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hulp nodig?

➜ Gasreuk
• Sibelga 0800 19 400

➜ Stroomstoring
• Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect openbare verlichting
• Gemeentewegen:
online: www.sibelga.be
of 02 274 40 66 (noodgevallen)
• Gewestwegen:
online: www.fixmystreet.brussels
mobiliteit@gob.brussels
of 0800 94 001

➜ Factuurprobleem
• Eerst navraag doen bij uw
leverancier
• Indien nodig,
Ombudsdienst voor Energie:
02 211 10 60
• Of nog, Brugel: 0800 97 198

➜ Een energieleverancier kiezen
• www.brusim.be
de Brusselse simulator

➜ Een energiepremie aanvragen
• www.leefmilieubrussel.be

➜ Suggesties of opmerkingen?
• redactie@energids.be

Doordachte
investeringen, geheel
in de spirit van Sibelga
Ieder jaar organiseert Sibelga meer dan
300 werven in de hoofdstad. En dat
gaat natuurlijk gepaard met hinder voor
bewoners en weggebruikers. In dit voorwoord willen we alvast onze excuses
aanbieden voor het ongemak en lichten
we meteen ook het nut van deze
werven toe.
Sommige werven dienen om bestaande, verouderde leidingen en
kabels te vervangen. Andere om de gas- en elektriciteitsnetwerken uit te bouwen. Eén ding hebben ze gemeen : ze garanderen de kwaliteit
van de dienstverlening en bereiden ons voor op de toekomst.
Ja maar, zult u zeggen, vandaag is het Sibelga, morgen Vivaqua en overmorgen de MIVB! Niets is minder waar … Want de werven worden op elkaar
afgestemd. Om de overlast tot een minimum te beperken, zijn alle nutsbedrijven namelijk verplicht om in overleg te handelen. De initiatiefnemer van
de werf overlegt met de autoriteiten. Hij raadpleegt ook de andere bedrijven van openbaar nut om te zien of ook zij op die plaats werken moeten
uitvoeren. Zijn ze niet geïnteresseerd? Dan mogen ze daar drie jaar lang geen
werken uitvoeren (afgezien van noodgevallen uiteraard). Onze ploegbaas
Tom De Meersman vertelt er alles over op pagina 6. U ontdekt er voorts
meer over zijn werk en de wettelijke verplichtingen die daarbij komen kijken.
In zekere zin zijn werven dus een noodzakelijk kwaad om u een continue,
kwaliteitsvolle energielevering te waarborgen. Want ‘Energizing the city’,
dat is onze missie!
Het Energids-team

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële problemen en heeft uw leverancier u een
ingebrekestelling gestuurd? Laat het probleem dan
niet verergeren en vraag meteen het statuut van
‘beschermde klant’ aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voorwaarden, wordt het contract met
uw commerciële leverancier geschorst. Sibelga
zal u dan als sociaal leverancier gas en elektriciteit aanleveren, met een vermogensbegrenzer van
2 300 watt (of 4 600 watt op vraag van het
OCMW).

energids.be

herfst 2016

Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:
Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

Normaal tarief

0,1322 €/kWh 0,0225 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag

0,1402 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1062 €/kWh
Tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0719 €/kWh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van augustus 2016 tot en met januari 2017,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

kort nieuws

Brusselaars bekroond
met Belgische Energieen Milieuprijs
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De mensen achter
het schoolproject in
Sint-Joost-ten-Node

Tijdens de 11de editie van de Belgische Energie- en Milieuprijs werden een
tiental projecten bekroond. De prijzen vielen in alle categorieën van de
wedstrijd: burger, privésector, non-profitsector, openbare sector, school/
universiteit, stad/gemeente, reclamebureau …
Bij de winnaars ook de gemeentelijke basisschool van
sint-joost-ten-node. Die ontving een education eco award
voor haar doorgedreven pedagogische project rond water.
Schaarbekenaar Julien Kessler kreeg dan weer op zijn beurt
een eco Citizen award voor zijn passiefhuis dat trouwens al
eens genomineerd werd als Brussels voorbeeldgebouw.
➜ Bekijk alle resultaten op www.eeaward.be
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Ke
tijdens ssler
zijn be
toog

+ 40 %
het cijfer

neW

recordaantal
overstappers
energieleverancier in 2016
Sinds begin dit jaar hebben al 460 000 Belgische huishoudens
een nieuw energiecontract getekend. Dat is bijna 40% meer
dan in dezelfde periode vorig jaar (330 000).
Eenzelfde succes zien we voor gas: 330 000 leverancierswissels
dit jaar, tegenover 233 000 in 2015. Veranderen van leverancier
is heel eenvoudig -de nieuwe leverancier regelt alles- en kan u
bovendien jaarlijks honderden euro’s opleveren.

