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ACTUEEL

KRITIEK OP
OVERHEIDSBELEID

an de duurzame e ne rg ie in Nederland wordt een
kwart opgewekt door middel van biomassa. Hout
neemt hierin een belangrijke plaats in. Inmiddels
zijn er in Nederland verschillende grote centrales
die stoken ol bijstoken op dit klimaatneutrale
product. Vorig jaar zijn er weer twee grote energiecentrales bij gekomen, in Hengelo en Alkmaar, die beide
draaien op alvalhout. Maar er duiken ste eds meer
initiatieven op om ook op kleinere schaal gebruik te
maken van 'groen' hout.

GROENE MOTOR
Tijd en s de ve rb ra nd ing va n ho ut ko mt we liswaa r

C02 vrij, maa r dit is in het gr oeiproce s door de
boom uit de at mosfe e r opgenome n. Daar bij
kunnen bomen weer worden aange plant en zo is

de cirkel rond . Het resu ltaat is ne ut raa l en dit
ma akt hout als 'groene motor' steeds interessanter. We liswaar is de e nergieop brengst per
volume uit hout lag e r dan die uit bijvoo rbeeld
gas e n olie, maa r inmidde ls zijn er en erqielnstallati es ont worpe n die een re ndeme nt t ot boven

de 100 procent (I) leve ren.
O m dit indrukwek kende resultaat te kunnen behalen is e r vaa k spra ke van e en zogenaamde
wa rmtekra c htko p pe ling (wkk). H ier bij wordt

me t de wa rmte die vrijkomt bij het verbrande n
van het hout met e en dyna mo e lektricite it opg ewe kt. Hierd oor ka n een vee l hog er rend em en t
ge haal d worde n. Daarm ee is hout als e ne rgiebro n voor wa rmte en elek tricite it oo k voo r tuinde rs, vee fokke rs, kor tom het midd en- e n kle inbe drijf, intere ssant gewor den. We l moet aange te kend worde n dat de subsidie van de ove rhe id,
Stimulering Duurz ame Energieproducti e (SDE),
hie rin een grote rol speelt.
De Ned erl and se ove rhe id he eft zichzelf als doel
ge steld dat in het jaa r 2020200 PetaJ oule (PJ)
aan energie door biomassa gel everd gaa t wo rde n. Een jaar geleden zijn het Bossc hap en he t
Platform Hout met het ministeri e van Landbouw,
Natuur en Voedselkwalite it overe enge kome n
dat he t aa nde el van de houtsect or daa rin 3 2 PJ
zal bedrage n. Uit onde rzoe k is gebleken dat dit
haa lbaar moet zijn en er zijn gr ote stappen in de
juiste richting gezet.

GOEDE INITIATIEVEN Een mooi voorbe eld van
een 100 pro cent rendementkete l is de houtgestoo kte wkk bij pa prikak we ke r Vink-Sion in het
Fries e Be et gum . De co nde nsati ewa rmte van de
wate rdamp geeft een warmte boven op de
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wa rmte van de ver branding ze lf. Zo komt men
uit op ee n re nde ment van ze lfs meer dan 100
pr ocent. Bij hout kan de wi nst uit c ondensati e-

warmt e in t heorie nog veel gro te r zijn, moge lijk
3 0 procent, maa r het lat e n con de nseren van de
rookgas se n van een houtk et el was aanvan ke lijk
moeilij k te r ealiseren. Dankz ij een nie uwe techniek uit Zw eden is dit nu wel mogel ijk gewo r den.

De ach t hectare gro te pa pr ika kwe ke rij VinkSion beschikt over een verwarmingssysteem
met zo' n nieuwe rookgasc ondensor.lngen ieurs-

bureau HoSt en lmtech-Vonk bouwden hier de

[I

~

ee rste bio-wkk in Ned erl an d met een rendeme nt van 110 procent.

