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Helemaal los
van het net?
Het kan!
Het lijkt misschien onmogelijk maar met wat goede wil kan
je loskomen van het elektriciteits- én het gasnet. Ludwig
Van Wonterghem uit het West-Vlaamse Kuurne heeft sinds
enige tijd geen aansluiting meer op het elektriciteitsnet en
woont toch heel comfortabel in een doorsneewoning. We
zochten uit hoe hij daarin slaagt. Het is iets om
in de gaten te houden voor iedereen die bekommerd is om
ons klimaat en leefmilieu. Dat het ook financieel een
meevaller is, is een leuke bijkomstigheid.
Bart Vleeschouwers
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udwig Van Wonterghem is een WestVlaamse ondernemer die een bedrijf heeft
dat Rika-pellet- en houtkachels en
Ökofen-pelletketels verkoopt en installeert. Maar
bovenal is Ludwig een enthousiaste aanhanger
van bio-energie. Hij wil consequent zijn ideeën in
de praktijk brengen. Daarom besliste hij een tijdje
geleden samen met zijn vrouw Ann om helemaal
hernieuwbaar te gaan leven. Daartoe bouwde hij
een aangepaste installatie in zijn woning. Het
gaat om een gewoon huis in de rij in het centrum
van Kuurne. Het huis is degelijk geïsoleerd, wat
natuurlijk een eerste noodzaak is. De basis van
alles is een geautomatiseerde pelletketel. Deze
ketel is ook voorzien van een stirlingmotor (zie
foto p. 42) waarmee hij de elektriciteit maakt die
nodig is om gewoon te kunnen leven. (Af)wasmachine, strijkijzer, koelkast, diepvriezer, computer,
grasmachine enzovoort kunnen perfect hun ding
doen, maar misschien niet allemaal tegelijk.
Als de zon schijnt, leveren de zonnepanelen op
het dak het grootste deel van de elektrische ener-
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“Los van het net kan,
tenminste als je wat zuinig
bent met je energie.”
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Ludwig Van Wonterghem is geboren in 1963. Hij studeerde af
als industrieel ingenieur elektromechanica en trok na zijn studies
naar Nigeria waar hij in drie jaar tijd een grote kippenkwekerij
oprichtte die volledig op lokale bronnen werkte.
Terug in België begon hij bij een spuitgieterij, waar hij kennismaakte met het Oostenrijkse bedrijf Ökofen, een producent van
kwaliteitspelletketels. In 2004 besliste hij om als zelfstandige
deze ketels te gaan verkopen. Hij richtte daarvoor het bedrijf
Stroomop op dat gevestigd is in Kuurne. In 2011-2013 bouwde
Stroomop een nieuwe vestiging die optimaal geïsoleerd is en
voorzien van een hele reeks duurzame snufjes zoals muur
verwarming die ook als koeling kan functioneren in de zomer.
In die vestiging worden de bestellingen klaargemaakt en de
installateurs opgeleid. Interessant om te vermelden, is dat
Stroomop niet levert aan particulieren maar alleen werkt met
lokale installateurs.
Ludwig is voorzitter van Propellet.be, de Belgische federatie van
bedrijven die zich bezighouden met pellets, en is lid van het Bioenergieplatform van de Organisatie voor Duurzame Energie van
Vlaanderen (ODE).

