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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport over het plaatsen van een biomassaverbrandingsinstallatie in de
gemeente Oldebroek. In dit verslag hebben wij getracht, een objectief en onderbouwd beeld te
geven van de belangrijkste aspecten die komen kijken bij het plaatsen van een
biomassaverbrandingsinstallatie. Daarnaast hebben wij onderzocht of een deel van de gemeente
Oldebroek genoeg biomassa produceert om in de biomassavraag van een
biomassaverbrandingsinstallatie te voorzien. Ondanks dat wij tegen enkele vertragingen zijn
aangelopen met betrekking tot stookinformatie zijn wij van mening dat het rapport antwoord geeft
op de onderzoeksvraag Daarnaast zal het een goede springplank zijn voor eventueel
vervolgonderzoek.
Graag willen wij bedanken:
De heren A. Kienhuis, H. Post en B. Jeroense voor hun begeleiding en feedback die beide belangrijk
zijn geweest in de totstandkoming van dit project.
De heer T. Buist van de firma van Werven, voor het tijd vrijmaken voor een interview en het
verstrekken van informatie over de logistiek die komt kijken bij biomassa.
De heer R. Nijhuis van de firma Tubro voor het snel en uitgebreid reageren op onze vragen over
biomassa installatie specificaties.

Samenvatting
Het creatieproces van dit project is in opdracht van Stichting Innovatielandgoed Mulligen begonnen
met een analyse van de huidige biomassaleveringscapaciteit van het werkgebied. Hierin is
onderscheid gemaakt tussen de landschapselementen en het bosareaal binnen het werkgebied.
Vervolgens is aan de hand van twee voorbeeld zwembaden een gasvraag opgesteld, met deze
gasvraag zijn twee biomassaverbrandingsinstallatie gekozen. Eén 300kW installatie (100.000 m3
aardgas) en een 750kW installatie (300.000 m3 aardgas), om een goed beeld te krijgen van wat het
gebied maximaal kan leveren. Zowel de vraag van de installaties als leveringscapaciteit van het
gebied is omgerekend naar vier vochtpercentages; 20, 30, 40 en 50%. Met deze gegevens is ook
berekend of de biomassa gedroogd dient te worden. Met de specificaties van de twee
biomassaverbrandingsinstallaties is vervolgens berekend of het gebied genoeg droge biomassa levert
om de installaties te voorzien van brandstof. In het geval dat het gebied niet genoeg droge biomassa
levert, kan aan de hand van de opgestelde ‘kansen in het gebied’ geprobeerd worden de hoeveelheid
droge biomassa te verhogen. Ook is gekeken naar de logistieke aspecten van een
biomassaverbrandingsinstallatie, van opslag en droging tot transport. Om een indicatie te krijgen van
de kosten of besparingen die een biomassaverbrandingsinstallatie met zich meebrengt, in
vergelijking met een gasinstallatie, is de totale inkoopprijs van de brandstoffen met elkaar
vergeleken.
Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om te voorzien in de brandstofvraag van een 300kW
(100.000 m3 aardgas) biomassaverbrandingsinstallatie voor alle vochtpercentages. Een 750kW
biomassaverbrandingsinstallatie kan in de brandstofvraag (gelijk aan 300.000 m3 aardgas) worden
voorzien mits de biomassa is gedroogd tot 20%. Daarnaast zou een biomassaverbrandingsinstallatie
de inkoop van brandstof (ten opzichte van aardgas) tot 60% verlagen.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De aanleiding voor het project is een reeks van ideeën en gevolgen. Doordat het landschap
geleidelijk steeds verder is opgedeeld ten behoeve van verschillende functies, is de kwaliteit van het
landschap sterk achteruit gegaan. Stichting Innovatielandgoed Mulligen richt zich onder andere op
het herstellen en versterken van het landschap. De stichting doet onderzoek naar het combineren
van de functies economie, natuur en recreatie, wat voor een duurzamer behoud van het
buitengebied zal zorgen. De stichting initieert projecten die door andere partijen kunnen worden
uitgevoerd, zelf speelt ze geen rol in de uitvoering.
Een eerste project van Innovatie Landgoed Mulligen is een project genaamd Cowland. Bij dit project
zijn plannen gemaakt om met behulp van onder andere een intelligente vloer (voor de scheiding van
mest) het beheer op de boerderij van dhr. Beerd Flier te verduurzamen. De stichting kwam de
Innovatieregeling ‘Mooi Nederland’ van het ministerie Economie, Landbouw en Innovatie tegen,
deze bood mogelijkheden om met subsidie projecten op te zetten om het landschap te verfraaien,
waardoor een betere ruimtelijke kwaliteit ontstaat. De stichting heeft toen bekeken hoe het
Nederlandse landschap versterkt en verduurzaamd kan worden met lokale projecten.
De stichting is opzoek gegaan naar de kenmerken van het landschap. Er is onder andere gekeken
naar de aanwezigheid van landschappelijke structuren en (bijbehorende) –beplanting (onder andere
bos, houtwallen en singels). Bij het onderhoud van de landschappelijke beplanting komt hout vrij,
daarom is gekeken waarvoor het hout gebruikt kan worden. Een van de mogelijkheden is om het
hout te gebruiken als droge biomassa. De stichting is gaan peilen of Landal Landgoed ’t Loo in
Oldebroek interesse had voor het plaatsen van een biomassa-installatie voor het verwarmen van het
zwembad. Landal landgoed ‘t Loo gaf in eerste instantie aan interesse te hebben voor het project,
maar na vervanging van de locatiemanager is het plan komen te vervallen.
Hierna is gezocht naar een andere locatie voor een biomassa-installatie. Het oog van de stichting is
toen gevallen op het gemeentelijke zwembad van de gemeente Oldebroek, subtropisch
recreatiezwembad De Veldkamp in Wezep. Echter, bij dit zwembad bleek het niet mogelijk om voor
de deadline van dit rapport de juiste persoon te contacteren voor de benodigde informatie. Vandaar
werkt dit rapport wel met het globale gasverbruik van beide zwembaden (van Landal en het
gemeentelijke bad), maar zonder een werkelijk doelobject.
Door een student van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH), Erwin Lammers, is in het
najaar van 2010 onderzoek gedaan naar de hoeveelheid biomassa die in het gebied duurzaam
gewonnen kan worden om een zwembad mee te verwarmen. Zijn conclusie is dat het werkgebied
(zie figuur 2.1) genoeg biomassa kan leveren om een zwembad, dat 110.000m3 aardgas per jaar
verbruikt, te verwarmen. Een voorwaarde hiervoor is echter dat het hout een vochtpercentage moet
hebben van minder dan 50%.
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1.2 Doel
Het project “zwemmen in biomassa” wil bijdragen aan het kwalitatief verbeteren van het landschap
door het stimuleren van onderhoud aan lanen, singels en houtwallen. De tijdens deze
onderhoudswerkzaamheden vrijkomende droge biomassa zal, indien het gebruikt wordt als
brandstof, een lokale houtketen vormen en dienstdoen als brandstof voor het verwarmen van een
groot-gasverbruiker in de gemeente Oldebroek.
Het lokale aspect is belangrijk om plaatselijke bewoners te interesseren voor het project, dit kan
resulteren in meer draagvlak en medewerking om het project te realiseren. Tevens zorgt lokaal
werken voor een duurzamer project.
1.3 Deelvragen en hoofdvraag
Door gesprekken te voeren met de initiatiefnemers is bepaald welke informatie zij wensten uit het
onderzoek. Op basis van dit gesprek en vooraf verstrekte informatie konden vier deelvragen worden
opgesteld, deze vragen zijn:
A

Wat is de biomassaleveringscapaciteit van het gebied. Wat is de vraag van het zwembad en
wat is de meest geschikte vorm van de biomassa om te voldoen aan deze vraag. Wordt er op
het moment al voldaan aan de vraag met de huidige beheerstrategieën.

B

Wat voor soort installatie is er nodig om te voorzien in de droge biomassa vraag van het
zwembad, en waar moet deze worden geplaatst. Welke vorm van droge biomassa is het
meest geschikt voor de oven en wat zijn de verwerkingsprocessen hiervan. Welke logistieke
voorzieningen zijn er nodig om de houtkachel bij het zwembad jaar rond te voorzien van
brandstof?

C

Welke aanpassingen zijn er mogelijk om te voldoen aan de droge biomassa vraag van het
zwembad. Passen deze aanpassingen in de visies van de bosbeheerders.

D

Het opstellen van een business model met onder andere de investeringskosten en een
analyse van de kosten voor de schakels in de houtketen ten opzichte van de huidige
(gasgestookte) situatie.

Via deze deelvragen kon er een hoofdvraag worden geformuleerd voor het project:
Is het mogelijk om binnen de gemeente Oldebroek te voldoen aan de energie vraag van een
zwembad, gelegen in het vooraf vastgestelde werkgebied, door middel van een lokale drogebiomassaketen zonder dat de kosten van de biomassa de kosten van het huidige systeem
overstijgen?
1.4 Methode
Dit rapport is een vervolg op het onderzoek dat in 2010 door Erwin Lammers (student aan CAH te
Dronten) is uitgevoerd. Aanvullende informatie waarvan gebruik is gemaakt voor het schrijven van
dit rapport is afkomstig uit literatuuronderzoek. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van informatie
verkregen tijdens gesprekken (interviews, telefoongesprekken en e-mails) met personen die
betrokken zijn bij het project (zie paragraaf 1.6 contacten). Tevens is gebruik gemaakt van informatie
verkregen tijdens veldbezoeken in het projectgebied.
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1.5 Leeswijzer
Doordat het rapport is geschreven op basis van het gasverbruik van het zwembad van Landal
landgoed ’t Loo en een groter zwembad, maar zonder specifiek doelobject, worden in het rapport
een aantal aannames gemaakt. In andere situaties, op andere locaties of bij andere objecten kunnen
deze aannames leiden tot verschillen met dit rapport.
Dit rapport dient gezien te worden als vooronderzoek voor een gedetailleerd onderzoek naar de
mogelijkheden tot het verwarmen van een groot-gasverbruiker in de gemeente Oldebroek met droge
biomassa afkomstig uit de lokale houtketen.
Hoofdstuk twee, algemene informatie, beschrijft het doelobject en het werkgebied aan de hand van
locatie, landschapsbegroeiing en verschillende eigenaren. Hoofdstuk drie,
biomassaleveringscapaciteit, beschrijft de herkomst van de biomassa. In hoofdstuk vier worden de
kansen in het gebied beschreven voor zowel de landschapselementen als het bosareaal. Nu het
gebied helemaal geanalyseerd is, wordt in hoofdstuk vijf, installatie specificaties, ingegaan op de
verschillende mogelijkheden betreffende de typen brandstof en manieren van stoken. Tevens wordt
er in dit hoofdstuk de keuze gemaakt voor twee installaties met een verschillend vermogen. Daarna
wordt in hoofdstuk zes, analyse leveringscapaciteit, ingegaan op het verschil in vraag en aanbod van
de biomassa, er zal onderzocht worden of het gebied genoeg biomassa kan leveren voor de in
hoofdstuk vijf gekozen installaties. Na dit hoofdstuk is een selectie gemaakt qua installatie en soort
biomassa. Hoofdstuk zeven, logistiek, gaat in op de locatie van de installatie, opslag en droging van
de biomassa, het transport en de as-verwerking. Het financiële aspect wordt in hoofdstuk acht
weergegeven. Hier wordt ingegaan op de kosten van de gekozen biomassa-installatie, tevens worden
subsidiemogelijkheden behandeld om het project te financieren. In hoofdstuk negen staan de
conclusies van het rapport vermeld. Tot slot worden in hoofdstuk tien aanbevelingen gedaan voor
mogelijke vervolgonderzoeken.
1.6 Contacten
Bij het realiseren van een biomassaverbrandingsinstallatie zijn veel instanties betrokken. Voor dit
rapport zijn verschillende contacten gelegd die wellicht in de toekomst bij een realisatie betrokken
kunnen zijn. In de bijlages van dit rapport vindt u contactgegevens van deze personen en instanties.
Tijdens dit project is contact geweest met:
 Innovatie Landgoed Mulligen – Beerd Flier, Ben Jeroense, Harm Post;
 Van Werven B.V. – Thiemo Buist;
 Tubro – Rene Nijboer;
 Zwembad de Veldkamp – Henk Kits;
 Gemeente Oldebroek – Ben Bijhetwerk, Jan Kaat;
 Provincie Gelderland;
 ROVA – Frank Brouwer, Huibert Boer;
 Hellebrekers – Rob Kuijper.
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2. Algemene informatie
In dit hoofdstuk wordt algemene informatie vermeld betreffend het doelobject, werkgebied,
landschapsbegroeiing, eigenaren en de wet- en regelgeving.
2.1 Doelobject
Het oorspronkelijke doel van dit onderzoek is komen te vervallen door wijziging in prioriteiten van de
locatiemanager van Landal landgoed ’t Loo. Vervolgens is het gemeentelijke zwembad komen te
vervallen als doelobject door gebrek aan gegevens. Dit rapport is uiteindelijk geschreven als
vooronderzoek voor de mogelijkheid om een groot-gasverbruiker binnen de gemeente Oldebroek te
verwarmen met een lokale biomassaketen. Het is wel gebaseerd op het gasverbruik van beide
zwembaden.
Het eerste zwembad, op Landal landgoed ’t Loo, verbruikt ± 100.000m3 aardgas per jaar. Het tweede
zwembad, subtropisch recreatiezwembad De Veldkamp in Wezep, is een groter zwembad en heeft in
2011 een rekening voor gas en elektra van 141.000 euro. Met behulp van de gasprijs van € 0,45
(bron: Tubro) is berekend dat dit zwembad ongeveer drie maal zoveel gas verbruikt.
Dit rapport is dan ook bruikbaar voor groot-gasverbruikers van 100.000m3 en 300.000m3 aardgas per
jaar. Of dit een zwembad is, of een andere instelling die veel warmte vraagt, wordt in dit rapport in
het midden gelaten. Hierdoor kan het dus ook zo zijn, dat situaties (bijvoorbeeld wet- en regelgeving,
aanspraak op subsidies) voor soortgelijke projecten anders zijn. Dit rapport is om deze reden niet in
elke situatie toepasbaar.
2.2 Werkgebied
Het werkgebied voor het project Zwemmen in Biomassa is gelegen in de gemeente Oldebroek, in het
noorden van Gelderland nabij Zwolle. De gemeente Oldebroek heeft een oppervlakte van 98.78 km2
en bestaat uit de dorpskernen Oldebroek, Bovenveen, Eekt, Hattemerbroek, Kerkdorp, 't Loo,
Mulligen, Noordeinde, Oosterwolde, Posthoorn, Voskuil, Wezep en Trutjeshoek.
Het werkgebied omsluit de kernen ‘t Harde, Oldebroek, Mulligen en ’t Loo. Aan de zuidkant wordt
het gebied begrensd door de A28, aan de noordkant door de N308. Aan de oostkant wordt het
gebied begrensd door deze beide wegen. De grens aan de Westkant is de N309. De oppervlakte van
dit werkgebied is 12.8km2 (1.280 ha).
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Figuur 2.1: Topkaart werkgebied (bron: Arc GIS)

