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1. Inleiding 
Door  de  slinkende  voorraden  van  fossiele  brandstoffen,  worden  de  mensen  milieubewuster. 

Overheden  beseffen  dat  hun  economie  teveel  afhangt  van  het  gebruik  van  olie.  Dit  heeft 

verschillende nadelen  tot  gevolg  zoals de  afhankelijkheid  van  andere  landen  en  te  kwetsbaar  zijn 

voor prijsfluctuaties van de olie. Samen met het probleem dat er  teveel CO2 uitstoot  is, proberen 

vele  landen nieuwe milieuvriendelijkere manieren  te zoeken om energie op  te wekken. Om dit op 

een  groenere  manier  te  produceren,  wordt  vooral  geïnvesteerd  in  zonne‐,  wind‐  en  biomassa 

energie. 

 

De  Europese Unie heeft  doelstellingen opgesteld  om  tegen  2020  grondige  veranderingen door  te 

voeren. De doelstellingen houden in dat de totale uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 

daalt met 20%, dat 20%  van de  geproduceerde energie duurzaam  is en dat de energie  efficiëntie 

stijgt met  20%.  Zoals  grafiek  1 weergeeft,  kreeg  ieder  land  zijn  eigen  streefdoel  toegewezen  en 

mogen ze zelf beslissen hoe dit bereikt worden.  (Europese Commissie, 2011) 

 
Grafiek 1: De Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in 2020 (VITO, 2009) 

Het onderwerp van deze thesis gaat over het gebruik van houtbiomassa in een industriële omgeving. 

De uiteindelijke doelstelling  is het berekenen van de rendabiliteit om een CHP (combined heat and 

power)  centrale  te  installeren  in  een  Belgisch  bedrijf,  om  zo  meer  een  passief  en 

energieonafhankelijk bedrijf te worden. 

In deze scriptie gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar de overheid en de houtindustrie, aangezien 

deze twee spelers de belangrijkste invloed hebben op hoe de sector evolueert. Algemeen kan gesteld 

worden  dat  de  overheid  een  ondersteunend  kader  biedt  dat  de  industrie  aanzet  tot  meer 

energiezuinigheid  en  het  gebruik  van  alternatieve  energiebronnen.  De  toepassing  van  deze 

hernieuwbare energietechnologieën  (waaronder bio‐energie)  is  in veel gevallen (nog) niet rendabel 

in tegenstelling tot fossiele brandstoffen en is daarom nog afhankelijk van subsidies.  

 

Het  gebruik  van  bio‐energie  heeft  verschillende  voordelen  ten  opzichte  van  energiewinning  uit 

fossiele  brandstoffen.  Het  verbruik  van  de  uitputbare  reserves  van  fossiele  brandstoffen  wordt 

beperkt,  de  impact  op  het  milieu  is  miniem  en  er  wordt  locaal  waarde  en  werkgelegenheid 

gecreëerd. Doordat in de meeste gevallen een groot deel van de grondstoffen voor de productie van 

de groene energie in het eigen land worden geproduceerd of verzameld is de afhankelijkheid van het 

buitenland beperkt. Deze afhankelijkheid  is er wel als het  land hoofdzakelijk haar energie wint met 
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olie,  kolen  of  gas.  Voor  veel  landen  betekent  dit  een  opportuniteit  om  te  investeren  in  groene 

energie. 

 

In  het  eerste  deel  wordt  houtbiomassa  in  het  buitenland  besproken.  Als  voorbeelden  werden 

Oostenrijk en Duitsland genomen. Deze twee landen zijn al het verst gevorderd in de productie van 

hernieuwbare energie en leveren zo de beste informatie. 

Na deze analyse wordt gekeken hoe België omgaat met het gebruik van biomassa als energiebron. 

Hoe de doelstellingen van Europa 2020 zullen gehaald worden en worden voorbeelden gegeven van 

groene investeringen gemaakt door de Belgische houtindustrie. 

 

Na  deze  landenanalyse wordt  de  rendabiliteit  van  een  investering  in  een  CHP  centrale  voor  het 

bedrijf De Backer Pallets berekend. Een CHP centrale is een installatie die met de gecreëerde warmte 

van  de  boiler  ook  nog  een  generator  aandrijft.  Dit  wordt  in  hoofdstuk  2  verder  besproken  .De 

droogovens  van  de  firma  (die  gebruikt  worden  om  paletten  te  drogen)  werken  nu  met  een 

warmteboiler  die  gevoed wordt met  het  eigen  houtafval  en  schors. Nu wordt  alleen  die warmte 

gebruikt en gaat de kracht van de stoom verloren.  

 

2. Gebruik van hout al bio‐energie 
Het  grote  voordeel  van  hout  als  grondstof  voor  energieproductie  is  dat  de  CO2  uitstoot  beperkt 

wordt. CO2‐reductie uit biomassa ten opzichte van de Europese fossiele brandstofmix (Hogen et al, 

2010)Grafiek 2 toont een vermindering tot 98% in vergelijking met de normale fossiele brandstoffen. 

Om te spreken van een duurzame productie moet de emissie ten minste gereduceerd worden met 

35%. (Hogan, Otterstedt, Morin, Wilde, 2010) 

 

 
Grafiek 2: CO2‐reductie uit biomassa ten opzichte van de Europese fossiele brandstofmix (Hogen et al, 2010) 
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Gedurende  de  levensduur  van  een  boom  wordt  CO2  geabsorbeerd  uit  de  lucht  en  wordt  deze 

opgeslagen. Als de boom afsterft ontsnapt de opgeslagen CO2. Zoals figuur 1 demonstreert is er geen 

verschil  tussen de ontbinding  van  een boom  en de  verbranding  ervan.  (O.O.  Energiesparverband, 

2010) 

 
Figuur 1: CO2 kringloop van hout 

 

Zoals aangetoond op grafiek 3 wordt biomassa een grote rol toegeschreven om de doelstellingen van 

Europa 2020 te behalen. De helft van de benodigde energie (warmte en elektriciteit) zal gewonnen 

moeten worden met het gebruik van biomassa. De huidige trend (van 2007‐2010) toont echter dat 

de hedendaagse groei niet  snel genoeg  is om de doelstellingen  te halen. De onzekerheid over het 

gebruik  van  biomassa  is  één  van  de  redenen  waarom  de  groei  trager  is  dan  verwacht.  De 

economische competitiviteit is onbetrouwbaar en er is een grote afhankelijkheid van de overheid om 

de  investeringen  rendabel  te maken.  Blijft  de  overheid  deze  biovorm  steunen.  Zal  biomassa  de 

komende jaren kunnen concurreren met andere energievormen. (Hogan et al, 2010)  

 
Grafiek 3: Rol van biomassa om de doelstellingen van Europa 2020 te halen (in TWh) (Hogan et al, 2010) 
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Daarnaast heeft Europa het probleem met de huidige doelstellingen niet zelfvoorzienend  te zijn  in 

biomassa.  Veel  Europese  landen willen  het  grote  tekort  aan  biomassa  voor  energietoepassingen 

compenseren door dit  te  importeren. Verschillende  studies  hebben uitgewezen  dat  Europa  tegen 

2020 een groot  tekort zal hebben. De studie van Mckinsey verwacht een  tekort van ongeveer 230 

miljoen m³ hout terwijl dat een studie uitgevoerd door de universiteit van Hamburg het tekort schat 

op 400 miljoen m³ hout. België zal 1 van de landen zijn waar het tekort het grootst is. De studie van 

de universiteit  van Hamburg  schat dit  tekort op 65%  van het  totale  verbruik  terwijl Mckinsey het 

totale  tekort  schat  op  85%.  Grafiek  4  toont  de  belangrijkste  pelletmarkten  in  Europa  met  hun 

bijhorende productie, import, consumptie en export. Hier valt direct de grote import van Nederland, 

Denemarken en België op. Om het Belgisch houttekort te  illustreren  is er een studie van het Waals 

gewest  uit  2007.  Dit  bewees  dat  het  tekort  tussen  2006  en  2012  zou  verdubbelen.  Er  zal  een 

houttekort van ongeveer 4 miljoen m³ zijn op een totale houtbehoefte van 8 miljoen m³. (RvV 412, 

2009) 

 

 
Grafiek 4: Houten pelletmarkten in Europa ‐ 2009 (in Kton) (Greenwood USA, 2011) 

Om van hout energie te produceren zijn er verschillende technologieën zoals vergassing, vergisting of 

verbranding.  In  deze  paper  wordt  alleen  deze  laatste manier  besproken  aangezien  alleen    deze 

gebruikt wordt door De Backer Pallets. De geproduceerde energie gewonnen uit biomassa bestaat uit 

warmte  en/of  elektriciteit.  Afhankelijk  van  de  gebruikte  conversietechnologie,  wordt  enkel  de 

warmte, enkel de elektriciteit of beide (combined heat and power (CHP) of warmtekrachtkoppeling 

(WKK)) gefabriceerd. Voor de kleine industrie is de productie van enkel elektriciteit niet relevant. Dit 

wordt verder niet behandeld. 

