
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Hout, dé perfecte grondstof voor 

professionele warmte 
  

Welke kachel past bij de warmtevraag van uw bedrijf? 

 

comfortabel | zuinig | kosteneffectief 

 



 

 

Voorwoord 
 
Ik geloof in Nieuwe Energie. 20% Nieuwe 
Energie in de vorm van groene warmte, 
elektriciteit en gas is het doel voor Overijssel 
in 2020. 80% van deze Nieuwe Energie zal 

opgewekt worden uit biomassa, onder andere 
vanuit hout.  
 
Hout kunnen we inzetten voor het produceren 
van groene (pyrolyse)olie, maar ook voor 
directe warmte. En dat loont, want warmte 
bepaalt een groot deel van de zakelijke 

energierekening.  De toekomst kan ik niet 

voorspellen, maar het verleden vertelt ons 
veel; warmte uit hout werkt.  
 
 
Theo Rietkerk, 

Gedeputeerde Overijssel 
Economie, Energie en Innovatie 
 
  
  
     
 
Onze bedrijven zijn actief in de keten van 

biowarmte. Bruins & Kwast en Heatplus zien 

een duidelijke trend in gebruik van regionale 

biomassa voor warmte productie. Vooral de 

laatste twee jaren is deze manier van 

duurzame energie productie gestegen. In 

opdracht van de Provincie Overijssel hebben 

beide bedrijven deze praktische folder 

gemaakt, die als informatie en  leidraad kan 

dienen bij het zorgvuldig uitwerken van 

investeringsplannen in biomassa-ketels. Ons 

enthousiasme over de toepassing van 

biowarmte, is in eerste instantie het 

duurzame karakter. Maar zeker zo belangrijk 

is de kostprijs, die kan concurreren met 

fossiele brandstoffen. Een mooi bijkomend 

effect is, dat landschapsonderhoud weer 

interessant kan worden, door de opbrengst 

van houtsnippers. 

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder 

net zo  enthousiast over biowarmte wordt als 

wij en de steeds groter wordende groep 

gebruikers. 

Ben Reuvekamp (HEATPLUS)  
Henk Kwast (Bruins & Kwast) 

               

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Houtkachels die gebruik maken van lokaal 
hout uit stad en landschap zijn belangrijk. We 
zien vele voorbeelden van duurzaamheid, 
zowel wat energie betreft, als sociaal. We 
zien houtkachels als één van de pijlers voor 

duurzame energie in Overijssel. 
 
Binnen de provincie zijn bedrijven gebundeld 
in een cluster: het Bio-energiecluster Oost-
Nederland (BEON). Dit netwerk is een sterke 
basis voor samenwerking in de lange weg 

van boom tot nuttige warmte in huis of 
bedrijf. Samen willen we lokale 
warmtevoorziening nog beter mogelijk te 
maken, nu en in de toekomst.  We zijn blij 
dat de provincie dit boekje, met hulp van een 
aantal bedrijven van ons netwerk, mogelijk 
heeft gemaakt. 

 
Nico Schiphorst 
Voorzitter Bioenergiecluster Oost-Nederland 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ervaring van een gebruiker: 
Kasteel Twickel ligt midden op een prachtig 

landgoed van ruim 4.000 hectare. Naast 
het snoeihout is er ook resthout van de 
houtzagerij. “Hier verwerken we jaarlijks 
2.500 kubieke meter hout. De helft 
daarvan is resthout. We produceren ruim 
voldoende houtchips om het Kasteel 

Twickel te verwarmen met een 
houtgestookte installatie. We stookten 
voorheen 60.000 kubieke meter gas, dat 
blijft nu beperkt tot 10.000. Een forse 
besparing dus”, aldus Hans Gierveld, 

adjunct rentmeester. 
 

Doen! 
“Is het financieel slim? We besparen 
enorm, dus dat zou je wel denken. Toch is 
het een „dubbeltje op z‟n kant‟. We hebben 
namelijk behoorlijk moeten investeren. 
Verdienen we er wat aan of gaat het ons 
geld kosten? Dat zal nog moeten blijken. 

Maar ook al blijft het bij quitte spelen; dan 
moet je het toch doen. Je bent hoe dan 
ook goed bezig voor de generaties na ons. 
Je draagt een steentje – in ons geval een 
houtje- bij aan een mooiere wereld.” 