Bij on ze zuiderbure n, net over de grens bij
Antwer pe n, nam de wooncorporatie Zonnige

Kempen e ind vorig jaar een houtgesto okte ver wa rmings ket el in ge bruik. De op hout pelle ts - dit
zijn korrels van geperste houtvez e ls - ge stookte
ke tel le ve rt 10 0 kilowatt aa n wa rmte e n ver wa rmt hie rmee 2 6 ee nge zinswoningen in het
Belg isc he Grobbendo nk. Dat de co rporatie
e nige twijfels heeft e n het ze kere voor he t o nze ker e neemt blijkt we l uit de ' bac k-up' va n een
200 kW HR-gas ke tel. Die moe t de warmteleve ring gara nderen wa nneer de houtk e tel moc ht
uitvallen, om wat voo r reden dan ook .
Ee n derde voorbeel d is Vuurzaa m, een init iat ief
va n gro e nve rwe rker Bruins & Kwast, en ergiebe dr ijf C ogas en Twe nte Milieu . Vuurzaam
bou wt e n onde rhoudt een ce ntra le op locat ie
(da t kan een zwe mbad, een bejaa rdente huis of
e e n woonblok zijn) e n finan cier t da t ze lf. De afneme rs van de warmte e n de stroom beta len
voo r het e nergieve rb ruik en krijgen daar groene
warmte e n stroom voor terug. Er is ge zorgd voo r
een logist ie k net we rk dat hou tafval en snoei hout
op haalt en naar de ve rbrandingsi nsta llaties
bre ngt.

SUNMACHINE

Er zij n verschillende lever an-

cie rs e n pro duc e nten die kle ine op hout gesto okte energ iecentrales op de mark t bre nge n.
Hilco de Boer van Own Energy So lutions uit
Ruinen levert de Su nmach ine . Naast mo dellen
op ga s e n zonne-e nergi e is e r oo k een houtg e stoo kte variant. Hilco de Boer: "Wij bieden een
onaf hanke lijke stroomoplossing. De Sunmac hine
is C 0 2 -neu tr aal en ze er re ndab el. Hij le vert
3 .50 0 m3 gas e n wan neer je 95 proce nt van het
rendement ge bru ikt da n komt daar, doo r de
co mbinatie met de Stirlingmotor die doo r de
wa rmte word t aan gedr e ven , ook nog eens
27.000 kW h st room bij. Wij richten ons dan oo k
op het midden - en kleinbe drijf, bijvoo rbee ld een
biggen fokker me t vloe rverwa rming of een
kalveren me ste rij."
Ee n voorwaa rde voor de elektricite itso pwek king is wel dat e r warmte afgeno me n wordt.

Want zon der stoken geen stroom. Hierdoor lijkt
de Sun mac hine niet toe pas baa r voor de pa rt ic ulie re woningbe zitter. Daa r denkt De Boe r ec hte r a nders over: "Toch is he t systeem ook bruik baa r voor een aan ta l woningen, maa r dan moeten ze wel een zwembad he bbe n dat ve rwarmd
dient te worde n."
De Sunmachine wo rdt gestookt met pe llets die
voldoe n aa n de Duits e DIN+ norm. De ze ko rre ls wo rd e n gema akt van sc hoon hout en bra nde n vrijwe l volledig op . He t enige da t ove rb lijft
zijn onb ra nd bare minera len e n die kun je, volge ns Hilco de Boe r, zo in het rioo l loz en .
"Prijstec hnisc h is he t zeer intere ssan t: 2 kilogram houtpe llets koop je voo r 5 0 euro cent.
Voo r Nederland is he t misschie n een betre kke lijk nieu w verhaa l, maa r in de ons omr ingende landen wo rden pel lets al ve e l lange r ge bruik t. In Duitslan d heeft het produ ct een sta biele prijs e n van een te kort is nog noo it sprake
ge weest."