2.3 Landschapsbegroeiing
Droge biomassa is in het gebied te winnen uit bos, maar ook uit landschapselementen als
houtwallen, lanen en singels.
2.3.1 Landschapselementen
Kenmerkende landschapselementen in de omgeving van Oldebroek zijn houtwallen (o.a. Es,
Zomereik, Sleedoorn, Meidoorn, Amerikaanse Eik, Amerikaanse vogelkers), heggen, lanen (o.a. Beuk,
Zomereik, Amerikaanse eik), knotbomen en Leilinden. De KEMA heeft in 2006 onderzoek gedaan
naar de hoeveelheid knip- en snoeihout die hier jaarlijks van kan komen (zie 3.2 Biomassa uit de
aanwezige landschapselementen)

Pagina 8 van 44

2.3.2 Bos
Het gebied bestaat voor 290.4 ha uit bos (zie tabel 2.1). Veel bospercelen zijn erg klein (kleiner dan
0,5 ha) en tevens zijn er veel verschillende (particuliere) eigenaren in het werkgebied.
In de naaldbospercelen is Grove den de dominante boomsoort. In de loofbossen groeien
voornamelijk Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk. De gemengde bossen bestaan voornamelijk uit
Grove den, Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk.
Type bos
Gemengd bos
Naaldbos
Loofbos
Totaal

Oppervlakte
89 ha
123 ha
78 ha
290 ha

Tabel 2.1: Oppervlakten bosareaal (bron: Arc GIS)

2.4 Eigenaren
Er zijn veel verschillende eigenaren van de bossen en landschapselementen binnen de
gemeentegrenzen. Particulieren bezitten over het algemeen de kleinere opstanden. Dhr. Ben
Jeroense heeft laten weten dat het financieel niet mogelijk was om de gegevens op te vragen bij het
kadaster, het zou gaan om ongeveer 1500 percelen.
Enkele ‘grote’ eigenaren in het gebied zijn wel bekend. Zo beheren Landal Greenparks, Geldersch
landschap en Staatsbosbeheer een deel van de 290.4 ha bos.
Volgens dhr. Harm Post en dhr. Beerd Flier – tevens eigenaar van een stukje bos in het werkgebied –
voeren de particuliere eigenaren momenteel geen beheer in het bos.
2.5 Wet- en regelgeving
Bij de realisatie van een biomassaverbrandingsinstallatie is verschillende wet- en regelgeving van
toepassing. Per situatie en locatie kan andere wet- en regelgeving van toepassing zijn, zodoende gaat
dit rapport niet gedetailleerd op dit onderwerp in. Enkele wet- en regelgeving waar mogelijk
rekening mee moet worden gehouden, is:









Natuurbeschermingswet (NBW);
Flora- en fauna wet (Ffw);
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo  omgevingsvergunning);
Wet ruimtelijke ordening (WRO);
Waterwet (Wtw);
Milieueffectenrapportage;
APV-ontheffing;
Notitie afvalhout/houtafval.

Wat wel voor iedere installatie geldt, is de keuze van de biomassa. Hierin wordt onderscheid
gemaakt in schoon hout (hout dat geteeld wordt voor de biomassa-industrie) en afvalhout (alle
overige bronnen voor biomassa). Voor de provincie Gelderland wordt het verschil tussen deze twee
behandeld in de Notitie over afvalhout/houtafval (bron: Notenboom, 2011). Deze notitie wordt
behandeld in hoofdstuk 2.3 omdat deze van toepassing is op de biomassa als brandstof voor de
biomassaverbrandingsinstallatie.
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3. Biomassa leveringscapaciteit
3.1 Biomassaleveringscapaciteit werkgebied
De droge biomassa die uit het werkgebied gewonnen kan worden is verdeeld over twee herkomsten,
namelijk: de bossen en de landschapselementen als houtwallen, heggen, lanen, knotbomen en
Leilinden. Deze verdeling is gemaakt omdat voor beide herkomsten verschillende oogstmethoden
van toepassing zijn.
Bij landschapselementen wordt vooral biomassa gewonnen uit takafval dat vrijkomt tijdens
snoeiwerkzaamheden. Voor deze biomassa is het lastig te bepalen wat de potentiëlen maximale
opbrengst is. Daarom is bij dit onderdeel gekeken naar wat er op het moment al gewonnen wordt.
In de bossen gaat het zowel om takhout dat overblijft tijdens oogstwerkzaamheden als om delen van
bomen die niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden binnen de houtindustrie.
3.2 Biomassa uit de aanwezige landschapselementen
De KEMA heeft in 2006 onderzoek gedaan in de regio Noord Veluwe naar de hoeveelheid hout dat
momenteel jaarlijks als knip- en snoeihout vrijkomt uit landschapselementen. Uit het onderzoek
blijkt dat de gemeenten Nunspeet, Oldebroek, Ermelo en Harderwijk samen jaarlijks 3500 ton aan
snoeihout ophalen. De vier gemeenten beslaan samen een oppervlakte van 324.43 km2 (bron:
NoordVeluwebiobased.nl)
De gemeente Oldebroek beslaat een oppervlakte van 98.78 km2, dit is 30.45% van het oppervlak van
de vier gemeenten samen. Doordat deze gemeente landschappelijk redelijk overeenkomt met het
onderzoeksgebied van de KEMA (o.a. qua landgebruik) kan worden doorgerekend met deze
gegevens. Dat betekent dat er in de gemeente Oldebroek jaarlijks ongeveer 30% van de totale
biomassa uit de vier gemeenten wordt gewonnen, dit komt neer op 1065 ton knip- en snoeiafval.
Het werkgebied beslaat 12.8 km2, dit is 13% van het oppervlak van de gemeente Oldebroek. Omdat
zowel de gemeente als het werkgebied bestaat uit een deel bos en een deel agrarisch gebied (zie
afbeelding 2.1), wordt aangenomen dat het landschap binnen het werkgebied vergelijkbaar is met de
rest van de gemeente. Aan de hand van gegeven van de KEMA is dan af te leiden dat in dit gebied
jaarlijks ongeveer 140 knip- en snoeihout vrijkomt.
3.3 Biomassa uit het aanwezige bos
Binnen het gebied is ongeveer 290 ha bos aanwezig, veel van deze bossen zijn eigendom van private
eigenaren. Uit gesprekken met dhr. Flier (agrariër in het gebied) bleek dat op dit moment weinig
beheer wordt uitgevoerd in de private bossen. Naast private eigenaren zijn er ook percelen in
eigendom van onder andere Het Geldersch Landschap en afvalverwerker van Werven (zie hoofdstuk
2.4: Eigenaren).
Om de bijgroei van de bospercelen te berekenen is gebruik gemaakt van het onderzoek van Erwin
Lammers (bron: Lammers, 2010). In dit rapport is aan de hand van standplaatsfactoren
(vochtpercentage, zuurgraad, voedingstoestand en grondsoort) bepaalt welke bijgroei te verwachten
valt voor verschillende boomsoorten. In het rapport van Erwin Lammers is uitgegaan van een gelijke
verdeling van het aantal boomsoorten, dit blijkt echter niet overeen te komen met de werkelijkheid.
Door middel van een globale inventarisatie zijn de boomsoorten die het meest voorkomen in het
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werkgebied bepaald. De bossen waar de boomsoorten in voorkomen zijn vervolgens ingedeeld in
drie categorieën: naaldbos, loofbos of gemengd bos. Van deze categorieën zijn vervolgens met het
programma GIS de oppervlaktes bepaald. Het gebied beslaat in zijn geheel 1281.7ha (12.8km2)
waarvan 290ha bos:
Soort bos
Gemengd bos
Naaldbos
Loofbos
Totaal

Oppervlakte
89 ha
123 ha
78 ha
290 ha

Tabel 3.1: Oppervlakten bosareaal (bron: Arc GIS)

