
Energie uit houtkanten

24-11-16 Trefdag Lokale besturen
Bert De Somviele & Luc Vermeeren



Verwerking houtige biomassa

Luc Vermeeren
Ecopower



Houtige biomassa?

Mogelijk nuttig:

• Twijgjes

• Takken

• Dikke takken / stammetjes 

(bv. diameter > 5 cm)

• Stammen 

(bv. diameter > 12 cm)

Mogelijk storend:

• Bladeren en naalden

• schors

• zand

(55 €/ton)



Eindproducten voor energieproductie

• Chips

• Boschips (38 €/ton) Meestal ter plaatse in bos verchipt

• Chips met schors (43 €/ton) Kan takken, twijgen, bladeren bevatten

• Chips zonder schors (56 €/ton) Meestal afval van zagerijen

• Briketten

• Pellets



Eindproducten voor energieproductie

• Chips

• Briketten

Zonder certificering

ENplus A1, A2

• Pellets

ENplus A1, A2, B

kwaliteit A1 > kwaliteit A2

A1 = kleine huishoudelijke installaties
A2 = grotere installaties (scholen, openbare 
gebouwen,…)
B = industriële toepassingen



Eindproducten voor energie productie

Toegelaten grondstoffen bij ENplus-certificering

 Kwaliteit A1

o Stamhout

o Bijproducten en resten van de houtverwerkende industrie, die niet chemisch behandeld zijn

 Kwaliteit A2

o Zoals kwaliteit A1

o Hele bomen zonder wortels

o Resten uit de bosontginning



Installaties voor energieproductie

 Groot

Bijvoorbeeld > 100 kW vermogen

 Middelgroot

Bijvoorbeeld 50 – 100 kW

 Klein (huishoudelijk)

Pelletkachel of –ketel

Houtkachel

Houtblokken of houtchips

Houtchips of pellets

Pellets
Brandhout of briketten
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Projecten van Ecopower met betrekking tot houtige 
biomassa

• Asse
- omschakeling van een stookolieketel naar een biomassaketel voor 
de gemeentelijke technische dienst
- brandstof: hout uit gemeentelijke onderhoudswerken (chips)
- status: uitgewerkt, klaar voor beslissing door gemeente

• Regionaal Landschap Lage Kempen
- productie van houtbriketten met lokaal geoogst hout van 
houtkanten als grondstof
- status: testen uitgevoerd, vermarkting wordt onderzocht
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Hoe beginnen?

• Inventarisatie van de houtkanten

• Chips/briketten/pellets?  welke installatie?

• Beheerplan houtkanten opstellen 

 via agrobeheergroep, 

lokale landbouwers betrekken bij beheer: streekkennis en 

machines



Voordelen

• Lokale hernieuwbare energie (ev. streekproduct)

• Beter beheerde houtkanten

• Minder klachten van landbouwers

• Stijgende Biodiversiteit 



Project ‘Hout uit het Dijleland’

• Periode: 2015-2017

• Partners: Agrobeheercentrum Eco² (promotor), BOS+ (co-promotor), 

Boerenbond (co-promotor)

• Financier: Provincie Vlaams-Brabant

• Doelstelling: Het opzetten van een korte-keten aanpak voor de productie van 

lokaal hout uit landschapsbeheer voor opwekking van groene energie 

(houtsnippers, briketten)





Andere voorbeeldprojecten

 Malempré (provincie Luxemburg)

• Gemeente met 7000 ha bos + houtkanten op de openbare bermen (432 km)

• Het warmtenet is eigendom van de dorpscoöperatie en de lokale en hernieuwbare 
energie wordt geleverd door een producentencoöperatie

• 45 private en publieke gebouwen uit het dorp aangesloten op lokaal warmtenetwerk van 
1500 meter  vervangt 150.000 liter mazout of 375 ton CO2

 Bocholt (provincie Limburg)

• houtsnippers van lokale houtkanten (100 km, goed voor 165 m³ jaarlijks)  brandstof 
voor de verwarming van een scholencampus



Waar België voorlopig minder dan 1 % van haar energie uit 

biomassa haalt, loopt dat in landen als Finland, Zweden en 

Denemarken op tot 50 à 60 %. 

 Ga ook in jouw gemeente aan de slag met biomassa!



Zijn er nog vragen?



Contact

• Luc Vermeeren – Pellets & Briketten bij Ecopower

luc.vermeeren@ecopower.be

03 294 16 52

0484 23 76 57

• Bert De Somviele – Directeur BOS+

bert.desomviele@bosplus.be

09 264 90 57

0474 27 40 94
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