 

Eerst worden de mogelijkheden besproken om industrieel actief te zijn op basis van de productie van 

warmte. Dit  is  driedelig,  eigen warmte  produceren  en  gebruiken,  een warmteleverancier worden 

("district heating networks") of op locatie warmte‐installaties plaatsen ("biomass heat contracting"). 

 

De productie en gebruik van eigen warmte  is het eenvoudigste principe. Dit  is een systeem op het 

bedrijfsterrein met een boiler, een netwerk van buizen en warmtewisselaars. Alles  is eigendom van 

de  firma waardoor er geen afhankelijkheid wordt gecreëerd van externen.   De bedrijven beslissen 

zelf  hoeveel warmte  precies  opgewekt wordt  voor  eigen  gebruik.  Daarnaast  heeft  de  fabriek  de 

mogelijkheid  om  warmteleverancier  te  worden.  Dit  is  meestal  een  uitbreiding  van  de  vorige 

mogelijkheid.  Hier  wordt  een  netwerk  van  pijpen  aangelegd  die  externe  gebouwen  en  firma's 

verbindt met de boiler. Deze gebouwen en firma's halen hun nodige warmte uit de buizen en worden 

deze  verbruikte  warmte  gefactureerd.  Ten  slotte  kan  een  bedrijf  zich  ook  specialiseren  in  de 

installatie  en  onderhoud  van  warmteboilers  op  locatie.  Hier  plaatst  het  energiebedrijf  de 
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verbrandingsinstallatie op het terrein van zijn klant. De klant hoeft hiervoor geen investering te doen 

en  wordt  enkel  de  verbruikte  warmte  aangerekend.  De  volledige  verantwoordelijkheid  van  de 

installatie blijft  in handen van het energiebedrijf. Deze  is verantwoordelijk voor de goede werking 

van de boiler en de hoeveelheid te verbranden biomassa.  

 

De productie van warmte en elektriciteit samen (CHP centrales oftewel combined heat and power) is 

de methode met het hoogste  rendement uit de biomassa. Zowel de kracht als de warmte worden 

nuttig  gebruikt.  De  voorbije  jaren  werd  deze  techniek  intensief  onderzocht. Waar  de  R&D  zich 

voornamelijk concentreerde op de industriële sector (centrales met een vermogen groter dan 1MW 

elektrisch)  ligt  de  focus  de  laatste  jaren  meer  en  meer  op  kleinere  CHP  centrales  (50‐400kW 

elektrisch). De ontwikkeling van deze CHP centrales staat echter nog in zijn kinderschoenen. 

Het  grote  nadeel  aan  CHP  centrales  is  dat  deze  ongeveer  10x  kleiner  zijn  dan  de  traditionele 

kolencentrales. Hierdoor heeft de CHP  centrale veel minder  schaalvoordelen. Dit  ligt voornamelijk 

aan  de  beperkte  beschikbaarheid  van  de  grote  hoeveelheden  houtafval  die  nodig  zijn  voor 

verbranding en hierdoor is er ook een hogere transportkost in vergelijking met kolen. Doordat deze 

installaties kleiner zijn vergroot de investeringskost per kW aanzienlijk. 

De beslissing om te investeren in een grote ofwel kleine CHP installatie berust op de afweging tussen 

de grotere  installatie met een  lagere  investeringskost, maar hogere transportkosten voor biomassa, 

of een kleinere installatie met een hogere investeringskost maar lagere elektrische efficiëntie. 

In hoofdstuk 7 wordt hier verder op ingegaan. 

Figuur 2 toont het procesdiagram van een CHP centrale. Een boiler verbrandt de biomassa waarna 

een generator aangedreven wordt. Na de generator  is de overige warmte omgezet tot warm water 

waar verschillende toepassingen voor mogelijk zijn, zoals het verwarmen van droogovens. 

 

 
Figuur 2: Procesdiagram van CHP centrale 
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3. Gebruik van houtbiomassa in Oostenrijk 
Eén van de redenen dat Oostenrijk veel middelen spendeert  in de sectorontwikkeling van biomassa 

ligt aan het feit dat het landoppervlak voor bijna 47% uit bosgrond bestaat. Oostenrijk is zo één van 

de dichtst beboste landen van Europa en dit maakt dat er ongeveer 0.5 hectare bos is per  inwoner. 

Deze  bossen  zijn  voornamelijk  in  bezit  van  kleine  particuliere  eigenaars.  Grote  bedrijven  nemen 

daarna het grootste deel voor hun rekening terwijl de overheid maar een klein aandeel heeft. 

Oostenrijk heeft enorm veel ervaring in bosmanagement en duurzaam beleid. Dit is voornamelijk te 

wijten  aan  3  zaken.  Bossen  zijn  belangrijk  voor  de  economie  van  het  land  (het  toerisme  en  de 

houtindustrie). Daarnaast zijn ze voornamelijk eigendom van families die dit al generaties in handen 

hebben waardoor  in de  loop der  jaren veel ervaring    is opgedaan  in duurzaamheid en onderhoud. 

Ten slotte heeft de overheid gedurende de voorbije decennia een goed  institutioneel netwerk rond 

bosbeheer   uitgebouwd.  (O.O. Energiesparverband, 2010) Dit zorgt ervoor dat Oostenrijk continue 

nieuwe bossen blijft bijplanten, sinds 1975 is het totale bosoppervlak met 7% gestegen en er komen 

nog steeds nieuwe bossen bij. (Loibnegger, 2010) 

 

Zoals grafiek 5 en 6 aantonen bestond in 2007 al 27% van het totale Oostenrijks energieverbruik uit 

hernieuwbare energie. Uit grafiek 5 blijkt dat energie gewonnen uit waterkracht, met 11% van het 

totale energieverbruik, het grootste deel van de hernieuwbare energieproductie voor zijn  rekening 

neemt. Grafiek 6  toont aan dat het gebruik van vaste biomassa 39% van de hernieuwbare energie 

bedraagt. Voor de doelstellingen van Europa 2020  ligt het doel van Oostenrijk dat de productie uit 

hernieuwbare  energiebronnen  34%  van  de  totale  energiebehoefte  moet  bedragen.  De  staat 

Oberösterreich  ("Upper  Austria")  legt  de  ambitie  nog  hoger  en  wil  tegen  2030  100%  van  hun 

elektriciteit  en warmte  uit  hernieuwbare  energie  halen  (Egger,  2009).  In  2009 werkten  ongeveer 

80.000 mensen in de sector van de biomassa. (Burgermeister, 2009) 

 

 
Grafiek 5: Aandeel van hernieuwbare energie van het totale energieverbruik in Oostenrijk (2007), (Loibnegger, 2011) 
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Grafiek 6: Specifiek aandeel biomassa in hernieuwbare elektriciteit en warmte van Oostenrijk (2008),(Loibnegger, 2011) 

 

Het  succes  van  de  biomassa  sector  wordt  hoofdzakelijk  bepaald  door  de  inspanningen  van  de 

overheid. Deze bevinden zich voornamelijk op 3 vlakken, namelijk een wetgevend, een financieel en 

een adviserend kader.  In de volgende hoofdstukken worden deze 3  terreinen besproken en wordt 

beschreven welke mogelijkheden de industrie heeft om te investeren in groene energie. 

 

3.1. Overheidsregulaties 
De voorbije jaren heeft de Oostenrijkse overheid talrijke maatregelen getroffen om het gebruik van 

groene  energie  en  warmte  te  promoten.  Dit  wordt  onderverdeeld  in  drie  categorieën,  namelijk 

wetgevende, financiële en adviserende maatregelen.  

 

3.1.1. Wetgevend kader 
Eerst en vooral heeft de regering sinds 1961 de "Austrian forestry act" gestemd. Deze wet heeft als 

basisprincipe dat de bestaande bosgrond geen ander doel dan bosgrond mag toegeschreven worden. 

