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Beperkte bijdrage uit Nederlandse bos
Probos heeft een verkenning gedaan naar de beschikbare hoeveelheid boshout in Nederland dat
als energiehout kan worden ingezet. Er zijn de volgende opties voor meer energiehout uit het bos:
Als het lage percentage van de bijgroei, die in de Nederlandse bossen wordt geoogst, verhoogd kan
worden van 55 naar 80% kan de reguliere houtoogst met zo’n 400.000 m3 toenemen, zonder het
duurzaamheidsprincipe geweld aan te doen. Probos schat dat 200.000 m3 hiervan voor energie kan
worden ingezet.
Het oogsten van hout dat nu in het bos achter blijft en waarvoor nauwelijks andere toepassingen te
bedenken zijn. De inzameling van kromme bomen, van tophout en vellingsresten zou bij een oogst
van 80% van de bijgroei een potentiële extra hoeveelheid energiehout kunnen opleveren van circa
400.000 m3. Naast de hoge oogst-, transport- en voorbewerkingskosten is het de vraag of het
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hout als brandstof gebruikt: 165.000 ton voornamelijk resthout met een beperkt deel boshout.
Grof geschat betekenen de cijfers over 2002 dat bij het resthout ongeveer 25% van het beschik-

Nico Leek

bare aanbod als biomassa voor duurzame energie werd ingezet en voor het oud hout circa 20%.

Mark van Benthem

Beide houtstromen bieden dus nog flink wat soelaas voor de vraag naar biomassa vanuit de
energiesector.

Veel energiehout in Nederland
Europa zet in op een sterke toename van het gebruik van biomassa voor
duurzame energie. Op dit moment groeit de vraag naar energiehout in ons
land, maar tegelijkertijd is er sprake van een ruim aanbod. Veel oud hout
gaat dan ook naar het buitenland; met name naar Duitsland is de export fors
gestegen. De ontdoeners van oud hout betalen steeds minder om van hun
hout af te komen, waardoor de inzameling en verwerking van oud hout minder
winstgevend is geworden. Ook staan de prijzen voor resthout onder druk.
Het afgelopen jaar inventariseerde Probos de markt voor oud hout en resthout
in Nederland door middel van een vragenlijst aan 20 bedrijven. Tevens keek
zij naar de beschikbaarheid van hout uit het Nederlandse bos dat in de toekomst voor duurzame energie gebruikt zou kunnen worden. De belangrijkste
resultaten worden hier samengevat.
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