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Zowat een derde van de klimaatimpact van een
Vlaams gezin is te wijten aan het dak boven hun
hoofd. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen,
mag tegen 2050 geen woning in België met fossiele
brandstoffen worden verwarmd. Dat betekent: zo’n
100.000 huizen per jaar afschakelen vanaf 2021.
Maar je kan ook kleiner beginnen.
WOUTER DE BOER

Investeer in WARMTEPOMP

«We moeten
snel af van gas
en stookolie»

Liefst 90% van onze huizen wordt nog met gas, stookolie of houtkachels verwarmd. «De nodige omschakeling is dus een gigantische opgave», beseft klimaatspecialist Pieter Boussemaere. En
een dure. «Voor België zijn er nog geen berekeningen gemaakt,
maar de Nederlandse overheid zal jaarlijks 2 miljard euro extra
moeten investeren om de volledige energietransitie te maken.
Dat lijkt veel, maar om een idee te geven: het systeem van salariswagens kost de Belgische staat jaarlijks zo’n 4 miljard euro.»
Hoe we dan wel warm de winter doorkomen? Met een warmtepomp, al is die nu nog erg duur: tot 20.000 euro voor een systeem
dat je hele huis verwarmt en je van warm water voorziet. «Het
duurt nu dertig jaar of meer voor je die investering hebt terugverdiend, en da’s vooral de schuld van de overheid, die de benodigde
elektriciteit voor zo’n pomp veel te zwaar belast», stelt Boussemaere. «75 tot 80% van je factuur bestaat uit belastingen, terwijl
elektriciteit dé kern van de klimaatoplossing is. Belast gas of
stookolie, en mensen zullen vanzelf de juiste keuzes maken.»
Via subsidies van de Vlaamse overheid krijg je wel tot 40% van de
aankoopprijs van een warmtepomp pomp terug. Wie de investering nu nog te zwaar vindt, kan bij zijn renovatie of nieuwbouw
wel al wachtbuizen voor de warmtepomp plaatsen. Zo hoef je
over enkele jaren je vloer niet uit te breken. «Kies ook voor vloerverwarming», zegt Boussemaere. «Die vergt veel minder energie
dan radiatoren.» Ben je van plan zonnepanelen te leggen? Leg
er dan meteen tien extra voor je toekomstige warmtepomp.
Een ander alternatief is om je huis aan te sluiten op een warmtenet. «Da’ s een soort collectieve centrale verwarming waarbij
een netwerk van buizen verbonden is met één centrale verwarmingsbron. Bijvoorbeeld een afvalverbrandingsoven of zwembad. Onder meer in Roeselare en Brugge worden sommige wijken
zo al veertig jaar verwarmd.»

Elke inspanning voor niets
als u te veel vliegt
Zo groot is de impact
van een vliegreis
naar Thailand
Zes jaar vlees afzweren?
Met één reisje naar Thailand
is die winst helemaal
ongedaan gemaakt.
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We hebben gewacht tot pagina 55, maar jawel, hier
zijn we ermee: vliegreizen. Het slechte nieuws is
dat de impact ervan op het klimaat niet meteen
zal dalen. Het goede nieuws is dat u toch een
steentje kan bijdragen, zelfs zonder dat
het u geld kost.
BRECHT HERMAN
RETOURTJE
NAAR
THAILAND

2.700 kilo CO2eq

30
JAAR

Zonnepanelen

Vervang ook werkende
KOELKAST na 15 jaar
Een doorsnee gezin heeft 93 elektrische
apparaten in huis, maar slechts vijf ervan zijn
verantwoordelijk voor bijna de helft van je
elektriciteitsverbruik. De vaatwas-, wasmachine en droogkast zijn drie slokoppen, maar
op één en twee staan de koelkast en de diepvriezer. Die draaien dag en nacht, én er is meer
stroom nodig om iets af te koelen dan om iets
op te warmen.Is je koelkast of diepvriezer
vijftien jaar of ouder, vervang ze dan door een
nieuwe, zelfs al werkt de oude nog prima,
adviseert het Vlaamse Energieagentschap.
«De uitstoot die vrijkomt bij de productie van
het nieuwe toestel en de recyclage van het
oude heb je na enkele jaren gecompenseerd
door de veel efficiëntere manier waarop
moderne toestellen werken», zegt Boussemaere, die ook afraadt om een oud toestel naar
de kringloopwinkel te brengen. «Anders blijft
het in roulatie. Recycleren via een recyclagepark of elektroketen is de enige klimaatvriendelijke optie.» Voor kleine toestellen als koffiezetapparaten en mixers geldt die redenering
niet, omdat die maar weinig verbruiken.
Later dit jaar wordt trouwens de schaal voor
energielabels die aan elektrische toestellen
worden toegekend, aangepast. Toestellen die
nu nog een A krijgen, zullen het dan met een
G moeten doen. De huidige toppers met A+++
worden A.