Naaldbos
De percelen met naaldbos in het gebied bevinden zich vooral langs de oostelijke grens, de bodem op
deze locatie bestaat voornamelijk uit zandgronden. Grove den is de meest voorkomende
naaldboomsoort in het gebied. Volgens het rapport van Erwin Lammers heeft Grove den op deze
standplaats een bijgroei van 5.4m3/ha/jaar. Vanwege het ontbreken van andere naaldboomsoorten
in het gebied wordt alleen gerekend met Grove den.
De totale oppervlakte van het aandeel naaldbos bedraagt 123ha, dit betekent dat ieder jaar circa
665m3 naaldhout bijgroeit in het gebied.
Loofbos
Voor loofbomen is er niet één overheersende boomsoort in het werkgebied, wel komen enkele
loofboomsoorten beduidend meer voor dan andere. Bij deze berekening wordt dan ook alleen
rekening gehouden met Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk. Deze soorten hebben volgens het
rapport van Erwin Lammers een bijgroei van respectievelijk 5.0, 7.0 en 5.1 m3/ha/jaar. Dit komt neer
op een gemiddelde bijgroei van 5.7 m3/ha/jaar
De totale oppervlakte van loofbos in het gebied bedraagt 78ha, de totale bijgroei van de
loofhoutpercelen bedraagt circa 445m3.
Gemengd bos
De gemengde bospercelen, bestaande uit zowel loofboomsoorten als naaldboomsoorten, in het
gebied komen vooral voor op de droge zandgronden. Ook in de gemengde bospercelen is Grove den
de overheersende boomsoort, zodoende is ervoor gekozen om uit te gaan van een verdeling van 50%
Grove den en 50% loofboomsoorten. Dit betekent dat de gemiddeld bijgroei voor de gemengde
percelen uitkomt op 5.5 m3/ha/jaar.
De totale oppervlakte van de gemende percelen in het gebied bedraagt 89ha, de totale bijgroei van
de gemende percelen bedraagt dus circa 490m3.
3.3.1 Totaal beschikbare bijgroei uit de bospercelen
Omdat er bij het verbruik van een biomassaverbrandingsinstallatie niet wordt gerekend in kubieke
meters maar in tonnage worden de gegevens omgerekend volgens de dichtheden die zijn vastgesteld
in de ‘Allometric Biomass and Carbon Factor Database’ van het IPCC (2003). Omdat de
vochtpercentages van vers gekapt hout sterk kunnen verschillen wordt er in dit rapport gerekend
met een gemiddelde waarde van 50%. De conversiewaarden zijn berekend op dit vochtpercentage.
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Deze gegevens stellen voor loofhout een gemiddelde dichtheid van 0.73 ton droge biomassa per m3
en voor naaldhout een gemiddelde dichtheid van 0.61 ton droge biomassa per m3 (de Vries, 2008).
Voor de gemengde percelen zal worden gerekend met een gemiddelde dichtheid van 0.67 ton droge
biomassa per m3.
Dit betekent dat er uit naaldboompercelen 406 ton droge biomassa vrijkomt, uit de
loofboompercelen is dit 325 ton droge biomassa en uit de gemengde percelen 328 ton droge
biomassa. Dit komt gezamenlijk op 1059 ton droge biomassa uit het aanwezige bos voor het hele
werkgebied.
Er wordt voor het oogsten van de bijgroei uitgegaan van het landelijk gemiddelde, dit ligt op
ongeveer 50%.
Bijgroei in
opp.
m3/ha
89 ha
Naaldbos
5.4
123
ha
Loofbos
5.7
78 ha
Gemengd bos
5.5
290 ha
Totaal

Bijgroei in m3 Conversiefactor
665
445
490

0.61
0.73
0.67

1600

Bijgroei in
tonnen

50% oogst
in tonnen

406
325
328

203
162
164

1059

529

Tabel 3.2: Bijgroei droge biomassa in bosgebied

In veel bossen wordt het hout dat geoogst wordt gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Bij
hoogwaardige toepassingen wordt het hout gebruikt als grondstof in plaats van als brandstof, in
bijvoorbeeld de meubelindustrie. De mogelijkheid om hout te gebruiken als grondstof wordt echter
sterk beïnvloed door de kwaliteit van de bomen. Tijdens een globale inventarisatie van het gebied is
gebleken dat in de bospercelen slechts een klein gedeelte (<10%) geschikt is voor hoogwaardige
toepassingen. Daarom wordt in de berekening geen rekening gehouden met andere toepassing voor
het hout uit de bospercelen dan energiehout.
Dit betekend dat er 529 ton biomassa vrijkomt uit de bospercelen dat gebruikt kan worden voor de
biomassaverbrandingsinstallaties.
3.4 Totaal beschikbare biomassa uit het werkgebied
De hoeveelheid biomassa die uit het werkgebied afkomstig is, is in overzicht weergegeven in
onderstaande tabel 3.3. Hierbij is de aanname gemaakt dat al het gemeentelijke knip- en snoeiafval
beschikbaar is en dat 50% van de bijgroei van de bossen geheel kan worden gebruikt voor de
biomassaverbrandingsinstallatie.
Herkomst
Landschapselementen
Totaal landschapselementen

Beschikbare biomassa in tonnen
140
140

Naaldbos
Loofbos
Gemengd bos
Totaal bos

203
162
164
529

Totaal werkgebied

669

Tabel 3.3 Totaaloverzicht beschikbare hoeveelheid biomassa uit het werkgebied
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4. Kansen in het gebied
Nu duidelijk is wat momenteel de leveringscapaciteit van het werkgebied is, worden bepaald welke
kansen in het gebied aanwezig zijn om de leveringscapaciteit van het werkgebied mogelijk te
vergroten.
In de onderstaande tekst worden enkele van deze kansen beschreven, in hoofdstuk zes: Analyse
Leveringscapaciteit wordt gekeken welke kansen benut kunnen worden om eventuele tekortkoming
in de leveringscapaciteit van het gebied op te lossen.
4.1 Kansen voor de landschapselementen
Wanneer in de gemeente Oldebroek meer landschapselementen worden aangelegd, zal er meer
knip- en snoeiafval binnen de gemeentegrenzen vrijkomen die voor de
biomassaverbrandingsinstallatie kan worden gebruikt. Om dit te realiseren werkt de gemeente
Oldebroek samen met de gemeente Elburg aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de
herkenbaarheid van de zonering van de verschillende landschapstypen (bron: van der Horst, van der
Hoek, Zappeij, 2006).
De gemeente Oldebroek heeft de hoofdlijnen voor de gewenste landschappelijke structuur reeds
aangegeven in het LOP uit 2006. De hoofddoelstelling van de gemeenten Oldebroek en Elburg is het
ontwikkelen van een samenhangend en robuust landschappelijk raamwerk. Hierin worden
verschillen geaccentueerd en relaties en verbindingen (recreatie, ecologie, wonen-werken) versterkt.
De belangrijkste uitgangspunten die gelden bij het landschappelijk raamwerk in het kader van het
onderzoek ‘Zwemmen in biomassa’ zijn:






Behouden, versterken en ontwikkelen van herkenbare landschappelijke structuren,
overgangen en verschillen;
Instandhouding en versterking relicten ontginningslandschap, landgoederenensembles,
mozaïekverkaveling en houtwallenstructuur;
Ruimtelijke initiatieven dienen bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit, toegankelijkheid en
duurzaam beheer;
De gewenste kwaliteit moet duurzaam worden geborgd;
Behoud en versterken ruimtelijke kwaliteit van het landschap.

Er wordt dus ingezet op het aanbrengen van meer samenhang binnen verschillende zones en het
accentueren van verschillen tussen zones onderling. Grenzen en overgangen tussen zones worden
benadrukt zodat er een helder en leesbaar landschap ontstaat. Er zijn onder andere plannen om
nieuwe houtwallen en lanen aan te leggen.
4.1.1 Aanpassing beheer
Uit een gesprek met dhr. Flier (29-11-2011) bleek dat in het werkgebied tijdens de jaren ’80
ruilverkavelingen plaats gevonden hebben, waarbij op de perceelgrenzen houtwallen aangelegd zijn.
Deze houtwallen zijn volgens dhr. Flier in de afgelopen 30 jaar niet onderhouden, terwijl deze
eigenlijk in deze periode al minimaal één keer afgezet hadden moeten worden. De houtwallen zijn
geplant op cultuurgrond (vaak bemeste boerengronden) waardoor ze sneller groeien dan houtige
beplanting op armere bodems (bijvoorbeeld de bossen in de omgeving).
Wanneer de houtwallen in onderhoud worden genomen is hier nog veel biomassa uit te winnen.
Financieel is het tot nog toe voor de eigenaren niet interessant om de houtwallen te onderhouden.
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Echter, de houtwallen groeien, worden hoger en werpen daardoor steeds meer schaduw op het land.
Dit heeft nadelige gevolgen voor de gewassen die op de aangrenzende percelen groeien. Mogelijk
zijn de boeren bereid om de houtwallen te (laten) onderhouden wanneer er een overeenkomst
gesloten kan worden over hoe de houtwallen het best beheerd kunnen worden. Om te bepalen
hoeveel biomassa gewonnen kan worden uit deze houtwallen zal eerst een inventarisatie moeten
worden gemaakt. Vervolgens zal er in samenwerking met de eigenaren moeten worden bepaald hoe
de houtwallen beheerd gaan worden.
4.2 Kansen voor het bosareaal
In tegenstelling tot de landschappelijke elementen, waar op het moment al droge biomassa uit
geoogst wordt, zijn er om droge biomassa uit de bossen te winnen al direct aanpassingen nodig. De
aanpassingen die hieronder verder worden uitgewerkt, zijn:




Motiveren van de boseigenaren;
Verhogen van het percentage bijgroei dat geoogst wordt;
Uitbreiden bosareaal.

Motiveren boseigenaren
Eén van de knelpunten wordt gevormd door de hoeveelheid eigenaren. Omdat het bos in eigendom
is van veel verschillende partijen is het moeilijk om de oogst van biomassa centraal te organiseren.
Dhr. Flier gaf aan dat de eigenaren mogelijk wel geïnteresseerd zijn in het laten uitvoeren van
beheersactiviteiten in hun gebied wanneer er voor hen een financieel voordeel aanzit. Daarnaast zal
het bos door vaste beheersmaatregelen een andere structuur krijgen, dit zal het beeld van het bos
ten goede komen.
Verhogen van het percentage bijgroei dat geoogst wordt
Naast het motiveren van de eigenaren is een tweede mogelijkheid om meer droge biomassa uit de
bossen te winnen door het percentage van de bijgroei dat geoogst wordt te verhogen.
Staatbosbeheer heeft recent de keuze gemaakt om tot 70% van de jaarlijkse bijgroei uit haar bossen
te halen (Bron: Staatsbosbeheer.nl). Zoals in tabel 4.1 is af te lezen kan, indien dit ook in het gebied
wordt toegepast, tot 212 ton meer biomassa uit het gebied worden gewonnen. Deze verhoging van
de gewonnen biomassa kan ervoor zorgen dat een installatie die eerst niet mogelijk was, nu ineens
wel mogelijk is.
50% oogst in
Bostype
Bijgroei in tonnen tonnen
406
Naaldbos
203
325
Loofbos
162
328
Gemengd bos
164
1059
Totaal
529