Hierdoor is zowel de Oostenrijkse bevolking als de Oostenrijkse industrie verplicht om duurzaam met 

de bossen om te gaan. (Loibnegger, 2010) 

 

Naast  wetten  die  het  bosgebruik  beschermen  is  Oostenrijk  ook  één  van  de  eerste  landen  die 

houtnormen heeft opgesteld. Deze standaardiseren bijvoorbeeld houten pellets (ÖNORM EN14961‐

2)  en  houten  chips  (ÖNORM  M7133).  Deze  normen  hebben  voornamelijk  betrekking  op  de 

afmetingen,  de hoeveelheid water, de dichtheid  van het hout  en de warmte‐intensiteit. Hierdoor 

wordt  de  kwaliteit  van  de  verbrandingsproducten  gegarandeerd  en  kan  de  overheid  aan  de 

fabrikanten  van  houtverbranders  emissienormen  opleggen.  Deze  emissienormen  kunnen  dankzij 

deze vaste brandstofstandaard vergeleken worden met elkaar. (Biomass Energy Centre, 2008) 
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De  strenge  emissie  standaarden  zorgen  ervoor  dat  producenten  met  hun  nieuw  ontwikkelde 

verbrandingssystemen  een  hogere  efficiëntie  en  een  lagere  uitstoot  behalen  .  Door  deze 

maatregelen  worden  moderne  ultralage  emissie  boilers  ontwikkeld.  25%  van  alle  nieuw 

geïnstalleerde  modellen  in  Europa  zijn  afkomstig  uit  Oostenrijk.  De  efficiëntie  van  deze  boilers 

evolueerde de laatste jaren van 55% naar liefst 90%. (O.O. Energiesparverband, 2010) 

 

De  staat  Oberösterreich  nam  nog  striktere  maatregelen  aangezien  sinds  1999  alle  nieuwe  of 

gerenoveerde publieke gebouwen hernieuwbare energie dienen te gebruiken voor hun verwarming 

en warm water. Sinds 2008 is deze regeling ook van toepassing op alle private gebouwen groter dan 

1000m². (Egger, 2009) 

 

3.1.2. Financieel kader 
Met uitzondering  van waterkracht  is  elektriciteit  en warmte uit hernieuwbare  energie nog  steeds 

duurder  dan  de  energiewinning  uit  fossiele  brandstoffen. Om  dit  te  promoten  zijn  er  nog  steeds 

subsidies nodig. Oostenrijk heeft een uitgebreid subsidieplatform waarin zowel de individuele staten 

als de overheid investeringen steunen die verband houden met hernieuwbare energie . 

 

De subsidie voor de installatie van groene boilers of CHP installaties voor de industrie bedraagt 30% 

van de totale investering. Hierbij komt nog een bijkomende premie van 5% als er ten minste 80% van 

het verbrande materiaal  lokaal wordt geproduceerd. Op deze manier stimuleert de overheid  lokale 

afname en worden overbodige transportkilometers uitgespaard. Op deze manier blijft men volledig 

ecologisch  en  duurzaam.(Biopact,  2008).  Een  groot  deel  van  de  subsidies  die  Oostenrijk  betaalt, 

wordt  teruggewonnen  aangezien  het  land minder moet  betalen  voor  CO2  emissies.  (Loibnegger, 

2010) 

 

Om  de  productie  van  groene  elektriciteit  voor  de  bedrijven  rendabel  te  houden,  werkt  de 

Oostenrijkse  overheid met  "feed‐in"  tarieven.  Dit  is  een  vast  tarief  (zie  tabel  1)  die  de  overheid 

betaalt per kWh dat een bedrijf elektriciteit op het net plaatst. Dit biedt de bedrijven garantie om de 

nodige investeringen terug te winnen. Het tarief hangt af van de grootte van de installatie. Zo wordt 

het  kostenvoordeel  (lagere  kost per geproduceerd  kWh)  van de grotere  installaties niet nogmaals 

beloond en zijn er geen onnodige overheidsuitgaven.  

 

Oostenrijk Feed‐In tarieven 

Capaciteit installatie  Eurocent/kWh

500kW  14,98 

>500kW ‐ 1MW  13,54 

>1MW ‐ 1,5MW  13,10 

>1,5MW ‐ 2MW  12,97 

>2MW ‐ 5MW  12,26 

>5MW  12,06 

Tabel 1: Feed‐in tarieven Oostenrijk (Austrian Energy Agency, 2010) 
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Ook wordt geïnvesteerd in R&D, innovatieve projecten kunnen rekenen op de steun van de overheid. 

Een  paar  voorbeelden  zijn  subsidies  gegeven  aan  nieuw  uitgevonden  kleine  boilers  voor  passieve 

huizen  en  agro‐boilers  die  de  strengere  efficiëntie  standaarden  doorstaan.  In  Oberösterreich 

functioneren  dankzij  deze  maatregelen  meer  dan  85%  van  de  nieuw  geïnstalleerde 

verwarmingssystemen  voor  gezinswoningen  op  hernieuwbare  energie.  (O.O.  Energiesparverband, 

2010) 

 

 
Grafiek 7: Nieuw geïnstalleerde verwarmingssystemen in nieuwe gezinswoningen in Oberösterreich (O.O. 

Energiesparverband, 2010) 

 

3.1.3. Adviserend kader 
Aangezien  de  hernieuwbare  energie  uitgegroeid  is  tot  een  volwaardige  economische  sector 

investeert de overheid ook in kennis. Hier heeft Oostenrijk meerdere pistes afgelegd. 

Ten eerste zijn er nieuwe studierichtingen in scholen en universiteiten bijgekomen waar mensen zich 

in  boskunde  kunnen  specialiseren,  hier wordt  er  geleerd  hoe  duurzaam met  bossen  om  te  gaan. 

Daarnaast  worden  speciale  netwerken  en  clusters  opgestart,  zoals  O.O.  Energiesparverband,  die 

ervoor zorgen dat bedrijven gemakkelijk kennis en middelen kunnen uitwisselen. 

Ook  technische  trainingsprogramma's worden  opgestart  zodat  het  personeel  in  de  industrie  kan 

werken met kennis van de nieuwste technologie en middelen. 

3.2. Industrie 
In  Oostenrijk  zijn  er  veel  verschillende  bedrijven  actief  in  de  bio‐energie  sector.  Het  gaat 

voornamelijk om kleine en middelgrote ondernemingen met regionale activiteiten. Zoals hierboven 

vermeld, worden de KMO’s door de overheid gestimuleerd tot het opwekken van bio‐energie. Door 

de aanwezigheid van producenten en afnemers op een lokaal niveau worden transportkosten tot een 

minimum gereduceerd  en lokale werkgelegenheid gecreëerd. (Burgermeister, 2009) 
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Figuur 3: Biomassa warmtecentrales en CHP centrales in Oostenrijk (2008)(Österreichischer Biomasse‐Verband) 

3.2.1. Alleen warmte opwekken 
Bij  de  "biomass  district  heating  networks"  zijn  dit  voornamelijk  boseigenaars  die  hun  krachten 

bundelen  en  samen  een  installatie plaatsen om meerdere huizen of  gebouwen, die op  een  "net" 

aangesloten zijn, te voorzien van warmte en warm water. Op deze manier hebben boseigenaars een 

nieuwe markt gecreëerd voor de afzet van hun biomassa. Vroeger kon slechts 50% van de gekapte 

stammen  verkocht  worden  aan  zagerijen  of  andere  houtbewerkingfirma's.  Nu  kan  de  rest  (de 

houtoverschotten  zoals  takken)  aangewend worden  om  de  verwarmingsinstallatie  te  voeden. Op 

deze manier ontstaat een nieuwe bron van inkomsten. 

 

Een  voorbeeld  van  de  "biomass  district  heating"  bevindt  zich  in  Buchkirchen.  Dit  is  een 

samenwerking  tussen  vier bosbezitters.  In 2007  verbonden  ze 26 gebouwen door middel  van een 

buizennetwerk met  elkaar. De  houtchips  die  verbrand worden  om  de warmte  op  te wekken  zijn 

allemaal lokaal afkomstig. 

De  totale  installatie  bestaat  uit  1800m  warmtebuizen  en  2  boilers  (1  van  850kW  en  1  van 

respectievelijk 150kW). De twee boilers zijn bedoeld om de seizoenschommelingen op te vangen. Zo 

worden  pieken  in  de  winter  gecompenseerd  met  dalen  in  de  zomer.  Het  is  immers  niet 

kostenefficiënt  om  met  één  enkele  boiler  te  werken  die  het  piekmoment  van  de  winter  kan 

opvangen.  Daarom  is  het  aangeraden  om  met  meerdere  boilers  te  werken  en  tijdens  de 

piekmomenten een secundaire boiler in te schakelen. De totale kostprijs van de volledige installatie 

bedroeg 1.1 miljoen euro. Jaarlijks worden er 2500m³ houtchips verbrand. (O.O. Energiesparverband, 

2010) 
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Daarnaast bestaat er  "biomass heat contracting" . Een voorbeeld hiervan is een project in Oberaich. 