90 kg CO2eq/jaar

2.700 Wattpiek 10 panelen
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bij verwarmde zolder

EURO PER JAAR

700

Eenmalige kosten
€ 4.400

Ons internetgebruik beslaat 2% van de globale
uitstoot van broeikasgassen. Voor wie foto’s of
bestanden in de cloud opslaat, lijken die data
ergens in de lucht te zweven tot je ze weer
downloadt. De realiteit is minder romantisch:
over de hele wereld staan naar schatting drie
miljoen gebouwen vol energieverslindende
servers. Die bewaren alle gegevens die wij naar
de cloud sturen op harde schijven.
Om die supercomputers tegen oververhitting
te beschermen, is afkoeling nodig, en dat vergt
massa’s energie. De techgiganten zijn zich
daarvan bewust. Apple beweert dat al zijn
servers op hernieuwbare energie draaien, bij
Google en Facebook is dat voor de helft het
geval.

Snelle winst voor klein budget
• Waterbesparende douchekop. Zo’n douchekop mengt
water met lucht, waardoor je tot 40% minder water verbruikt,
zonder dat je er veel van merkt. Je koopt er al een vanaf
25 euro. In twee jaar verdien je je investering terug.
• Geen eigen dak? Stap in een energiecoöperatieve.
Je investeert mee in bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak
van een schooltje en geniet mee van de mogelijke winsten
ervan.
• Plaats reflecterende folie achter je radiator. Die weerkaatst de warmte die anders via de muur verloren gaat.
Plaats ook tochtstrips en hang gordijnen.
• Laat een specialist je thermostaat nakijken. Want je
verwarming draait vaak langer of harder dan nodig.

Aandeel in klimaatafdruk
wordt ENKEL GROTER

30
JAAR

EURO PER JAAR

Zonneboiler

90 kg CO2eq/jaar

Eenmalige kosten
€ 4.700

Ledlampen
gebruiken

110
EURO PER JAAR

U kiest zelf
HOE GROEN
uw vliegtuig is

Eenmalige kosten
€ 3.000

Warmtepomp
5kW hybride bij HR-ketel

250
EURO PER JAAR

Isoleren spouwmuur

Eenmalige kosten
€ 4.000

bij verwarmde zolder

700
EURO PER JAAR
Eenmalige kosten
€ 2.100

Zoveel euro
winst (groot
rood getal) boek
je jaarlijks met
deze ingreep.
Berekend door
milieucentraal.nl voor
gemiddelde
hoekwoning
met drie
bewoners.
Uitgangspunt:
HR-combiketel,
geen isolatie en
enkel glas.

HR++ glas
vervanging enkel glas

Ook INTERNET
vergt veel energie

Koelkast
gebruiken
met A+++ label

Isoleren schuin dak

340
EURO PER JAAR
Eenmalige kosten
€ 3.500

De vooruitgang staat natuurlijk niet
stil. «Vliegtuigen uit 2016 zijn bijna
twee keer zo efficiënt als vliegtuigen
uit de jaren 60. Wereldwijd boeken
ze jaarlijks een vooruitgang van
1,3 procent», zegt Sebastian Sterl.
«Het design wordt beter, de aerodynamica ook, er komen zuinigere
motoren en de toestellen worden
efficiënter bestuurd. Eigenlijk zijn
dat vergelijkbare ontwikkelingen
als bij auto’s, maar omdat we meer
reizen, daalt de uitstoot toch niet.
Noch bij auto’s, noch bij vliegtuigen.
De burgerluchtvaartsector heeft
zichzelf tot doel gesteld om tot en
met 2050 jaarlijks twee procent
efficiëntiewinst te boeken. Maar dan
nog zal dat ruimschoots onvoldoende zijn om de uitstoot te beperken.»
Niet ieder vliegtuig is even slecht.
De verschillen tussen de luchtvaartmaatschappijen zijn vrij groot. Op de
website atmosfair.de kunt u voor
heel wat trajecten de CO2-uitstoot
berekenen, en die verschilt sterk van
maatschappij tot maatschappij. Zo
zal je bij een retourtje New York 12
procent minder CO2 uitstoten met

27
JAAR

100 kg CO2eq/jaar
Waterbesparende
douchekop
gebruiken

Delta
Airlines,
dan met
Brussels
Airlines. Richting
Barcelona zijn de
verschillen nog
groter. Ryanair doet het
ruim 30 (!) procent beter
dan Brussels Airlines en een
kwart beter dan Vueling. Enkele minuten zoekwerk leveren
dus niet alleen winst op in uw portefeuille, maar ook voor het klimaat.
Ryanair daarom op een piëdestalletje
plaatsen hoeft niet meteen, want net
doordat het zo veel vluchten inlast en
vaak spotgoedkoop is, veroorzaakt
het in totaal een enorme uitstoot.
Begin vorige maand kreeg de Ierse
maatschappij zelfs de twijfelachtige
eer om deel uit te maken van de top
tien van grootste CO2-uitstoters van
Europa.