70% oogst in
tonnen
284
227
230
741

Verschil in tonnen
81
65
66
212

Tabel 4.1: Extra biomassa bij 70% oogst

Uitbreiden bosareaal
Volgens het Landschapsontwikkelingsplan van de Gemeente Oldebroek zijn een aantal percelen
binnen het gebied aangewezen als uitbreiding voor het bosareaal. Deze bospercelen zouden
aangelegd kunnen worden als energiebos. Een dergelijk energiebos zou bestaan uit snelgroeiende
bomen waarvan de takken op bepaalde intervallen worden afgezet om biomassa te leveren. Omdat
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er alleen takken worden afgezet kan er vaker worden geoogst dan wanneer er hele bomen zouden
worden geoogst. De opbrengst zal daardoor wel lager zijn, er is nog te weinig bekend over dergelijke
bossen om te kunnen bepalen welke van de twee systemen efficiënter is.
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5. Installatie specificaties
Bekend is nu wat de leveringscapaciteit van het gebied is en welke kansen in het gebied benut
kunnen worden om de leveringscapaciteit te vergroten. Nu kan gekeken worden naar de
verschillende mogelijkheden in het toepassen van biomassaverbrandingsinstallaties. Zodra de keuze
voor een specifieke installatie is gemaakt kan berekend worden wat de energiebehoefte van de
betreffende installatie is.
Eerst zal dit hoofdstuk ingaan op de verschillende brandstoffen en de droging hiervan, gevolgd door
de Notitie afvalhout/ houtafval. Vervolgens worden de keuzes gemaakt voor de
biomassaverbrandingsinstallaties, waarbij ook wordt gekeken hoeveel biomassa deze installaties
nodig hebben om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Tenslotte worden er verschillende
scenario’s beschreven om pieken op te vangen.
5.1 Stookeigenschappen
Er zijn veel verschillende manieren om een object te verwarmen door middel van een
biomassaverbrandingsinstallatie. Deze verschillen hebben met name betrekking op de installatie en
de brandstof. Ieder van deze manieren heeft zijn eigen voor- en nadelen, dit kan zijn uit financieel
oogpunt maar ook technische oogpunten als slijtage en onderhoud.
5.2 Brandstof
Er zijn veel soorten biomassa waarmee een biomassaverbrandingsinstallatie kan worden gestookt.
Echter wordt in dit onderzoek enkel gekeken naar droge biomassa omdat deze vorm van biomassa
de beste verbinding biedt tussen beschikbaarheid en verbetering van het landschap. Droge biomassa
bestaat in twee vormen, houtpellets en houtsnippers (zie afbeelding 5.1).
Houtpellets worden gemaakt van gedroogd afvalhout (zaagsel, resthout of spaanders) en worden
onder hoge druk samengeperst tot een pellet. Een pellet is cilindrisch en heeft een diameter van 4-10
mm en een lengte van 20-50 mm. Een pellet bevat een vochtpercentage van minder dan 15% en
produceert minder dan 0.5% as. Doordat de afmetingen van pellets zeer gestandaardiseerd zijn biedt
dit voordelen voor zowel transport als opslag. In Nederland zijn er maar twee grote producenten van
pellets, beide bevinden zich op grote afstand van het werkgebied, namelijk in Noord Holland en
Noord Brabant. Doordat deze pellet producerende bedrijven zich op grote afstand van het
werkgebied bevinden kunnen pellets geen onderdeel vormen van een lokale houtketen. Daarom
wordt, in de verdere berekeningen, geen aandacht besteed aan de mogelijkheid om de installatie te
stoken met pellets.
Houtsnippers zijn onder te verdelen in chips en chunks. Chips zijn kleine snippers met een grootte,
variërend van 0.5-5 cm. Chunks zijn grotere snippers, zij variëren van 5-25 cm. (bron: dwa.nl). De
twee soorten snippers verschillen slechts weinig in hoe ze toegepast kunnen worden. Er is wel een
verschil in het invoersysteem van de biomassaverbrandingsinstallaties; chips kunnen worden
ingevoerd met een Archimedesschroef (tortel), daar waar voor chunks een bewegende ondervloer
nodig is. Op advies van de firma van Werven is verder gerekend met chunks, dit komt omdat een
installatie die berekend is op het gebruik van chunks ook in staat is om chips te verwerken, andersom
is dit niet het geval.
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In het geval van houtsnippers kunnen ook groene delen van bomen worden versnipperd. Bij
loofbomen is dit alleen gedurende zomers het geval, bij naaldbomen het hele jaar door. Wanneer
deze groene delen worden verstookt in de verbrandingsinstallatie komt er chloor vrij. Dit kan er voor
zorgen dat het rookkanaal van de installatie sneller erodeert (bron: Tubro). Dit probleem kan worden
opgelost door alle groene delen van de boom te gescheiden van het hout, of door de installatie aan
te passen.
In dit rapport wordt er vanuit gegaan dat de installatie wordt aangepast omdat het zeer lastig is om
takhout van naaldbomen, vooral Grove den, te ontdoen van hun naalden (bron: Van Werven).

Houtpellets

Houtsnippers (chips)

Houtsnippers (chunks)

Afbeelding 5.1: Soorten droge biomassa

5.3 Droging
Het drogen van biomassa wordt gebruik als een methode om meer energie uit hout te halen (zie
tabel 5.1). Hierdoor stijgt de stookwaarde van biomassa met 100% wanneer het gedroogd wordt van
50% naar 20% vocht. Omdat het vocht het hout verlaat zal het gewicht van het hout ook afnemen.
De waarden voor het soortelijk gewicht die in tabel 5.1 zijn weergeven zijn gemiddelde waarden bij
een vochtpercentage van 15% van het IPCC. Deze waarden zijn omgerekend naar andere
vochtpercentages met behulp van de Density – moisture relationship tabel van de TU Delft.
Vochtpercentage
20%
30%
40%
50%

Soortelijk gewicht kg/m3
Naaldhout
Loofhout
510
620
540
640
580
680
610
730

Gemengd
570
590
630
670

Stookwaarde
kWh/kg
4.00
3.40
2.84
2.00

Tabel 5.1: Stookwaarde droge biomassa

5.3.1 Drogingsmethoden
Biomassa kan op verschillende manier worden gedroogd; in de buitenlucht met of zonder zeil, of
onder een afdak. In alle gevallen zal de stapel biomassa op gezette intervallen moeten worden
gelucht bet behulp van een shovel, dit om het verrotten van de biomassa te voorkomen. Wanneer de
biomassa buiten zonder zeil wordt gedroogd zal er een schil van 20 tot 30 centimeter ontstaan die
niet tot nauwelijks zal drogen. Een manier om dit te voorkomen is door de biomassa onder een
speciaal zeil te plaatsen die het beschermd tegen de elementen. Biomassa kan op deze manier tot
30% vocht worden gedroogd (bron: Van Werven).
Biomassa gedroogd onder een afdak kan gedroogd worden tot een lager vochtpercentage, echter om
dit te bereiken wordt vaak gebruik gemaakt van geforceerde droging om het proces te versnellen.
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Zonder geforceerde droging zou het proces enkele jaren in beslag nemen (bron: Turbo). Geforceerd
drogen betekend dat er een constante stroom lucht door de stapel droge biomassa wordt geblazen,
het vocht zal op deze manier sneller verdampen. Met deze methode is een vochtpercentage van 20%
haalbaar (bron: Tubro).
Vochtpercentage Drogingstijd
50%
Geen (verse biomassa)
40%

Eén zomer

30%

Eén zomer

20%

Enkele jaren / geforceerd

Tabel 5.2: Drogingstijd per vochtpercentage (bron: Tubro.nl)

5.4 Notitie afvalhout/houtafval
Zoals in 2.2 algemene informatie onder wet- en regelgeving wordt genoemd, zijn de consequenties
van de notitie afvalhout/houtafval afhankelijk van de vorm van de biomassa zoals deze verstookt
wordt.
In de notitie wordt onderscheid gemaakt tussen de herkomst en de kwaliteit van de biomassa,
hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
Herkomst afvalhout
Afvalhout kan onder meer vrijkomen uit de categorieën:
1.
Bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken;
2.
Als (grof) huishoudelijk afval, als restafval bij bedrijven en als onbruikbare verpakking;
3.
Bij onderhoud van openbare ruimtes;
4.
Als snoeihout bij onderhoud van tuinen, parken, openbaar groen, bossen en van agrarische
percelen;
5.
Als resthout uit bossen of gerooid hout uit agrarische percelen;
Hout van de landschapselementen bedoelt voor de biomassa valt onder categorie 4, hout uit de
bossen bedoelt voor de biomassa valt onder categorie 5. In beide gevallen geldt dat het hout een
bijproduct is van een andere handeling, hierdoor wordt het door de provincie Gelderland gezien als
afvalhout.
Kwaliteit afvalhout
De kwaliteit van afvalhout wordt ingedeeld in de categorieën:
A-hout:
ongeverfd, onbehandeld hout
B-hout:
geverfd, gelakt, verlijmd hout
C-hout:
geïmpregneerd hout, behandeld hout waar stoffen zijn ingebracht (al dan niet onder
druk) om de duurzaamheid te verbeteren
Zowel het hout dat uit de bossen wordt gewonnen als het hout uit de landschapselementen valt in
categorie A. Dit betekent dat de installatie niet hoeft te voldoen aan de hoogste emissie eisen die wel
gelden voor categorie C hout.
Resthout van hoogwaardige toepassingen
Een uitzondering op de notitie afvalhout/houtafval is wanneer het hout een bijproduct is van een
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andere bewerking. Het gaat hier dan om het bewerken van ‘schoon’ hout dat dient als grondstof,
bijvoorbeeld in de meubelindustrie. In alle andere gevallen verliest afvalstof zijn afvalhoutstatus,
wanneer de nuttige toepassing van deze afvalstof heeft plaatsgevonden (in dit rapport betekend dat:
wanneer uit de afvalstof warmte is opgewekt).
5.4.1 Gevolgen van de notitie afvalhout/houtafval voor het rapport
De wetgeving bepaald zowel de emissie-eisen als de jurisdictie van de installatie. Doordat de droge
biomassa ongeverfd en onbehandeld wordt verstookt, zijn er geen speciale emissie regulerende
aanpassingen nodig. Hout uit bossen en landschapselementen geldt als afvalhout, zodoende valt dit
onder de jurisdictie van de provincie Gelderland. De vergunning dient daar dan te worden ingediend.
Een installatie die voldoet aan de eisen voor afvalhout mag tevens schoon hout verwerken. Wanneer
de installatie alleen schoon hout zou verbranden, valt het onder de jurisdictie van de gemeente.
5.5 Biomassavraag van de installaties
Voor de keuze van de biomassaverbrandingsinstallatie is er uitgegaan van twee scenario’s, gebaseerd
op de zwembaden die eerder in het project nog het beoogde doel waren. Omdat van deze
zwembaden geen gedetailleerde stookgegeven verkregen konden worden kan ook niet gezegd
worden of de gekozen installaties zouden voldoen in de praktijk. Het doel van gekozen installaties is
dan ook om een beeld te geven van de leveringscapaciteit van het gebied. Er is bij de berekeningen
uitgegaan van een zwembad dat 28 dagen per maand en 10 uur per dag geopend is.
Kleine installatie: gelijk aan 100.000 m3 aardgas
De gekozen installatie is gebaseerd op de gasvraag van het zwembad van Landal Landgoed ’t Loo. Dit
relatief kleine zwembad heeft een gasverbruik van circa 110.000 m3 aardgas per jaar, uit de
berekeningen van de firma Tubro bleek dat een 300kW installatie hieraan zou kunnen voldoen.
Grote installatie: gelijk aan 300.000 m3
De grote installatie is gebaseerd op de gasvraag van het gemeentelijk zwembad van Oldebroek De
Veldkamp. Van dit zwembad was geen gasverbruik bekend, wel was bekend dat er in het jaar 2011
de energie kosten 141.000 euro bedroegen. (bron: Andres, 2011) Op basis van de door Tubro
geleverde gasprijs van 0.45 euro per m3 is bepaald dat de gasvraag ongeveer 300.000 m3 per jaar
bedraagt. Door middel van berekeningen van de firma Tubro is bepaald dat dit kan worden
vervangen met een 750kW biomassaverbrandingsinstallatie.
Vervolgens is per installatie berekend hoeveel droge biomassa er per jaar nodig is om te kunnen
voorzien in de warmtevraag. Dit is gedaan op vochtpercentages van 20, 30, 40 en 50%, om zo te
kunnen analyseren in hoeverre het gewenst is om de houtsnippers te drogen. De uitkomsten van
deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 5.3 en 5.4.
300kW

Vochtpercentage
20%
30%
40%
50%

Verbruik biomassa in tonnen
282.3
332.1
397.6
564.6

Tabel 5.3: Verbruik 300kW installatie
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750kW

Vochtpercentage
20%
30%
40%
50%

Verbruik biomassa in tonnen
705.8
830.3
994.0
1411.5

Tabel 5.4: Verbruik 750kW installatie

Eén van de verschillen tussen een gasinstallatie en een biomassaverbrandingsinstallaties is dat het bij
de laatste wenselijk is om deze op een zo constant mogelijk vermogen te laten draaien.
Biomassaverbrandingsinstallaties behalen op die manier het beste rendement. Vaak wordt er dan
gekozen voor een installatie op 80% van het piekvermogen, deze is in staat om in 95% van de warmte
vraag te voorzien (bron: Van Werven).
5.6 Pieken opvangen
In dit onderzoek wordt niet gekozen om de biomassaverbrandingsinstallatie in 100% van de
warmtevraag kunnen voorzien, omdat de installatie dan sneller zal slijten als gevolg van de lage
productie. De kosten van de reparaties en de stilstand van de installatie die het gevolg hiervan zijn
maken dit een onaantrekkelijke keuze. Dit betekent echter wel dat de installatie niet in staat is om
pieken op te vangen. Deze pieken, die in de winterperiode 10 tot 15 keer voorkomen, (bron: Van
Werven) zullen moeten worden opgevangen door middel van een alternatief. Hieronder zijn drie
methoden beschreven waarmee de pieken kunnen worden opgevangen.