Hier hebben 7 boeren samengewerkt om een installatie te plaatsen in een school. Er staat een boiler 

van  170kW  en  de  totale  installatie  kostte  112.000  euro. Om  de  school  te  verwarmen  is  jaarlijks 

330m³ aan houtchips nodig. 

 

Op grafiek 8 wordt het totaal aantal warmte‐installaties van Oostenrijk weergegeven. Wat opvalt  is 

het  groot  aantal  kleine  boilers.  De  boilers  tot  100kW  zijn  voornamelijk  voor  de  verwarming  van 

particuliere  huizen,  de  boilers  tussen  100kW  tot  1MW  staan  in  voor  de  verwarming  van  grotere 

gebouwen zoals appartementsblokken of scholen en de grotere boilers zijn CHP centrales en "district 

heating networks". 

 

 
Grafiek 8: Totaal aantal warmte‐installaties die werken op houtmassa in Oostenrijk (Loibnegger, 2010) 

 

3.2.2. CHP centrales 
Oostenrijk heeft  zijn elektriciteitsmarkt  sinds oktober 2001  volledig geliberaliseerd. Hierdoor  is de 

markt vrijgekomen voor  iedereen die CHP centrales wil bouwen. Dankzij deze  tussenkomst en een 

beter  rendement  van  de  kleine  installaties  komen  er  veel meer  kleine  spelers  op  de markt.  Ze 

worden "Small Scale CHP" genoemd. Dit zijn centrales met een elektrische capaciteit die kleiner  is 

dan 1MWel. 

 

Een voorbeeld van een CHP centrale staat in Heiligenkruez. Dit is een centrale die werkt op houtchips 

afkomstig van een papierfabriek. De  thermische  input bedraagt 43MW en de elektrische output  is 

10MW. De centrale werkt 8000 uur per  jaar elk uur wordt 18.35ton chips verbruikt. Al deze chips 

komen  uit  de  regio met  een  straal  van  100km  rond  de  centrale.  De  totale  investering  bedroeg 

ongeveer 40 miljoen euro. (Imtech, 2006) 

 

 



12 
 

4. Gebruik van houtbiomassa in Duitsland 
Samen met Oostenrijk is Duitsland al meerdere jaren koploper in het ontwikkelen van hernieuwbare 

energie. Het  landoppervlak van Duitsland bestaat voor ongeveer 30% uit bossen, wat neerkomt op 

ongeveer  11  miljoen  hectare.  Zoals  grafiek  9  toont,  bedroeg  in  2008  het  Duits  aandeel  van 

hernieuwbare  energie  ten  opzichte  van  de  totale  energieverbruik  ongeveer  10%.  Als  de  energie 

verder  uitgesplitst  wordt  tussen  elektriciteit,  warmte  en  brandstoffen,  wordt  biomassa  vooral 

gebruikt om groene warmte op te wekken. Dit is weergegeven in grafiek 10. 

 

 
Grafiek 9: Aandeel van hernieuwbare energie van het totale energieverbruik in Duitsland (2008), (BTEC, 2011) 

 
Grafiek 10: Specifiek aandeel biomassa in hernieuwbare elektriciteit en warmte van Duitsland (BTEC, 2011) 
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De Duitse verplichting om de Europese doelstellingen van 2020 te halen zijn (Federal Ministry for the 

Environment, 2009): 

 30% van de gebruikte elektriciteit moet komen uit hernieuwbare energie  

 14% van de geproduceerde warmte moet hernieuwbare warmte zijn 

 

De Duitse overheid doet een poging om de sector te laten groeien door voornamelijk de industrie te 

steunen  in  innovatie. Er wordt niet overmatig gesubsidieerd doordat de voornaamste doelstelling  is 

om concurrentieel te worden met de fossiele energiesector. 

In 2010 werkten er 370.000 mensen  in deze hernieuwbare sector. Dit was 10% meer dan 2009 en 

een  verdubbeling  ten  opzichte  van  2004.  Het  aantal  jobs  in  de  bio‐energie  bedraagt meer  dan 

100.000. (Federal Ministry for the Environment, 2011) 

4.1. Overheidsregulaties 
Om de Europese doelstellingen te halen is vooral een goed wetgevend kader noodzakelijk. 

Zoals voorgaand vermeld  is, naast duurzaamheid, competitiviteit een belangrijk punt dat de Duitse 

overheid vooropstelt in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Onderzoek heeft aangetoond dat 

de  Duitse  doelstellingen  voor  2020  mogelijk  zijn  met  het  gebruik  van  uitsluitend  binnenlandse 

biomassa. Om  competitief  te  blijven wordt  echter  ook  biomassa  geïmporteerd  uit  andere  landen 

omdat de kostprijs voor de opgewekte energie anders te hoog zou liggen. Dit heeft als voordeel dat 

de  ondernemers  gestimuleerd  worden  om  efficiënter  te  werken  en  betere  technologieën  te 

ontwikkelen om het hout zo goedkoop mogelijk uit de bossen te halen. Als nadeel heeft dit echter 

dat er opnieuw een energieafhankelijkheid is ten opzichte van het buitenland en dat het proces niet 

volledig duurzaam is.  

 

4.1.1. Wetgevend kader 
Net  als  Oostenrijk  heeft  Duitsland  ook  zijn  eigen  norm  ontwikkeld  voor  de  standaardisatie  van 

houten pellets en  chips. Dit  is de Duitse DIN 51731. Deze norm heeft, net als de Oostenrijkse, als 

voornaamste doelstelling om de afmetingen en maximum hoeveelheid water van de  pellets vast te 

leggen. Deze norm wordt  toegepast op de binnenlandse productie maar ook op de geïmporteerde 

producten. 

Er  bestaan  nog  geen  internationale  standaarden  in  verband met  duurzaamheid  en  kwaliteit  van 

biomassa. Hierdoor hebben de bedrijven geen zekerheid dat de geïmporteerde biomassa afkomstig is 

van  duurzame  productie.  Om  dit  probleem  op  te  lossen  werkt  Duitsland  met  buitenlandse 

producenten  die  gebruik  maken  van  de  internationaal  herkende  duurzaamheidcertificaten  voor 

bossen  (zoals FSC en PEFC). Via Europa probeert Duitsland om  internationale houtstandaards af  te 

spreken. 

 

Een  mogelijk  gevaar  door  de  groei  van  biomassa  voor  hernieuwbare  energie  is  het  verlies  aan 

biodiversiteit.  Opdat  het  gebruik  van  hernieuwbare  grondstoffen  geen  significante  impact  mag 

hebben op de natuur  is een  locale planning van de  faciliteiten nodig. De  locale overheid moet de 

biodiversiteit controleren. 

De vraag naar hout voor biomassa zal na verloop van tijd beginnen concurreren met voedsel en het 

gebruik van hout als grondstof voor verdere verwerking. De concurrentie  ten opzichte van voedsel 

heeft  vooral  te  maken  met  de  beschikbare  oppervlakte  terwijl  de  concurrentie  met  hout  als 

grondstof vooral te maken heeft met de stijgende kostprijs. 
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Voorlopig  heeft  Duitsland  17 miljoen  ha  landbouwgrond  en  11 miljoen  ha  bosgrond.  De  lokale 

overheden dienen deze verhouding op te volgen zodat geen extreme veranderingen gebeuren.  