Nieuwe
meterkast
25x60
Sinds september 2016 is een
nieuw meterkastmodel verplicht
bij nieuwe installaties en grondige
renovaties. Deze vergemakkelijkt
de installatie en de vervanging
van de meters.
Op www.sibelga.be/elektricien vindt
u alle details over deze wijziging die
evenwel niet van toepassing is
op bestaande installaties.
herfst 2016
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tips om
energie
te besparen
in de
Brusselse
non-profit
Iedere Brusselse non-profitorganisatie (ook ‘social-profi t’ genoemd) kan gratis advies
krijgen om energie te besparen.
En daar varen zowel gebruikers
als begunstigden wel bij.
Concreet kan ook uw instelling
kosteloos genieten van gepersonaliseerde begeleiding, seminaries
en werkgroepen.
Deze gratis dienstverlening is het
resultaat van een samenwerking
tussen Leefmilieu Brussel en
de Brusselse Confederatie voor
Social-Profit Ondernemingen
(BCSPO).
➜ Info op www.cbenm-bcspo.be

Meer info:
www.voot.be/
techniquessolaires

Jean Mottlo, verantwoordelijke van de vzw, met
zijn ‘leerlingen’

WorKShoPS VooTSTraaT

Maak zelf uw eigen
thermisch zonnepaneel
De ‘ateliers de la rue Voot’ zijn al jaren een echt instituut in
Sint-Lambrechts-Woluwe. Zo bieden ze onder meer opleidingen aan om
zelf thermische zonnepanelen te maken.
Doel: iedereen aanleren hoe je een installatie maakt die zelf sanitair warm
water produceert.
Praktische info :
• 12 wekelijkse sessies bestaande uit een kort theoretisch deel,
een technisch gedeelte en enkele bezoeken aan bestaande installaties;
• toegankelijk voor volwassenen en zelfs jongeren vanaf 15 jaar;
• mogelijkheid tot deelname aan andere modules rond thermische zonneenergie: ‘Alles weten over zonneboilers’ en ‘Tips & tricks om uw thermische zonneboiler te onderhouden’.

Wanneer wordt uw meterstand opgenomen?
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars voor de opname van de meterstanden. Is uw
gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel in de onderstaande tabel. Na de opname geeft Sibelga de
exacte cijfers van uw verbruik door aan uw energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen.

oktober 2016
meteropnemers
tot uw dienst
Wilt u een nauwkeurige
factuur? En graag ook dat uw
verbruik niet wordt aangerekend op basis van een schatting?
Onthaal onze meteropnemer
dan goed: hij garandeert u
immers een correcte
afrekening.

➜ 1130
➜ 1020
➜ 1120
➜ 1070

Haren
Laken
Neder-Over-Heembeek
Anderlecht (deel 2)

November 2016
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➜ 1190 Vorst
➜ 1070 Anderlecht

(deel 1)

februari 2017
➜ 1210 Sint-Joost-Ten-Node
➜ 1000 Brussel-Centrum

➜ 1180 Ukkel

December 2016
➜ 1060 Sint-Gillis

energids.be

Januari 2017

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

energieaudit
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Infrarood
thermografie
toont het
onzichtbare
Met een thermografische camera kunt u zien waar er warmte ontsnapt uit een gebouw. Vroeger
was de technologie zwaar en duur. Vandaag is zo’n warmtecamera draagbaar en goedkoop.
Kortom, handig om energieverliezen op te sporen.
Uw woning isoleren? Daar hebt u
ongetwijfeld al aan gedacht. Maar
waar te beginnen? En hoe weet
u waar de belangrijkste warmteverliezen voorkomen?
Dat ontdekt u snel met de infrarood
thermografie: een speciale camera
geeft aan de hand van kunstmatige
inkleuring de temperatuur weer van
de gefotografeerde oppervlakten.
Hoe roder de kleur, hoe warmer het
oppervlak. Hoe meer de kleur naar
(donker)blauw neigt, hoe kouder.
En zo ziet u soms hoe op een
gevel goed geïsoleerde zones, die

dus blauw (koud) zouden moeten
kleuren, in realiteit rood (warm)
oplichten. Door een gebrek aan
isolatie, een lek in de raamprofielen
of een koudebrug die warmte laat
ontsnappen.
Thermografie:
nog andere voordelen
Net zoals de medische beeldvorming
maakt deze techniek het onzichtbare zichtbaar. Denk maar aan
een gebrekkige elektrische isolatie
die zorgt voor abnormale opwarming,
een waterlek onder een deklaag,
ingebouwde leidingen, abnormale
wrijving in een machine, enz.