Bijstoken met gas;
Warmte Kracht Koppeling (WKK);
Warmte Koude Opslag (WKO).

5.6.1 Bijstoken met gas
Bij het opvangen van pieken met behulp van een gasinstallatie wordt er uitgegaan van een situatie
waarbij een gasinstallatie wordt geplaatst, of al aanwezig is, naast de biomassa installatie. Het
voordeel hiervan is dat er gemakkelijk bijgestookt worden tijdens een storing van de biomassa
installatie of tijdens onderhoudswerkzaamheden. Een gas installatie heeft vrijwel geen opwarm tijd
(bron: Van Werven) en kan dus snel bijspringen wanneer nodig.
Een ander voordeel van deze situatie, is dat zwembaden die voorheen met een gasinstallatie
stookten deze gasinstallatie in gebruik kunnen houden en deze dan ook niet hoeven aan te schaffen.
5.6.2 Warmte Kracht Koppeling (WKK)
Bij deze situatie worden pieken in de warmtevraag opgevangen door middel van een WKK installatie
(zie afbeelding 5.2). Een WKK installatie wekt met de verbranding van houtige biomassa elektriciteit
op. Echter is van de firma Tubro vernomen dat dit op kleine schaal niet rendabel is door de vereiste
investering en dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat. Het vermoeden is dat deze techniek
in de komende twee tot vijf jaar meer gangbaar zal worden, er zijn namelijk al meerdere leveranciers
bezig met het ontwikkelen van kleinschalige WKK technieken. De kleinste WKK installatie die de firma
Tubro momenteel zou kunnen leveren is een installatie van 3000 kW (3mW warmte of 3.8mW
elektriciteit).
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De WKK installatie zal gekozen worden op de maximaal verwachtbare piek zodat er in de winter
volledig verwarmd kan worden. In de zomer kan de overcapaciteit gebruikt worden om elektriciteit
op te wekken, deze energie kan vervolgens zelf gebruikt worden of verkocht worden aan een
energieleverancier.

Afbeelding 5.2: Schematische weergave WKK installatie (Bron: Tubro.nl)

5.6.3 Warmte Koude Opslag (WKO)
In deze situatie worden de pieken opgevangen door middel van Warmte Koude Opslag (WKO). Voor
een dergelijk systeem zijn verschillende mogelijkheden, zo kan gekozen worden voor een open- of
gesloten systeem (zie afbeelding 5.3). Beide systemen werken met een zomer en winter cyclus, in de
zomer wordt de overtollige warmte ondergronds opgeslagen, in de winter wordt dit weer naar boven
gepompt om bij te dragen aan het opvangen van de pieken. Wanneer het water zijn warmte heeft
afgestaan wordt het ondergronds opgeslagen en kan het in de zomer gebruikt worden voor koeling
(bron: agentschapnl.nl).
Het verschil tussen de twee systemen is dat een open systeem grondwater onttrekt uit de bodem
terwijl een gesloten systeem werkt met een serie leidingen met een vloeistof, vaak met toegevoegde
antivriesmiddelen. Voor beide systemen gelden wettelijke beperkingen in verband met
grondwaterwinning, deze zijn niet van toepassing op het werkgebied, beide systemen zijn hier
toegestaan (bron: agentschapnl.nl).
Het voordeel van dit systeem is dat men volledig over gaat op groene energie (biomassa en WKO) en
dat de gasinstallatie volledig vervangen kan worden door de WKO installatie. Een nadeel is echter dat
er een extra investering is vereist om de installatie, inclusief het leidingsysteem, aan te leggen.

Pagina 21 van 44

Afbeelding 5.3 Schematische weergave WKO installaties (bron: soilpedia.nl)

Pagina 22 van 44

6. Analyse leveringscapaciteit
Nu er bekend is hoeveel droge biomassa het gebied levert en hoeveel droge biomassa de twee
installaties nodig hebben, wordt in dit hoofdstuk bekeken of het gebied genoeg biomassa levert om
de installaties in hun energievraag te voorzien.
In tabel 6.1, zijn de vraag en het aanbod naast elkaar gezet. De droge biomassa uit het bos en uit de
landschapselementen zijn van elkaar gescheiden omdat op dit moment geen droge biomassa uit het
bos wordt gewonnen als energiehout (zie hoofdstuk 4.2: Kansen in het bosareaal). Uit de tabel kan
worden afgelezen dat er op dit moment niet genoeg droge biomassa uit de landschapselementen
wordt gewonnen om te voorzien in de vraag van zowel de 300kW als de 750kW installaties. Zelfs bij
de kleinste vraag (20% vocht en de kleine installatie) is er een tekort van 163.4 ton droge biomassa.
In alle gevallen zal er droge biomassa uit de bospercelen gewonnen moeten worden om te voorzien
in de vraag van de installaties. Wat opvalt, is dat het gebied zelfs met de biomassa uit de bossen niet
kan voorzien in de vraag van de 750kW installatie.

Installatie
100.000m3
300kW

300.000m3
750kW

Verbruik biomassa
Vochtpercentage in tonnen
20%
282.3
30%
332.1
40%
397.6
50%
564.6
20%
30%
40%
50%

Beschikbare biomassa uit
landschapselementen in
tonnen
119
123
130
140

Benodigde biomassa na
landschapselementen in
tonnen
163.4
209.3
267.2
424.6

119
123
130
140

586.9
707.5
863.6
1271.5

705.8
830.3
994.0
1411.5

Installatie
100.000m3
300kW

Vochtpercentage
20%
30%
40%
50%

Benodigde biomassa na
landschapselementen
in tonnen
163.4
209.3
267.2
424.6

300.000m3
750kW

20%
30%
40%
50%

586.9
707.5
863.6
1271.5

Beschikbare biomassa
uit bospercelen in
tonnen (50% bijgroei)
447
466
498
529

Overschot/tekort aan
biomassa na gebruik
bospercelen, in tonnen
-283.6
-257.0
-231.2
-104.7

447
466
498
529

139.8
241.2
365.2
742.2

Tabel 6.1: Overzicht overschot/tekort aan biomassa bij gebruik van landschapselementen en bos enkel uit het
werkgebied (rood is tekort, groen is overschot)
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6.1 Kansen in het gebied benutten
Uit de gegevens blijkt dus dat het gebied in staat is om een 300kW biomassaverbrandingsinstallatie
te voorzien van brandstof, een 750kW installatie heeft echter een te grote brandstofvraag. Zoals
beschreven in hoofdstuk vier: Kansen in het gebied, zijn er in het gebied nog mogelijkheden om de
biomassaleveringscapaciteit te vergroten. Het is echter bij veel kansen in het gebied moeilijk te
bepalen hoeveel meer biomassa er uit het gebied gewonnen kan worden. Door in de bospercelen
een hoger percentage van de bijgroei te oogsten (70% in plaats van 50%) kan 212 ton extra biomassa
geoogst worden met een vochtpercentage van 50% (zie tabel 6.2).
50% oogst in
Bostype
Bijgroei in tonnen tonnen
406
Naaldbos
203
325
Loofbos
162
328
Gemengd bos
164
Totaal
1059
529

70% oogst in
tonnen
284
227
230
741

Verschil in tonnen
81
65
66
212

Tabel 6.2: Extra biomassa uit bos in werkgebied bij verhoging van percentage bijgroei naar 70% (rood is
tekort, groen is overschot)

Wanneer dit echter wordt gedroogd naar 20% zou het nog maar 182 ton bedragen. Dit is enkel
genoeg om te voorzien in het 20% vocht scenario, in dit geval is er dan een overschot van 43 ton (zie
tabel 6.3).

Vochtpercentage
20%
30%
40%
50%

Tekort aan biomassa in
tonnen
140
242
366
743

Extra gewonnen biomassa in
tonnen
182
189
202
212

Verschil in tonnen
-43
53
164
531

Tabel 6.3: Overzicht biomassavoorziening voor de 750kW-installatie bij 20% extra oogst (rood is tekort,
groen is overschot)

Om te kunnen voorzien in de vraag van een 750kW installatie op hogere vochtpercentages zou er of
gebruik gemaakt moeten worden van meerdere kansen zoals beschreven in hoofdstuk vier, of het
gebied moet vergroot worden.
Om het verbruik voor 750kW installatie in te schatten is gebruik gemaakt van het gemeentelijk
zwembad in Wezep (± 300.000 m3 aardgas). Omdat het hier een gemeentelijk zwembad betreft ligt
het voor de hand om de hele gemeente bij het project te betrekken.
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Zoals al beschreven in hoofdstuk drie: Biomassaleveringscapaciteit gebied, levert de hele gemeente
jaarlijks 1065 ton droge biomassa aan knip- en snoeiafval. Wanneer dit geheel gebruikt zou worden
voor de biomassa-installaties wordt een 750kW niet alleen mogelijk, maar is het project ook minder
afhankelijk van de bospercelen en daarmee van de medewerking van individuele eigenaren.
Installatie Vochtpercentage Verbruik in tonnen
100.000m3
20%
282.3
(300kW)
30%
332.1
40%
397.6
50%
564.6
300.000m3
(750kW)

20%
30%
40%
50%

Biomassa uit gemeente
905
934
992
1065

Tekort aan biomassa
-622
-602
-594
-500

905
934
992
1065

-199
-103
2
347

705.8
830.3
994.0
1411.5

Tabel 6.4: Overzicht biomassavoorziening bij gebruik van alleen gemeentelijk knip- en snoeiafval (rood is tekort,
groen is overschot)
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7. Logistiek
Nu de biomassaverbrandingsinstallatie is gekozen (300kW en 750 kW) en berekeningen hebben
uitgewezen in welke gevallen het gebied kan voldoen in de energievraag, dienen onder andere
mogelijkheden betreffende opslag en transport bekeken te worden.
Een belangrijk aspect binnen het project is het logistieke vraagstuk. Het succes van het project zal in
grote mate afhangen van de logistieke haalbaarheid en kosten die de logistiek met zich meebrengt.
Zodoende wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan:





Locatiemogelijkheden van de biomassaverbrandingsinstallatie
De opslag van droge biomassa en ruimteberekening
Het transporttraject
Afval

7.1 Locatiemogelijkheden van de biomassaverbrandingsinstallatie
De locatie van de biomassaverbrandingsinstallatie zal bepaald kunnen worden nadat een aantal
aandachtspunten in overweging zijn genomen. Om te beginnen is de mogelijkheid tot plaatsen op
een bepaalde locatie sterk afhankelijk van het formaat van de gekozen biomassaverbrandingsinstallatie en de beschikbare ruimte. De globale afmetingen van een biomassaverbrandingsinstallatie
zijn 6*6*4m (bron: Tubro). Indien het gaat om een plaatsing bij of in een bestaand gebouw zullen de
mogelijkheden sterker gelimiteerd zijn dan wanneer het een nog te bouwen gebouw betreft. De
beschikbare ruimte zal in iedere situatie verschillen, indien plaatsing binnen het bestaande gebouw
niet mogelijk is kan er gekeken worden of een aanbouw gerealiseerd kan worden. Indien plaatsing
binnen het bestaande gebouw en plaatsing in een aanbouw niet tot de mogelijkheden behoren, kan
gekozen worden voor een in een container geplaatste biomassaverbrandingsinstallaties. Een
zogenaamde containerinstallatie is een compacte biomassaverbrandingsinstallatie die geplaatst is in
een container. Deze installaties zijn compleet met biomassa aanvoersysteem, verbrandingsresten
verwijdering en ze zijn voorzien van een rookgassenfiltersysteem.
7.2 De opslag droge biomassa
Voor de opslag van houtchips zijn drie verschillende mogelijkheden, deze zijn echter afhankelijk van
de specificaties van de gekozen biomassaverbrandingsinstallatie. De belangrijkste specificatie betreft
het vochtpercentage dat de houtsnippers mogen bevatten alvorens ze worden verbrandt. De duur en
wijze van opslag heeft een directe invloed op het vochtpercentage dat de droge biomassa voor
verbranding bevat, meer informatie hierover wordt gegeven in hoofdstuk 5.1.2. De mogelijkheden
zijn:




Direct storten van houtchips op eindlocatie;
Grootschalig opslaan en drogen op gekozen tussenlocatie;
Opslaan en laten drogen door een aannemer.