 (Federal Ministry for the Environment, 2009)  

 

Daarnaast staat beschreven hoe er moet gebruik gemaakt worden van bossen in de "federal forestry 

act"  en  wetten  die  specifiek  zijn  voor  de  deelstaten.  Dit  heeft  voornamelijk  te  maken  met  de 

duurzaamheid. (Federal Ministry for the Environment, 2009) 

 Voor de hernieuwbare energie bestaat de "Renewable Energy Sources Act". Het eerste deel van deze 

wet  werd  opgesteld  in  2000.  Dit  heeft  gezorgd  voor  een  vervijfvoudiging  van  de 

elektriciteitsproductie uit biomassa in de periode van 2000‐2008. In 2009 heeft Duitsland de nieuwe 

versie  van  deze  wet  gestemd.  Deze  versie  verplicht  een  eigenaar  van  nieuwe  gebouwen  om 

hernieuwbare energie te gebruiken om een deel van hun benodigde warmte te produceren. Hiervoor 

mag bio‐energie enkel gebruikt worden als het gaat om een installatie die voldoende efficiënt is. Dit 

is om een verspilling van hout tegen te gaan. De wet laat ook toe om een CHP te gebruiken of om het 

gebouw aan te sluiten op een district heating plant. (Federal Ministry of Economics, 2010) 

 

4.1.2. Financieel kader 
Voorlopig  is het  gebruik  van biomassa om  energie op  te wekken  zonder  overheidssteun nog niet 

competitief met de fossiele brandstoffen. Kostenbesparingen door innovatie en leereffecten worden 

hier echter snel verwacht. Tot dan is de sector afhankelijk van overheidssteun. De overheid probeert 

echter om de sector zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te maken. Zo zijn er volgens de "Renewable  

Energy Sources Act" geen  rechtstreekse subsidies maar zijn de  inspanningen betaald door "feed‐in 

tariffs". (German Energy Blog, 2010) 

Dit  betekent  een  vast  tarief  die  de  elektriciteitsproducenten  krijgen  voor  de  geproduceerde 

hernieuwbare energie. Het tarief voor biomassa bestaat in Duitsland uit een basistarief gebaseerd op  

de grootte van de installatie samen met bonussen die afhangen van de soort biomassa dat gebruikt 

wordt. Tabel 2 bevat de verschillende bijdragen voor biomassa. Het normale tarief varieert van 8 tot 

15 cent/kWh. 

 

 Duitsland Feed‐In tarieven 

Capaciteit installatie  Eurocent/kWh

Basistarief 

150kW  11,67 

500kW  9,18 

5MW  8,25 

20MW  7,79 

Bonus voor natuurlijke grondstoffen 

<500kW  6,00 

<5MW  4,00 

Innovatiebonus 

<5MW  2,00 

CHP bonus 

<20MW  3,00 

Tabel 2: "Feed‐in tarief" van Duitsland voor elektriciteit (Federal Ministry of Economics, 2010) 
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Er  zijn  ook  investeringen  in  de  R&D  zodat  nieuwe machines  op  de markt  komen  die  efficiënter 

werken en rendabel zijn. Deze volgen de "high technology strategy" die verder besproken wordt. 

Daarnaast  promoot  de  overheid  "District  heat  plants"  omdat  veel  warmte  die  verkregen  wordt 

tijdens de productie van elektriciteit nog niet gebruikt wordt en verloren gaat. Sinds 2008 worden 

investeringen in deze systemen beter gesubsidieerd door de Duitse overheid. 

 

4.1.3. Adviserend kader 
Biomassa  bestaat  niet  in  oneindige  hoeveelheden,  hierdoor  investeert  Duitsland  vooral  op  het 

technologisch aspect en op een efficiënter gebruik.  Doordat de technologie om energie uit biomassa 

te  halen  nog  niet  lang  bestaat  is  nog  veel  potentieel  aanwezig  om  te  verbeteren.  Om  dit  te 

bevorderen werd de "high technology strategy" in gebruik genomen. Dit financiert voornamelijk R&D 

activiteiten  en  demonstraties  van  nieuw  uitgevonden  technologie.  De  doelstellingen  van  deze 

strategie zijn voornamelijk: 

 efficiëntie verbeteren en kosten reduceren door processen te verbeteren 

 nieuwe efficiëntere CHP technologie voor biomassa ontwikkelen 

Expertise  wordt  gecombineerd  tussen  de  wetenschap  en  de  industrie  door  gemeenschappelijke 

doelstellingen  voorop  te  plaatsen. Om  dit  haalbaar  te maken  en  te  coördineren  heeft  de  Duitse 

overheid de "German biomass research center" opgericht. Dit is in samenwerking met onder andere 

de landbouw, bosbouw, research centers, universiteiten en bedrijven. De basisfinanciering bedraagt 

4 miljoen euro. (Federal Ministry for the Environment, 2009) 

 

4.2. Industrie 
In tegenstelling tot Oostenrijk zijn er in Duitsland voornamelijk grote centrales. Eén van de redenen is 

dat Duitsland een vrije marktwerking in de energieprijzen wil. Qua omvang van de centrales telt dat 

hoe  groter  de  centrale  is,  hoe  minder  de  kosten  per  geproduceerde  kW  bedragen.  Dankzij  dit 

kostenvoordeel  zijn  voornamelijk  grote  centrales  rendabel.  Het  voornaamste  gevolg  van  deze 

marktwerking  is dat de energie gewonnen uit biomassa zo concurrentieel mogelijk  is  in vergelijking 

met de andere traditionele energievormen.  

In  januari  2010  waren  er  ongeveer  270  CHP  vestigingen  die  een  totale  capaciteit  hadden  van 

1250MWel waarvan: 

 40 vestigingen < 0,5MWel 

 120 vestigingen < 5MWel 

 110 vestigingen > 5MWel 

De totale capaciteit voor elektriciteit op te wekken was 7.8TWh per jaar en de capaciteit om warmte 

te genereren was 13.3TWh per jaar. De deelstaat Bavaria neemt hiervan het grootste deel  voor zijn 

rekening. 23% van de installaties bevinden zich hier en produceren 17% van de totale capaciteit. De 

deelstaat bevindt zich rechtsonder op figuur 4. 
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Figuur 4: Biomassa warmtecentrales en CHP centrales in Duitsland (BTEC, 2011) 

4.2.1. Alleen warmte opwekken 
Een Duits voorbeeld van een "district heating plant" is in de Achental regio dicht bij de Alpen. Dit is 

een landelijk gebied waar 75% van de boeren in de regio land bezitten met een oppervlakte kleiner 

dan 20ha en ongeveer 50% van de omgeving bestaat uit bossen. Om het voor de boeren makkelijker 

te maken  om  hun  resthout  te  verkopen  is  in  2007  een  logistiek  center  opgericht,  namelijk  het 

"Achental Biomass Centre".  

Het doel van dit centrum is dat de boeren hun houten chips naar 1 centrale locatie kunnen voeren. 

Daar worden hun chips gedroogd alvorens verkoop, gebruik of distributie. Het depot zelf heeft een 

opslagcapaciteit  van  1400ton.  In  2010  werd  vanuit  het  center  ongeveer  8000ton  aan  houtchips 

verkocht. 

Nadat  het  centrum  operationeel  was,  werd  een  uitbreiding  gedaan  met  de  installatie  van  een 

warmteboiler die een  capaciteit bezit  van 3.5MW.  Samen met deze boiler werd een ondergronds 

netwerk van buizen aangelegd om het warme water naar huizen te transporteren. Dit netwerk kan 

de warmte tot klanten brengen die zich op 10km afstand bevinden. 

Op dit moment zijn er 200 gebouwen aangesloten op het netwerk en  levert het warmte voor 500 

families  en  enkele  commerciële  gebouwen  en  hotels.  De  komende  5  tot  10  jaar  wil  het  center 

uitbreiden tot 2000 families. De aansluitingskost tot het netwerk kost ongeveer 5000 euro. 

De  kost  van  de  warmte  voor  de  verbruiker  bedraagt  7cent  per  kW  per  uur.  (Energetische 

Biomassanutzung, 2008) 
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4.2.2. CHP centrales 
Een Duitse firma die bezig  is met hernieuwbare energie uit houtafval  is Evonik  industries. Dit  is een 

Duitse energieproducent die gespecialiseerd is in lokale hernieuwbare energiebevoorrading. Per jaar 

verbranden de 10 vestigingen  in Duitsland  samen 530.000  ton afvalhout. De elektriciteit wordt op 

het net geplaatst en de stoom of warm water wordt gebruikt  in "district heating systems". Jaarlijks 

bespaart de firma op deze manier 365.000 ton CO2 door met biomassa te werken. 

 

Een voorbeeld van een vestiging van Evonik bevindt zich in Ilmenau. Dit is een centrale die 10MWth 

produceert en 4.5MWel. Jaarlijks wordt hier 43.000 ton hout verbrand en  33.000 ton CO2 bespaart. 

De geproduceerde warmte wordt in een buizennetwerk van 62km lang ingebracht. (Envonik, 2010) 

 

Een  kleiner Duits  voorbeeld  is HDM Elesgo, dit  is een bedrijf die gelijkaardige noden heeft als De 

Backer  Pallets.  Deze  fabriek  heeft  zich  gespecialiseerd  in  interieurdesign  met  hout.  Om  hun 

ecologische afdruk te verminderen heeft de firma ervoor gekozen om een CHP centrale te plaatsen. 

