brussels
info@brugel.brussels

0800 97 198  
(9u-12u en  
14u-16u) 

                 APERe vzw  
                   Vereniging 
ter bevordering van 
hernieuwbare energie  
>  begeleiding bij energietransitie

>  informatie aan coöperaties  
(collectief zelfverbruik),  
prosumenten* (zonnekaart,  
financiële simulators van 
zonneprojecten), mede- 
eigendommen (gedeelde daken)…

www.apere.org
info@apere.org

02 218 78 99

Energiedienst van de gemeenten
>    sommige Brusselse gemeenten begeleiden inwoners 

met energiezaken: informatie bij werken, verstandig 
omgaan met energie…

Vraag inlichtingen aan uw gemeente

Bij wie  
kan ik 

terecht?

OCMW’s, Openbare Centra  
voor Maatschappelijk Welzijn
>    bij betaalproblemen energiefactuur

Lijst van de 19 OCMW’s op:  
www.plaatselijke-besturen.brussels/nl/
externe-links/plaatselijke-besturen

*  Dit is een consument die zijn elektriciteit deels zelf produceert, bijvoorbeeld met zonnepanelen.
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Homegrade, advies- en begeleidings-
centrum voor huisvesting in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
>  gratis begeleiding (technisch, administratief en 

financieel) om uw woning te verbeteren en uw  
milieu-impact te verminderen

>  huisbezoek om te helpen met energiebesparing

 
www.homegrade.brussels
info@homegrade.brussels 

Infopunt: Queteletplein 7,  
1210 Brussel  - Tel. 1810  
(ma-vr: 10u-17u, za: 14u-17u)

Leefmilieu 
Brussel, 
Overheidsdienst

voor milieu en energie van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 
>  energiepremies voor de woning 
>  pollumeter en zonnekaart van  

het gewest 
>  lijsten met erkende professionals 
>  opleidingen over energie
>  laatste nieuws over energie, geldende 

wetgeving en gewestelijke campagnes  
per thema: verplichtingen op het vlak  
van verwarming, afvalbeheer, nuttige  
tips over bouwen en renoveren…

www.leefmilieu.brussels

Infor GasElek, advies inzake  
gas en elektriciteit
>  gratis informatie over de keuze van een 

leverancier, sociale maatregelen rond toegang 
tot energie, distributie van gas en elektriciteit…

info@gazelec.info

Ombudsman Energie  
>  klachten over de werking van de 

elektriciteits- en aardgasmarkt of 

geschillen met een van de spelers  

op de energiemarkt

 
www.ombudsmanenergie.be
klacht@ombudsmanenergie.be

02 211 10 60

02 209 21 90

Elektricien, 
professioneel 
installateur

>     werken aan uw private 
elektriciteits- of 
gasinstallatie (na de meter)

>     zonnepanelen installeren

ONTDEK  
DE ENERGIE-
SPELERS  
IN BRUSSEL

Energids, een 
initiatief van Sibelga 

>  antwoord op uw vragen over energie in Brussel

> magazine energids.be 

> nieuwsbrief

>  E-book: 5 handige infographics boordevol 

energieweetjes

www.energids.be

energids.be

winter 2019  Sibelga



De Europese Unie wil tegen 2050 nagenoeg koolstofvrij worden. 
Maar hoe kan je als inwoner van een grootstad hiertoe bijdragen? 
Alles begint bij een juiste keuze van de verwarming. Een absolute 
must om de klimaatverandering helpen tegen te gaan!
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Mijn daad  
voor het  
klimaat

Met haar actieplan wil de EU de 
temperatuurstijging op aarde beperken  
tot 1,5°C.

Daartoe moet de hele wereld in 2050 
absoluut koolstofneutraal zijn. We 
hebben dus nog 30 jaar tijd om onze 
broeikasgassenuitstoot met 95% terug te 
dringen én technologieën in te zetten die 
de rest absorberen.

Brussel is alvast op de goede weg. Tussen 
2005 en 2016 daalde de uitstoot in het 
gewest, die vooral toe te schrijven is aan 
verwarming, al met 15%. Aangezien  
het oorspronkelijk de bedoeling was om de 
emissies tegen 2020 met 8,8% te 
verminderen, zit het gewest dus voor  
op schema.  