In dit rapport wordt, zoals eerder vermeld, als voorbeeld uitgegaan van een 300kW en 750kW
biomassaverbrandingsinstallatie. De specificaties van zowel de 300kW als de 750kW
verbrandingsinstallatie geven aan dat het vochtpercentage dat de droge biomassa geen beperkingen
leveren, dit houdt in dat zowel verse droge biomassa (vochtgehalte ca. 50%) als gedroogde droge
biomassa (vochtgehalte ca. 20%) in deze installatie verbrandt mogen worden. Men dient echter
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rekening te houden met verschillen in specificaties van verschillende biomassaverbrandingsinstallaties. Van belang is dat een biomassaverbrandingsinstallatie gekozen wordt die gestookt kan
worden op de voor handen zijnde biomassa.
Direct storten van houtchips op eindlocatie
De eerste mogelijkheid bestaat uit het direct storten van de houtchips, na de oogst en versnippering,
op een door de afnemer gewenste locatie gelegen nabij de eindlocatie. Deze lading houtchips (50%
vocht) zal ongedroogd gestort worden in een kwantiteit van ongeveer 33 ton per keer (bron: Tubro).
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat niet tijdens alle jaargetijden droge biomassa
gewonnen kan worden in het gebied, dit heeft onder andere te maken met de Flora- en fauna wet
die werkzaamheden in bos- en natuurgebieden tijdens het broedseizoen verbied. Het verbruik van
droge biomassa door de verbrandingsinstallatie is bepalend voor de hoeveelheid ruimte die
beschikbaar dient te zijn om biomassa op te slaan.
Grootschalig opslaan en drogen op gekozen tussenlocatie
De tweede mogelijkheid bestaat uit het grootschalig opslaan en drogen van houtchips op een door
de afnemer gewenste locatie gelegen binnen een beperkte afstand van de eindlocatie. Gekozen kan
worden om de houtchips gedurende een of twee jaar te drogen alvorens te verbranden in de
biomassaverbrandingsinstallatie. Zoals in hoofdstuk vijf is vermeld daalt tijdens het drogen het
vochtpercentage en stijgt de energiewaarde van de droge biomassa. De duur van drogen is
voornamelijk afhankelijk van de specificaties van de verbrandingsinstallatie. Voor deze mogelijkheid
tot opslag is een opslagplaats nodig die genoeg ruimte biedt om de gewenste hoeveelheid biomassa
te laten drogen alsmede de reeds gedroogde biomassa op te slaan om te verstoken. De hoeveelheid
droge biomassa die moet kunnen worden opgeslagen is afhankelijk van het verbruik van de
biomassaverbrandingsinstallatie, de drogingstijd (tot het gewenste vochtpercentage) en van
perioden waarin geen droge biomassa gewonnen mag worden.
Opslaan en laten drogen door een aannemer
De derde mogelijkheid bestaat uit het laten opslaan en drogen door een aannemer. Voor dit project
kan de opslagplaats van Van Werven in Biddinghuizen uitkomst bieden. Door de houtchips hier
gedurende een bepaalde tijd te laten drogen zal de energielevering capaciteit van de droge biomassa
verhoogd worden. De aannemer zal alle handelingen die nodig zijn om de droge biomassa te drogen
uitvoeren, daarnaast zal d aannemer op gezette tijden droge biomassa afleveren op de eindlocatie.
7.2.1 Ruimteberekening
Aan de hand van de hierboven genoemde mogelijkheden voor opslag en droging is hieronder een
voorbeeldberekening gemaakt. In deze voorbeeldberekening wordt aandacht besteed aan de ruimte
waarover de afnemer dient te beschikken om droge biomassa zonder tussenkomst van een
aannemer op te slaan en te drogen.
Direct storten van houtchips op eindlocatie
De 300kW installatie verbruikt per jaar gemiddeld 775m3 droge biomassa met een vochtpercentage
van 50%. Dit houdt in dat, uitgaande van een broedseizoen van vier maanden, op het opslagterrein
ongeveer 258m3 droge biomassa moet kunnen worden opgeslagen. Voor de 750kW installatie zal dit
bij een vochtpercentage van 50% een biomassa voorraad van 647m3 bedragen.
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Grootschalig opslaan en drogen op gekozen tussenlocatie
De specificaties van de 300kW verbrandingsinstallatie die in dit rapport als voorbeeld wordt gebruikt
geeft aan dat de installatie zowel met droge biomassa met een hoog vochtpercentage als met droge
biomassa met een laag vochtpercentage gestookt kan worden. Echter, zoals in hoofdstuk 5.1.2
beschreven, heeft biomassa met een lager vochtgehalte een hogere energiewaarde. Indien gekozen
wordt om in de 300kW installatie biomassa te verbranden met een vochtpercentage van 30% zal het
gemiddelde verbruik 520m3 droge biomassa per jaar bedragen. Het opslag terrein moet minstens het
jaarverbruik van de verbrandingsinstallatie vermenigvuldigd met de tijdsduur van droging op kunnen
slaan indien er een continue toevoer is van verse droge biomassa.
Zoals in tabel 7.1 is weergeven is het noodzakelijk om droge biomassa gedurende één jaar te drogen
voordat een vochtpercentage van 30% bereikt zal zijn. Voor de 300kW installatie is zodoende een
opslagterrein nodig waar ten minste 520m3 droge biomassa opgeslagen en gedroogd kan worden.
Indien dezelfde berekening wordt uitgevoerd voor de 750kW installatie blijkt dat, bij gebruik van
droge biomassa met een vochtpercentage van 30%, ruimte moet zijn om 1301m3 droge biomassa te
drogen en op te slaan. Het benodigde oppervlak om biomassa tot 30% vochtgehalte te drogen is
afhankelijk van de manier waarop de biomassa opgeslagen wordt.
Vochtpercentage Drogingstijd
50%
Geen (verse biomassa)
40%

Eén zomer

30%

Eén zomer

20%

Enkele jaren / geforceerd

Tabel 7.1: Drogingstijd per vochtpercentage (bron: Tubro.nl)

Opslaan en laten drogen door een aannemer
Voor de derde mogelijkheid, waarbij de droge biomassa bij een aannemer zal worden opgeslagen en
gedroogd is geen berekening gemaakt omdat hier geen opslaglocatie nodig is bij de installatie.
7.2.2 Terugkoppeling logistiek
Uit de bovenstaande berekening is af te leiden dat het per situatie afhankelijk is of opslag op locatie
van de afnemer haalbaar is of niet. Duidelijk is echter dat indien gekozen wordt voor opslag en
droging de hoeveelheid ruimte meerdere malen groter is dan indien enkel gekozen wordt voor
opslag voor korte tijd. Een belangrijk verschil tussen opslag op eigen locatie of opslag op locatie van
de aannemer is dat bij opslag bij de aannemer de afnemer niet verantwoordelijk zal zijn voor het
transport. De afnemer zal zodoende niet in het bezit hoeven zijn van een shovel of dumptruck om de
biomassa van de opslaplaats naar de eindlocatie te verplaatsen.
7.7.3 Opslag op de eindlocatie
Opslag op de eindlocatie is in alle hierboven beschreven gevallen van toepassing. Deze opslag zal in
contact staan met de biomassa verbrandingsinstallatie, zodoende beschikt de installatie op ieder
moment over genoeg brandstof. Voor berekeningen is rekening gehouden met van een opslagbunker
met een afmeting van 5*5*5m van waaruit de verbrandingsinstallatie met een zogeheten lopende
vloer wordt voorzien van droge biomassa. Deze lopende vloer schuift de op de bodem liggende
houtsnippers in de richting van de verbrandingsinstallatie. De opslagbunker wordt tot een hoogte
van drie meter gevuld vanwege de parabolische vorm die een lading gestorte houtsnippers heeft Er
wordt een correctiefactor aangehouden van 90% om rekening te houden met onregelmatigheden in
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de verspreiding van de houtsnippers die veroorzaakt kan worden door de vorm van de opslagbunker.
De uiteindelijke opslagcapaciteit komt hiermee op ongeveer 67.5m3 (bron: Tubro.nl).
De 300kW verbrandingsinstallatie heeft een verbruik van ongeveer 1.55m3 droge biomassa op 30%
vochtgehalte per dag, dit houdt in dat de bunker gemiddeld eens per 44 dagen gevuld zal moeten
worden om de installatie constant van brandstof te kunnen voorzien. De 750kW
verbrandingsinstallatie verbruikt ongeveer 3.87m3 droge biomassa op 30% vochtgehalte, zodoende
dient de opslag bunker na een verloop van 17.4 dagen te worden gevuld. Het verbruik per jaar en het
aantal dagen dat tussen twee vulmomenten van de opslagbunker zit zijn in tabel 7.2 weergeven.

100.000m3
300kW

300.000m3
750kW

Vochtpercentage
20%
30%
40%

Verbruik m3/dag
1.29
1.55
1.74

Verbruik m3/jaar
434
520
586

Dagen per vulling
52
44
39

50%

2.31

776

29

Vochtpercentage
20%
30%
40%
50%

Verbruik m3/dag
3.40
3.87
4.36
5.77

Verbruik m3/jaar
1141
1301
1466
1939

Dagen per vulling
20
17
15
12

Tabel 7.2 Verbruik droge biomassa en dagen per vulling

7.3 Transport
Het transporttraject dat door de droge biomassa zal worden afgelegd van het moment van oogsten
tot het moment van verbranding is afhankelijk van de gekozen opslag- en droging mogelijkheden.



Kort transporttraject;
Lang transporttraject.

