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Gas er af
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Duurzaam Groede – wie zijn wij?
Wij inwoners van Groede en omgeving zijn van mening dat alleen door 
actieve deelname van burgers een duurzame samenleving kans van 
slagen heeft. Onze stichting is opgericht in 2014.

Wat is dan duurzaamheid?
Er zijn veel definities in omloop met betrekking tot duurzaamheid. Met de 
definitie die in het verleden door de Verenigde Naties is opgesteld kunnen 
wij nog altijd uit de voeten: duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aan-
sluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomsti-
ge generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Symposia
In de afgelopen jaren hebben we een aantal symposia georganiseerd rond 
de thema’s energie, en voedsel. Ook in 2017 worden symposia georgani-
seerd rondom: 
1. Voedsel en Gezondheid: welvaartsziektes, wat is er aan te doen?
2. De Energietransitie: hoe ziet onze toekomst er uit zonder gas?

Initiatiefnemer en aanjager
Daarnaast zetten wij graag bijeenkomsten op rondom duurzame thema’s 
waarvoor interesse is vanuit onze woongemeenschap. De werkgroep 
duurzaam voedsel is inmiddels uitgegroeid tot een groep mensen waarin 
o.a. ondernemers en producenten van lokaal voedsel elkaar vinden. In de 
afgelopen jaren zijn we daarnaast betrokken geweest bij het opzetten van 
burgerparticipatieprojecten in samenwerking met de Dorpsraad en de 
gemeente Sluis. De stichting is er trots op dat onder haar regie de eerste 
postcoderooscoöperatie in Zeeland is opgericht waarmee in collectief ver-
band zonnepanelen zijn aangeschaft en zonne-energie wordt opgewekt.

Wat bindt ons?
De mensen in onze stichting hebben verschillende maatschappelijke ach-
tergronden. Wat ons bindt is de overtuiging dat de wereld van morgen er 
totaal anders uit zal zien dan onze wereld van vandaag en dat de overgang 
naar een andere energiehuishouding een even grote verandering zal bete-
kenen als de industriële revolutie van 200 jaar geleden. 
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Het programma van 14 november heeft als werktitel “Gas eraf”
De volgorde van onze activiteiten was
a) energiebesparingsmogelijkheden
b) energie opwekkingsmogelijkheden zowel individueel als collectief/

cooperatief
Het is dus logisch ons nu te concentreren op de transitie van gas naar 
electrische energie als bron.
We laten particulieren en bedrijven aan het woord op welke wijze ze stop-
pen met het gebruik van gas. 
Als deze tendens zich voortzet is de vraag of een geïndustrialiseerd land 
als Nederland op een economische en bedrijfszekere manier zijn energie-
behoefte kan dekken met wind en zon alleen en of niet een aanvullende 
schone energie bron noodzakelijk is.

Wij zijn verheugd dat de heer Gijs Zwartsenberg, voorzitter van de stichting 
MSR een presentatie zal geven over de thoriumtechnologie ook wel de 
gesmoltenzoutreactor genoemd. De stichting Thorium MSR werkt nauw 
samen met de onderzoeksgroep van professor Kloosterman aan de TU 
Delft.

Aan de thoriumtechnologie moet wereldwijd nog veel onderzoek worden 
gedaan. Maar het principe is in jaren 60 bewezen en heeft grote voorde-
len boven de huidige reactortechnologie: intrinsieke veiligheid en geringe 
afvalproductie zonder langlevend afval. In een volgend stadium van ont-
wikkeling kan de technologie geschikt worden gemaakt voor het omzetten 
van kernafval in hoogwaardige energie.
De heer Zwartsenberg zal ingaan op het belang van deze potentiele 
energiebron voor het halen van de klimaatdoelstellingen, de technologie, 
het mogelijke ontwikkelingstraject en de grote rol die Nederland hierin kan 
spelen.

Informatie
Op de website van Duurzaam Groede www.duurzaamgroede.nl vindt u 
verdere informatie over onze activiteiten en onze contactgegevens. Wees 
welkom om actief deel te nemen aan onze duurzame doelstellingen!