Wanneer thermograferen?
Een thermografie geef t enkel
temperatuurverschillen weer. Dit
verschil moet minstens 10°C bedragen
tussen de binnen- en buitenkant van
het gebouw. Een thermografie is
praktisch gezien dus enkel mogelijk
in de winter.

Tot € 400 premie
De thermografie is een techniek die gebruikt wordt bij een
energieaudit. Die geeft u recht
op een premie van maximum
€ 400. Meer info op de site van
Leefmilieu Brussel.

Een luchtthermografie van uw huis
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet in december 2008 een
luchtthermografie van de stad uitvoeren. U ziet er heel goed welke
daken niet geïsoleerd zijn (in het rood).
Zoek uw dak op www.gis.irisnet.be/bxlheat/
Warmteverlies niet zichtbaar
Zwak warmteverlies
Zeer matig warmteverlies

Matig warmteverlies
Sterk warmteverlies
Zeer sterk warmteverlies
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een man, een beroep

63,3 miljoen
investeringen
in 2015
Sibelga spendeert jaarlijks zo’n
60 tot 65 miljoen euro (herstellingen niet meegerekend) om
haar gas- en elektriciteitsnetten
te moderniseren en ze veiliger,
betrouwbaarder en performanter
te maken. Dat maakt Sibelga
tot de derde grootste recurrente
investeerder in Brussel.

Waarom is er een
werf in mijn straat?
Niemand houdt van werken in zijn buurt. Maar het plaatsen,
herstellen en vervangen van ondergrondse leidingen en kabels is
nu eenmaal noodzakelijk. Sibelga stelt alles in het werk om de
hinder voor buurtbewoners en voorbijgangers tot een minimum te
beperken. Een gesprek met werftoezichter Tom De Meersman.
“Alle buurtbewoners krijgen een
huis-aan-huis folder in de bus met
de begindatum, duur en aard van
de werken. Een brochure licht de
diverse fasen van de werf toe. Die
bevat ook verschillende telefoonnummers waar ze terechtkunnen
met al hun vragen of problemen.
Indien nodig komt de toezichter of
ploegbaas ter plekke om samen met
de bewoners voor een oplossing te
zorgen ”, legt Tom uit.
Aangepaste signalisatie en oog voor
veiligheid zijn eveneens van fun-

energids.be
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damenteel belang. “Op basis van
een vooraf bepaald signalisatieplan
plaatst de aannemer de nodige verkeersborden en eventueel tijdelijke
verkeerslichten. Ook voor voetgangers en fietsers zijn er doorgangen
voorzien langs de werfzone.”
“De diverse aspecten van de werf
worden bovendien doorgenomen
met de gemeentelijke autoriteiten. En ja, af en toe moeten we
onze planning aanpassen aan lokale
evenementen zoals een kermis of
een rommelmarkt.”

Hoe reageren
de buurtbewoners?
“Dat valt doorgaans goed mee.
De meesten maken zich zorgen over
mogelijke hinder en de toegang tot
hun woning. Soms zijn ze bang om
zonder elektriciteit te vallen. Dan
stellen we hen gerust, want we
sluiten de elektriciteit alleen af als
het om een nieuwe aansluiting gaat.
En dan verwittigen we hen uiteraard
op voorhand.”
Hoe vermijden jullie een
opeenvolging van werven?
“Wanneer sleuven worden gegraven vo or het vernieuwen of
verzwaren van het net, neemt ons
studiebureau sowieso eerst contact
op met de andere betrokken bedrijven (MIVB, Proximus, Vivaqua …).
Zo kunnen zij ook onze sleuf gebruiken. Als ze die kans niet grijpen,
mogen ze 3 jaar lang geen werken
uitvoeren op die plaats. Maar bij een
noodgeval, voor een lek of een herstelling, moeten we natuurlijk wel
meteen kunnen ingrijpen.”

verwarmingsketelces
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Verplichte controle is
vooral nuttig!
Sinds 2009 is de regelgeving
in het Brussels Gewest
duidelijk. U moet uw
verwarmingsketel met een
vermogen hoger dan 20 kW
om de 3 jaar (aardgas) of elk
jaar (stookolie) laten controleren. Door een erkend
verwarmingsketeltechnicus,
gespecialiseerd in het keteltype. Serge Kula legt uit
hoe zo’n controle verloopt.