zonnepanelen niet opladen. Dat is jammer, maar
je kunt niet alles hebben”, zegt Ludwig.
En hoeveel heeft die hele installatie gekost? “Het
hele energieproductiesysteem kostte iets meer
dan 44.000 euro, zonder btw en plaatsing. Hier zit
dan echt alles in: pelletketel, stirlingmotor, buffervat en zonneboiler, zoutwaterbatterij, zonnepanelen, omvormer en smart pv-meter.”
Voor de duidelijkheid: Ludwig is een handige
klusser die veel zelf gedaan heeft, wat het allemaal
wat goedkoper maakt maar toch, alles tezamen
blijft het een rendabele investering, zeker in een
tijd dat elektriciteit steeds duurder wordt.
Misschien nog dit als uitsmijter: de pellets die
nog moeten worden aangekocht, kosten ongeveer
38 euro per maand. Wie kan er zeggen dat hij
de elektriciteits- en gasrekening kan afsluiten
voor dat bedrag? De meeste mensen betalen een
veelvoud. ->
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Wie is Ludwig Van Wonterghem?
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gie. Voor warm water is er een zonneboiler en een
buffervat, maar ook de pelletketel kan aangesproken worden.
De installatie bevat ook een zoutwaterbatterij die
de momenten kan opvangen wanneer de zon niet
schijnt en als er in de winter weinig licht is maar
ook weinig warmte nodig is.
Met deze batterij kan de familie drie dagen (!)
verder, maar dan moeten ze wel heel zuinig zijn.
Maar tot nu toe hebben ze nog nooit de reserve
uit de batterij volledig nodig gehad.
Kortom, je kunt dus inderdaad volledig los van het
elektriciteitsnet toch normaal leven. Een beetje
zuinig zijn met energie is natuurlijk aangewezen,
maar ook als we gewoon elektriciteit aftappen
van het net is energie-efficiëntie aangewezen.
Om daarnaast ook nog elektrisch te koken, levert
de installatie te weinig vermogen. Daarom hebben Ludwig en Ann een fornuis-ovencombinatie
op hout geplaatst waarop je perfect kunt koken
en bakken. “Ook een elektrische wagen kunnen
we met de capaciteit van de stirlingmotor of de

De batterijen moeten perioden opvangen met minder andere
elektriciteitsproductie.
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Stirlingmotor