Namens de bestuursleden van Duurzaam Groede, oktober 2017

Adrie Neufeglise, Bart Groot, Jan Ducaat, Ruud Muusze
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Thorium – een kwestie van je verantwoordelijkheid 
nemen
Ons toekomstige energiesysteem moet schoon, CO2-vrij, duurzaam en be-
taalbaar zijn. Aan deze moeilijke combinatie van eisen kan veel beter worden 
voldaan door het gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren op te nemen 
in de mix. Door een historische toevalligheid verkeert Nederland in de unieke 
positie om deze veelbelovende technologie op een juiste en verantwoorde wij-
ze te ontwikkelen. We hebben in Nederland namelijk niet alleen een vakgroep 
in Delft die zeer enthousiast bezig is met deze technologie, we beschikken met 
de High Flux Reactor in Petten ook over een unieke onderzoeks-infrastructuur. 
Daardoor kunnen we niet alleen veel geld voor onderzoek besparen – de faci-
liteiten zijn er al – de ontwikkeltijd kan er ook nog eens drastisch door worden 
bekort. Gezien de relevantie van een wereldwijde reductie van broeikasgassen, 
dient Nederland zijn verantwoordelijkheid te tonen door dit onderzoek snel te 
starten. Nederlandse onderzoekers hebben hiertoe onlangs het Dutch Initiative 
on Molten Salts (DIMOS) gelanceerd, waarmee zij een haalbaar traject uitzetten.

Vanwaar toch dat enthousiasme over die gesmoltenzoutreactor? Dat heeft 
te maken met een paar feiten en cijfers die even eenvoudig als onvoorstel-
baar zijn. Namelijk dat 1 ton (1000kg) thorium overeenkomt met 82 Petajoule 
primaire energie. Gemakkelijker te begrijpen voor veel mensen is als we dat 
omzetten in elektriciteit (inclusief omzettingsverlies). Dan is het ongeveer de 
hoeveelheid energie die nodig is om een moderne miljoenenstad een jaar te 
laten draaien: 1 gigawattjaar. Alle primaire energie van Nederland in 2015, 2367 
Petajoule, komt overeen met iets minder dan drie kubieke meter thorium.

Gesmoltenzoutreactoren zijn uitstekend in te passen in combinatie met 
sterk wisselende bronnen zoals zon en wind. Eenmaal ontwikkeld, zullen de 
energiekosten ervan laag zijn. Omdat de net als bij zon en wind de marginale 
kosten nihil zullen zijn,  zal het aantrekkelijk zijn om de reactor ook in te zetten 
voor waterstofproductie. Zo kan een robuust en flexibel energiesysteem ont-
staan. Thorium zou in Nederland, maar met name ook wereldwijd, een zeer 
belangrijke bijdrage kunnen leveren CO2-reductie. 

Dankzij de hoge temperatuur is de reactor een aantrekkelijke bron voor in-
dustriële warmte. Juist de industrie zorgt voor veel CO2-uitstoot, en op termijn 
biedt de gesmoltenzoutreactor hier een reëel alternatief waaruit nieuwe, zeer 
schone productiewijzen kunnen ontstaan. 

Schone technologie
Aan de gesmoltenzouttechnologie moet nog veel onderzoek worden gedaan. 
Maar het principe is in jaren 60 bewezen en heeft grote voordelen boven de 
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huidige reactortechnologie. In normale reactoren is de brandstof vast. Deze 
raakt gaandeweg vervuild met splijtingsproducten, en na verloop van tijd is 
het enige dat je er mee kunt doen het uit de reactor halen – ruim voordat alle 
brandstof is opgebruikt. 

In gesmoltenzoutreactoren zijn brandstof en koelmiddel samen één en dat 
biedt grote voordelen:

 � het brandstofmengsel kan te allen tijde in optimale conditie worden ge-
houden, waardoor volledig gebruik van de brandstof mogelijk wordt;

 � problematische splijtingsproducten worden door het zout gebonden en 
kunnen niet ontsnappen;

 � intrinsieke veiligheid: de reactor staat niet onder druk en meltdown is niet 
aan de orde;

 � zeer geringe afvalproductie, zonder langlevend afval;
 � in een volgend stadium van ontwikkeling kan de technologie geschikt 

worden gemaakt voor het omzetten van huidig kernafval in hoogwaardige 
energie.

