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Energie is duur, energiebesparing interessant voor beurs
en milieu. Soms kunnen eenvoudige ingrepen een ge-
bouw verduurzamen en veraangenamen. Die belichten
we in deze serie. Aflevering 3: de HRe-ketel. Hoe werkt
deze en voor wie is dit systeem interessant?

hete cylinder

Bij stroomproductie komt
warmte vrij. Die kun je door de
schoorsteen laten wegglippen.
Slimmer is het deze warmte te
benutten. Ziedaar het principe
van de micro-wkk (warmte-
krachtkoppeling), veelal aange-
duid als HRe-ketel. In ruim vijf-
tienhonderd huishoudens draai-
en inmiddels HRe-ketels, veelal
nog in proefopstelling. De ont-
wikkeling ervan is niet eenvou-
dig en in ieder geval zo kostbaar
dat er nog veel subsidie nodig is
om de ketels geplaatst te krijgen.
Warmtekrachtkoppeling is wel
gangbaar in elektriciteitscentra-
les en bij grote industrieën die
behoefte hebben aan zowel
stroom als warmte. De helft van
de elektriciteit in ons land wordt
zo opgewekt. Het ontbreken van
subsidies maakt het voor bedrij-
ven steeds moeilijker die grote
installaties rendabel te laten
draaien.

De HRe-ketel die de Nederlandse
fabrikant Remeha heeft ontwik-
keld, lijkt een betere toekomst
tegemoet te gaan. De fabrikant
denkt de ketel binnen enkele
jaren aan te kunnen bieden
zonder dat er subsidie aan te pas
komt. Andere fabrikanten zijn
nog terughoudend, maar zullen
zich ongetwijfeld eens melden.
Bij de start van de - inmiddels
mislukte - proef van Eneco op
Ameland voorspelde Hans Over-
diep van Gasterra dat er alleen
in Nederland al plaats is voor
een miljoen HRe-ketels. Die boot
wil je als marktpartij niet mis-
sen.

Huishoudens worden stroom-
producenten. De ketel van Re-
meha produceert op volle toeren
1000 kilowatt. Dat is voldoende
om de helft tot driekwart van
het eigen stroomverbruik te
dekken. Wie te veel stroom
produceert, kan dit verkopen
aan het energiebedrijf. Er zijn
proeven gaande, onder meer in
Hoogkerk, waarbij huizen zoda-
nig aan elkaar zijn geschakeld,
dat overtollige stroom niet meer
verkocht hoeft te worden. Bij
voorbeeld door op piekmomen-
ten de wasmachines te laten
draaien en die juist uit te zetten
wanneer er een te laag stroom-
aanbod is. Thuisproductie is
goed voor het milieu. Het net-
verlies is door de korte afstand
te verwaarlozen. Onderweg van
de grote elektriciteitscentrale tot
aan huis gaat gemiddeld 5 pro-
cent van de elektriciteit verlo-
ren.

Voor nieuwe, goed geïsoleerde
huizen is de HRe-installatie niet
rendabel. Daarvoor is de warm-
tevraag te laag. Volgens bereke-
ningen van Remeha zelf is een
installatie interessant vanaf een
gasverbruik van 1600 tot 3200
kuub per jaar. Zo komt vooral
het oudere woningbestand in
beeld. Voorwaarde is de aanwe-
zigheid van een bijkeuken of een
stevige zolder. De huidige gene-
ratie HRe-ketels is nogal zwaar
(133 kilo), en kan trillingen ver-
oorzaken. Woningcorporaties
kunnen hun bezit mooi vergroe-
nen door gewone cv-ketels te
vervangen door HRe-ketels. Per
woning loopt de CO2-uitstoot
per jaar terug van 5 naar 4 ton.
Mooie bijkomstigheid is de
besparing op de energienota.
Volgens de fabrikant is het voor-
deel €329 tot €485. Het wachten
is op een lagere aanschafprijs.
Die ligt nu nog rond de €10.000.

Onder meer Remeha heeft voor
zijn HRe-ketel de Stirlingmotor
uit 1816 van stal gehaald voor
toepassing in kleine installaties.
De motor kent twee comparti-
menten met een gas, vaak heli-
um, die zijn gescheiden door
een zuiger. De werking is geba-
seerd op de wetenschap dat gas
uitzet bij verhitting en krimpt
bij afkoeling. Door de ene kant
te verwarmen en de andere
tegelijkertijd af te koelen, komt
de zuiger in beweging. Het pro-
ces herhaalt zich circa vijftig
maal per seconde. De beweging
van de zuiger kan via inductie
worden omgezet in stroom. Een
proces dat zich laat vergelijken
met een fietsdynamo. Koud
water onttrekt de warmte aan
het warme gas in de cilinder.
Het opgewarmde water is te
gebruiken voor verwarming van
de woning of als tapwater.

Zorgen over de veiligheid van
arbeiders was voor de Schotse
predikant Robert Stirling (1790-
1878) reden om te zoeken naar
een alternatief voor de stoom-
machine. Door de slechte kwali-
teit van het staal spatten in het
begin van de negentiende eeuw
veel stoommachines bij te grote
druk uiteen, met ernstige gevol-
gen voor het personeel. Stirling
ontwikkelde in 1816 de hete-
lucht-motor, die met een veel
lagere druk en temperaturen
werkte. Zijn vinding raakte min
of meer buiten beeld door de
ontwikkeling van verbeterde
stoommachines en de opkomst
van de elektrische motor. Frits
Philips heeft in de jaren dertig
van de vorige eeuw tevergeefs
geprobeerd de Stirlingmotor
geschikt te maken voor auto’s
en bussen. Bijna twee eeuwen na
de vondst krijgt de motor via
HRe toch weer een toepassing.
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Meer over de HRe-ketel:
http://www.youtube.com/watch?v=uqO72MznuCc

http://www.youtube.com/watch?v=uqO72MznuCc