NIET VERGETEN
Verplichte controle
om de 3 jaar voor
aardgas en jaarlijks
voor stookolie!

“We starten met een meting van de
4 verplichte parameters: rendement,
temperatuur van de afvoer, CO2 en
CO. Zo kennen we de beginsituatie”,
zegt Serge.

"Ik heb zelfs ooit een
dode duif gevonden.
Nooit begrepen hoe
die daar is beland!"
“Maar we meten ook andere nuttige
parameters. Het is een eerste indicatie van de staat en de werking van de
verwarmingsketel. Nadien wordt de
ketel geopend om al het stof en ander
vuil dat zich in het toestel bevindt,
te verwijderen. Ik heb zelfs ooit een
dode duif gevonden. Nooit begrepen
hoe die daar is beland!”
De technicus waakt
over uw veiligheid …
“We controleren bepaalde elementen van de ketel die instaan voor de
automatische werking, zoals de
ontstekingselektrode”, gaat Serge
verder. “Of andere elementen, zoals
de sonde die nagaat of de vlam wel
brandt (en die het gas afsluit als
de vlam dooft) of de veiligheidsaquastaat die vermijdt dat de ketel
te warm wordt. Ook de minimale
toevoer van lucht en gas wordt
nagekeken.

Bij een condensatieketel kijken we
hoe het zit met het afvoersysteem
van de condensaten. Op wandmodellen is dat dan de wisselaar. Indien
nodig vervangen we onderdelen. Ten
slotte maken we de schouw schoon
en zetten we alles weer in elkaar.”
… en over uw portemonnee
Een goed onderhouden verwarmingsketel verbruikt en vervuilt minder. Om
de proef op de som te nemen, voert
de technicus opnieuw de metingen uit
die hij al in het begin deed. Vallen de
resultaten niet binnen de wettelijke
normen, dan kan hij sommige elementen nog beter afstellen. Nadien
levert hij een attest af dat verklaart
of de ketel al dan niet conform is aan
de PEB-eisen.

klant 5 maanden de tijd om deze conform te maken. Als technicus geven
wij trouwens ook nog tips voor een
rationeel energiegebruik.”

CO vooral gevaarlijk
in de winter
Een toestel dat slecht is
afgesteld of waarvan de
luchttoevoer of rookafvoer
te wensen overlaat, kan
koolstofmonoxide produceren
en ernstige gezondheidsrisico’s
vormen. Met de periodieke
controle door een technicus
vermijdt u die.

“Alleen een erkend G1- of G2- technicus
kan dit document afleveren. Hiermee
is de klant in regel met het Gewest
en de verzekeringen. Als de verwarmingsketel bij de periodieke controle
niet voldoet aan de normen, krijgt de
herfst 2016		
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uitvergroot

De Brusselse openbare
Wie schakelt het licht aan en uit in de stad?
• Brussel telt 42 leveringsposten met centrale afstandsbediening (CAB)
• elke CAB verzendt een signaal via het elektriciteitsnet
• Elia en Sibelga waken over de signalen via hun dispatching
• 1 impuls ’s avonds = inschakeling / 1 impuls ’s ochtends = doven
gevellamp

30%

lantaarnpaal

67%

19 m

gemiddelde afstand
tussen de lichten
gemiddeld vermogen van een lamp

146 W

aantal verlichte
gemeentewegen

levensduur
van een armatuur

25 jaar

1 553 km
energids.be
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4%

jaarlijks vervangen

levensduur
van een lamp

3 tot 4 jaar
systematische vervanging
om de 3 à 4 jaar naargelang
het soort lamp
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verlichting onder de loep*
Wat zijn de verschillende soorten lampen in Brussel?
andere
(ingebouwd, projectoren)

hanglamp

2%

1%

40 defectmeldingen
per dag bij Sibelga

Gemiddeld vermogen
per inwoner
(gemeenteverlichting)

Gemiddelde hersteltermijn

10 W
Totaal aantal straatlampen

81 563

2 werkdagen

tot 5
werkdagen

voor een hele verlichtingszone voor aparte straatlampen

Verbruik
Totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik in Brussel

1%
Openbare
verlichting

Spaarlampen

95 %
van het
verlichtingsnetwerk in Brussel

* De cijfers vermeld in deze infografiek hebben enkel betrekking op de
openbare verlichting langs gemeentewegen, beheerd door Sibelga.

Hoe een defect
melden?