Isoleren vloer

Treinen BELAST, vliegtuigen niet

van begane grond

220
EURO PER JAAR
Eenmalige kosten
€ 1.600

Kijk uit voor
‘SJOEMELSTROOM’
Met groene stroom kan je je klimaatimpact met
6 tot 8% laten krimpen. Vier op de tien Vlaamse
gezinnen hebben een groenestroomcontract,
maar zo groen is die elektriciteit niet altijd. «Elk
Europees bedrijf dat hernieuwbare energie opwekt, krijgt een bewijs dat aan andere leveranciers mag worden doorverkocht», weet Boussemaere. «In Noorwegen heeft haast niemand zo’n
contract, want alle stroom is er groen. Met als gevolg dat Noorse energieproducenten hun certificaten verkopen in België en Nederland.»
Onze noorderburen hebben er zelfs een woord
voor: sjoemelstroom. Bij Ecopower, Energie 2030,
Wase Wind en Trevion mag u volgens www.mijngroenestroom.be zeker zijn dat uw geld enkel naar
groene energiebronnen gaat. Engie Electrabel,
Essent en Luminus bengelen helemaal onderaan.

ISOLEER je huis
Om een gemiddelde eengezinswoning zonder
isolatie het hele jaar door aangenaam warm te
houden, heb je 3.300 m³ aardgas nodig. Isoleer
je het goed, dan volstaat 600 m³ – vijf keer minder dus. «Zo bespaar je zo’n 1.300 euro op je
jaarlijkse gasfactuur», zegt Boussemaere.
«Isoleer eerst je dak, daarna je muren, ramen en
vloer.» Op milieucentraal.nl lijst de Nederlandse
overheid op hoeveel welke ingreep je gemiddeld kost en hoe snel je die hebt terugverdiend.
Zowel voor een rijhuis als een (half)open
bebouwing is vloerisolatie de goedkoopste
manier om energie te besparen, maar niet zo
praktisch als je je vloer moet openbreken.
Het grootste verschil maak je met het opvullen
van de ruimte tussen de spouwmuren, de
dubbele buitenmuren die bedoeld waren
om vochtproblemen te voorkomen.
Let wel: niet elk isolatiemateriaal is even
klimaatvriendelijk. Bij de productie van houtvezel — de beste optie — komt zó weinig CO2 vrij
dat het in hooguit twee winters wordt gecompenseerd door het lagere gasgebruik. Reken bij
glaswol op hoogstens drie jaar en bij cellenglas
op elf jaar. «Maar een goed geïsoleerd huis gaat
wel dertig jaar mee», nuanceert Boussemaere.

De luchtvaartindustrie schatte in
2011 dat vluchten van meer dan
1.500 km goed zijn voor 80% van
de CO2-uitstoot van de sector.
Nochtans: hoe langer de vluchten,
hoe efficiënter. «Vanaf een bepaalde afstand zou het interessanter zijn voor het klimaat om het
vliegtuig te nemen in plaats van
de auto. Als je naar Zuid-Frankrijk
wil, is de uitstoot per passagier per
kilometer inderdaad ongeveer
even groot als wanneer al die
mensen die in het vliegtuig passen in hun eentje en met een eigen
auto die afstand zouden afleggen», aldus Sebastian Sterl. «Maar
die vergelijking is onzinnig, want
mensen gaan niet allemaal alleen
rijden en men zou minder ver reizen zonder vliegtuigen. In die vergelijking spreken we dan alleen
over de uitstoot en niet over de
impact van die broeikasgassen,
die op tien kilometer hoogte
groter is dan op zeeniveau.»
Zinniger is om de klimaatimpact
van een citytrip met het gezin