 

 

Inleiding 
 
In de afgelopen jaren is het aantal hout 
gestookte warmtesystemen sterk 
toegenomen. Zowel de op houtchips, als op 
houtpellet gestookte systemen worden steeds 

vaker ingezet om woonwijken, zwembaden, 
bedrijven, voetbalkleedkamers en kastelen in 
Overijssel van warmte te voorzien.  
 
In deze folder worden de verschillende 
systemen toegelicht, zowel technologisch als 
financieel. Zo kunt u zich eenvoudig 

oriënteren op de mogelijkheden die een hout 

gestookt systeem uw bedrijf of organisatie 
biedt.  
 
Provincie Overijssel stimuleert de inzet van 
hout gestookte systemen met onder andere 

subsidies. In de Energieatlas Overijssel wordt 
digitaal een kaart bijgehouden van 
gerealiseerde en geplande 
verwarmingssystemen. U vindt deze op: 
www.overijssel.nl/nieuweenergie 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ervaring van een gebruiker: 
“Tijdens de renovatie van ons 

saunacentrum in juni 2012 zochten wij niet 
alleen naar de meest energie-efficiënte 
oplossing, maar ook naar een betrouwbare 
en praktische manier van stoken. Omdat 
wij alleen een warmtevraag (voor hoge 
temperaturen) hebben, bleek uit 
onderzoek een houtgestookte kachel, c.q. 

c.v.-installatie het meest voor de hand te 
liggen”, aldus Tiemen van der Kolk 
(eigenaar sauna Swoll).  
Tijdens de installatie van de kachel wezen 

de monteurs mij erop dat de kwaliteit van 
het hout van grote invloed is op de 
vervuiling van de brandkamer en de 

storingsgevoeligheid.  
Wij hebben gekozen voor het stoken op 
houtpellets (gecertificeerde pellets DIN+ of 
EN+ A1 norm met laag as- en 
vochtgehalte), maar de installatie is ook 
geschikt voor houtsnippers. 

We draaien nu bijna een jaar en zijn zeer 
tevreden: onze 350 kW pelletkachel levert 
een prachtig resultaat en heeft tot nu toe 
CO² neutraal en storingsvrij gedraaid!  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Warmte uit hout 
 

Het proces: 

Van boom tot warmte 
 
De weg van hout naar warmte bestaat uit 
een keten van verschillende bewerkingen. Na 
de houtselectie zijn verschillende 

bewerkingen mogelijk die uiteindelijk de 
juiste brandstof opleveren voor uw 
verwarmingssysteem. Grofweg kunt u kiezen 
uit systemen die draaien op: 

 Stukhout 

 Houtpellets 
 Houtchips of houtchunks.  

 
De verwerking tot stukhout is uitsluitend 
bedoeld voor systemen met een capaciteit 
voor huishoudens. Deze vorm van stoken is 
relatief arbeidsintensief. De brandstof 
‟houtpellets‟ is relatief duur, maar heeft als 
voordeel dat het weinig vocht bevat en hoge 

energiewaarde heeft. Houtpellets zijn 
samengeperste stukjes hout die duurder zijn 
door extra noodzakelijke bewerkingen. De 
eenvoudigste en meest kosteneffectieve 
bewerking van regionaal hout naar regionale 

brandstof is de verwerking tot houtchips. 

Afhankelijk van de situatie en de voor- en 
nadelen van de brandstoffen kan men een 
keuze maken. 
 
 

Verwarmen grootste kostenpost 
 
Warmte is de grootste energieverbruiker in 
Nederland. Slim omgaan met die warmte in 
het opwek- en gebruikproces kan helpen om 
kosten te reduceren en minder afhankelijk te 
worden van de wisselende prijzen van 

fossiele grondstoffen.  

 
Nederlandse huizen en gebouwen worden 
grotendeels verwarmd door aardgas 
gestookte ketels. Deze grondstof wordt 
schaarser en is relatief duur. Daarom zijn in 
de afgelopen jaren op tientallen locaties in 

Overijssel aardgasketels vervangen door hout 
gestookte ketels. Deze vorm van verwarmen 
is duurzaam, omdat de koolstofdioxide die 
wordt geproduceerd bij de verbranding gelijk 
is aan de opname van koolstofdioxide tijdens 
het groeiproces van het hout. Bovendien is 

deze grondstof aantrekkelijk geprijsd. 
 

 

 
 

 



 

 

Uw bedrijf: een 

hout gestookt 

systeem? 
 