DROGEN, VERBRANDEN, VERGASSEN De

Houtindustrie Schijndel voorziet 3.000 huishoudens van duurzame stroom.

firma Polow in De n Haag is geen nieu we spe ler
in het veld van de duur zaa mheid. Het bedrijf, dat
al 25 jaa r bestaat , ontwikke lt systeme n waa rb ij
e ne rgie ge wonnen word t uit biomassa, waa ro nder hout. Daarbij wordt gebru ik gemaa kt van de
zogen aamde Tcrbed-re ectcr. Hierin wordt het
hout eerst gedroog d en daa rna geroosterd op
e en lag e tem pe ra tuu r om het te late n ve rgassen.
Vooruitlopend op de inbedr ijfstelling van de
eerste
commerciële
Tc rba d-reacto r
in
Nederla nd late r dit jaar , st aat er een demonstra tie - en testinstallatie bij de firma Topell in Den
Haag . TopelI is pr od ucent van ge tor rificeerde
pe llets, maa r directe ur Ja cqu es Pol der vaart van
Polow be nadru kt dat de en e rg ie insta llatie op
a lle hout - en gr asachtigen kan draaien: "We
bouwen te r plekk e een ve rgassingssysteem dat
zich voedt me t orga nische massa en houtac htige
bra ndstof, zoals hout, snoeihout of pelle ts".
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le ve rt 1.200 kW per uur ." Ondanks de scepsis
van Pe te r va n Roy is Hou tindustrie Schijndel
een de monstra tie project in Nederland . Op 11
maart kwam en circa 300 mensen, in het kader
van de 'Pra ktijkdag Bio-Ene rgie' va n SenterNovem, naar dit voo rbeeld va n kleinscha lige
gr oene stroomopwekking kijken .

WEL PERSPECTIEF Ondanks de vele goede ini-

"Maar onze voorkeur gaat uit naar snoeihout.
Om pellets te maken is loc h weer een bewerking nodig en dat kost enerq ie."

HOUTPELLETSDe energiecenlrales - grool en
kle fn . draaien op houtres tanten van de houtin dustrie, snoeihout of houtpellets . De grote producent va n ho utpellets in Nederland is Energy
Pellets uit Moerdijk, onderdeel van de La be e
G ro up en fa br ika nt van prod ucten uit ho ut,
houtkrullen en houtzaagsel, waaronder blokken
voor de open haard en kattenbakvulling. Ene rgy
Pelle ts, dat eind vorig jaa r nog getroffen we rd

geheel zelf voo rzienend. Twaa lf jaar geleden is
de ond e rn eming begonnen me t het produceren
van duu rzame energie en het was daarmee he t
eerste bedrij f in Nederland met groene str oom .
Voor het ve rbra nde n va n de bijprodu cten va n
de houtbewerking - zaagsel, schaafsel, vezels werd een e ne rg iecentra le gebouwd . Me t de
war mte die vrijkomt worden de bed rijfsgeb ouwen en de lakdrogers ve rwa rmd en het hout gedroogd. Daa rbove nop levert een stoomturbine
ook nog eens ge noeg elektricitei t om 3 .000
huishoudens va n duurzame stroom, circa 8.000
uur stroom pe r jaa r, te voorz ien.

tiati e ven is het de vraag of ze op de la nge duur
haalbaa r zijn. De Nederlandse overheid is ge dwongen om flink in de buidel te taste n om door
middel van subsid ies de doelste lling van 2020
te halen. "We staan op een punt da t e r perspectie f is, al moet dat we l waargemaakt worden. Er
liggen volop kansen, maar dan zullen we er
zwaa rder aa n moeten tre kken" , zegt inge nieur
Nic o leek, senior-ad viseur bij onderzoeks- en
voorlichtingsorga nisatie Prebos.
Hij houd t zich al la nge tijd bezig met bioma ssa in
Nederland en legt uit dat als de Nederlandse
ove rhe id haa r doe lstellin g wil halen, e r meer
moet gebe uren. Het aandeel dat de houtsector
heeft toegezegd bij te dragen vraagt om een
gr ote toelevering van rest hout, sloophout en
snoe ihout. "In Sch ijndel hebben ze een mooie
ce ntrale staan, maa r om die 1,2 megaWatt te le ve re n wordt wel14 kiloton hout ve rstookt", aldus
l e e k. Hij voe gt daar aan to e dat het we l de klein schalige projecten zijn waa r he t moet gebeuren.
De grote energieleverancie rs zouden voor zichzelf moeten zorgen e n nu ze één voor één in
handen komen van buite nla ndse maatschappijen kun je je afvragen of de ove rheid daar haar
subsidiegeld in moet stoppen.
Diezelfde ove rheid maakt he t de kleinere energie leveranciers wel lastig door de em issie-eisen
aan te gaan scherpen en snoeihout aan te merken als afval, waardoor e r een speciale vergun -