naar Barcelona te berekenen, via
de website ecopassenger.org. Met
vier vliegen leidt tot een CO2-uitstoot die ruim vier keer zo hoog
ligt als met vier in de auto. Vergeleken met de trein is het vliegtuig
maar liefst vijftien keer vervuilender. Je bent weliswaar drie keer
zolang onderweg en betaalt makkelijk een veelvoud. «Luchtvaartmaatschappijen betalen geen taksen op tickets of kerosine. Mochten zij morgen dezelfde taksen
als treinmaatschappijen neertellen, dan zouden de Europese overheden binnen een jaar 43 miljard
euro rijker zijn», verwijst Pieter
Boussemaere naar een publicatie
van Transport & Environment.
«Met die 43 miljard euro kan je
vliegtuigen snel op biobrandstof
laten vliegen.»
Volgens onderzoekers van de
Universiteit Utrecht is er zo’n
10 miljard nodig om tegen 2030
vijf procent van alle vliegtuigbrandstof in de EU te vervangen
door biobrandstof.
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VLIEGREIZEN
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De impact van de vliegsector op de totale klimaatafdruk bedraagt hoop en al vijf procent. Een twintigste, dus. Valt best
mee, niet? Driewerf helaas. «Die vijf procent verdoezelt de
impact van een vliegtrip op iemands persoonlijke klimaatafdruk», zegt klimaatexpert Pieter Boussemaere (VIVES
Hogeschool). «Een retourtje New York veroorzaakt – alle
opwarmingseffecten meegerekend – een uitstoot van zo’n
3 ton CO2-equivalenten. Dat is meer dan de uitstoot van een
gemiddelde Vlaming die een jaar met de wagen rijdt, aankoop
en onderhoud inbegrepen.»
Het aandeel van vliegreizen op de totale impact zal
ook verder toenemen. «In 1970 vlogen er wereldwijd
3.700 commerciële toestellen, in 2017 dik 25.000.
Doordat ook meer mensen in landen als China,
Brazilië en India het vliegtuig gaan nemen, zal het
aantal luchtpassagiers tegen 2036 zeker verdubbeJAAR
len. In 2050 zal de luchtvaartsector minstens
290 kg CO2eq/jaar drie keer zoveel broeikasgassen uitstoten als
vandaag.» Het aandeel in de totale klimaatafFiets gebruiken
druk kan tegen dan zelfs verviervoudigd zijn,
voor afstanden
tot twintig procent, zegt klimaatonderzoeker
tot 7,5 km
Sebastian Sterl (VUB). «Want andere sectoren
zijn in tegenstelling tot de vliegsector sterk
bezig met decarboniseren, waardoor hun
aandeel wel zal afnemen.»

9,3

8,7
JAAR

310 kg CO2eq/jaar
CV-ketel met
hoog rendement
gebruiken

5,9
JAAR

460 kg CO2eq/jaar
Vegetarisch
dieet

Wachten op
WATERSTOF
Er bestaan alternatieve brandstoffen voor kerosine, maar «die zijn nog
heel ver weg», zegt Sebastian Sterl. Er
zijn wel al enkele proefprojecten geweest met biobrandstoffen. In 2012
rondde voor het eerst een straalvliegtuig uit de burgerluchtvaart een
vlucht op biobrandstof af. AltAir, dat
biokerosine uit onder meer gebruikt
frituurvet maakt, sloot al een deal
met een commerciële vliegmaatschappij. «Maar we staan nog veraf
van een wereldwijde doorbraak.
Vraag is of we dat per se moeten willen. De planten die gebruikt worden
om de brandstof te maken, nemen
wel CO2 op, maar bij de verbranding
stoot de motor van het vliegtuig nog
steeds CO2 uit.»
Volgens Pieter Boussemaere dringen
de meeste vormen van biobrandstof
de CO2-uitstoot met hoogstens 60 à
80% terug. «Het is dus geen volwaardig klimaatneutraal alternatief.»
Waar moeten we dan wel ons geld op
inzetten? Sterl twijfelt. «Ik zou voor
elektriciteit en waterstof kiezen.
Elektrisch vliegen is op papier ele-

4,5
JAAR

600 kg CO2eq/jaar
Vloer isoleren

3,4
JAAR
ganter dan
800 kg CO2eq/jaar
biobrandRamen
met
stof, omdat
HR++ glas plaatsen
we stroom klimaatneutraal
Bron: Volkskrant,
kunnen producegebaseerd op cijfers
ren. Veel start-ups
van Milieu Centraal,
Nederlandse
zijn die technologieën
JAAR
gemiddeldes
aan het ontwikkelen,
maar batterijen met vol1.300 kg CO2eq/jaar
doende capaciteit zijn nog
10 zonnepanelen
veraf. Voor waterstof zie ik
op dak plaatsen
ook interessante mogelijkheden. We kunnen elektriciteit uit zon of wind opwekken, en
die opslaan in de vorm van waterstof,
JAAR
om ze voor latere momenten te gebruiken.» Het grote nadeel van water2.000 kg CO2eq/jaar
stof is het lage rendement. «Zestig
Elektrische wagen
procent van de oorspronkelijke energebruiken
gie gaat verloren tijdens de omzettingsprocessen», zegt Boussemaere.
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