Hiermee worden de  gebouwen  voorzien  van groene warmte, groene  stroom en de warmte nodig 

voor de droogprocessen. Als brandstof voor hun boiler gebruiken ze hun eigen afval namelijk houten 

chips, zaagsel en houten snippers.  

 

HDM  heeft  een  boiler  geplaatst  van  4.8MWth  vermogen  die  ook  nog  500KWe  vermogen  kan 

produceren.  De  overcapaciteit  van  het  elektrisch  vermogen  wordt  verkocht  via  het  publiek 

elektriciteitsnet. (Vyncke, 2010) 

 

 

 
Figuur 5: Stoomboiler van Vyncke 
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5. Gebruik van houtbiomassa in België 
Om de doelstellingen van Europa 2020 te halen moet België 13% van haar totale energieverbruik uit 

hernieuwbare energie verkrijgen. Grafiek 11 en 12 tonen de geplande Belgische trajecten, enerzijds 

de  totale  energie  en  anderzijds  de  energie  per  sector.  Om  deze  doelstellingen  te  halen  plant 

Vlaanderen  dat  er  43%  van  de  nodige  hernieuwbare  energie  uit  hout  zal  gehaald  worden.  De 

duurzaamheid  uit  biomassa  is  optimaal  als  dit  lokaal  en  regionaal wordt  ingewonnen. Hier  heeft 

België en vooral Vlaanderen een groot nadeel. Het oppervlak  in bosgrond die België bezit  is maar 

20.4%. In Vlaanderen is dit slechts 9%. (Toekomst van het bos, 2009) Om de doelstellingen van 2020 

te halen zullen dus enorme hoeveelheden hout moeten geïmporteerd worden wat de duurzaamheid 

ondermijnt. België bevindt zicht nu al bij de grootste importeurs van Europa. (VITO, 2011) 

De Belangrijkste  verbruikers  van  energie  zijn  gebouwen  (huizen  en  kantoren)  (31%)  gevolgd door 

industrie(30%) en transport (23%).   

 

 

Grafiek 11: Belgische hernieuwbare doelstelling voor 2020 en minimumtraject (VITO, 2009) 

 
Grafiek 12: Geplande groei in de elektriciteitsproductie, warmteproductie en transport 
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Het  hoogste  aandeel  hernieuwbare  energie  zal  bereikt  worden  door  de  elektriciteitsproductie. 

Grafiek 13  toont dat  vaste biomassa hiervoor het grootste deel  voor  zijn  rekening neemt gevolgd 

door windenergie. In de productie van groene warmte neemt vaste biomassa ongeveer 75% van de 

totale productie voor zijn rekening. Dit is te zien in grafiek 14. 

 
Grafiek 13: Productie van groene stroom in GWH in 2020 (Energiesparen.be, 2007) 

 
Grafiek 14: Productie van groene warmte in ktoe (kiloton olie equivalenten) in 2020 (Energiesparen.be, 2007) 
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5.1. Overheidsregulaties 
Zoals uit figuur 12 af te leiden valt heeft België om de doelstellingen van Europa 2020 te halen volop 

ingezet op de productie van groene elektriciteit.  

5.1.1. Wetgevend kader 
Het  beleid  en  de  maatregelen  voor  de  hernieuwbare  energie  zijn  verspreid  over  verschillende 

niveaus. Er is een verdeling van bevoegdheden tussen de Federale staat en de gewesten waar ieder 

zijn eigen prioriteiten kan bepalen. Daarnaast zijn er coördinatieorganen opgericht om het beleid van 

de  federale overheid  en  van de  gewesten  af  te  stemmen op  elkaar.  Echter doordat  verschillende 

instanties bevoegd zijn om beslissingen te nemen en dit niet van één overkoepelende instantie komt 

blijft  het  moeilijk  om  het  vooropgestelde  groeipad  van  Europa  2020  te  volgen.  (Nationale 

klimaatcommissie, 2009) 

 

Een voorbeeld van deze verdeelde wetgeving bevindt zich in het bosbeleid. In Wallonië werd in 2001 

het plan  "Bois‐énergie & Développement Rural"  gestart. Dit was  eerst bedoeld om projecten  van 

energiehout  te steunen. Nu  is dit het Waals kaderprogramma voor de ontwikkeling op gebied van 

energie uit hout. Vlaanderen en de  federale regering hebben geen  invloed of  inspraak op dit plan. 

(Van Laarhoven, 2009) 

 

5.1.2. Financieel kader 
Om  investeringen  te  steunen  werkt  België  met  groenestroomcertificaten.  Deze  worden  enkel 

toegekend  voor de netto groene  stroom. De  voorbehandelingenergie en  transportenergie worden 

dus  in mindering  gebracht.  Per  geleverde MWh  groene  stroom wordt  een  certificaat  uitgegeven. 

Elektriciteitsleveranciers moeten ieder jaar een opgelegd quotum van groene stroomproductie halen. 

Deze certificaten zijn de bewijzen dat de elektriciteitsleveranciers hun  quotum gehaald hebben. Dit 

kunnen ze halen door zelf genoeg te produceren of door de groenestroomcertificaten van anderen 

op  te  kopen.  Zo  ontstaat  een  markt  waarop  de  groene  stroomcertificaten  kunnen  verhandeld 

worden.  De  relevante  prijzen  staan  vermeld  in  tabel  3.  De  Vlaamse  overheid  garandeert  een 

minimumprijs  van  90euro  per  certificaat  als  deze  elektriciteit  opgewekt  is  uit  biomassa.  Als  de 

elektriciteitsleveranciers hun opgelegde quotum niet halen moeten ze boetes betalen. Dit is 125 euro 

per ontbrekend certificaat. (VREG groenestroomcertificaten, 2011) 

 

Er zijn ook certificaten voor CHP centrales. Dit is vergelijkbaar met de groenestroomcertificaten. Ook 

hier zijn elektriciteitsleveranciers verplicht om een deel van hun energie uit CHP  te winnen anders 

dienen  ze  opnieuw  boetes  te  betalen.  Deze  bedragen  45  euro  per  ontbrekend 

warmtekrachtcertificaat. De netbeheerder  is hier  verplicht om  alle  certificaten die  ze  aangeboden 

krijgen aan een minimumprijs van 27 euro te kopen. (VREG warmtekrachtcertificaten, 2011) 
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Groenestroomcertificaten (Euro/certificaat) 

Minimumprijs  90  (minimumsteun die wettelijk vastgelegd is) 

Maximumprijs  125 

(boete voor elektriciteitsleveranciers per ontbrekend 

groenestroomcertificaat) 

Gemiddelde prijs voorbije maanden  103‐108

Warmtekrachtcertificaten (Euro/certificaat) 

Minimumprijs  27  (minimumsteun die wettelijk vastgelegd is) 

Maximumprijs  45 

(boete  voor  de  elektriciteitsleveranciers  per 

ontbrekend warmtekrachtcertificaat) 

Gemiddelde prijs voorbije maanden  36‐39 

Tabel 3: Overzicht prijzen voor groenestroom‐ en warmtekrachtcertificaten (Vreg, 2011) 

 

Naast de certificaten is er ook een ecologiepremie. Deze premie geldt voor investeringen waarmee er 

meer milieuvoordeel bereikt wordt dan dat de overheid  al oplegt. De premie wordt berekend op 

basis van de meerkost van de investering. Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen 35% van de 

meerkost uitgekeerd, grote ondernemingen krijgen 25% uitgekeerd.  

 

Ten  slotte  komen  energiebesparende  maatregelen  ook  in  aanmerking  voor  een  verhoogde 

investeringsaftrek. Voorlopig  is deze aftrek 14.5% van het  investeringsbedrag. Dit percentage mag 

afgetrokken worden van de bedrijfswinst. 

5.1.3. Adviserend kader 
België heeft verschillende  informatiecentra om alles van groene energie te regulariseren. Het grote 

nadeel  is opnieuw dat er verschillende centra's zijn voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zo wordt 

er  geen  gemeenschappelijk  doel  nagestreefd  maar  kijkt  iedere  deelstaat  naar  zichzelf.  Voor 

Vlaanderen kan men voor informatie terecht bij volgende organisaties: 

 VREG: Vlaamse regulator van elektriciteit‐ en gasmarkt 

 OVAM: openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij 

 VITO:  Vision on technology 

 

In Vlaanderen  is VITO een mooi voorbeeld van een gesubsidieerd overheidsproject die ondertussen 

meer  en  meer  zelfstandig  opereert.  VITO  geeft  adviezen,  ondersteuning  en  oplossingen  om 

duurzame ontwikkeling te stimuleren naar bedrijven of overheden. 