Nederlands unieke rol
En waarom moet Nederland dit ter hand nemen? Anders dan je misschien 
zou denken, valt van de traditionele vernieuwers op nucleair gebied momen-
teel weinig te verwachten. De V.S. heeft te maken met een toezichthouder die 
in een impasse verkeert als gevolg van politieke twist. Frankrijk hoopt tegen 
beter weten in de rekening betaald te krijgen van het dure onderzoekspro-
gramma naar snelle reactoren. Eigenlijk zijn Nederland en China de enige lan-
den die deze zeer veelbelovende technologie op dit moment naar behoren 
zouden kunnen ontwikkelen. Van die twee beschikt Nederland als enige over 
de noodzakelijke testreactor die geschikt is voor splijtstofbestralingen. Toen 
de Chinese onderzoekers die werken aan een omvangrijk onderzoekspro-
gramma voor gesmoltenzoutreactoren (budget > 250 miljoen dollar) hoorden 
van de experimenten die eerder dit jaar in Petten zijn gestart, volgden direct 
enthousiaste reacties van de Chinese onderzoekers.

Met het verschijnen van het regeerakkoord en de vrijwel gelijktijdig versche-
nen ‘Verkenning van de klimaatdoelen’ van het Planbureau voor de Leef-
omgeving is duidelijk geworden dat ‘Den Haag’ van mening is dat we zonder 
CO2-afvang en –opslag (CCS) de doelstelling van Parijs niet gaan halen. Critici 
wijzen er – terecht – op dat je met CCS nooit klaar bent. Gesmoltenzouttech-
nologie biedt een solide uitweg uit dat dilemma. Wat zouden onze 
kleinkinderen er van vinden als we deze unieke kans laten lopen? 

Gijs Zwartsenberg
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Gas er af in de hoogbouw

1. Waarom het gas er af ?
Wij moeten rekening houden dat in de komende vijf jaar de opbrengst van 
het Groningse gas flink omlaag zal gaan of stop wordt gezet. Er moet dan gas 
worden geïmporteerd. Waarschijnlijk uit Rusland. Bestaande oudere gastoe-
stellen moeten dan worden omgebouwd. In de bestaande hoogbouw met 
individuele verwarming en warmwatervoorziening wordt veelal nog gebruik 
gemaakt van VR gascombiketels. Deze ketels worden niet meer gebouwd en 
ook niet meer geplaatst. Meestal is het advies HR Combiketels plaatsen. Dan 
moeten ook de Rookgasafvoerkanalen (RGA’s) worden vervangen. Zo ook de 
opvang van het condenswater. Die moet veelal worden aangepast omdat HR 
ketels meer condenswater leveren. Kosten tussen de 1000 en 1200 euro per 
appartement.

2. “Full Electric”
Dit is dan het uitgelezen moment om stil te staan bij de aanschaf van nieuw 
materiaal voor koken, verwarming en warmwatervoorziening. Bij een VvE 
in Middelburg is er een pilot met “Full Electric” Het gas is er af ! Er wordt op 
inductie gekookt en er is een elektrische Combiketel geplaatst voor de ver-
warming en de warmwatervoorziening van het appartement. Het verbruik is 
tot nu toe per maand in prijs gelijk aan de gas/elektra prijs. Er wordt dus ook 
geen vastrecht meer voor gas betaald. Het betekent een flinke bijdrage aan 
de transitie van fossiele brandstof naar schone brandstof, zeker als de stroom 
geleverd wordt door een 100 % groene stroom leverancier. Dat worden er 
steeds meer. Delta is er zo een.