Alle cijfers voor Brussel   
vindt u op:
>  www.leefmilieu.brussels/ 

content/klimaat

Verwarming, 
doelwit nr.1  

Op naar een CO2-neutrale wereld

In de stad is CO2-uitstoot vooral afkom-
stig van de verwarming van gebouwen. 
En daar kan elk van ons dus zelf thuis iets 
aan doen. Wat precies? Dat bekijken we 
in 3 punten: 

Ê Isolatie
Ë Efficiëntie
Ì Hernieuwbaarheid

Ê      Isolatie: 
beperk  
energieverlies

In een goed geïsoleerde woning 
vo ls taat  een minder  kracht ige 
verwarmingsinstallatie. Die kost minder 
en verbruikt niet zoveel energie.  
Begin steeds bij het dak: 30%  
van de warmte ontsnapt namelijk  
langs daar. Isoleer dan de muren   
(20 tot 25% verlies) en de vensterramen 
(10% tot 15% verlies), en pas daarna  
de vloer (10% verlies).

Een goede isolatie moet altijd gepaard 
gaan met een verbeterde luchtdichtheid 
en vooral een gecontroleerde ventilatie.

Bouwplannen? Investeer dan in een 
lage-energiewoning en zelfs in een 
passiefhuis.

energids.be  winter 2019



9

  
Mijn daad  
voor het  
klimaat

Vervang alvast de gasketel door een 
recent model: een condensatieketel, 
want die verbruikt 30% minder energie. 
Wilt u nog verder gaan, kies dan voor 
een warmtepomp.

Dit zuinige en milieuvriendeli jke 
verwarmingssysteem onttrekt warmte 
aan de buitenlucht (of aan de bodem 
of een waterloop als u buiten de stad 
woont) en brengt die over naar de 
radiators of de lucht in huis.

Een warmtepomp verwarmt uw woning 
tegen een lage prijs. Per 3 à 4 kWh 
warmte-energie die ze uit de atmosfeer 
haalt, verbruikt ze slechts 1 kWh 
elektriciteit.

Andere toekomst-
oplossingen

Z �Aansluiten op een doeltreffend 
collectief systeem als dat bestaat: 
warmte-krachtkoppeling voor  
een gebouw, een warmtenet voor 
een wijk.

Z �Blijf alert voor technologische 
innovaties: brandstofcellen op 
waterstof en micro-wkk zijn twee 
systemen die gelijktijdig elektriciteit 
en warmte opwekken. 

Z �Een netwerk van rivier- of grond-
water zou warmtepompen in de 
stad kunnen bevoorraden, net als 
collectieve boringen op grote of 
middelgrote diepte.

Goed afgesteld  
= zuiniger

Een doeltreffende centrale verwarming 
moet op z’n minst uitgerust zijn met 
thermostaatkranen en een kamer-
thermostaat. Die zijn trouwens door de 
EPB-regelgeving verplicht bij de installatie 
of vervanging van een cv-ketel. 

Om aan deze regelgeving te voldoen, 
moet de omgevingsthermostaat een timer 
hebben en voor zeker 7 dagen geprogram-
meerd kunnen worden.

Maar het kan nog beter:
 
•  Voorzie een buitensensor die de  

temperatuur van de verwarmingske-
tel afstemt op de buitentemperatuur. 
Het water in de radiators is dan nooit 
te warm.

•  Overweeg een domotica-installatie 
of een slimme thermostaat, die u 
eventueel vanop afstand met de smart-
phone kunt bedienen. U verbruikt  
minder én verhoogt uw comfort.

Wordt daarbij ook nog groene stroom 
verbruikt, dan is er geen CO2-uitstoot. 
Er bestaan tevens warmtepompen op 
aardgas.

Een warmtepomp werkt op een lagere 
temperatuur dan een cv-ketel. Ideaal dus 
voor vloerverwarming. Zorg er wel voor 
dat uw huis heel goed geïsoleerd is.

Ë  Efficiëntie:  
meer met  
minder energie

winter 2019  Sibelga
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Investeer eerst  
in isolatie,  

want dat brengt  
het meeste op.  

