Aanbod gebruikt hout toegenomen
In 2007 is er in Nederland 2.125 kton gebruikt hout en resthout vrijgekomen.
Daarvan komt 1.485 kton via inzameling in de afvalketen beschikbaar en 640
kton komt vrij bij de bewerking van houtproducten. Vergeleken met de Probos
cijfers voor 2003 is dit een toename van 275 kton Dat is het resultaat van een
marktstudie die Probos recent heeft uitgevoerd.
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gebaseerd op enquêtes onder de grootste
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Plafond inzameling
bereikt
Nederland (kton)
Buitenland (kton)

Nederland, net als in de ons omringende
landen, een consumentenvraag naar
energiepellets ontstaan.
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