3. Postcoderoos
Hierbij is het zeker te overwegen om voor het geheel of een groot deel deel 
te nemen in een zgn: PostcodeRoosCoöperatie (PCR). Gemeenten, provincies 
en ook het rijk zijn zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Wij moeten met 
z’n allen immers 15 % reductie van de CO2 realiseren In 2020 is het streven, 
sterker; dat is afgesproken in de Parijse akkoorden. Op dit moment wordt er 
dan ook druk gelobbyd om deze aanpak ook subsidiabel te maken naast de 
bestaande subsidies op Zonneboilers. Warmtepompen. isolatie en Pelletka-
chels. Allemaal subsidies waar je in de hoogbouw niets mee kan.
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4. Financiën
Het model in Middelburg biedt, vooral financieel, mogelijkheden. De voor-
waarden waren daar: Geen breekwerk. Geen verhoging van de maandelijkse 
bijdrage aan de VvE. Besparing op het niet meer vervangen van de rookgas-
afvoerkanalen. Dit bedrag van € 1000,- per appartement gaat terug naar de 
bewoners in de vorm van een nieuwe groepenkast met krachtstroom aanslui-
ting en een hogere voeding van 3 x 25 A. De aanschafprijs van een elektrische 
Combiketel is gelijk aan een HR Combiketel. Blijft over: Inductie koken. Dit 
wordt al veel gedaan en de prijs is inmiddels betaalbaar. Veel kookwinkels 
hanteren internetprijzen.

5. Voordelen
Het is veiliger, vooral bij het koken. Geen gevaar voor koolmonoxide. Er is geen 
rookgasontwikkeling meer. De RGA’s worden dichtgezet. Ook veiliger. Het 
rendement is 100 %. Er gaat geen warmte meer in de kanalen naar buiten. De 
kosten/baten analyse is optimaal. Alle andere modellen zijn duur, ruimtevre-
ters en vragen (leidingen)breekwerk. De Elektrische ketel is zeer gemakkelijk 
regelbaar en vergt weinig tot geen onderhoud. De ketel is in maatvoering 
gelijk aan een gas-combiketel, zodat alle leidingen voor de verwarming van 
de radiatoren en de warmwatervoorziening in de douche en keuken zonder 
problemen kunnen worden aangesloten. Past ook in de kasten. De druk van 
het warmwater gaat flink omhoog en is ook warmer. Sneller warmwater in de 
keuken en een mooie/grote straal uit de douchekop.

6. In de praktijk
Één appartement is al geheel “Full Electric” aangepast en op het gebouw 
heeft de VvE heeft ook 2 x 44 panelen op de twee platte daken laten installe-
ren. Opbrengst ongeveer 20.000 kWh per jaar. Dit is voor het collectieve ener-
giegebruik: 2 Liften, 4 Hydrofoorpompen, 120 LED armaturen, 2 ventilatoren 
en 8 elektrische deurdrammers. Voor Nieuwhoogbouw zijn nog meer opties, 
zoals Vloerverwarming en Infrarood.

Mar(tin) Aalders i.s.m Maak Onze Regio Duurzamer, 
Middelburg November 2017
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Wat is onze eigen bijdrage aan een schone,  
aardgasvrije toekomst?

Warmtepomp: verwarmen van huis en tapwater!
Een warmtepomp is een apparaat dat energie (warmte) van de ene naar de 
andere plaats kan brengen. Een warmtepomp kan koelen en verwarmen. Met 
een warmtepomp kunnen we op een zeer efficiënte manier met een beetje 
elektrische stroom een grote hoeveelheid warmte produceren. En dat met 
een zeer betrouwbare techniek die al bijna een eeuw bestaat en inmiddels zo 
geperfectioneerd is, dat iedereen die thuis kan toepassen. Nu met subsidie! 
Doordat u geen aardgas meer gebruikt in huis (of bedrijf) kunt u uw aansluiting 
laten afsluiten. De eerste besparing is dan al binnen! Geen vastrecht meer! 
De volgende besparing is dat je minder energie nodig hebt voor verwarmen. 
En in combinatie met zonnepanelen verdient een warmtepomp zichzelf nog 
sneller terug!

Wilt u meer weten? Bel Sam Verstraete       0630 404 744 of EnergieAnders 085 877 1822.

Regeerakkoord Rutte III
 � Nederland gaat een streng klimaatbeleid voeren
 � Ambitieuzer dan “Parijs”: 49% reductie broeikasgassen
 � Klimaatwet en energieakkoord tot 2030

 – Alle vijf kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht
 – Verhoging van de belastingen op energie en afval
 – In 2021 geen nieuwe gebouwen meer op aardgas
 – Jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen ombouwen naar gasvrij
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Wanneer kan ik een warmtepomp plaatsen?

