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Het is dan ook niet voor niets dat shreds
voor veel nieuwe houtketelinitiatieven als
belangrijkste brandstof worden gezien. De
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kans is dus groot dat het exportaandeel de

Hout voor energie in
Nederland in 2016

komende jaren verder zal dalen. Met welke
snelheid dit zal gebeuren is moeilijk te
zeggen, omdat het traject van planvorming tot realisatie van houtketels vaak
een traject van lange adem is. Via de
Probos-biomassaenquête zullen we de

Figuur 4 Afzet van houtige biomassa naar de Nederlandse energiesector in 2016 naar categorie (totaal = 605.000 ton vers, 50% vocht)
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Met dank aan Fons Voncken voor het uitvoeren
van de enquête, de BVOR voor de samenwerking tijdens de gegevensverzameling en
natuurlijk veel dank aan alle bedrijven die hun
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Foto voorblad: Opslag van biomassasnippers van
verschillende kwalteiten. (bron: Martijn Boosten,
Stichting Probos)

In 2016 is er ongeveer 36 PJ aan hernieuwbare energie uit hout geproduceerd. Daarmee had hout een aandeel van bijna 30% in de totale productie
van hernieuwbare energie in Nederland in 2016. Hout is daarmee een zeer
belangrijke hernieuwbare energiebron voor Nederland. In dit Bosbericht
wordt de totale inzet van hout voor energiedoeleinden in het algemeen
beschreven en de markt voor chips en shreds/shrips in 2016 in het
bijzonder.
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Tabel 1 Hoeveelheid in 2016 bij de
bron ingezamelde houtige biomassa
naar categorie (x1.000 ton vers, 50%
vocht).
2016
Chips (incl. chunks)

655

Shreds

516

Zeefoverloop

48

Onbewerkt

16

Totaal

1.235

naaldhout en dus geliefder is voor
energieproductie. Anderzijds zijn de chips
voor het grootste deel afkomstig uit
landschappelijke elementen en die
bestaan voornamelijk uit loofbomen.

Afzet
Van de in 2016 in Nederland geproduceerde hoeveelheid houtige biomassa is
circa 51% in Nederland afgezet en 49% is
geëxporteerd. Van de export is circa 97%

1 Chips zijn houtfracties met een lengte van 5 tot 50
mm.
2 Shreds of shrips zijn grove houtige fracties, vaak
gemaakt van takken, wortels en stronken. Bij de
verwerking worden hamers en klepels gebruikt en
geen messen (zoals bij chippen). Shreds bevatten, als
het materiaal uit de grond komt, nog zeer veel zand en
dat geeft een hoger as-gehalte. De shreds worden
meestal gezeefd om zoveel mogelijk zand te
verwijderen. Shreds zijn niet uniform van grootte en
erg langvezelig.
3 Alle in dit Bosbericht genoemde hoeveelheden zijn
in tonnen vers, oftewel met 50% vocht. Tenzij anders
vermeld.
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1 Chips zijn houtfracties met een lengte van 5 tot 50
mm.
2 Shreds of shrips zijn grove houtige fracties, vaak
gemaakt van takken, wortels en stronken. Bij de
verwerking worden hamers en klepels gebruikt en
geen messen (zoals bij chippen). Shreds bevatten, als
het materiaal uit de grond komt, nog zeer veel zand en
dat geeft een hoger as-gehalte. De shreds worden
meestal gezeefd om zoveel mogelijk zand te
verwijderen. Shreds zijn niet uniform van grootte en
erg langvezelig.
3 Alle in dit Bosbericht genoemde hoeveelheden zijn
in tonnen vers, oftewel met 50% vocht. Tenzij anders
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omgezet. Een gunstige ontwikkeling,

Nederland is hout een zeer belangrijke

omdat dit erop wijst dat er steeds meer

energiebron. Houtige biomassa in de vorm

houtige biomassa lokaal kan worden

van chips en shreds (14%) is samen met

afgezet. De momenteel geëxporteerde

brandhout (37%) voor particuliere

houtige biomassa biedt een aanzienlijk

houtkachels goed voor iets meer dan de

potentieel voor het ontwikkelen van een

Foto voorblad: Opslag van biomassasnippers van
verschillende kwalteiten. (bron: Martijn Boosten,
Stichting Probos)

In 2016 is er ongeveer 36 PJ aan hernieuwbare energie uit hout geproduceerd. Daarmee had hout een aandeel van bijna 30% in de totale productie
van hernieuwbare energie in Nederland in 2016. Hout is daarmee een zeer
belangrijke hernieuwbare energiebron voor Nederland. In dit Bosbericht
wordt de totale inzet van hout voor energiedoeleinden in het algemeen
beschreven en de markt voor chips en shreds/shrips in 2016 in het
bijzonder.