De keuzetrechter 
1. Inventariseer de warmtevraag en maak 

op basis daarvan een jaarbelasting 
grafiek. 

2. Kies de capaciteit van de ketel op basis 
van een goede afstemming tussen 

warmtevraag en warmtelevering 
3. Inventariseer brandstofbeschikbaarheid 

en bepaal of de brandstof (stukhout, 

houtpellets, houtchips) met de juiste 
kwaliteit het hele jaar gegarandeerd 
geleverd kan worden. 

4. Beoordeel hoe groot de ruimten zijn voor 
het systeem en de brandstofopslag. 

5. Kies een systeem op basis van een goede 

afstemming tussen warmtevraag en 
warmtelevering. Houdt rekening met het 
kiezen van de brandstof met het aanbod 
en de opslag. 

6. Schaf een systeem aan bij een erkende 

leverancier, die naast de installatie ook 
zorg kan dragen voor onderhoud. 

7. Maak met de leverancier een 
onderhoudsplan en zorg dat de brandstof 
met de juiste specificaties en zekerheid 
geleverd wordt. Dit kan via verschillende 
leveranciers. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aandachtspunten 
- Om een realistisch beeld te krijgen over 

de kosten van warmte van een houtketel 
op houtchips, houtpellets of stukhout 

zullen alle kosten meegerekend moeten 
worden in de vergelijking. Denk hierbij 

aan afschrijving ketel, rente, brandstof, 
onderhoud, manuren, etc.  

- Betrek de beoogde operator bij de keuze 
en het opstellen van het onderhoudsplan. 

- Eén à tweemaal per jaar zal de ketel 
onderhouden en gereinigd moeten 
worden.  

- Minimaal eens per vier jaar zal de ketel 
geïnspecteerd moeten worden door een 
Stichting Certificatie Inspectie en 
Onderhoud Stookinstallatie (SCIOS) 
gecertificeerde expert.  

 

 

 
 
 

 



 

 

Hout gestookt 

systeem 
 
De ketel 
In een hout gestookt systeem vormt de ketel 
het hart. Hier worden houtchips, houtpellets 
of stukhout verbrand. De warme rookgassen 
die ontstaan, worden door een 
warmtewisselaar gevoerd die water 

verwarmt. Dit warme water wordt vaak 
ingezet voor het centrale verwarmingsysteem 

van een gebouw of voor de verwarming van 
tapwater.  
 
Een hout gestookt systeem bestaat uit: 
 Ketel 

 Brandstoftoevoersysteem 
 Brandstofopslag 
 Schoorsteen 
 Ascontainer 
 Waterzijdige aansluitingen 

 

Opstelling ketel 
Er zijn tal van mogelijkheden voor de 
opstelling van een compleet hout gestookt 

systeem. Hieronder wordt een mogelijke 
opstelling weergegeven. Aan de linkerzijde is 

de brandstofopslag, via een vijzel wordt de 
brandstof naar een houtketel in het midden 
getransporteerd. Aan de rechterzijde is de 
rookgasafvoer met vliegasreiniging en 
schoorsteen.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Keuze ketel 
De keuze voor een ketel zal gemaakt moeten 
worden op basis van een aantal gegevens. 

Van belang is de warmtevraag, gewenst 
vermogen, beschikbare brandstof en ruimte.  
 
De warmtevraag is de totale hoeveelheid 
warmte die jaarlijks verbruikt wordt voor 
verwarming. Als alle warmte geleverd wordt 
door een gasgestookte ketel kan de 

warmtevraag achterhaald worden door het 
gasverbruik. Om een beter inzicht te krijgen 
in het gevraagde vermogen voor 

warmtelevering kan er een 
jaarbelastingduurkromme worden opgesteld. 
Dit zegt hoeveel uren per jaar welk vermogen 
geleverd moet worden.  

 

 
 
In een gebouw is een ketel geïnstalleerd met 
een bepaald vermogen. Aan de hand van dit 
vermogen en de jaarbelastingduurkromme 

kan bepaald worden welke capaciteit gewenst 
is. Hieruit kan ook blijken dat een combinatie 
van meerdere ketels gewenst is. Bijvoorbeeld 
een hout gestookte ketel die de basislast 
produceert en een gasketel die de pieklast 
levert.  
 

Nadat het warmteverbruik is bepaald kan 
berekend worden hoeveel brandstof 

verbruikt zal gaan worden. Daarbij zal ook 
rekening gehouden moeten worden met het 
rendement van het hout gestookte systeem 
en de kwaliteit van de brandstof. De 
energiewaarde van de brandstof is 

afhankelijk van het vochtgehalte en 
aspercentage. 
 