Een warmtepomp voor iedereen!
Iedereen kan een warmtepomp plaatsen als gedeeltelijke of gehele ver-
vanging van een gas- of olieketel! Sterker nog, de Nederlandse overheid 
heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks tienduizenden huizen om te laten 
bouwen en geeft forse subsidie.

Soorten warmtepomp
Er zijn verschillende soorten warmtepomp. Voor het ombouwen van een 
bestaande installatie is meestal de lucht/water warmtepomp de juiste 
keuze. Deze haalt warmte uit de buitenlucht en verwarmt cv-water en/of 
tapwater. De huidige generatie warmtepompen werkt uitermate stil. Zelfs 
als er een ventilator in de warmtewisselaar zit, die de warmte uit de lucht 
verzamelt, is bijna niets te horen.

Warmtepomp voor tapwater
Er zijn speciale warmtepompjes die alleen het verwarmen van het tapwa-
ter verzorgen. Deze werken het hele jaar door, waardoor de cv-ketel in de 
warme maanden helemaal uitgeschakeld kan worden. De warmtewisse-
laar, een vlakke plaat, plaatsen wij achter de zonnepanelen. Hierdoor kan 
het dakoppervlak tweemaal gebruikt worden.

Warmtepomp voor verwarming van het pand
Er zijn ook grotere warmtepompen die het hele huis kunnen verwarmen. 
We komen graag bij u op bezoek om de mogelijkheden met u te bespre-
ken.

Wilt u meer weten? Bel Sam Verstraete       0630 404 744 of EnergieAnders 085 877 1822.
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Vitofocaal ijsopslagsysteem - innovatieve energiebron 
voor brine / water-warmtepompen

Profiteer van deze voordelen
 � Gecombineerde ontwikkeling van de omgevingslucht, de bodem en de zon
 � Bestraling als warmtebron
 � Geen boren - geen milieurisico, zonder goedkeuring
 � Lage bedrijfskosten door hoge COP-waarde van warmtepompen tot 5,0 

(B0 / W35) volgens EN 14511
 � Bijzonder hoge efficiëntie door intelligent warmtebronbeheer en warmte-

pomp met RCD-systeem (koelmiddel Cyle-diagnosesysteem) met elektro-
nische expansieklep (EEV)

 � Eenvoudig te gebruiken Vitotronic-regeling, geïntegreerd in de warmtepomp

Vitofocaal ijsopslagsysteem
Bijzonder innovatief is het gebruik van ijsopslag als energiebron. Dit is een 
cisterne met ingebouwde warmtewisselaars, die wordt begraven in de tuin 
en gevuld met normaal kraanwater. Speciale zonneluchtabsorbers worden 
op het dak van het huis geïnstalleerd, die zowel warmte van de omgevings-
lucht als van de zonnestraling opvangen en deze naar de opslagtank voeren. 
Bovendien neemt de ijsopslag warmte direct van de grond op.
 A  Energie uit zonnestraling 
 B  Energie uit de lucht 
 C  Energie uit de grond 
 1  Zonneluchtabsorber 
 2  IJsopslag 
 3  Warmtebronbeheerder 
 4  Vitocal warmtepomp 
 5  NC-box voor natuurlijke koeling



pagina 11

Gebruik kristallisatie-energie voor verwarming
Als er niet voldoende energie wordt geleverd door de absorbers voor zonne-
lucht, verwijdert de warmtepomp de energie die is opgeslagen in de cisterne 
voor verwarming en productie van warm water. Als de temperatuur in de 
stortbak tot het vriespunt daalt, wordt de ijsvorming van het water gebruikt 
voor verdere energieproductie - vandaar de naam ijsopslag. De overgang van 
water naar ijs geeft zoveel kristallisatie-energie vrij als je nodig hebt voor het 
omgekeerde proces - ontdooien. Met de typische grootte van de ijsopslag 
van tien kubieke meter waterinhoud voor eengezinswoningen komt dit over-
een met de energie-inhoud van ongeveer 120 liter stookolie. Echter, tijdens 
het stoken van olie voor warmteproductie is volledig verbruikt, het waterge-
halte van de ijsopslag door regeneratie met energie van de zon en de lucht is 
bijna onbeperkt als een warmtebron beschikbaar.