Kort transporttraject: De aannemer levert de droge biomassa direct na het versnipperen op de
gewenste locatie af.
Bomen en landschappelijke beplanting worden omgezaagd waarna ze óf direct worden verwerkt óf
enige tijd op de locatie worden achtergelaten om te drogen. Na de zaagwerkzaamheden zal het hout
worden versnipperd waarna het per vrachtwagen naar de gewenste locatie wordt getransporteerd.
Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid biomassa en de beschikbare ruimte zullen de snippers
opgeslagen worden op de eindlocatie of op een tussen locatie. Indien gebruik gemaakt wordt van
een tussenlocatie zal op gezette tijden transport, door de aannemer, van de tussenlocatie naar de
eindlocatie dienen plaats te vinden.
Transport van houtsnippers vindt over het algemeen plaats met vrachtwagens die een maximale
lading van 33 ton kunnen vervoeren (bron: Van Werven). De kosten voor een kort transport traject
waarbij geen opslag plaatsvindt op locatie van de aannemer maar op locatie van de afnemer zal in
kosten naar schatting 10 tot 15% lager uitvallen dan wanneer er wél tussentijdse opslag bij de
aannemer plaats vindt (bron: Van Werven). Deze laatst genoemde optie zal niet op altijd mogelijk
zijn. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk wanneer op de eindlocatie onvoldoende ruimte beschikbaar is
om genoeg biomassa op te slaan om tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden uit te hoeven
voeren.
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Het is echter mogelijk om een combinatie aan te houden waarbij alleen vlak voor het broedseizoen
droge biomassa op de locatie van de aannemer opgeslagen wordt. Buiten deze periode zal
versnipperde droge biomassa direct naar de eindlocatie van de afnemer vervoerd worden.
Lang transporttraject: De aannemer droogt de houtsnippers alvorens de biomassa naar de gewenste
locatie te transporteren.
Bomen en landschappelijke beplanting worden omgezaagd waarna ze óf direct worden verwerkt óf
enige tijd op de locatie worden achtergelaten om te drogen. Na het versnipperen wordt de biomassa
per vrachtwagen naar de opslagplaats van de aannemer getransporteerd. Op deze opslagplaats zal
de droge biomassa worden gedroogd tot het gewenste vochtpercentage is bereikt.
Nadat het drogingsproces voltooid is zal op gezette tijden transport plaatsvinden van de opslagplaats
naar de gewenste locatie. Bij dit transporttraject wordt rekening gehouden met de maximaal
beschikbare ruimte op de eindlocatie, de droge biomassa wordt namelijk in een opslag bunker
gestort met een beperkte opslag capaciteit.
7.4 Afval
Na het verbrandingsproces waarbij de energie uit de droge biomassa onttrokken is blijven
verbrandingsresten in de vorm van o.a. as, zand en stenen. De hoeveelheid as die achterblijft na de
verbranding is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de biomassa en efficiëntie van de oven. De
verbrandingsassen die achterblijven na de energiewinning bevatten veel mineralen en zijn daarom
voor onder andere tuinders en agrariërs een gewenste meststof. Indien het niet mogelijk is om een
bestemming te vinden waar de verbrandingsassen gebruikt kunnen worden mogen zij als “normaal
afval” worden afgevoerd. Bij ovens met een groot vermogen (vanaf 500kW) zijn extra maatregelen
nodig om de rookgassen te reinigen zodat verbrandingsassen afgevangen kunnen worden, dit kan
bijvoorbeeld met een doelenfilter of een elektrostatisch filter. De afgevangen verbrandingsassen
worden gezien als klein chemisch afval en mogen zodoende niet gestort worden (Bron: Dhr. R.
Nijboer).
7.5 Conclusie logistiek
Het logistieke aspect binnen dit project is zoals eerder gezegd van groot belang. De verschillende
onderdelen dienen foutloos op elkaar aan te sluiten om storingen in de levering van warmte te
voorkomen. De belangrijkste onderwerpen binnen het logistieke aspect zijn de locatie van de kachel,
de opslag van de droge biomassa, het transport en de afvoer van het afval.
Aangezien voor dit onderzoek geen specifieke locatie bestaat is het niet mogelijk een aanbeveling te
doen die gericht is op een object. De verschillende mogelijkheden met betrekking tot locatie van de
installatie en opslag en droging, zijn hieronder uitgeschreven. Voor ieder object is het van belang dat
vooraf alle voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden goed tegen elkaar worden
afgewogen.
Waar wordt de biomassaverbrandingsinstallatie geplaatst?
 In een te bouwen object.
 In een bestaand object.
 In een aanbouw van een bestaand object.
 In een container.
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Waar zal de opslag plaatsvinden?
 Er vindt geen opslagplaats, biomassa wordt direct op eindlocatie gestort (m.u.v. perioden
binnen broedseizoen).
 Biomassa wordt grootschalig opgeslagen en gedroogd op locatie van afnemer.
 Opslag en droging wordt uitgevoerd door de aannemer.
De keuze voor een kort of lang transporttraject is afhankelijk van de keuze waar de opslag plaats zal
vinden.
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8. Financiën
Nu de informatie over de installaties en brandstof bekend zijn zal worden gekeken naar het verschil
in kosten tussen de inkoop van aardgas en die van droge biomassa.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het financiële aspect van een biomassaketen. Aan de
hand van berekeningen zal allereerst worden bekeken welke verbrandingswaarden gas en droge
biomassa hebben. Daarbij zal gekeken worden naar de kosten per kWh ten opzichte van gas, de
droge biomassa wordt voor deze vergelijking onderverdeeld in vier vochtpercentages, namelijk; 50%,
40%, 30% en 20%. Daarna zal worden gekeken naar het verbruik van droge biomassa door beide
biomassaverbrandingsinstallaties. Ook zal gekeken worden naar de kosten van houtsnippers op de
vier vochtpercentages en de totale kosten voor droge biomassa. Tot slot zal door de biomassakosten
van de gaskosten af te trekken voor beide installaties berekend worden wat de besparing per jaar zal
zijn voor de vier verschillende vochtpercentages.
8.1 Beschrijving aannames
Aan de hand van deze beschreven berekeningen zal kunnen worden geconcludeerd welk
vochtpercentage het meest rendabele scenario voor stoken met biomassa vormt.
Voor het uitvoeren van de berekeningen is gebruik gemaakt van verschillende gegevens, het was
echter noodzakelijk een aantal aannames te doen wegens het ontbreken van bepaalde informatie.
Het ontbreken van deze informatie heeft ook tot gevolg gehad dat verschillende kostenposten niet
meegenomen konden worden in de berekening. De gegevens en genomen aannames zijn:












Er wordt gestookt op houtsnippers, dit kunnen zowel chips als chunks zijn;
Er wordt gerekend met twee biomassaverbrandingsinstallaties, deze installaties hebben
vermogens van respectievelijk 300kw en 750kW en hebben een aanschafprijs van
respectievelijk €110.000,- en €149.000,-.
De 300kW biomassaverbrandingsinstallatie vervangt een gasverbruik van 100.000m3, de
750kW installatie vervangt een gasverbruik van 300.000m3;
Een biomassa installaties hebben een verwachtte levensduur van 15 tot 20 jaar;
Het zwembad is 10 uur per dag, 28 dagen per maand open, dit komt overeen met 3360 uur
per jaar;
In de berekening wordt gewerkt met een gasprijs van €0,45 per m3;
De bemetseling van de kachel moet eens per zeven á tien jaar vangen worden, de kosten
hiervoor zijn niet meegenomen in de berekening;
De aanschaf van de installatie is een eenmalige kostenpost en wordt gezien als investering;
Subsidies zijn niet meegenomen in deze berekening in verband met het niet beschikbaar zijn
van prijzen;
Wegens het ontbreken van stooklijngegevens is geen rekening gehouden met het opvangen
van de pieken in de warmtevraag met de bestaande gasinstallatie;
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8.2 Financiële berekeningen
In onderstaande tabel (tabel 8.1) zijn de kosten van droge biomassa op vier vochtpercentages per
kWh berekend.
Verbrandingswaarde (kWh)
Aardgas
Houtsnippers

Gelijk aan 1 m3 gas

9.52

1.0 m

3

Kosten
€ 0.45

Verbrandingswaarde (kWh/kg)

Vochtpercentage 20%

4.0

2.4kg

€ 0.18

Vochtpercentage 30%

3.4

2.8kg

€ 0.20

Vochtpercentage 40%

2.8

3.4kg

€ 0.20

Vochtpercentage 50%

2.0

4.8kg

€ 0.26

Tabel 8.1: kosten droge biomassa per energie-eenheid.

In de tabel die hieronder weergeven staat (tabel 8.2) staat het verbruik van de twee voorbeeld
biomassaverbrandingsinstallaties per vochtpercentage weergeven. De afname in gebruik naarmate
het vochtpercentage daalt wordt veroorzaakt door de toename van de energiewaarde.
300kW installatie
Vochtpercentage Verbruik houtsnippers (ton)
50%
564.6
40%
397.6
30%
332.1
20%
282.3

750kW installatie
Verbruik houtsnippers (ton)
1411.5
994.0
830.3
705.8

Tabel 8.2 Verbruik biomassaverbrandingsinstallaties

De kosten van houtsnippers per ton is sterk afhankelijk van het vochtpercentage dat de houtsnippers
bevatten. Dit komt doordat het verlagen van het vochtgehalte (natuurlijke droging) veel tijd of veel
energie (mechanische droging) kost.
In tabel 8.3 zijn de kosten van houtsnippers per ton weergeven voor de vier verschillende
vochtpercentages. Een vochtpercentage van 50% duidt op droge biomassa dat geen drogingsproces
doorlopen heeft, dit is namelijk het vochtpercentage net ná het oogsten van droge biomassa. Een
vochtpercentage van 20% kan alleen behaald worden wanneer langdurig of mechanisch wordt
gedroogd, zodoende zijn hiervoor de kosten per ton hoger dan van andere vochtpercentages.
Vochtpercentage Kosten houtsnippers (ton)
50%
€ 55,40%
€ 60,30%
€ 70,20%
€ 75,-

Drogingstijd
Geen (verse biomassa)
Eén zomer
Eén zomer
Enkele jaren / geforceerd

Tabel 8.3 Kosten houtsnippers per vochtpercentage (bron: Van Werven)
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Door het verbruik van beide installaties voor ieder vochtpercentage te vermenigvuldigen met de prijs
van droge biomassa voor dat vochtpercentage is berekend wat de totale kosten per jaar voor
houtsnippers bedragen. De uitkomsten van deze berekening zijn weergeven in tabel 8.4. Ook kan in
deze tabel de totaalprijs tussen aardgas en houtsnippers vergeleken worden. Uit de tabel blijkt
duidelijk dat de kosten voor houtsnippers op ieder gegeven vochtpercentage lager liggen dan de
kosten van aardgas. Daarnaast kan uit de tabel worden afgelezen dat de kosten van houtsnippers het
laagst zijn bij een vochtpercentage van 20%. Dit is te verklaren doordat een lange opslagtijd de
energiewaarde van de droge biomassa verdubbeld, waardoor minder biomassa aangeschaft moet
worden (zie tabel 8.1).
300kW installatie
Vochtpercentage
50%
40%
30%
20%

Kosten aardgas
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000

Kosten houtsnippers
€ 31.053
€ 23.856
€ 23.247
€ 21.172

Vochtpercentage

Kosten aardgas

Kosten houtsnippers

50%
40%
30%
20%

€ 135.000
€ 135.000
€ 135.000
€ 135.000

€ 77.633
€ 59.640
€ 58.121
€ 52.935

750kW installatie

Tabel 8.4 Kosten houtsnippers per vochtpercentage

De jaarlijkse besparing per vochtpercentage zijn voor de twee voorbeeld verbrandingsinstallaties
weergeven in tabel 8.5. Deze besparing is berekend door de kosten van houtsnippers af te trekken
van de kosten van aardgas. Er is gerekend met de gegevens en aannames uit hoofdstuk 8.1
Beschrijving aannames. Uit de tabel blijkt dat voor ieder vochtpercentage een aanzienlijke jaarlijkse
besparing op brandstof kosten is.
300kW installatie
Vochtpercentage Jaarlijkse besparing
50%
€ 13.947
40%
€ 21.144
30%
€ 21.753
20%
€ 23.828

750kW installatie
Jaarlijkse besparing
€ 57.368
€ 75.360
€ 76.879
€ 82.065

Tabel 8.5 Jaarlijkse besparing per vochtpercentage

Tot slot moet bij de aanschaf van de installatie rekening worden gehouden met een aanschafprijs van
€110.000 voor de 300kW installatie en €149.000 voor de 750kW installatie. Het jaarlijks onderhoud
bedraagt zo’n 2% van de aanschafprijs van de biomassaverbrandingsinstallatie (bron: Van Werven).
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8.3 Conclusie van de financiële berekeningen
Uit de bovenstaande berekeningen kunnen een aantal dingen geconcludeerd worden:



Droge biomassa is in deze situatie een goedkopere brandstof dan aardgas, onafhankelijk van
het vochtpercentage dat de droge biomassa bevat.
De hoeveelheid benodigde droge biomassa neemt af naarmate het vochtpercentage
afneemt, de kosten per kWh nemen echter niet rechtsevenredig af.