Tevens zal ook onderzocht moeten worden 
hoeveel ruimte beschikbaar is voor de 
complete opstelling. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met een bunker van een 
bepaalde omvang en ruimte voor de toevoer, 
houtketel, rookgasreiniging en schoorsteen. 

Tevens zal de brandveiligheid onderzocht 
moeten worden.  
 
Een installatiebureau of houtketel leverancier 

kan u verder helpen.  
 
 
 
 

Belangrijk voor een goede opstelling: 
 Voldoende ruimte voor opslag en 

houtketel. 
 De afstand tussen opslag en ketel zal 

zo efficiënt mogelijk moeten zijn met 
zo min mogelijk toevoerschroeven 
etc. 

 Stem bunkergrootte af op logistieke 

bewegingen en grootte van levering. 
 Houdt rekening met bereikbaarheid 

en veiligheid van transport. 
 Houdt rekening met mogelijkheden 

voor asafvoer. 
 Een buffervat kan wenselijk zijn voor 

een gelijkmatiger stookprofiel van de 

houtketel. 
 Houdt rekening met brandveiligheid. 



 

 

Hout gestookte ketel: 

 
 

Werking 
Een goede werking van de houtketel wordt 
hoofdzakelijk gerealiseerd door twee punten: 
 Kwalitatief goede brandstof. 
 Goede verbranding met de juiste 

condities. 
 

Kwalitatief juiste brandstof bestaat uit: 
 Juiste afmetingen (grootte en vorm). 
 Laag asgehalte. 
 Juist vochtgehalte. 
 

Bij een goede werking van een houtketel 

draait het om een goede verbranding. Dit 
gebeurt bij een goede toevoer van brandstof 
en zuurstof. De uitlaatgassen zullen een 
zuurstofpercentage moeten hebben van 8-
10%. Moderne ketels regelen dit 
automatisch.  
 

Een goede toevoer van brandstof onder de 
juiste condities zorgt voor: 
 Lagere emissies. 
 Hoger rendement. 
 Weinig tot geen storingen. 
 

Onderhoud 
Voor een optimale werking van de houtketel 
zal onderhoud verricht moeten worden. Dit 
onderhoud bestaat uit: 
 Periodieke controle. 
 Legen ascontainers. 

 Eén à twee keer per jaar de houtketel 
volledig nalopen. 

 
De onderhoudsintervallen worden mede 
bepaald door de kwaliteit van de brandstof. 
Bij de juiste kwaliteit zijn bovenstaande 

intervallen voldoende. Als brandstof van 
mindere kwaliteit wordt gebruikt, kunnen 

extra problemen worden veroorzaakt zoals: 
 Hogere kans op storingen. 
 Meer slijtage aan het toevoersysteem en 

de ketel door hoger asgehalte. 
 Verglazing van as in de ketel. 

 Meer aanslag in de ketel. 
 Vastlopen van de toevoer door 

afwijkende grootte van de brandstof. 
 Hogere emissies. 

 

Naast het reguliere onderhoud kunnen er 
onverwachte storingen optreden. Bij gebruik 
van de juiste brandstof zal dit bijna niet 
voorkomen. Toch is het verstandig om 
heldere afspraken met de leverancier te 
maken. Dit voorkomt een hoop ellende! 
 

Emissies 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven 
welke emissie-eisen worden gesteld bij een 
zuurstofgehalte van 6% voor of na 
ingebruikname per 1-1-2015. De emissies 

worden bepaald door het activiteitenbesluit 

3.2.1. Op internet1 kan de huidige 
regelgeving worden gevonden. 
 
Ingebruikname tot 1-1-2015 na 1-1-

2015 

Vermogen <500 kW <1 MW <1 MW 

NOx (mg/Nm3) - - 300 

SOx (mg/Nm3) - - 200 

Stof (mg/Nm3) 150 75 40 

 
 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-

lucht/stookinstallaties/hulpmiddel/  

Wist u dat: 
 Systemen tot 15 MW onder het 

activiteitenbesluit vallen. Dus geen 

vergunningsplicht, maar wel een 
meldingsplicht bij het bevoegd gezag 
en voldoen aan de betreffende 
voorschriften. De emissie eisen vallen 
onder activiteitenbesluit 3.2.1. 