Pakketoplossingen voor eenvoudige installatie
Als producent van warmtepompen biedt Viessmann exclusief het innovatieve 
Vitofriocal ijsopslagsysteem. Op dit moment hebben warmtepompen met 
een nominaal vermogen van 6,0 tot 17,2 kW verschillende gestandaardi-
seerde systeempakketten beschikbaar die het veel eenvoudiger maken om 
componenten te plannen en te bestellen. De pakketten omvatten de ijsop-
slag met ingebouwde warmtewisselaars, de zonneluchtabsorbeerder met 
een montagesysteem voor rooftops en het warmteoverdrachtsmedium voor 
het primaire circuit. Voor grotere objecten met een hogere warmtebehoefte is 
een projectgerelateerd ontwerp van de ijsopslag en zonneluchtabsorbeerder 
vereist. Viessmann biedt hier passende ondersteuning.

Exact gecoördineerde systeemcomponenten
Voor elke capaciteitsmaat worden de systeempakketten zo gekozen dat de 
beschikbare warmtebronnen buitenlucht, zonne-energie en geothermische 
energie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Alle componenten zijn perfect 
op elkaar afgestemd. Dit zorgt ervoor dat de warmtepomp efficiënt werkt, 
ongeacht de beschikbare warmtebron, zonne-luchtabsorbeerder of ijsopslag.

Geen wettelijke goedkeuringen vereist
Nog een voordeel van het Vitofriocal ijsopslagsysteem: het gebruikelijke 
complexe boren om aardwarmte af te tappen uit de diepte, of uitgebreide 
grondwerken zoals vereist voor het grootschalig leggen van grondcollectoren, 
zijn niet noodzakelijk voor ijsopslag. Er zijn geen wettelijke goedkeuringen 
nodig omdat de opslag van ijs niet essentieel is voor het grondwater.

Meer info: Enno Belderok  
Adres: Neringweg 2, 4501 PB Oostburg, Telefoon: 0117 452 261
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De voordelen van een pelletkachel, en eventuele nadelen

Stoken met de pelletkachel biedt zeer veel voordelen, zowel tegenover aard-
gas en olie als tegenover hout. Hoewel er eigenlijk geen nadelen zijn, willen 
wij u eerlijkheidshalve ook op de mogelijke nadelen wijzen.

De voordelen tegenover de centrale verwarming/aardgas
 � Flinke besparing tot 50% is mogelijk (afhankelijk van uw woning, gekozen 

kachel, gebruik, etc). U heeft de aanschaf van de kachel binnen een paar 
jaar terugverdiend. Na gemiddeld 3 jaar zult u jaarlijks een behoorlijke som 
geld besparen.

 � Veel gezelliger, een sfeervol vuur en toch volledig elektrisch geregeld. De 
stroomafname is overigens zeer gering. Een pelletkachel verbruikt minder 
electriciteit dan een cv-ketel.

 � De meeste kachels zijn programmeerbaar, zo is het mogelijk om een 
week- of dag programma in te stellen. Sommige kachels zijn zelfs via een 
sms in en uit te schakelen, zo komt u dus altijd in een woning die voorver-
warmd is.

 � Met een pelletkachel stook je CO2-neutraal, daarnaast is er veel minder 
CO2 uitstoot (ongeveer 10x minder!) als met de centrale verwarming.

 � Installatie is redelijk eenvoudig. U heeft geen gemetselde schoorsteen 
nodig. De kachel voert de lucht af via dunwandige stalen buizen met een 
diameter van slechts 80mm. 
Let wel op; er is veel know how voor nodig om dit goed te laten functioneren omdat iedere situatie, 
kachel en rookkanaal anders is. Koop daarom uitsluitend bij de pelletkachel!-specialist, dit scheelt 
een hoop frustratie. Zelf installeren wordt sowieso afgeraden, je hebt dan ook geen garantie.

De voordelen tegenover hout stoken
 � Geen zwaar werk zoals hout vervoeren, zagen, kloven, opslaan, bijvullen 

etc. Daarbij zijn zakken pellets ook veiliger dan het “regelen van hout”, aan-
gezien het zagen en kloven niet geheel ongevaarlijk is.