5.2. Industrie 
De Belgische houtindustrie voert meer dan 50% van het benodigde hout  in. Dit  is hoofdzakelijk uit 

Frankrijk en Duitsland. De  laatste  jaren zijn er  spanningen ontstaan  tussen de houtindustrie en de 

energiefabrikanten.  De  energieprojecten  die  gebruik  maken  van  houten  biomassa  kunnen  de 

aankoopprijzen  van  het  hout  verdubbelen  door  middel  van  de  groenestroomcertificaten.  Voor 

primair  hout  ligt  de  prijs  tussen  de  50  en  65  euro/ton. Voor  houtafval  ligt  deze  tussen  25  en  30 

euro/ton.  Primair  hout  mag  niet  verbrand  worden  maar  door  houtschaarste  doen  veel 

elektriciteitsproducenten dit toch. 
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Grafiek 15  toont de  stijgende  trend  in de prijzen van het houtafval. Houtpulp  is de basisgrondstof 

voor papier. Grote bedrijven die geraakt worden door de prijsstijgingen zijn bijvoorbeeld Unilin en 

Spano.  Vandaag  moeten  ze  al  50%  meer  betalen  voor  hun  grondstoffen  dan  in  2008,  voor  de 

economische  crisis  uitbrak.  Door  deze  trend  hebben  de  Belgische  producenten  van  papierdeeg, 

papier  en  karton  zich  verenigd  in  Cobelpa  vzw  terwijl  de  bedrijven  uit  de  hout‐,  meubel‐  en 

textielsector zich verenigd hebben onder Fedustria vzw. Samen dringen ze aan op efficiënter gebruik 

van  hout.  Er moet  gekozen worden  voor  een  toepassing  van  het  hout waar  dit  technologisch  en 

economisch de meeste toegevoegde waarde genereert en zoveel mogelijk arbeidsplaatsen veiligstelt. 

Tabel 4 toont het verschil in toegevoegde waarde en manuren tussen het verbranden en verwerken 

van hout. Slechts als de  toegevoegde waarde uit het hout verdwenen  is zou er mogen overgegaan 

worden op verbranding. (Bailla, 2010) 

 

 

 
Grafiek 15: Koers van houtpulp (US dollar per ton) 

 

 

Duurzaamheid  Verwerking 1 ton hout  Verbranden 1 ton hout 

Sociaal (aantal manuren)  Papierketen: 201 uur  Verbranding: 2 uur 

   Mechanische verwerking: 54 uur    

Economie (toegevoegde waarde)  Papierketen: 1670 euro/ton  Verbranding: 118 euro/ton 

   Mechanische verwerking: 1044 euro/ton    

Tabel 4: Toegevoegde waarde en manuren verbranden hout vs verwerken hout (Bailla, 2010) 
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In  tabel 5  is de groei  te zien van de groene stroomproductie en de groene warmteproductie sinds 

2006.  Er  is  een  lichte  stijging  van  het  aandeel  groene  energie  ten  opzichte  van  de  totale 

energieverbruik. Om de doelstellingen van 2020  te halen  zullen het aantal  investeringen echter  in 

een stroomversnelling moeten geraken. 

 
Tabel 5: Overzichtstabel resultaten hernieuwbare inventaris Vlaanderen 

 

5.2.1. Alleen warmte opwekken 
Het voeden van droogovens met biomassa  is een methode waar de houtindustrie veel gebruik van 

maakt. De geproduceerde afvalstroom van het bedrijf wordt zo nuttig hergebruikt voor de productie. 

Voorbeelden  zijn  de  firma  Cras  te Waregem  en De  Backer  Pallets  te  Poperinge. De  firma  Cras  is 

gespecialiseerd  in  het  importeren  en  exporteren  van  hout.  In  de  hoofdzetel  is  een  biomassa 

installatie gebouwd van 2MWth die met eigen houtafval de verwarmings‐ en drooginstallaties kan 

aandrijven. (Vyncke, 2010) 

 

De Backer Pallets voeden 5 droogovens met de warmte van een houtbrander. De installatie is in 2004 

geplaatst en heeft een capaciteit van 4MWth. Deze droogovens dienen om hun paletten te drogen 

volgens vooropgestelde normen (zoals de Euro en CP paletten). Het hout dat verbrand wordt komt 

van de uitval tijdens de productie van paletten die niet meer hersteld kan worden, een deel van de 

schors uit de zagerij en aanlevering van houtafval door een afbraakfirma. 

Het totale verbruik van de brander is ongeveer 6000 ton per jaar. 
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5.2.2. CHP centrales 
Een voorbeeld van een CHP centrale bevindt zich  in Gent. SPE‐Luminus heeft met hun centrale aan 

de  Ham  in  Gent  een  ondergronds  net  gekoppeld  waarmee  woningen  en  gebouwencomplexen 

verwarmd worden. Dit gebeurd al sinds 1958.  

Wanneer het warm water vertrekt van de centrale heeft het een  temperatuur  tussen de 110°C en 

130°C. Om de warmte  te  gebruiken nemen de  klanten het warm water uit de hoofdleiding, deze 

stroomt  door  een warmtewisselaar  en  het  afgekoelde water  stroomt  terug  naar  de  centrale.  Bij 

terugkomst  in  de  centrale  is  de  temperatuur  nog  70°. Voorlopig  is  er  een  leiding  van  8km  en  de 

voornaamste  afnemers  zijn  Universiteit  gent,  AZ  Sint‐Lucas  en  het  nieuwe  justitiepaleis  aan  het 

Rabot. Elk uur stroomt 700.000 liter warm water door de leidingen. (Luminus) 

 

Daarnaast bestaat nog het groene stroombedrijf 4Energy Invest. Op het industriepark Kaiserbaracke 

in Amel is een samenwerking aangegaan met 3 plaatselijke bedrijven die houtproducten produceren. 

4Energy  Invest koopt het houtafval als brandstof en verkoopt de energie. Voornamelijk de warmte 

wordt verkocht aan de 3 bedrijven terwijl de elektriciteit op het net wordt geplaatst.  

Het project Amel  I omvat 2  systemen. Een houtketel met  stoomturbine en een dieselmotor. Deze 

kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden. Dankzij de parallelle koppeling kan de dieselmotor als 

back‐up worden gebruikt en kan zo een continue energievoorziening gegarandeerd worden. 

In  de  houtketel  kan  er  hout  verbrand worden  tot  een  vochtigheidsgraad  van  65%.  Het  verbruik 

bedraagt 7.5ton per uur op volledig vermogen met een vochtigheidsgraad van 50%. Jaarlijks draait de 

machine 8000uur en het maximaal vermogen bedraagt 5.5MW elektrisch. 

De  dieselmotor  draait  alleen wanneer  het waarde  oplevert. Dit  is  als  back‐up  voor  de  houtketel, 

indien de biobrandstof niet veel kost of als de elektriciteit hoog genoeg staat. Het bruto vermogen 

bedraagt 3MWe en hiermee kan men 4MWth produceren. De machine kan ook 8000 bedrijfsuren 

draaien. (4EnergyInvest, 2008) 

6. Conclusie 
Om de doelstellingen voor Europa 2020  te halen zullen het aantal  investeringen  in groene energie 

nog  een  versnelling  hoger moeten  geschakeld worden. Wel  dient  de  overheid  te waken  dat  het 

landschap niet teveel veranderd om de biomassa te produceren. De biologische diversiteit moet van 

nabij opgevolgd worden. Hiervoor zijn goede wet‐ en milieukaders nodig. Om een goede werking van 

de  sector  te bekomen  is het beter dat er één  regering  centraal de  leiding neemt en de  te volgen 

route uitstippelt, terwijl de gewesten dit lokaal en regionaal controleren en waar nodig aanpassingen 

doen. Zo kan er voor de Belgische  industrie een makkelijker  legaal en  financieel kader uitgewerkt 

worden  dat  in  Vlaanderen  en  Wallonië  hetzelfde  is.  Een  voorbeeld  is  dat  de  markt  voor 

groenestroomcertificaten  beter  zou  functioneren  indien  de  certificaten  tussen  de  gewesten 

verhandeld mogen worden. (VREG, 2011) 

 

Daarnaast  wordt  beter  afgestapt  van  het  systeem  van  groene  stroomcertificaten  en  volgt  de 

overheid beter het systeem van "feed‐in" tarieven.  

