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Van de in Nederland afgezette houtige
biomassa is het merendeel (80%) bestemd
voor de opwekking van energie (ﬁguur 3).
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industrie is in 2014 nog geen houtige
biomassa afgezet door de respondenten.

Overige

In ﬁguur 4 is de verdeling weergegeven
van de houtige biomassa die in Nederland
is afgezet voor energieopwekking. Hiervan
is 46% bestemd voor biomassacentrales,

Figuur 3 Afzet van houtige biomassa binnen Nederland in 2014 naar categorie
eindgebruik (totaal = 431.000 ton vers, 50% vocht).

zoals in Pumerend en Lelystad. Het
grootste deel (52%) wordt afgezet bij
bedrijven met biomassaketels voor de
opwekking van energie en warmte. Bijna
de helft van deze ketels valt in de vermo-
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Figuur 4 Afzet van houtige biomassa naar de Nederlandse energiesector in 2014
naar categorie (totaal = 360.000 ton vers, 50% vocht).
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1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse
markt in 2014
In 2015 heeft Probos voor het eerst de markt voor houtige biomassa, zoals
chips, chunks en shreds, in beeld gebracht. Het betreft houtige biomassa
afkomstig uit bos, landschappelijke elementen en de bebouwde omgeving.
Tot dit moment was deze markt nog niet gekwantiﬁceerd. Dit is
opmerkelijk, omdat deze markt zich inmiddels volledig heeft ontwikkeld
en van aanzienlijk belang is.
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Figuur 1 Herkomst van de totale in 2014 bij de bron ingekochte hoeveelheid
verhandelde houtige biomassa.

7%

Afzet Nederland

43%

Export energie

Export industrie

Op dit moment wordt er nog geen uit Nederland afkomstige houtige
biomassa afgezet bij de chemische industrie. De verwachting is echter
dat in de nabije toekomst zal veranderen. (foto: Martijn Boosten,
Probos)
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Figuur 2 Binnenlandse afzet en export van de totale in 2014 bij de bron
ingekochte hoeveelheid houtige biomassa.
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Figuur 2 Binnenlandse afzet en export van de totale in 2014 bij de bron
ingekochte hoeveelheid houtige biomassa.
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1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse
markt in 2014
In 2015 heeft Probos voor het eerst de markt voor houtige biomassa, zoals
chips, chunks en shreds, in beeld gebracht. Het betreft houtige biomassa
afkomstig uit bos, landschappelijke elementen en de bebouwde omgeving.
Tot dit moment was deze markt nog niet gekwantiﬁceerd. Dit is
opmerkelijk, omdat deze markt zich inmiddels volledig heeft ontwikkeld
en van aanzienlijk belang is.