 � Volledig automatisch geregeld, u stelt het in zoals u wilt en de pelletkachel 
levert de gevraagde warmte. Voorbeeld; u wilt het in uw ruimte toch liever 
een graadje hoger hebben, u zet via het display of de afstandbediening, de 
kachel een graadje hoger en de pelletkachel zorgt daarvoor. Ook is er bij 
sommige modellen een optie om dit via de kamerthermostaat te regelen.

 � Hoog rendement zorgt voor voordelig stoken.
 � Lange tijd continu aaneen stoken zonder steeds hoeven bij te vullen. Bij 

een houtkachel moet men zeer frequent houtblokken bijvullen (bent u hier 
te laat mee dan gaat de kachel langzaam uit en moet u hem weer op gang 
zien te krijgen). In de pelletkachel werkt het anders, hierin zit een groot 
reservoir met pellets waarmee meerdere tientallen uren aaneen gestookt 
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kan worden. Afhankelijk van de gewenste warmte komt dit vaak neer op 
één tot meerdere dagen stoken voordat men weer bij hoeft te vullen. Dit is 
een enorm voordeel tegenover hout.

 � Makkelijke bediening, aan te sluiten en in te stellen.
 � U heeft geen hoge schoorsteen of schouw nodig want de kachel is niet 

afhankelijk van de trek. Een ventilator blaast de verbrandingslucht onder 
druk naar buiten. De pijp hoeft (vanwege schone verbranding) niet tot 
boven het huis. Buiten is een pijp van zo’n 2 meter hoogte voldoende om 
perfect te functioneren. In sommige gevallen kan dit ook korter. Vraag naar 
de mogelijkheden.

 � Schonere lucht binnen en buitenshuis. Een houtkachel kan erg stinken 
(zelfs in de kamer, met veel fijnstof, wat erg ongezond is), maar daar heeft 
u met een pelletkachel geen last van. Buitenshuis ruik je geen stinkende 
walmen die houtkachels wel hebben.

 � Altijd een optimale verbranding, zonder daarvoor iets te hoeven doen. 
De pelletkachel regelt dit automatisch via de in de kachel aanwezige 
computer. Sommige modellen kunnen zelfs automatisch de parameters 
aanpassen naar de omstandigheden, zoals gebruikte pellets, rookkanaal, 
etc. Hierdoor is de verbranding altijd optimaal. 

 � Door het hoge rendement en de optimale verbranding is de kachelpijp 
veel koeler dan bij een houtkachel. De warmte blijft in huis en gaat niet 
via de pijp naar buiten. De dubbelwandige geïsoleerde pijpen zijn zelfs 
handwarm.

 � De kans op koolmonoxide vergiftiging is bij pelletkachels nihil. Ook heeft de 
kachel meerdere veiligheids instellingen en controlepunten. Verwarmen 
met de pelletkachel is dus volkomen veilig!

 � Slechts 0,5% as. U hoeft maar eens in de week of weken de aslade te le-
gen. Bij houtkachels is dit meestal dagelijks. Overigens kunt u de verkregen 
as goed in uw tuin deponeren, bijvoorbeeld op het gras en in het planten 
perk. Dit zorgt voor een goede vruchtbare aarde. Wij hebben ook een 
gemakkelijke speciale as-stofzuiger te koop.

 � U kunt met een pelletkachel normaliter geen schoorsteenbrand hebben. U 
kunt dus altijd met een gerust hart van huis gaan. Belangrijk is het wel om 
jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren.

 Algemene voordelen voor het stoken met pellets:
 � Met pellets bent u niet afhankelijk van prijsschommelingen door eco-

nomische of politieke veranderingen. Er zijn honderden pelletsfabrieken in 
Europa en er zal altijd voldoende bos aanwezig zijn. Ook wordt er, om in de 
toekomst zeker te zijn van voldoende hout, volop bos aangeplant in Euro-
pa. Er is op dit moment zelfs meer bos in Duitsland dan 200 jaar geleden. 
Hoewel pellets puur uit schoon afvalhout en zaagsel wordt gefabriceerd is 
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er dus altijd ruim voldoende aanwezig.
 � De prijzen van pellets zijn al jarenlang erg stabiel en zullen nooit zo hard 

stijgen als de prijzen van gas en olie, aangezien deze steeds schaarser 
worden.