  Denk pas daarna 
          aan hernieuwbare

       energie.
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Ì  Hernieuwbaar: 
energie zonder  
CO2

Voorgoed komaf maken met fossiele 
brandstoffen? Dat kan door uw gas- of 
stookolieketel te vervangen door een 
pelletketel. In de stad is dat natuurlijk 
niet zo eenvoudig!

Er bestaat echter een alternatief:  
de warmtepomp op hernieuwbare 
energie. Deze haalt drie kwart 
(hernieuwbare) energie uit de omgeving 
en één kwart uit elektriciteit, als u voor 
groene stroom kiest.

BIJVERWARMING ONTLAST DE 
CENTRALE VERWARMING

Met een kleine elektrische radiator 
hoeft u in het tussenseizoen de centrale 
verwarming niet opnieuw aan te 
zetten. Als u die maar eventjes gebruikt  
(bvb. in de badkamer), kan dat uiteindelijk 
beter zijn voor het milieu.

Een bijverwarming is evenwel niet aan-
gewezen voor wie al een doeltreffende 
verwarmingsketel en dito regelsysteem 
heeft (met aanpassing van vermogen, 
regeling per vertrek, enz.).

Bij veelvuldig gebruik kan de rekening 
trouwens aardig oplopen...

Sanitair  
warm water
De installatie voor warmwater-

productie is vaak aangesloten 

op de centrale verwarming.  

De cv-ketel werkt dan ter-

wijl het eigenlijk niet hoeft. 

Ook hiervoor is er een milieu- 

vriendelijke en efficiënte oplos-

sing: de (micro-)warmte- 

pomp in combinatie met 

een warmtepompboiler. 

In de stad zijn ook thermische 

zonnepanelen een optie. 

Met een oppervlakte van 

slechts 2 à 4 m² per woning 

nemen ze op het dak weinig 

plaats in.

energids.be  winter 2019

Meer over de Europese strategie  
voor klimaatdoel 2050 op:
>  www.ec.europa.eu > Nederlands

zoek: belgium climat 2050
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Stadswarmtepomp: collectief 
systeem is de toekomst
'Is een warmtepomp in Brussel onmogelijk?'  
Étienne de Montigny, adviseur in warmtepompinstallaties,  
vindt alvast van niet.

“Mensen denken bij een warmtepomp (WP) steeds aan 
een bodem/lucht- of bodem/water-model”, aldus Étienne. 
“Daarvoor moet je een collector onder de grond kunnen 
stoppen. Maar er zijn nog andere systemen, namelijk een 
lucht/lucht- of een lucht/water-model. Dan heb je alleen 
plaats nodig op het dak, het terras, een binnenplaats… Je 
installeert er de buitenunit die de gratis en hernieuwbare 
energie uit de lucht haalt. Veel woningen in Brussel hebben 
zo’n ruimte, ook al is die vaak erg krap.”

LAWAAI, GEEN ONOVERKOMELIJK PROBLEEM 
“De echte problemen van warmtepompen zijn de geluids-
hinder en de warmte-isolatie”, zegt Étienne. “Woon je in 
een goed geïsoleerde nieuwbouw, dan volstaat een WP 
met een vermogen van 2,5 kW. Dat is een klein, energie-
zuinig en geluidarm toestel. Een slecht geïsoleerd huis vergt 
een krachtige, dure warmtepomp die veel elektriciteit  
verbruikt. Niet goed voor portemonnee en milieu! Door  
het lawaai kan je ook nog eens last krijgen met de buren 
en voldoe je niet aan de normen van Leefmilieu Brussel.”

TYPISCHE WARMTEBRONNEN  
EIGEN AAN DE STAD
In de stad zijn er warmtebronnen die je nergens anders 
aantreft. Een WP kan die efficiënt benutten, als er sprake 
is van een collectieve aanpak. Étienne: “Afvalwater uit 
badkamers en keukens is warm. Een warmtewisselaar 
in het rioolnet kan die energie opvangen en overdragen 
met een krachtige WP, om een hoog rendement te halen.  
Zo kan de installatie een hele groep woningen verwarmen 
via een warmtenet. Komt de verbruikte elektriciteit 
bovendien van een gemeenschappelijk fotovoltaïsch 
systeem, dan is het ook milieuvriendelijk. Collectieve 
energiesystemen, die deels werken met warmtepompen, 
vormen een realistische oplossing die de energietransitie  
in de stad mogelijk maakt.”