 Goedkoop meestal duurkoop is. 
 De kwaliteit van de brandstof 

bepalend is voor de exploitatie. 
 Slechte kwaliteit brandstof voor meer 

slijtage, meer onderhoud en een lager 
rendement zorgt. 

 De operator van het systeem zich 
betrokken moet voelen en zich moet 
verdiepen in de materie. 

 De asafvoer gecombineerd kan 
worden met levering van brandstof. 

 De bunkergrootte aangepast dient te 
worden aan de logistieke bewegingen 
en de grootte van het transport. 

 Een goede verbranding cruciaal is 

voor lagere emissies en een hoger 
rendement. 

 Bij een juist gebruik met de juiste 
brandstof onderhoud minimaal is. 

 Er bij stoken op biomassa voldaan 
moet worden aan de voorschriften van 
het activiteitenbeleid.  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/hulpmiddel/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/hulpmiddel/


 

 

Brandstof 

De juiste kwaliteit brandstof is cruciaal voor 
een goede werking van een hout gestookt 
systeem. Niet elk type hout voldoet direct 
aan de kwaliteitseisen voor in de ketel. Een 

aantal bewerkingsstappen zijn noodzakelijk.  
 
Hout komt bij verschillende processen vrij, 
bijvoorbeeld bij: 
 Snoeiwerkzaamheden. 
 Kapwerkzaamheden. 
 Als residu in de houtverwerkende 

industrie. 
 Afbreekwerkzaamheden als sloophout. 

Vaak bij milieustraten. 
 
Belangrijk is dat geschikt hout gebruikt 
wordt. Hieraan wordt voldaan als: 

 Het hout onbehandeld primair- of 
resthout is.  

 Hout aan de kop minimaal een dikte heeft 
van 10-15 cm. Hierdoor is het aandeel 
schors ten opzichte van hout laag. 

 Het hout mag geen groen, blad of 
naalden bevatten zoals bij coniferen. 

 Hout met gemengd groen is niet geschikt. 

 Het hout mag geen aanhangend zand 
bevatten. 

 Het hout mag geen rot of schimmel 
bevatten. 

 
In onderstaande afbeeldingen wordt 

ongeschikt en geschikt hout weergegeven. In 
de bovenste afbeelding bevat het hout veel 
groen, naalden en andere biomassa. Dit is 
ongeschikt hout. In de onderste afbeelding 
wordt hout weergegeven zonder groen en 
zand. Tevens heeft de kop een dikte van 

minimaal 10-15 cm. Dit is geschikt hout. 
 

Ongeschikt hout: 

 
Geschikt hout: 

 

Kwaliteit 
De kwaliteit van de brandstof wordt bepaald 
door een aantal factoren en daar gelden 
normen voor. Houtpellets zijn 
gestandaardiseerd via verschillende normen. 
Standaard pelletketels werken met de 

hoogste kwaliteit pellets, de ÖNORM M7135, 
de DIN+ of EN+ A1 norm met laag as- en 
vochtgehalte. Voor houtchips wordt de 
kwaliteit bepaald door het volgende: 
 De grootte en vorm van de houtchips. 

Door het verkleinen ontstaat er een 
variatie aan verschillende groottes. Deze 
wordt aangegeven volgens de ÖNORM⃰ 

M7133 normering. De groottes worden 
aangeduid met G30, G50 of G100. Deze 
normering geeft de volgende variatie in 
grote: 

 

Klasse 
 

G30 G50 G100 

Onderwaarde < 20 % < 2,8 mm < 5,6 mm < 11,2 mm 

Gem. waarde > 60 % 2,8-16 mm 5,6-31,5 mm 11,2-63 mm 

Bovenwaarde < 20 % > 16 mm > 31,5 mm > 63 mm 

Max. waarde 
 

< 85 mm < 120 mm < 250 mm 

 
 Het vochtgehalte in de brandstof 

verschilt per brandstof en is van invloed 

op de energiewaarde. Het vochtgehalte 
wordt ook aangegeven volgens de 
ÖNORM M7133 normering. 

 

Klasse Vochtgehalte (%) 

W20 <20 

W30 20-30 

W35 30-35 

W40 35-40 

W50 40-50 

 

 
 

 Een hoger asgehalte en lager as-
smeltpunt verlagen de kwaliteit van de 
brandstof. De hoeveelheid as is 
afhankelijk van het type hout en 
aanhangend zand. In een houtketel is 

een laag asgehalte gewenst. Verglazing 

van de as in de ketel is ongewenst. Dit 
gebeurt bij een bepaalde temperatuur, 
bij het assmeltpunt. De temperatuur in 
de ketel dient deze temperatuur niet te 
bereiken om dit probleem te voorkomen. 
Groene delen in de biomassa verlagen 

het assmeltpunt en zijn daarom niet 
gewenst. 