				

Voor gemeentewegen
• Online op www.sibelga.be > openbare verlichting
• In noodgevallen: 02 274 40 66 (24/7)

99 %

Voor gewestwegen
Lampes
•O
 nline
op www.fixmystreet.brussels
économiques
•m
 obiliteit@gob.brussels of 0800 94 001
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slim besparen

Meer comfort met
performante ramen
Thermische en akoestische isolatie van ramen en raamprofielen verhoogt de levenskwaliteit in huis
en zorgt voor een forse energiebesparing. Alles vervangen is de extreme oplossing, maar er bestaan
alternatieven. Evalueer eerst de bestaande situatie. Plant u werken in de lente? Begin dan best nu
al met de voorbereiding.
“Met de winter voor de deur is het
nu niet het moment om mijn ramen
te laten vervangen,” redeneren
de meesten. Klopt, maar begin er
wel alvast aan te denken. Want
de voorbereiding van zo’n werken
vraagt tijd.
Eerst en vooral moet u een keuze
maken uit het brede assortiment
raamprofielen. Nadien moet u toch
twee of drie bedrijven uitnodigen
om te komen opmeten, wachten
op hun offertes en die vervolgens

energids.be
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vergelijken. Nadat u dan uw bestelling
hebt geplaatst, moet u minstens twee
maanden wachten op de levering,
want raamprofielen worden altijd
op maat gemaakt. De eigenlijke
vervanging zelf is snel gebeurd:
voor een huis is alles op één dag
geplaatst. Maar de herstelling van het
metselwerk en de afwerking van de
plafonnering vraagt tijd.
Wie dergelijke werken wil laten
uitvoeren in de lente, begint er dus
best al in oktober aan.
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Waarom de ramen
vervangen?
Om energie te besparen en vooral
uw comfort te verhogen:
• R
 amen laten 4 tot 5 maal meer
warmte naar buiten ontsnappen
dan gemetselde muren. Een raamprofiel kan op zijn beurt warmte
verliezen door straling of luchtlekken. Om te voorkomen dat de
warmte van uw huis naar buiten
ontsnapt, zijn er twee oplossingen
die hand in hand gaan: superisolerend glas en een raamprofiel met
thermische isolatie. Om lekken
te vermijden is een goed sluitend
raamprofiel met luchtdichte afwerking, pure noodzaak.
• E
 en slecht sluitend raamprofiel zorgt
voor een onaangename, koude
tocht en laat soms regenwater
binnen. Enkel glas is dan weer heel
koud en geeft de sensatie van een
‘ijswand’.
Hoeveel kunt u
besparen?
In de stad maakt beglazing 5% uit
van de wandoppervlakte. Bij nieuwe
profielen en dubbel glas, mag u
jaarlijks rekenen op een minimale
besparing van 221 kWh per m² (in
het Brabantse klimaat).

3 andere
mogelijke
oplossingen

➜H
 et is niet altijd nodig om een raamprofiel
in goede staat te vervangen. Met een andere
beglazing en een kleine aanpassing van het profiel
zit u ook safe. Een pak goedkoper … en herstellingen
hoeven niet meer.
➜V
 ervang dubbel glas dat ouder is dan 15 jaar door een moderne,
veel beter isolerende dubbele beglazing. Minder kostelijk en u
moet de profielen niet vervangen.
➜E
 en extra glazen raamprofiel plaatsen kan zowel aan de
binnen- als de buitenkant. Zoiets verhoogt niet alleen de
thermische en akoestische isolatie, maar u bewaart bovendien
ook de oude raamprofielen. Handig, want die hebben in Brussel
vaak een patrimoniale waarde.
A l s u o p a a r d g a s ve r wa r m t
(ong. € 0,06/kWh), brengt dat
€ 13,3 /m² per jaar op. Uitgaande
van een gemiddelde prijs van € 400
à € 450 (btw inbegrepen) per m²
geplaatste profielen, bedraagt de
terugwintijd 22 jaar (=300/13,3).
Bovendien mag u niet vergeten dat
er premies voor dergelijke werken
bestaan.