Kortom, voor een goedkope en  
geluidarme verwarming: ISOLEER!

GETUIGENIS
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Deze lucht/water-warmtepomp  
onttrekt energie aan de lucht om de 
woning te verwarmen, te koelen en  
van warm water te voorzien.
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Welke verwarming  helpt het klimaat?
DAKISOLATIE

ZONNEPANELEN

MOTOR

GENERATOR

AARDGASNETWARMTE-
KRACHTKOPPELING
(grote woningen)

STEDELIJK  
WARMTENET* 

(volledige wijken)

Warm 
water

Toevoer  
koud water

ZONNE- 
BOILER

Terugwinning  
van warmte uit 
de motor en de 
uitlaatgassen

THERMOSTAAT

Extra 
elektrische 
weerstand

Warmtemeters

ISOLEER!
De goedkoopste energie is 

degene die je niet verbruikt. 

Bespaar op energie door eerst 

de woning goed te isoleren.

De verwarming van gebouwen is verantwoordelijk voor 2/3 van de CO2-uitstoot.  
Van de drie gewesten heeft Brussel het grootste aantal verouderde verwarmings-
installaties. Maar liefst 45% van de huishoudverwarming is er niet efficiënt.  
Denk aan het klimaat en kies dus voor een doeltreffend verwarmingssysteem!

THERMOSTAAT

 (*) Lees 'Hoe werkt een warmtenet' op energids.be
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Welke verwarming  helpt het klimaat?

WARMTEPOMP- 
BOILER

ISOLATIENIVEAU 
‘LAGE ENERGIE’

DRIEDUBBEL 
GLAS

WARMTEPOMP

Inkomende 
buitenlucht

Laat de warmtepompboiler 

werken op groene stroom  

die u kocht bij een leverancier 

of zelf produceerde met 

zonnepanelen. Doeltreffend 

én CO2-neutraal!

Toevoer 
koud 
water

Afvoer   
verbrandingsgassen 
en aanzuiging  
verse lucht

Vloer- 
verwarming 

Boiler 
gekoppeld 

aan WP

Buitenunit

Toevoer 
koud 

water

THERMOSTAAT

CONDENSATIE- 
KETEL

Een gascondensatieketel  

verbruikt tot 30% minder gas 

dan een klassieke gasketel en 

produceert dus minder CO2.

Een warmtepomp (op gas of 

elektriciteit) is ideaal voor 

vloerverwarming. Het toestel 

rendeert echter pas ten volle in  

een goed geïsoleerd gebouw met 

een heel laag energieverbruik.

Wist u dat? 

Een vraag over energie? 
STEL EEN VRAAG OF ZOEK EEN ENERGIETERM

U vindt het antwoord op: www.energids.be               

WARMTE- 
POMP



    Elektriciteit

Dag en nacht in de  
weer voor netevenwicht
Om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden, moet de geïnjecteerde hoeveelheid stroom  
en het verbruik steeds gelijk zijn. Los van de vraag. Geen makkelijke klus!

In België moet Elia, de transportnet-
beheerder voor elektriciteit, de betrouw-
baarheid van het hoogspanningsnet 
garanderen. Kortom, zij zien erop toe 
dat import en export van elektriciteit in 
evenwicht blijven. Maar Elia doet meer 
dan dat.

DELICATE OPDRACHT
Het Europese net werkt op wissel-
stroom bij een frequentie van 50 hertz.  
Als producenten te veel of te weinig 
elektriciteit in het net injecteren in ver-
houding tot de vraag van de verbruikers, 
dan zal deze frequentie stijgen of dalen.  
Er is evenwel een tolerantiemarge van 
0,050 Hz. 

Wordt die overschreden en de preven-
tiemaatregelen zoals het afschakelplan  
volstaan niet, dreigt een ‘black-out’. 
Maar geen paniek, want netbeheerders 
voorzien in heel wat maatregelen om dat 
te voorkomen.

STEEDS MEER GROENE STROOM
Veel consumenten, zowel particulieren 
als bedrijven, zijn vandaag ook produ-
centen (vnl. van fotovoltaïsche energie). 
Dat stelt het evenwicht van het net zwaar 
op de proef. Op zonnige dagen injecte-
ren hun installaties meer elektriciteit in 
het net, vooral op de middag. Terwijl 
de meeste mensen toch hoofdzakelijk  
’s ochtends en ’s avonds stroom verbruiken. 