door een fikse brand, produceert zo'n 100.000
to n pe llets pe r jaa r, maar deze zijn nie t alleen
voo r de Nederlandse mark t bestemd.
Directeur Hylkc Brandsma: "Een aanzienlijk
deel hie rva n exp orteren we nu nog naar
Sca nd inavië. Wij maken de houtpellets sinds
19 9 1 en in andere landen is het gebruik van de rgelijke verbrandingskorrels al lang heel gewoon.
Pas de laa tste ja ren hebben we afnemers in
Nederland. Het was moeilijk concurreren met
he t aa rdgas, maa r daar is door de subsi dieregelinge n va n de overhe id ve ra nde ring in gekomen ." Houtve zel Moerdijk, eveneens onderdeel
van de l a be e Group, collecteert zel f he t voor
de pellets be nod igde hout, hout krullen e n houtzaagsel me t wisse lco ntaine rs bij houtzagerijen
en timme rfa brie ke n in Nederland.

HOUTINDUSTRIE SCHIJNDEL Bij Houtindustrie
Schij ndel wordt hout gedroogd, geschaafd en
ge lakt. En dat alles geschiedt onder één dak,
zoals de sloga n van het bedrijlluidt. Maar er ge beurt mee r onder dat dak . Met behu lp van de
restproducten van de bewerkingsprocessen
worden duurza me warmte en e lektriciteit
opgewekt.
Wat energ ie be treft is Houtindust rie Schijndel

'OVERHEID MOET ROER OMGOOIEN'
Nu, twaa lf jaa r late r, heeft directeur Pe ter va n
Roy gemengde gevoelens bij zijn houten e rg iecentra le: "He t lee k toe n een prac htig ide e en
dat was he t ook, dat is he t no g ste eds. In he t
beg in krege n we van de overheid subsidie op de
inve ste ring als demonst rat ieproject. De later ingeste lde MEP-regeling met een loopti jd van
tien jaar heeft voo r ons slecht s 3 ,5 jaar geduurd
omdat wij al 6,5 jaa r vóór deze regeling ges tart
zijn. Die subsidie werd van de ene op de andere
dag elçeschelt.'
Va n Roy ver volgt: "Inmidde ls kun je het restproduct beter ve rkope n als grondstof voor de pellet industrie . Dat is financiee l inte ressante r da n
het te ve rstoken, maa r wij hebben die installatie
nu eenmaal staan. Vorig jaa r hebben we hem
nog geheel gerenoveerd en het is e e n prachtig
systeem . We zijn we l geheel selfsupporting. De
insta llatie kan drie dagen onbe waa kt draaien en
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ning ve re ist is om dat te mogen verbranden.
Vee l van het snoeihout ve rdwijnt daard oo r naa r
Duitsland dat op het gebied van snoeihout een
he el andere regel ing kent.
He t over heidsbeleid is te we inig geric ht o p commerciële hout verwerking . Resthout wordt imme rs ook voor andere doeleinden gebruikt :
spaanplaat of houtstrooisel voor in de ca viekooi.
Canadees brandhout wordt ingevoerd voor 120
tot 150 euro per ton terwijl Nede rla ndse bedrijve n houtrestanten ex porteren voor 20 tot 30
eu ro per to n. Ee n ander voo rbeeld is dood hout
in het bos te laten ligge n vanwege de ecolog ische waarde. Dit lijkt strijdig te zijn met de doe lste lling om res th out te ve rbra nde n. Nico leek:
"Wa nnee r de overheid wil da t hout als brandstof
gebru ikt gaat worden, da n moet het roer radi caal om . Het kan, maar dan moet e r we l iets ge beuren." •