Ken uw prioriteiten
Een ding is alvast duidelijk:
als uw dak niet geïsoleerd is,
vergeet dan de raamprofielen op
dit moment. Besteed uw budget
eerst aan dakisolatie. Het is minder duur en zal meer en sneller
opbrengen.

goed om te weten

Premies om ramen
te renoveren
4 Premie B4 voor superisolerend
glas, van € 10 tot € 20 /m²
naargelang uw inkomen.
Meer info op:
www.leefmilieu.brussels
> premies 2016
4 Renovatiepremies van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
onder bepaalde voorwaarden
ook voor raamprofielen.
Alle details op
www.huisvesting.brussels

herfst 2016		

Sibelga

do
ss
ie
r

slim besparen

Profiel in hout

Profiel in aluminium

Raamprofielen: hout,
aluminium, PVC of … een mix?
Hout blijft een goede keuze, zowel
technisch, financieel als ecologisch.
Anderzijds vraagt het wel een
levenslang duur onderhoud. Dat is bij
aluminium en PVC dan weer minder
het geval.
Hout bezit daarentegen wel onvergelijkbare esthetische kwaliteiten.
Meteen de reden waarom PVC hout
imiteert en aluminium er combinaties
mee aangaat. Zo zijn er vandaag heel
goede houtimitaties in PVC verkrijgbaar. Voorts bestaan er ook profielen met aan de buitenkant (geschilderd) aluminium en aan de binnenkant
onbehandeld hout. Daartussen bevindt
zich dan een isolatielaag.
Bij de huidige aluminium profielen
plaatst men tijdens de fabricage
altijd een isolatie tussen de binnenen buitenzijde, omdat het metaal
warmtegeleidend is.

Profiel in PVC

Het belang van glas
Om ramen te kunnen vergelijken is er de U-waarde, de
‘warmtedoorgangscoëfficiënt’. Hoe kleiner dit cijfer, hoe beter
isolerend het materiaal.
U-waarde Temperatuur binnenzijde*
Enkel glas 	

5,8 tot 7,0

-1,8°C

Dubbel glas (oud)   	

2,8 tot 3,0

9,5°C

Superisolerend glas 	

1,0 tot 1,1

15,9°C

0,6

18°C

Driedubbel glas  	

* bij een buitentemperatuur van -10°C en een binnentemperatuur van 20°C

Het is ook mogelijk om diverse reflecterende raamfolies aan te
brengen die ’s zomers de warmte buitenhouden en toch genoeg licht
binnenlaten. In de winter kaatst de folie de warmte van het huis dan
terug naar binnen.
Hou er bij uw keuze rekening mee dat een raam een geheel vormt.
Dit betekent dat alle elementen goed moeten presteren. Het heeft
geen zin driedubbel glas te plaatsen als het raamprofiel een zeef is.
Ook dat moet dus een goede U-waarde hebben.
Ten slotte kunt u eveneens kiezen voor onbreekbaar gelaagd glas
en anti-inbraakprofielen. Zo verhoogt u tegen een lichte meerkost
meteen ook de veiligheid van uw woning.

De prijs van stilte
Woont u in de stad ? Dan is
er uiteraard nog een andere
goede reden om uw ramen te
vervangen: uw geluidscomfort.
Dubbel glas samen met een
stevig, waterdicht raamprofiel
maakt een wereld van verschil.

energids.be

herfst 2016

13

Getuigenis

''Denk aan
kwaliteit, prijs én service!''
Ralph Leonardy is projectverantwoordelijke bij een grote
Belgische leverancier van ramen en raamprofielen.
Hij kent dus als geen ander de noden, trends en voorkeuren.
Uit ervaring weet hij dat klanten zelden rekening houden
met de lange leveringstermijn.

TIP VAN DE KENNER
Vertrouw alleen bedrijven die een technicus ter plaatse sturen om de maten
op te nemen en de kenmerken van het gebouw te onderzoeken.

“Tot en met 2012 bestond er een fiscale stimulans. Voor
vele mensen toch een financieel duwtje in de rug bij
hun projecten” vertelt Ralph. “Het was als het ware een
nivellering naar boven: doordat het budget minder zwaar
woog, focusten de klanten vooral op kwaliteit. Nu die
steunmaatregelen verminderd zijn -alleen de premies
blijven nog over-, speelt de prijs weer een grotere rol.
Helaas verliezen de meesten daarbij wel eens het evenwicht tussen kwaliteit, prijs en service uit het oog.”

Anderzijds beseft haast niemand dat het tot 12 weken
kan duren om de profielen te leveren en te plaatsen.
Iedereen lijkt te vergeten dat het steeds om uniek maatwerk gaat.”