De productie schommelt:

•  Als ze daalt, moeten de klassieke cen-
trales dit opvangen of worden reserve-
centrales opgestart. 

•  Bij een stijging zou de extra elektrici-
teit op grote schaal op het net moeten 
worden opgeslagen. Zoiets is voorlopig 
echter nog niet mogelijk. Er liggen wel 
oplossingen op tafel…

In de toekomst zullen netbeheerders – 
waaronder Sibelga voor Brussel – op 
lokaal vlak steeds belangrijker worden 
om het evenwicht te bewaren, zodat het 
elektriciteitsnet goed kan blijven werken.

KUNNEN ELEKTRISCHE  
AUTO’S HELPEN?
En als elektrische wagens nu ook nog 
eens konden dienen om elektriciteit op 
te slaan? De bedoeling is om met al die 
accu’s een stroomreserve aan te leggen, 
door ze op een laadpaal aan te sluiten 
terwijl ze geparkeerd staan. Volgens 
een studie van Elia zullen er tegen 2040 
zo’n 900 000 à 2,5 miljoen elektrische 
auto’s rondrijden in ons land. Die zouden 
de vraag naar elektriciteit mee kunnen 
afvlakken en zodoende mee het even-
wicht bewaren. Dat is alvast het idee  
achter V2G (vehicle-to-grid of ‘van het 
voertuig naar het net’).

©
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Graag meer info?  
U leest het op:  www.energids.be

Zoek op  ‘evenwicht’   

energids.be  winter 2019



    Elektriciteit

Dag en nacht in de  
weer voor netevenwicht

Van pikdonkere nachten is in onze 
steden al lang geen sprake meer. 
Astronomen kunnen niet meer onge-
stoord naar de hemel turen, en maar 
weinig Brusselaars die de Poolster ooit 
hebben gezien... Dat nachtlicht heeft 
een aanzienlijke impact op fauna 
en flora. Ook onze gezondheid lijdt 
eronder, want het verstoort de slaap. 
‘Lichthinder’ noemen we dat. 

OPENBARE VERLICHTING:  
EEN NOODZAAK 
Ondanks de lichthinder die verlich-
ting meebrengt, kan een stad niet 
zonder. Wie zou zich immers in het 
duister op straat wagen? Openbare 
verlichting moet er, vooral in de  
winter, voor zorgen dat stedelingen 
zich veiliger voelen. Ze doet de crimi-
naliteit mee dalen en helpt u natuurlijk 
om de weg te vinden. In het volslagen 
donker is dat zelfs in uw eigen buurt 
een zware opgave! Om al die redenen 
zijn de normen voor openbare verlich-
ting bijzonder streng. Het is dus zaak 
een compromis te vinden.

MINDER OPDRINGERIG LICHT
Sibelga beseft dat het een lastige 
evenwichtsoefening is. Daarom namen 
wij in het Brusselse gewest al een 
reeks maatregelen om de mogelijke 
hinder als gevolg van opdringerig licht 
te beperken.

•  De lampen hangen aan weerszijden 
van de weg lager en schijnen vrijwel 
niet naar boven, zodat het bovenste 
deel van de gevels in het donker 
gehuld blijft.

15

Lichthinder
Wat doet Brussel eraan?

Un éclairage spécial chauves-souris ! 

Les chiroptères sont une espèce protégée en Région deBruxelles- 
Capitale, car ils agissent comme un insecticide naturel. Pour ne pas 
troubler leurs habitudes de chasse dans les zones Natura 2000, 
Sibelga y installe, en collaboration avec Bruxelles-Environnement, 
des luminaires spéciaux LED rouge-rosé. Il y en a déjà dans la 
Forêt de Soignes, à Watermael-Boitsfort et au Rouge-Cloître.

In de stad kan kunstlicht het leven van bepaalde diersoorten zoals vleermuizen sterk verstoren. 
Maar ook als bewoner kan je er last van ondervinden. In Brussel zijn er steeds meer initiatieven om  
de hinder te beperken. Met oog voor de openbare veiligheid en de vereiste verlichting, weliswaar.