In deze situatie heeft droge biomassa met een vochtpercentage van 20% de voorkeur voor beide
biomassaverbrandingsinstallaties vanwege de lage kosten per kWh, waardoor op jaarbasis op dit
vochtpercentage het meeste geld wordt bespaard.
Afhankelijk van de kosten die niet in deze berekening zijn meegenomen (zie 8.1 Beschrijving
aannames) kan geconcludeerd worden of stoken op biomassa daadwerkelijk financieel
aantrekkelijker is dan stoken op aardgas. Tevens kan het financieel erg interessant zijn om per
project uit te zoeken welke subsidies aangevraagd kunnen worden.
8.4 Subsidiemogelijkheden
Door de hoge exploitatiekosten is biomassa, tot nog toe, vaak slecht rendabel (Probos, 2009).
Zodoende gelden vanuit de overheid verschillende subsidies die kunnen helpen om de aanschaf van
een biomassa-installatie en de te verstoken brandstof te financieren, in het kader van duurzame
energie, biomassa en milieu. Door bezuinigingen zijn verschillende subsidies komen te vervallen,
zoals de Energie Onderzoek Subsidie (EOS).
Dit hoofdstuk behandeld de relevantie van subsidies voor de realisatie van een
biomassaverbrandingsinstallatie, subsidieregelingen waar door de initiatiefnemer mogelijk aanspraak
op kan worden gemaakt, zijn:
Nationale subsidie regelingen: (antwoordvoorbedrijven.nl)
- Energie-investeringsaftrek (EIA);
- Green Deal;
- Regeling groenprojecten;
- Subsidie kleine landschapselementen;
- Subsidie voor het landelijk gebied;
- Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-regeling).
Provincie gebonden (in dit rapport: Gelderland):
- Subsidie duurzame energievoorziening;
- Subsidieregeling klimaatmaatregelen.
Provincie Gelderland heeft voor het jaar 2011 een subsidieplafond voor biomassa installaties van
200.000 euro. Het budget voor 2012 is nog niet vastgesteld. (bron gelderland.nl)

8.4.1. Relevantie subsidies
Subsidies kunnen het opzetten van een lokale biomassa keten net wat interessanter maken. De
aanschaf van de installatie kan bijvoorbeeld vergemakkelijkt worden met de EIA, maar ook met de
Regeling groenprojecten van een bank; Deze regeling zorgt voor een lager rentepercentage.
Om lokale grond- en houtwaleigenaren te interesseren, kan men gebruik maken van subsidies als de
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subsidie kleine landschapselementen, subsidie regeling landelijk gebied of de SNL-regeling. Deze
subsidies geven een vergoeding die kan helpen bij bekostigen van het onderhoud. Bij de SNL-regeling
zijn meer mogelijkheden, zo is het onder andere mogelijk om een subsidie voor bosbeheer aan te
vragen.
Voor twee provincie gebonden subsidies geldt dat ze alleen van toepassing zijn als ze nog niet
worden toegepast door de lokale ondernemers.
De regelingen zijn niet louter financiële hulp, bij sommige is (ook) sprake van ondersteuning door
middel van kennis. Dit geldt onder andere voor subsidie duurzame energievoorziening.
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9. Conclusie
Dit project had als doel de volgende hoofdvraag te beantwoorden:
Is het mogelijk om binnen de gemeente Oldebroek te voldoen aan de energie vraag van een
zwembad, gelegen in het vooraf vastgestelde werkgebied, door middel van een lokale drogebiomassaketen zonder dat de kosten van de biomassa de kosten van het huidige systeem
overstijgen?
Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om met biomassa uit het werkgebied te voorzien in de
brandstofvraag van een 300kW biomassaverbrandingsinstallatie op alle vochtpercentages, en in de
brandstofvraag van een 750kW biomassaverbrandingsinstallatie mits de biomassa gedroogd is tot
20%. Daarnaast zou een biomassaverbrandingsinstallatie de inkoop van de brandstof tot 60%
verlagen.
Echter moet wel gesteld worden dat in deze berekeningen op meerdere vlakken belangrijke
informatie ontbrak die de uitkomst van het rapport had kunnen veranderen. Zo zijn er door het
ontbreken van een doellocatie geen berekeningen mogelijk geweest van het transport en plaatsing
van de installatie. Door het ontbreken van de stooklijn kon geen definitief uitsluitsel worden gegeven
over het opvangen van de pieken. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, zoals het stoken
met gas of de investering van een WKO installatie konden hierdoor niet in kaart worden gebracht.
Het rapport gaat tevens uit van een groot draagvlak bij de boseigenaren, er wordt aangenomen dat
alle boseigenaren meewerken. Omdat de bulk van de droge biomassa uit de bossen komt, is het
project sterk afhankelijk van dit draagvlak.
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10. Aanbevelingen
Gezien de omvang van het werkelijke project (Mulligen Premium Green van Innovatie Landgoed
Mulligen) en het gebrek aan tijd en gegevens van dit onderzoeksteam is vervolgonderzoek nodig
voordat een biomassaverbrandingsinstallatie werkelijk gerealiseerd kan worden. Er dient dan
gekeken te worden naar:








Een doelproject;
Een nauwkeurige inventarisatie, zowel van landschapselementen als bos en uitbreiding;
Draagvlak creëren bij bosbeheerders;
Mogelijkheid om WKO te realiseren;
Bepalen van de wet- en regelgeving voor een specifiek project;
Financiën (kosten logistiek, onderhoud);
Subsidies en CO2 -certificaten.

Een doelproject
In dit rapport is een aanname gedaan naar het gasverbruik, waar het hele onderzoek op gebaseerd is.
De analyse leveringscapaciteit, logistiek en de conclusie zijn bepalende onderdelen voor de realisatie
van een biomassa-installatie, deze zijn in dit rapport gebaseerd op een gasverbruik van 100.000m3 en
300.000m3. Doordat de kans groot is dat het doelobject een ander gasverbruik heeft, geeft dit
rapport slechts richting aan het eindoordeel of het rendabel is een biomassaverbrandingsinstallatie
te plaatsen. Wanneer een doelproject bekend is, en een goed overzicht van het gasverbruik gegeven
is (stooklijn is bekend), kunnen alle hoofdstukken in dit rapport specifieker worden uitgeschreven.
Hierdoor worden de financiën duidelijker, waardoor een accurater oordeel kan worden gegeven aan
de vraag of het rendabel is een lokale houtketen op te zetten voor een
biomassaverbrandingsinstallatie.
Een nauwkeurige inventarisatie, zowel van landschapselementen als bos en uitbreiding
In het rapport zijn een aantal aannames gemaakt voor de beschikbare hoeveelheid biomassa. Om
nauwkeurig te kunnen bepalen hoeveel lokaal hout in het gebied beschikbaar is voor de biomassainstallatie, is een inventarisatie van zowel landschapselementen als bos gewenst. Men weet dan
preciezer hoeveel biomassa het gebied kan leveren, en of het gebied wellicht genoeg biomassa op
een ander vochtpercentage kan leveren, waardoor de conclusie van dit onderzoek accurater is.
De inventarisatie is ook van belang om te bepalen hoe er mogelijk meer biomassa uit het gebied
gehaald kan worden. Bij de landschapselementen gaat het met name om de kansen op uitbreiding.
Het bos dient geïnventariseerd te worden om te bepalen wat de leeftijd van het bos is, dan kan er
bepaald worden hoeveel biomassa het gebied in de toekomst nog kan leveren en wanneer het tijd is
om verjonging te creëren.
Draagvlak creëren bij bosbeheerders
Wanneer de bosbeheerders niet mee wensen te werken aan het project, komt het niet van de grond
doordat dan weinig tot geen biomassa uit het bos kan worden gehaald (veel particuliere eigenaren).
Hierdoor kan niet aan de warmtevraag voldaan worden. Het is daarom belangrijk om draagvlak te
creëren. Allereerst dienen de eigenaren/beheerders in kaart te worden gebracht. Vervolgens kan een
algemeen beheersplan worden opgesteld, met daarin ook genoemd de voordelen voor de
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beheerders, om medewerking van de beheerders te winnen voor het project. In dit beheerplan
worden de uitkomsten van de inventarisatie verwerkt, waardoor er meer biomassa vrij kan komen.
Mogelijkheid om WKO te realiseren
Warmte-kou-opslag is een optie om warmte-energie meer te benutten. De biomassa installatie draait
dan op 85% van het gasverbruik. Pieken worden opgevangen met ondergrondse warmte. Het is
interessant om hier verder onderzoek naar te doen, omdat op deze manier duurzaam met energie
om wordt gegaan.
Bepalen van de wet- en regelgeving voor een specifiek project
Zoals in het rapport vermeldt staat, gelden per situatie andere wet- en regelgeving. Wanneer zeker is
waar het project uitgevoerd gaat worden zal nog eens gekeken moeten worden welke wet- en
regelgeving werkelijk van toepassing is.
Financiën
Door gebrek aan gegevens is in dit rapport niet berekend wat onderhoudskosten zijn aan de
gasinstallatie. Tevens zijn de kosten voor transport niet bekend doordat niet bekend is waar de
biomassa gedroogd wordt dan wel waar de installatie komt te staan.
Voor de onderhoudskosten van de biomassaverbrandingsinstallatie gerekend met 2% van de
aanschafwaarde per jaar.
Subsidies en CO2-certificaten
Doordat biomassa een relatief nieuw en duurzaam onderwerp is, zijn er verschillende mogelijkheden
om met behulp van subsidies te investeren in een biomassaverbrandingsinstallatieproject. Enkele
subsidies staan in het rapport vermeldt, echter verschilt het vaak per project wat de investering
inhoudt. Zodra een concreet plan bestaat voor een project, dient hier extra aandacht aan te worden
besteed.
Wat mogelijk ook interessant is, is de handel in CO2 -certificaten via het ETS platform. Dit kan
inkomsten genereren, doordat de netto CO2 uitstoot van biomassa 0kg is.
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Innovatie Landgoed Mulligen – Beerd Flier
Telefoonnummer mobiel: 06 – 29 535 172
Website: www.landgoedmulligen.com
Innovatie Landgoed Mulligen – Ben Jeroense
E-mail adres: jeroense@kplusv.nl
Telefoonnummer mobiel: 06 - 2708 55 51
Website: www.landgoedmulligen.com
Innovatie Landgoed Mulligen – Harm Post
E-mail adres: mantanzasbv@gmail.com
Telefoonnummer mobiel: 06 - 55 325 435
Website: www.landgoedmulligen.com
Van Werven B.V. – Thiemo Buist
E-mail adres: t.buist@vanwerven.nl
Telefoonnummer: 31(0) 321 330061
Website: www.vanwerven.nl
Tubro – Rene Nijboer
E-mail adres: ReneNijboer@tubro.nl
Telefoonnummer vast: (053) 461 28 88
Telefoonnummer mobiel: 06 2367 0484
Website: www.tubro.nl
Zwembad de Veldkamp – Henk Kits
E-mail adres: henk.kits@xs4all.nl
Telefoonnummer: (038) 376 17 22
Website: www.zwembaddeveldkamp.nl
Gemeente Oldebroek – Ben Bijhetwerk
Telefoonnummer: (0525) 63 82 00
Website: www.oldebroek.nl
Gemeente Oldebroek – Jan Kaat
E-mail adres: Jkaat@Oldebroek.nl
Telefoonnummer: (0525) 63 82 00
Website: www.oldebroek.nl
Provincie Gelderland
E-mail adres: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99
Website: www.gelderland.nl
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ROVA – Frank Brouwer, Huibert Boer
E-mail adres: fbrouwer@rova.nl, hboer@rova.nl
Website: www.rova.nl
Hellebrekers – Rob Kuijper
E-mail adres: r.kuijper@hellebrekers.nl
Telefoonnummer vast: 0341-252688
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