*De meest gehanteerde normen zijn de Oostenrijkse 

houtnormen ÖNORM M7 133 voor houtsnippers en ÖNORM M7 
135 voor houtpellets (en de Europese CEN/TC 335 norm). 



 

 

Beschikbaarheid brandstof 

Een gegarandeerde levering van brandstof 
met de juiste kwaliteit is cruciaal voor succes 
van het hout gestookte systeem.  
 
Mogelijkheden voor levering van brandstof:  

 Inkoop bij een gerenommeerde 
leverancier. Belangrijk is dat afspraken 
gemaakt worden over de kwaliteit en de 
leveringszekerheid van de brandstof.  

 Productie van brandstof in eigen beheer. 
Belangrijk is dat er een programma 
opgesteld wordt hoe de kwaliteit en de 

leveringszekerheid geborgd kan worden. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ervaring van een gebruiker: 
De firma Heusinkveld uit de gemeente 
Ommen heeft sinds 2007 een 600 kW 
houtchipketel in gebruik. Hiermee worden 

woningen en pluimveestallen van warmte 
voorzien.  
 
Hun ervaringen zijn zeer goed. De 
houtketel vraagt weinig aandacht en 
stoken op houtchips scheelt duizenden 
euro‟s per jaar. 

 
Brandstof wordt via verscheidene 
leveranciers aangetrokken en op een bult 

gestort. Ze hebben gewoonlijk 100-500 m3 
houtchips in voorraad. Jaarlijks verstoken 
ze rond de 1.500-1.750 m3. 

 
De firma Heusinkveld is zeer tevreden over 
warmtelevering via een hout gestookte 
installatie. “Het is goed voor de 
portemonnee en voor het milieu” aldus 
Bert Heusinkveld.  

Wist u dat: 
 Elke houtchip niet direct een goede 

brandstof is. 
 Er geen groene delen zoals blad en 

naalden in de fractie mogen zitten. 

Dit verhoogt het asgehalte en 
verlaagt het assmeltpunt. 

 Aan het hout geen aanhangend zand 
mag zitten, dit verhoogt het 
asgehalte. 

 Gewenst is om de onderfractie en 
bovenfactie eruit te zeven. Hierdoor 

wordt het asgehalte verlaagd en de 
grotere delen verwijderd. Dit 
voorkomt slijtage, verstoppingen en 
kans op storingen. 

 Droog hout een hogere 
energiewaarde heeft. Vocht bevat 

geen energie.  
 Om een reële prijsvergelijking van 

brandstof te maken is het 
gemakkelijk om de prijs in een 
energie-eenheid uit te drukken.  

 Leveringszekerheid en kwaliteit van 

de brandstof cruciaal is voor succes. 

 Menging van verschillende typen hout 
in de keten vermeden moet worden. 
Zo blijft de kwaliteit behouden. 

 De leverancier van brandstof 
eventueel ook as kan afnemen. 

 Goedkope brandstof vaak duurkoop 
is. 

 Productie van brandstof het 
onderhoud en beheer van landschap 
stimuleert. 

 Lokale productie een stimulans is 
voor de lokale economie. 

 



 

 

Colofon 

Deze folder is in opdracht van provincie 
Overijssel gemaakt door de firma HeatPlus 

i.s.m. Bruins & Kwast.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Voor verdere informatie over hout als 

brandstof (biomassa) en hout gestookte 
systemen kunt u terecht bij Bio -
energiecluster Oost Nederland (BEON): 
www.bioenergieclusteroostnederland.nl 
 
 

Deze folder kunt u bestellen via een mail aan:  
info@bioenergieclusteroostnederland.nl 
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Programma Nieuwe Energie Overijssel 
Beleid informatie over Nieuwe Energie: 
www.overijssel.nl/nieuweenergie  

 
Samenwerk- en mediaplatform voor de  
MKB-ondernemer: 
www.overijsselheeftnieuweenergie.nl  
 
Twitter:  #NEO  

 

Vragen rond bio-energie projecten kunt u 
mailen: neo@overijssel.nl 
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