 
•  Nieuwe installaties zijn al twee  

jaar zo ingesteld dat de lichtsterkte 
in het midden van de nacht kleiner 
is – of ze zijn op z’n minst 
compatibel.

•  Nieuwe installaties stralen altijd 
warm wit licht uit: onschadelijk 
voor de gezondheid en het beperkt 
de halo of lichtgloed boven de 
stad. 
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Verlicht  
buitenruimten bij 

voorkeur met ledlampen. 
Bewegingssensoren  
       en timers zorgen  

           voor nog minder  
        verbruik.

Vleermuizen krijgen speciale verlichting! 

Vleermuizen zijn geboren insectenjagers. Daarom zijn ze in 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een beschermde soort.  
Om hun jaaggedrag in de Natura 2000-gebieden niet te  
verstoren, hangt Sibelga er, in samenwerking met Leefmilieu 
Brussel, speciale rood-roze ledlampen. Dat deden we al in het 
Zoniënwoud, in Watermaal-Bosvoorde en aan het Rood-Klooster. 
Het beste zou natuurlijk zijn dat daar geen verlichting nodig was.
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NEEM DE GOEDE GEWOONTE OM DE RADIATOREN REGELMATIG TE ONTLUCHTEN. 

Luchtbellen en bezinksel kunnen namelijk de goede werking van het verwarmingssysteem 

in het gedrang brengen. Niet alleen belangrijk dus, maar ook in 1-2-3 geklaard!

55

>  Schakel de verwarming uit, 
inclusief de circulatiepomp 
(ketel in 'zomerstand').

>  Houd een opvangbakje onder de ontluchtingskraan.

>  Steek de sleutel in de kop van de ontluchtingskraan 

en draai deze langzaam in tegenwijzerzin.

 >  Hoor je een fl uitgeluid? Heel goed, dit betekent dat 

de lucht door het water uit de radiator wordt geperst.

 >  Laat de kraan nog enkele seconden lopen tot 

het waterstraaltje regelmatig wordt en draai hem 

dan dicht.

START DE ONTLUCHTING

Zoek de ontluchtings-kraan (messing wieltje 
of zeshoekige holle kop) 
boven aan de radiator, 
aan de kant tegenover 
de thermostaatkraan.

>  Draai de kraan weer dicht, zonder te veel kracht uit te oefenen.>  Doe hetzelfde met alle radiators.

EINDE 

>  Wacht tot alle radiators 
koud aanvoelen voor je 
verdergaat! >  Draai de thermostaatkraan volledig open.

55 Stappenplan radiator ontluchten 
VOORBEREIDING 
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  2

  3
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Radiators ontluchten
Voordat je de verwarmingsketel opnieuw start.

Telkens wanneer een radiator niet over het hele 
oppervlak even warm aanvoelt.

Boven of beneden beginnen?
Zijn er meerdere radiators om te ontluchten, begin dan 

altijd beneden en ontlucht de hoogst gelegen radiator 

als laatste.

Wanneer?



>  Schakel de verwarming uit, 

>  Draai de 

5555555

44

openen

sluiten

>  Elke stand stemt beantwoordt aan 

een gewenst temperatuurniveau: 

van 1 (minst warm) tot 5 (warmst).

>  Als de omgevingstemperatuur 
daalt, gaat het mechanisme van de 

thermostaatkraan open om warm 

water in de radiator te laten 
stromen.

>  De stand vorstvrij  beschermt 
de installatie bij vrieskou.

vorstvrij  beschermt 
de installatie bij vrieskou.

SLAAPKAMERvolgens je comfort

19°C - 21°C

1-2-3

5

22

NACHTHAL BADKAMER

1


3-4

KINDERKAMER

Aanbevolen standen voor een aangename en energiezuinige kamertemperatuur 

Draai minstens één keer per jaar aan elke kraan. Zo voorkom je dat het mechanisme vast komt te zitten.

5 
1

2
3

4

Open de thermostaatkranen 
volledig (5) in het vertrek waar 
zich de kamerthermostaat of 
draadloze thermostaat bevindt 
(doorgaans de woonkamer).

5 
1

2
3

4

Vind je het ‘s ochtends te 
koud, pas de regeling van 
de kranen dan niet aan, 
maar laat de verwarming 
vroeger opstarten.