“Iemand zal pas tevreden zijn over een raamprofiel als
het degelijk geplaatst wordt (en goed opgemeten om
te beginnen!) en lang meegaat zonder al te veel onderhoud. Op voorhand geschilderd hout behoeft 10 jaar
geen onderhoud. Een PVC-profiel moet regelmatig afgewassen worden, anders wordt het onuitwisbaar vuil. In
tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen …”
PVC blijft populair
“In het bedrijf waar ik werk, maakt PVC 40 tot 50% van de
bestellingen uit. De rest is gelijk verdeeld tussen hout en
aluminium. Hout wint wel terrein in Brusselse gemeenten
waar de stedenbouwkundige dienst dit materiaal verkiest.
Zowel PVC als aluminium bieden echter uitstekende houtimitaties, die er esthetisch even mooi uitzien.”

© Belisol Oudergem

Complexe vragen
“Welke beglazing? Welke isolatiecoëfficiënt? De mensen
raken er niet langer wijs uit. Wij zijn er om uitleg te geven
en hen te helpen bij hun keuze. Toch verbaast het me
dat vele klanten zelf goed genoeg weten dat je verouderd
dubbel glas best vervangt.
herfst 2016		
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veiligheid troef
Wie bellen?
ga na het verluchten naar buiten.
Voor gasreuk in Brussel:
• bel Sibelga op het gratis nummer
0800 19 400 of bel 112 (dienst
brandweer).
Maar bel alle e n buite n he t
gebouw, ver van de gasreuk!
De interventieteams van Sibelga
b e s c h ik ke n ove r d e n o dig e
ervaring en zijn uitgerust met
toestellen die de gasconcentratie meten, waardoor ze op een
professionele manier kunnen
ingrijpen.

Wat te
doen bij
gasreuk?
Drie maatregelen om toe te
passen in alle omstandigheden:
verlucht (open ramen en deuren), creëer geen ontstekingsbronnen (elektrisch apparaat,
sigaret, …) en verlaat zo snel
mogelijk het gebouw.
Waarom verluchten? Om het gas
naar buiten te laten ontsnappen en
zo de concentratie gas in de lucht te
verminderen. Gas is niet zo ontvlambaar als doorgaans wordt verondersteld. Om het te laten ontbranden is
er een redelijk precieze mix nodig,
meer bepaald een aandeel van
5 tot 15 % gas in de lucht. Door te
verluchten kunt u de gasconcentratie
verlagen tot minder dan 5% en wijkt
het gevaar.
Waarom ont steking sbronnen
vermijden? Om te voorkomen dat
het gas-luchtmengsel ontbrandt.
Druk niet op schakelaars (van licht,
bel of lift), want die produceren
namelijk vonkjes. Eén enkele vonk
volstaat om het gas te doen ontvlammen!

energids.be
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Moet u de meter
sluiten?
ja, als u toegang tot de meter hebt
zonder het licht aan te doen. Maar
meters bevinden zich vaak in de
kelder …
Let altijd op voor handelingen
die u haast automatisch doet!
Een schakelaar gebruiken is er zo
een van.

Waarom evacueren? Toch blijft het
aangeraden het gebouw te evacueren. Men weet namelijk nooit hoeveel
procent gas er nu precies in de lucht
hangt en bovendien kan eender welk
elektrisch toestel (koelkast, thermostaat, deurbel, telefoon) onverwachts
een ontstekingsbron zijn.
Om dit alles aan te tonen, maakte
Sibelga een ‘mindblowing’ demofilmpje. U ziet er hoe snel het gas-luchtmengsel ontvlamt en welke enorme
hoeveelheid energie daarbij vrijkomt.
Enkel als dit gebeurt in een afgesloten ruimte kan dit een explosie
teweegbrengen.

gaS heefT geeN geUr!
ah ja?
In zijn natuurlijke staat heeft aardgas
inderdaad geen geur. Daarom wordt
er een substantie met een nogal kwalijke geur aan toegevoegd, THT (tetrahydrothiofeen). Dit zorgt ervoor dat het
goedje al ruikbaar is bij een gasconcentratie vanaf 1 % in de lucht.

meer weten?
Bekijk ons demofilmpje
op www.sibelga.be/nl/blog
of tik ‘gasreuk’ in
op www.energids.be

helden van de energie
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TriToMaS: DUUrZaaMheiD oP
onverWaChte plaats