De stirlingmotor is een motor die werkt op hete lucht. Het is om
het even wat de bron van die warme lucht is, waardoor de stirlingmotor interessante toepassingen heeft zoals bij de familie
Van Wonterghem. Daar functioneert hij eigenlijk als microwarmtekrachtkoppeling. Het principe van de stirlingmotor is al
heel lang bekend (van 1816) maar heeft nooit echt grote toepassingen gekregen omdat hij moeite heeft met grote vermogens
en onvoldoende kan versnellen. Daardoor is het principe bijvoorbeeld nooit in voertuigen toegepast. Nochtans is het een
van de meest efficiënte motoren.
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Is de uitstoot van fijn stof dan geen probleem? Bij Ludwig Van Wonterghem staat een professionele meetinstallatie en die meet welgeteld 0,0 deeltjes. De uitstoot
aan fijn stof is in zijn installatie gewoon onmeetbaar.
Dat was uiteraard bij oudere installaties wel anders,
maar met de moderne toestellen zit men meestal
onder de detectielimiet.
Los van het net? Het kan inderdaad, in ieder geval al
voor een privéwoning. Maar met een beetje creativiteit lijkt het mogelijk om ook een landbouwbedrijf zo
in te richten dat je eigenlijk zonder elektriciteitsaansluiting verder kunt. De grote hinderpaal is hier misschien nog de benodigde batterijcapaciteit. Een batterij kost momenteel nog erg veel en de technische
resultaten zijn niet altijd even denderend, maar het
valt misschien te proberen voor bedrijven die geen te
hoge energiebehoefte hebben. Wie dit wil onderzoeken, kan best contact opnemen met de energieconsulenten van het Innovatiesteunpunt. n
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In november vorig jaar organiseerde het Biomassaplatform van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) een studiedag waarop gezegd werd dat de
overgang van fossiele naar duurzame energie in Vlaanderen mogelijk is, maar dat dit het best gaat als men
flexibel ingezette bio-energie inschakelt. Anders wordt
het wel erg moeilijk om aan de doelstellingen te voldoen.
Tegelijk maakt de Vlaamse wetgever het bio-energie niet
gemakkelijk. Zo blijft men zich bijvoorbeeld verzetten
tegen grootschalige projecten om met hout en houtafval
elektriciteit op te wekken. In het Vlaams Energieplan
2021-2030 gaat men zelfs uit van een daling van de elektriciteitsproductie uit biomassa. Dit lijkt een beetje raar
omdat bijna overal elders in Europa wel duidelijk wordt
ingezet op bio-energie om aan de Europese normen te
voldoen. Eén uitzondering is er misschien wel: men
rekent in het plan op een lichte stijging van de hoeveelheid elektriciteit uit biogas.
Anderzijds zet het Vlaams regeerakkoord wel in op
warmte uit biomassa, de zogenaamde groene warmte.
Daar valt uiteraard iets voor te zeggen, zeker als men tegelijk de aanleg van warmtenetten gaat stimuleren. Men
heeft ook geleerd uit het verleden toen de zonnepanelen
zodanig zwaar gesubsidieerd werden dat ze eerder als
belegging geïnstalleerd werden dan om groene energie te
produceren. De steun aan projecten wordt nu zo berekend
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dat het rendement verzekerd is maar dat er toch geen
winsten kunnen uit voortkomen. De regering wil ook veel
sneller bijsturen bij veranderingen in de markt.
Deze hele politiek steunt op het principe dat Vlaanderen
maximaal wil inzetten op een recyclage-economie. Alle
‘afval’ moet bij voorkeur gerecycleerd worden waardoor
de verbranding van afval stelselmatig zou moeten afgebouwd worden. Op zich is dit een nobel doel, maar of het
zo gemakkelijk realiseerbaar is blijft de vraag.
Uit de verschillende interventies op de studiedag bleek
dat we in de toekomst een complexe mix van groeneenergiebronnen zullen moeten inzetten om de overgang
van fossiele energie naar hernieuwbare energie mogelijk
te maken. En omdat die overgang tijd nodig heeft, lijkt
het aangewezen om daarbij ook voldoende ruimte te
voorzien voor bio-energie hetzij in (grootschalige) elektriciteitsproductie, warmteproductie of warmtenetten.
Biomassa kan ook een rol spelen om als buffer te dienen
voor periodes dat bijvoorbeeld zon én wind een tijdlang
verstek geven. Biogas kan daarbij gestockeerd worden en
ingezet op momenten dat er te weinig andere energieproductie mogelijk is. Maar ook bij overproductie van
wind- en zonne-energie kan het overschot opgeslagen
worden met nu al bestaande technologie. Vooral opslag
door opwarmen van bepaalde substraten kan interessant zijn. Het principe is echt niet nieuw: denken we
maar aan elektrische accumulatiekachels die ’s nachts
worden opgewarmd op nachttarief en overdag hun
warmte afgeven.
Samengevat komt het erop neer dat bio-energie een rol
kan en moet spelen om de komende jaren de overgang
naar duurzame energie mogelijk te maken. Hout, organisch afval en reststromen uit landbouw en voedings
industrie zullen een rol hebben in dat verhaal. n
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WERKERS in aanneming BV is een geregistreerd
aannemer in natuur- en landschapsonderhoud en
marktleider op vlak van winterdiensten. Uniek aan
onze werking zijn de meer dan 1.000 vennoten die als
zelfstandig landbouwer instaan voor de uitvoering van onze
aannemingsopdrachten.

Functie Je bent actief betrokken bij de uitvoering
van de winteroperaties op Brussels Airport. Samen
met ca. 180 zelfstandigen uit voornamelijk de land- en
tuinbouwsector zorg je ervoor dat de luchthaven 24/7
operationeel kan blijven tijdens winterse omstandigheden. Wij leggen een wervingsreserve aan voor
chauffeurs van winterdienstmachines en voor mensen
die onze teams kunnen aansturen.
Profiel Je bent zelfstandige (in hoofd of bijberoep).
Je kan tijdens de winter flexibel ingeschakeld worden
in 4 ploegen. Je bent vertrouwd met het besturen van
(grotere) landbouw machines OF Je hebt ervaring
met het aansturen van mensen/teams (dispatching).
Je bent bereid tot volgen van aantal dagen opleiding
tijdens de zomer en najaar.
AANBOD Zeer uitdagende opdracht in een unieke
omgeving, combineerbaar met het eigen bedrijf.
Je maakt deel uit van een heel gemotiveerde groep
van zelfstandige operatoren. Je ontvangt een degelijke
vergoeding voor gepresteerde tijd en een wachtvergoeding.

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met ons winterdienst team via
wops.bac@werkers.be

WERKERS.BE
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