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Bio energie betreft 65 % van de 

duurzame energie markt

• Twee derde van alle hernieuwbare energie in Nederland is 

afkomstig van bio energie. De rest van wind, zon, geothermie..

• De sector is de laatste jaren snel gegroeid !

• SDE+

• ISDE leidt tot grote verkoop kleinere ketels

• Zwembaden, kantoren, gemeentehuizen, bedrijven die 

duurzaam imago nastreven, stadsverwarming

• Biomassaketels van grote tot kleine vermogens zijn in trek



Veel tuinders doen het al………..

• Glastuinbouwbedrijven in Sirjansland willen samen een biomassacentrale bouwen

• De glastuinbouwbedrijven Prominent Grevelingen, Van Noord Tomaten en Van Duijn 
Aubergines laten gezamenlijk een houtgestookte biomassacentrale bouwen in het 
Zeeuwse Sirjansland. Aan die centrale, midden in het tuinbouwgebied, wordt een 
CO2-afvanginstallatie gekoppeld. Niet alleen komen de telers zo aan duurzame 
energie; de opgevangen CO2 uit de rook wordt in de kas gebruikt om de 
plantengroei te bevorderen. De installatie wordt nog dit jaar gebouwd en moet eind 
dit jaar in gebruik worden genomen.

De drie bedrijven hebben de vennootschap Duurzame Energie Sirjansland opgericht om 
de investering van enkele miljoenen mogelijk te maken. Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat draagt ook bij aan het project. Door het stoken van biomassa 
verwachten de ondernemingen meer dan 6,5 miljoen kubieke meter aardgas te besparen 
en ook de CO2-emissie sterk te reduceren. De vennootschap wil ook onderzoek doen naar 
het gebruik van aardwarmte. De biomassa kan 70% van de energiebehoefte van de 
bedrijven dekken. Met inzet van aardwarmte of zonnepanelen verwachten de onderneming 
volledig zonder fossiele brandstoffen te kunnen.

bron: PZC, 15/02/18



Groei bio ketels en vermogen

Aantallen 

ketels

voor 

warmte

bij 

bedrijven

Klein 

(<0,5MW) middelgro

ot

Groot (> 

1MW)

totaal Totaal in 

MW

2006 1049 59 92 1200 333

2010 2056 74 87 2217 414

2015 2798 94 74 2966 531

2016 3161 102 73 3336 563



Duurzaamheid biomassa

• Hergroei bossen: in Nederland en in Europa is 

bijgroei groter dan kap van bos

• Oppervlakte bos groeit  in Europa

• Duurzaam bosbeheer voorwaarde voor subsidiering 

in Nederland. CO2 kringloop.

• Bio energie gebruikt reststromen uit zagerijen, 

meubelfabrieken e.d. 

• Een boom gebruiken voor houtpellets zal niet snel 

gebeuren (bedrijfseconomisch niet slim)



Meer bos, en meer bio-energie !



Biomassa beschikbaar en duurzaam

• Overschot aan pellets en chips. Nederland 

exporteerde zelfs in 2015.

• Belangrijk om groei productie houtchips vast te 

houden, met garanties voor duurzaamheid

• Veel onjuiste beeldvorming (BMS)

• Belangrijk om de media, ambtenaren en publiek te 

laten zien hoe het echt zit

• Bijvoorbeeld de stadsverwarming in Ede die op 

lokaal geoogste snippers draait



Biomassa uit hout



Houtchips en houtpellets

• Houtpellet productie NL rond de 250.000 ton. Gaat 

toenemen.

• Import houtpellets voor bij- en mee stook is een heel 

andere markt. Er was geen bij- en meestook in 2017.

• Productie houtchips en verse houtblokken neemt 

met 22 % toe in 2015 (CBS), in 2016-2017 zelfde 

trend.

• Chips en shreds gaan opraken, branche verschuift 

naar houtpellets



Herkomst biomassa : Nederland

• Installaties groter 

dan 1 MW

• Resthout, 

snippers, pellets

• Het jaar 2016 was 

er weinig bij- en 

meestook



Subsidies: ISDE, EIA en SDE+

• Veel betekenis voor de groei

• Fossiele energie blijft goedkoop

• Op de systematiek wel kritiek

• In 2018 warmtestaffel ingevoerd, belangrijke 

verbetering voor tuinders ! (ketels > 5 MW)

• We kunnen ook in de toekomst blijven groeien



SDE+ 2018

• Wijzigingen:

Er zijn nog 4 categorieën biomassaketels voor warmte en

gecombineerde opwekking:

• Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

≥ 0,5 MWth en < 5 MWth

• Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa

≥ 5 MWth;

- Vollasturenstaffel

• Ketel op vloeibare biomassa, ≥ 0,5 MWth en < 100 MWe

• Ketel industriële stoomproductie uit houtpellets, ≥ 5 MWth



SDE+

• In 2016 groot aantal toegekende aanvragen, nu zijn 

of worden deze uitgevoerd. Meer dan 500 MW !

• Veel projecten dus binnenkort klaar

• In 2017 minder aanvragen en toekenningen

• Voor 2018 belangrijke verbeteringen in de regeling:  

warmtestaffel, voorlopig voor bio-ketels > 5 MW

• Continuïteit kan beter, zie wijziging 

correctiesystematiek en plotsklaps afschaffen 

subsidies WKK’s



Warmtestaffel

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa

≥ 5 MWth. Rendabele propositie !

• vollasturen staffel

• van 3.000 uur/jaar, Basisbedrag € 81 /MWh

• tot 8.500 uur/jaar, Basisbedrag € 47 /MWh

• stappen van 500 vollasturen/jaar

• Basisenergieprijs: € 16 /MWh

• Voorlopig correctiebedrag: € 17 /MWh



Uitdagingen voor de sector

• Duurzaamheid en beschikbaarheid biomassa

• Luchtkwaliteit

• Gekwalificeerde medewerkers, goed installatiewerk

• Negatieve emissies realiseren !

• Er ligt een groot potentieel, dat moeten wij ook uitstralen



Snelle bouw installaties door 

betrouwbare leveranciers

• Zie de website van de  NBKL voor de leden.

• Een paar voorbeelden



KARA Installatie



KARA Emsflower



F&H Crone BV
sinds 1960 NL fabrikant van:

•Ketels & condensors

•Tanks

•Biomassa systemen

•Schoorstenen & 

rookgaskanalen

•CO2 collectors

•Isolatie ketels & tanks
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Biomassa 
systemen:
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Emissies houtstook in de belangstelling

• Emissienormen aangescherpt voor bio- ketels in 2013-2015

• Gezondheidsschade door fijnstof

• Ook aardgas geeft emissies (en diesel……..)

• Kan komen door ketel, installatie, brandstof of de bediener van 

de installatie

• Belangrijk als branche aan te geven dat wij actief helpen de 

uitstoot te minimaliseren

• Belang van goede brandstof

• Installateurs opleiden, zich laten kwalificeren



Conclusies

• Biomassa installaties zijn voor tuinders een 

aantrekkelijk alternatief voor aardgas

• Biomassa is, en blijft duurzaam. Leverancier moet 

dat garanderen

• Luchtkwaliteit: meestal geen issue

• Bedrijfseconomisch erg aantrekkelijk. 

Terugverdientijd afhankelijk van kosten e.d., maar 3 

tot 5 jaar is mogelijk.



Dank U voor uw aandacht !

Voorzitter NBKL Eppo Bolhuis