06:00

Vorstvrije stand = 6°C

Hoe stel ik mijn thermostaatkranen in? energids.be

Stand 2 = 17°C

Stand 1 = 15°C

Stand 5 = 23°C

Stand 3 = 19°C

Stand 4 = 22°C

2

1
4-5

KEUKEN

3

1
2

3 4

5

GANG

WOONKAMER
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energids.be
Het antwoord op al uw energievragen in Brussel

energids.be
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HUISHOUDTOESTELLEN

Hoeveel 
verbruiken ze 

jaarlijks?

VERWARMING

Hoe stel ik mijn 

thermostaat-
kranen in?  

2
Hoe stel

5
VERLICHTING 

Keuzewijzer: 

welke lamp 

voor welke 

plek? 

4444
ELEKTRICITEIT

Wat betekenen 

watt (W) en 

kilowattuur (kWh)?

VERWARMING

Stappenplan 

radiator 
ontluchten 

33

Ontdek al onze tips op: energids.beenergids.beenergids.be

Nuttige energieweetjes voor thuis

VERLICHTING 

welke lamp 

voor welke 

En pas deze superhandige energietips thuis toe!
Waar wacht u nog op? Ontdek meteen onze 5 rijkelijk geïllustreerde infographics. Gaande 
van het verbruik van huishoudapparaten, het instellen van thermostaatkranen, tot de 
keuze van de juiste lamp … U verneemt het allemaal in dit gratis e-book!

GRATIS
Download uw e-book

Hoe ontvangt u  
dit e-book?
aSurf naar www.energids.be 

a�Klik op   
‘Mijn gratis e-book downloaden‘

a�Vul uw naam en e-mailadres in 

  ... en klaar is Kees!

energids
.be
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Klassieke gloeilampen zijn al lang geen optie meer. Alles draait 

nu om led. De lichtopbrengst van dit soort lampen neemt jaar na 

jaar toe. De onderstaande vergelijkingstabel is dan ook slechts 

een leidraad.

HALOGEEN-

LAMP 

Klassieke gloeilampen zijn al lang geen optie meer. Alles draait 

nu om led. De lichtopbrengst van dit soort lampen neemt jaar na 

jaar toe. De onderstaande vergelijkingstabel is dan ook slechts 

een leidraad.

HALOGEEN- LEDLAMP

Keuzewijzer: w
elke lamp 

voor welke plek?

KLASSIEKE 

GLOEILAMP 

Wist je dat ...?

Als je een gloeilamp van 60 W vervangt door een led, betaal 

je voortaan 4,4 €/jaar in plaats van 24,4 €/jaar. Zo verlaag 

je dus je energiekosten met maar liefst 70 à 90%.

15 W

25 W

40 W

45 W

25 W

40 W

60 W

75 W

2 W

5 W

7 W

9 W

 

DENK IN LUMEN ...

Lumen is de eenheid van 

lichtstroom. Het aantal lumen 

staat op de verpakking vermeld.

=
=
=
=

 

Ledverlichting: welke kleur?

De kleurtemperatuur van een lamp wordt 

uitgedrukt in graden Kelvin (K). Hoe hoger dit

getal, hoe kouder (blauwachtiger) het licht.

 

 

 

 

Koud wit 

5 500 tot 6 000 K 

Neutraal wit 

4 000 tot 4 500 K

Warm wit 

2 500 tot 3 000 K 

Geelachtig wit 

+/- 2 200 K

Professionele 

verlichting: garage, 

werkplaats, sp
ortzaal

Kantoorverlichting: 

kantoren, showrooms

Woonverlichting: 

eetkamer, keuken

Gedempte verlichting: 

sfeerverlichting 

voor slaapkamer, 

woonkamer

>
>
>
>

>
>
>
>

220-250

410-470

700-810

920-1060

lumen

lumen

lumen

lumen

INDICATIE : 

welk vermogen 

kiezen voor 

ledverlichting?

Aantal watt 

klassieke 

gloeilamp

10
=
Aantal watt 

nieuwe 

ledlamp+/-

Een voorbeeld: een klassieke 

gloeilamp van 60W komt 

overeen met een ledlamp van 

7W (700-810 lumen)
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