Een van de eerste lage
energie-commissariaten
in België
Beeld u een oud gebouw in dat een enorme telefooncentrale van de rTT huisvestte. Zet er een visionaire
korpschef aan het hoofd en u krijgt dit: een gebouw
dat is omgevormd tot een aangenaam, lichtrijk
en energiezuinig commissariaat. Naam? Tritomas,
naar de mooie oranje bloem die ook bekendstaat
als vuurpijl.
In 2009 verneemt de korpschef van de politiezone Ukkel,
Oudergem en Watermaal-Bosvoorde dat Belgacom een oud
RTT-gebouw wil verkopen. Het gaat om een geklasseerd
art-décogebouw, in 1953 opgetrokken door de Brusselse
architect Gaston Brunfaut. Michel Deraemaeker neemt zich
voor er een lage-energiegebouw van te maken om de lokale
zonepolitie in onder te brengen.
VerBrUiK VerWarMiNg geDeelD Door 10
Een enorme uitdaging die een grondige renovatie vergt:
“We hebben het gebouw binnenin geïsoleerd, zonder
de trappenhal te vergeten, en aluminium raamprofielen
met driedubbele beglazing geplaatst”, legt Michel uit.
“Vandaag bedraagt het jaarlijkse verbruik voor verwarming
23 kWh/m² tegenover zo’n 200 kWh/m² bij de start. Een
spectaculaire verbetering waardoor het gebouw in 2012
genomineerd werd voor de wedstrijd ‘Voorbeeldgebouwen’.”
beWonersComfort gegarandeerd
Er werden zonneblinden geïnstalleerd met automatische aansturing in functie van zonlicht en binnentemperatuur. Binnenin
de kantoren geen airconditioning, maar wel een koelsysteem
via koude balken, de trots van de korpschef: “Alles werkt
zonder enige tussenkomst van een warmtepomp.” Om in
een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbehoefte te voorzien,
kwamen er zonnepanelen op het dak. Die leveren jaarlijks
17 000 kWh. Het regenwaterrecuperatiesysteem, verbonden
aan twee reservoirs van elk 15 000 l, dekt 74 % van de nood
aan sanitair water van het commissariaat. De twee andere
platte daken werden omgetoverd tot groendaken.
Kortom, een project dat duidelijk mikt op duurzame
ontwikkeling. Afgewerkt met een carport waaronder de
politiemannen en -vrouwen hun fiets, scooter of elektrische
wagen stallen.

Michel Deraem
aeker,
politiekorpsc
hef
van Ukkel, O
udergem
enWatermaa
l-Bosvoorde.
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Is uw elektriciteitsleverancier echt
groen? Check it!
'greencheck’ is een nieuwe tool waarmee Brusselaars kunnen nagaan of hun energieleverancier wel degelijk
groene energie levert zoals beloofd. Het volstaat om er de laatste jaarfactuur bij te nemen.
➜ Afspraak op www.brugel.be > tik ‘Greencheck’
➜ Geef uw ean-code in (18 cijfers beginnend met 54 144 89)
➜ U ziet het effectieve percentage groene elektriciteit

Verschillende fabrikanten verkopen
douchekoppen die het warmwaterdebiet met 40 à 50 % verminderen. In plaats van 10 tot 18 l/min
stroomt er dan nog maar 5 tot 7 l/min.
Bijnadehelftminderomte
verwarmen, en dus ook de helft
goedkoper. En dat voor hetzelfde
comfort, want het water lijkt even
overvloedig te stromen!

warm water
besparen
= energie
besparen
energids.be
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Geconnecteerde voorwerpen maken steeds meer deel uit van ons dagelijks leven.
Twee webgiganten en andere bedrijven bieden spraakgestuurde assistenten aan die
met u en diverse toestellen communiceren. De klassieke thermostaten hadden al
een eenvoudige vorm van intelligentie. De nieuwe kunnen nu ook zelfstandig leren
en communiceren via smartphone.

© Google

©

Dit accessoire werd speciaal ontwikkeld
om via het dak ventilatielucht af te voeren.
De unieke vorm garandeert een lage luchtweerstand en stimuleert zo de afvoer.
Qua design past de dakdoorvoer bij alle
soorten dakpannen en ook op leien daken.
De inbouw gebeurt niet met een loden
plaat, wel met een universele
dakplaat uit recycleerbaar
polypropyleen.

het ‘slimme’ huis, weldra realiteit?

© Amazon

© Renson

‘Design’ luchtafvoer
compatibel met
alle daken

Bespaar jaarlijks
€ 117 tot € 146
onder de douche!
• een douche = 40 liter
= € 0,2 (water en energie)
• een douche per dag voor 4
personen gedurende een jaar
= 0,2 x 4 x 365 = € 292
• Mogelijke winst:
40 tot 50 % van € 292
= € 117 tot € 146
- aankoopprijs van een spaardouchekop (vanaf € 15)
De rekening is dus snel gemaakt!

Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère - Verantwoordelijke uitgever: Philippe Massart
Hoofdredacteur: Iris Fostiez - Concept, Pre-press & Productie: Dimensions

