
                                                                          

 

Houtstook blijft rendabel 
 
Op donderdag 4 juni vond vanuit het ‘Programma Kas als Energiebron’ de ‘Studiegroep bio-
energie, door en voor glastuinders’ plaats. Meer dan 30 personen waren naar Pot- en 
Tuinplantenkwekerij A. Baas te Ens gekomen voor een leerzame bijeenkomst welke afgesloten 
werd met een excursie naar de 5 MWth houtketel-installatie met rookgascondensor. 
 
SDE en CO2 uit rookgas houtketel 
Na een uitgebreide lunch werd gesproken over de laatste stand van zaken rond de SDE+ 2014, 2015 
en 2016, de MEI-40% investeringssubsidie welke in 2016 weer wordt verwacht en de IMM/IRE-25% 
investeringssubsidie die elk moment gepubliceerd wordt. Verder werd meegedeeld dat bij 
paprikateler VinkSion de CO2 win-installatie uit rookgas van de houtWKK-installatie klaar staat om 
opgestart te worden. 
 
Biomassabeschikbaarheid 
Martijn Boosten van Stichting Probos vertelde over de huidige en voorziene beschikbaarheid van 
biomassa voor bio-energie. Zo wordt meer dan 50% van de in Nederland vrijkomende biomassa 
geëxporteerd vanwege een beter subsidieklimaat in het buitenland. En komt van het totale 
biomassaverbruik in Nederland (40 PJ) slechts 34% van eigen bodem en wordt 66% geïmporteerd. 
Anderzijds blijft zo’n 45% van de beschikbare biomassa in de Nederlandse bossen achter. En ook 
bermmaaisel en champost kennen nog weinig tot geen energietoepassingen. De verwachting is dat 
op termijn ook de biobased-economy meer aan de biomassa gaat ‘trekken’. Steeds meer 
laagwaardige biomassa wordt geschikt gemaakt voor de productie van hoogwaardigere producten. 
Hierbij komen ook weer meer reststromen bij vrij die benut kunnen worden voor 
energietoepassingen. Kortom, biomassamobilisatie kan, door de export te verminderen, het 
verhogen van de biomassa-oogst en teelt en verdere professionalisering en mechanisatie in de keten, 
ervoor zorgen dat ook voor de lange termijn biomassa betaalbaar blijft.  
 
All-in hernieuwbare warmteleveringscontract 
Tjeerd Smit van HoSt vertelde over de reeds gerealiseerde bio-energieinstallaties binnen en buiten 
de glastuinbouw. Maar ook over de voor glastuinders aantrekkelijke mogelijkheid van de afname van 
duurzame warmte- en/of elektriciteit zonder zelf te hoeven investeren in een houtWKK-installatie. 
HoSt investeert, bouwt en onderhoud de houtWKK-installatie en gaat een warmtecontract aan met 
geïnteresseerde glastuinders die een aantrekkelijke korting op de standaard warmteprijs krijgen. 
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat een cluster glastuinders voor haar energiebehoefte zelf 
investeert in een houtWKK of vergister-installatie.  
 
Uitleg en verruiming emissienormen 
Sander Peeters van Energy Matters gaf een beknopte presentatie over de verruiming van de 
emissienormen die voorzien zijn in de tweede helft van 2015. Middels eerder lobbywerk vanuit het 
programma Kas als Energiebron vallen houtketels per 1 januari 2013 onder het activiteitenbesluit. 
Slechts een melding volstaat waardoor geen volledige omgevingsvergunning benodigd is.  
 
Daarnaast worden de NOx normen voor houtketels van 1 tot 5 MWth verruimd van 200 mg/m3 naar 
275 mg/m3 rookgas. Komt de stofmeting voor ketels kleiner dan 400 kWth te vervallen en mag de 
meetonzekerheid voor ketels kleiner dan 1 MWth tot 40% toenemen. Voor houtketels van 1-50 
MWth die voor 1 april 2010 operationeel zijn dienen per 1 januari 2017 te voldoen aan de nieuwe 
emissie-eisen. Voor houtketels, kleiner dan 1 MWth, die voor 1 januari 2013 operationeel zijn 
moeten voldoen aan de huidige emissienormen. Verder geldt dat alleen bij het in gebruik nemen van 



                                                                          

een houtketel of verandering van de emissienormen een emissiemeting uitgevoerd moeten worden. 
Wel dient een houtketel om de twee jaar gekeurd te worden op basis van energiezuinigheid, 
optimale verbranding en veilig functioneren. Alle voorgaande aanpassingen zorgen ervoor dat geen 
aanvullende rookgasreiniging en daarmee kostbare investeringen meer benodigd zijn. 
 
Organiseren van betaalbare biomassa 
Martijn Boosten en Sander Peeters gaven achterelkaar een korte pitch over hoe glastuinders ervoor 
kunnen zorgen dat zij ook op de lange termijn de beschikking hebben over betaalbare biomassa voor 
hun biomassa-installatie. Glastuinders kunnen biomassa-eigenaren als gemeenten en waterschappen 
verleiden samen de klimaatdoelstellingen te verzilveren door klimaatbeleid te integreren met het 
groen- en afvalbeleid. Daarbij dienen gemeenten en waterschappen eerst inzicht te krijgen in de 
hoeveelheid en type biomassastromen. Vervolgens kunnen zij middels duurzaam aanbesteden 
middels de EMVI-methodiek (economisch meest voordelige inschrijving) naast prijs juist ook andere 
criteria laten meewegen, zoals verwerking- en benuttingsniveau van biogene reststromen. Op deze 
wijze kan een gunning aan een aannemer eraan bijdragen dat van lokaal vrijkomend groenafval weer 
nieuwe grondstoffen- en brandstoffen vervaardigd worden welke weer lokaal benut kunnen worden 
voor de glastuinbouw. Middels matchmaking zijn inmiddels een aantal projecten gerealiseerd waarbij 
lokaal groenafval weer lokaal benut wordt in een biomassa-installatie van een glastuinder. 
 
Coöperatieve samenwerking voor langjarige en goedkope biomassa  
Annemieke Visser-Winterink van Borgman Beheer vertelde over het realiseren van biomassaketens 
en hoe zij daar invulling aan hebben gegeven in de vorm van coöperatie Biomassaland in Salland. 
Inmiddels zijn ook andere coöperaties ontstaan waaronder  
Stoken op Streekhout (Achterhoek), Energiek landschap Weteringse Broek, Biomassaketen Food 
Valley (Gelderse Vallei), Biomassaketen West-Betuwe, Biomassaketen Noord-Veluwe (IGEV). Al deze 
initiatieven streven naar het verlagen van de kosten voor lokaal of regionaal landschapsonderhoud 
en warmtevraag en het optimaliseren van de opbrengsten. 
 
Ervaringen met houtketel en rookgascondensor 
Tot slot vertelde Jarno Baas van (25 ha) Pot- en Tuinplantenkwekerij A. Baas over zijn ruime ervaring 
met zijn 5 MWth houtketel, de toepassing van een rookgascondensor met de gerealiseerde 25% 
energiebesparing. Ook vertelde hij over de voor- en nadelen van de inzet van goedkope biomassa en 
de overstap naar duurdere maar kwalitatief betere houtsnippers. Door deze stap zijn de 
onderhoudskosten geminimaliseerd. Ook heeft hij plannen voor de realisatie van een tweede 
houtketel om zodoende zijn energiekosten nog verder te reduceren. Kortom een succesverhaal. 
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