 � Houtpellets zijn gemakkelijk op te slaan, bijvoorbeeld in een kelder of 
schuur tegen een muur. De hoeveelheid lucht tussen pellets is zeer gering 
en veel kleiner dan bij houtopslag.

 � Houtpellets zijn altijd klaar voor gebruik, vanwege het lage vochtgehalte.

Nadelen van de pelletkachel
Hoewel de pelletkachel zeer veel voordelen heeft, zijn er ook kleine nadelen, 
die we toch willen benoemen. Echter als je goed kijkt dan zijn het niet echte 
nadelen, en vallen die in het niet bij de vele voordelen.

 � De pelletkachel heeft stroom nodig (weliswaar weinig). Een houtkachel 
heeft geen stroom nodig. Toch zult u ten opzichte van aardgas tevens op 
uw energierekening besparen aangezien de stroomafname van een pel-
letkachel lager is dan van een aardgas cvketel.

 � Een pelletkachel heeft enig onderhoud nodig, want je hebt immers met 
houtverbranding te maken. Dit houdt in; 
a) minstens eens in de week de haard stofzuigen (met een speciale pelle-

tas-stofzuiger die wij leveren, is dat zeer gemakkelijk en snel te doen).
b) eens in de paar maanden het T-stuk achter de kachel legen. 
c) groter periodiek onderhoud, dit wordt eens per jaar door ons uitgevoerd. 

Hierbij wordt de kachel volledig 
gereinigd en nagekeken. U kunt 
dit eventueel ook zelf doen, maar 
het is een flinke klus wil je dit goed 
doen.

 
Pelletcenter Zeeland  
Adres: Neringweg 2, 4501 PB Oostburg
Telefoon: 0117 452 261



De eerste postcoderoos coöperatie in Zeeland is ooit gerealiseerd door 
Duurzaam Groede, verdere realisatie van postcoderoos coöperaties worden 
verzorgd door Maak Onze Regio Duurzamer.

Laat de postcoderoos (coöperatie) maar opbloeien in 
Zeeland

Geen dak, wel zonnepanelen
Wil je graag verduurzamen maar is je dak niet geschikt voor zonnepanelen? Dan 
is deelnemen in een lokale energiecoöperatie dé oplossing. Op die manier doe 
je echt iets om onze planeet een stukje duurzamer te maken. En nog beter: je 
bespaart direct op je energierekening.

Hoe werkt het 
Om te stimuleren dat burgers zelf meer doen om duurzame energie op 
te wekken is een financieel aantrekkelijke regeling bedacht. De ‘Regeling 
Verlaagd Tarief’, beter bekend als de Postcoderegeling. Met deze regeling 
moedigt de overheid burgers aan om zelf energie op te wekken. Huishou-
dens en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting kunnen deelnemen in 
zonne-energie op een dak in de buurt. In ruil voor die investering in duurzame 
energie betaal je géén energiebelasting meer. En daarmee bespaar je 2/3 van 
de prijs per kWh. Het energiebedrijf verrekent dit jaarlijks op de energiereke-
ning. Dit levert jaarlijks een rendement van ongeveer 5%, 15 jaar lang!

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor particulieren en kleine bedrijven die zelf geen 
geschikt dak hebben. 

Wat kost het?
Je bepaalt zelf hoeveel je wilt investeren. Dat kan al vanaf één certificaat. Eén 
certificaat kost ongeveer € 315.-- en staat gelijk aan een jaaropbrengst voor 
ongeveer 245 kWh ( hang af van de paneelkeuze). Een gemiddeld huishou-
den verbruikt ongeveer 3.500 kWh ( ongeveer 14 certificaten).

Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen moet je aan een paar voorwaarden voldoen:

 � Wonen binnen een bepaald postcodegebied. 
 � Je hebt nu een huisaansluiting of een klein zakelijke aansluiting. 
 � Om gebruik te kunnen maken van de regeling is lidmaatschap van een 

coöperatie vereist. De leden van de coöperatie zijn samen eigenaar van de 
zonnepaneleninstallatie. 

Interesse? 
Ga naar de website www.maakonzeregioduurzamer.nl 
voor meer informatie en kijk of jouw postcodegebied al 
meedoet.