De opwekkingskost van hernieuwbare energie  is afhankelijk van de gebruikte  technologie. Daarom 

wordt met  een  "feed‐in"  tarief  het  te  verkrijgen  tarief  vastgelegd  op  basis  van  de  technologie, 

capaciteit en kenmerken van het project. De overheid kan dus makkelijk bepalen  in welke mate ze 

welke  technologie  steunen. Met de groene  stroomcertificaten  is  iedere  technologie hetzelfde wat 
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leidt  tot  oversubsidiëring  van  bepaalde  technologieën. Daarnaast worden  ook  grotere  installaties 

met  een  feed‐in  tarief  niet  bevoordeeld,  deze  hebben  al  een  kostenvoordeel  en  met  de 

groenestroomcertificaten krijgen ze evenveel subsidies per MWh als de kleine  installaties. Door die 

oversubsidiëring  wordt  er  niet  meer  kostenefficiënt  gewerkt  en  stijgen  de  elektriciteitskosten 

onnodig. 

Om dit tarief te betalen zijn er in Duitsland taxen op fossiele en nucleaire energie. De burger kan dan 

kiezen om  te werken met conventionele energie, maar bijgevolg een extra  tax  te betalen, of voor 

groene  energie.  Zo  behoren  in  Duitsland  de  groene  stroomleveranciers    tot  de  goedkoopste 

energieleveranciers op de markt.  

Een extra voordeel van het "feed‐in"  tarief    is dat bedrijven  zekerheid hebben over de afname en 

prijs  van  de  elektriciteit.  De  prijsschommelingen  van  de  markt  waar  groene  stroomcertificaten 

worden verhandeld zijn op die manier vermeden. 

 

Om het tekort van binnenlandse biomassa op te vangen dienen meerdere oplossingen bestudeerd te 

worden. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar agri‐pellets of torrefied pellets. 

Agri‐pellets worden  gefabriceerd  van  landbouwoverschotten  zoals  strooi,  hooi,  ... Het  nadeel  van 

deze pellets  is dat  ze moeilijker  te verbranden  zijn dan houtpellets. Een  land dat voornamelijk dit 

type pellets gebruikt is Denemarken. Hier halen energieopwekkende bedrijven tussen 30 en 50% van 

het residu dat normaal op het akkerland blijft liggen op bij de landbouwers en maakt er pellets van. 

Als er  toch moet geïmporteerd worden, kan men beter gebruik maken van  torrefied pellets. Deze 

worden gemaakt zonder zuurstof zodat de interne structuur van het hout verbroken wordt. Hierdoor 

worden dampen en onzuiverheden verwijderd en krijgen de pellets koolachtige eigenschappen. Ze 

hebben 3 grote voordelen tegenover gewone pellets. (Hogan et al, 2010) 

 De kosten van de grondstof:  ieder soort van vezelachtig materiaal kan gebruikt worden, zo 

kan er vlugger lokaal materiaal gebruikt worden 

 Logistieke  kost:  er  is  een  hogere  verbrandingswaarde  en  hogere massadichtheid,  zo  is  de 

transport‐, behandelings‐ en opslagkost lager 

 Co‐verbrandingskost:  de  verbrandingskarakteristiek  is  gelijkaardig met  deze  van  kolen  dus 

moet  een  kolenbrander  niet  aangepast  worden.  Er  kan  ook  betere  co‐verbranding 

plaatsvinden dan met gewone pellets of chips. Daarnaast  is er ook minder as dan gewone 

pellets. 

 

Ten  slotte  is  het  belangrijk  dat  er meer  geïnvesteerd  wordt  in  R&D.  Als  de  kost  van  biomassa 

installaties kan gedrukt worden en de efficiëntie verbetert, dan daalt automatisch de kostprijs van de 

geproduceerde  energie.  Daarnaast moet  de  overheid  en  bedrijven meer middelen  vrijmaken  om 

restwaardes van bossen te verzamelen en afval bij houtverwerkingsbedrijven beter op te vangen. In 

de  komende  jaren  zullen  vele  verbeteringen  en  leereffecten  optreden  die  ervoor  zorgen  dat  de 

rendabiliteit van investeringen in groene energie toeneemt. 
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7. CHP studie De Backer Pallets 

7.1. Huidige procesconfiguratie 
De Backer Pallets is een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van houten paletten en kisten. De 

zaak werd opgericht  in 1982. De  laatste  jaren heeft het bedrijf een sterke groei gekend. De omzet 

was  in  2004  20  miljoen  euro  terwijl  dit  gestegen  is  tot  35  miljoen  euro  in  2008.  (NBB,  2011) 

Ondertussen  zijn  er  4  volautomatische  productielijnen  die  samen  een  productiecapaciteit  hebben 

van 4 miljoen paletten per jaar. 

 

Om te voldoen aan alle wensen van de klant heeft het bedrijf ook geïnvesteerd in droogovens. Deze 

drogen de paletten om  te voldoen aan de maximum opgelegde vochtigheid van de pallet.  In 2004 

heeft  de  firma  een  warm  water  boiler  geïnstalleerd  om  met  eigen  geproduceerd  houtafval  de 

benodigde warmte op te wekken voor de droogovens.  

 
Figuur 6: Huidige warm water boiler van Vyncke 

De  firma heeft  5 droogcentrales, hierdoor draait de brander  tijdens de winter  aan  100%  van  zijn 

vermogen. De  voornaamste  oorzaak  is  de  vochtigheid  van  het  te  verbranden materiaal  en  de  te 

drogen paletten die bevroren zijn. Hierdoor verbruiken de ovens tijdens de winter veel meer warmte. 

Tijdens de zomer draait de brander op ongeveer 30% van zijn capaciteit. Dit is te wijten aan het feit 

dat de paletten al droog zijn en er weinig vocht in het te verbranden houtafval zit. Indien er nog een 

droogoven bijgeplaatst wordt kan de huidige boiler de winterperiode echter niet meer aan. 

 

Hierdoor wil de firma weten of de meerkost die een CHP investering meebrengt rendabel is. Als deze 

installatie rendabel is met de geproduceerde elektriciteit levert de geïnstalleerde CHP gratis warmte 

aan de droogovens en stijgt zo de winstmarge van gedroogde paletten.  

 

Uit grafiek 16 blijkt dat het elektrisch minimumverbruik  van De Backer Pallets gedurende de hele 

week  ongeveer  250kW  is. Hierdoor worden  twee  pistes  van mogelijke  investeringen  onderzocht. 

Enerzijds  een  investering  in  een  CHP  installatie  die  ongeveer  evenveel  thermisch  vermogen  kan 

produceren als de huidige boiler (4MWth). Zo kan de oude installatie dienen als secundaire brander 

om  tijdens de piekmomenten of  tijdens het onderhoud van de primaire  installatie  ingeschakeld  te 

worden. Anderzijds  een  CHP  installatie  die  ervoor  zorgt  dat  het  volledig  geproduceerd  vermogen 

(250kWel)  integraal verbruikt wordt door de firma. Zo hoeft er niks op het net geplaatst te worden 

en kan de CHP in eiland werken. 



27 
 

 

 
Grafiek 16: Elektriciteitsverbruik De Backer Pallets week 16 

7.2. Mogelijke investeringen 
De oplossing bestaat uit 2 delen. Er is nood aan een brander en aan een generator. De brander moet 

in  staat  zijn  om hout  te  kunnen  verbranden met  een  vochtigheid  van  40%. Deze dient  dus  groot 

genoeg te zijn om eerst het water uit de brandstof te halen en dan volledig op te branden. 

 

Om de elektriciteit te kunnen produceren uit de gewonnen warmte bestaan vier soorten generatoren 

die hier van toepassing zijn. Twee soorten stoomgeneratoren en twee soorten ORC generatoren. Eén 

van de ORC's mag direct uitgesloten worden. Dit  is de  lage  temperatuur ORC, deze  levert na het 

turbineproces  olie  die  slechts  een  temperatuur  bezit  van  30  a  35°  C  terwijl  de  droogovens  een 

warmte nodig hebben van 100° C.(Gesprek met de heer Clepkens, 5/5/2011, Poperinge) 

 

7.2.1. Stoomgenerator 
De  stoomgenerator  is  de  eenvoudigste  technologie.  Deze  bestaat  al  meerdere  eeuwen  en  is 

betrouwbaar. De huidige technologie om een hoger elektrisch rendement te bekomen bestaat erin 

om een stoomturbine bestaande uit  meerdere trappen aan te drijven. Om het thermisch rendement 

te verhogen wordt gewerkt met een rookgascondensor. Hierdoor wordt energie teruggewonnen uit 

de rookgassen. 

 

 Een droge stoomgenerator 

 Het typisch rendement van een turbine die aangedreven is met droge stoom ligt rond de 20 a 25%. 

Dus  een  brander  die  1MW  produceert  kan  met  deze  generator  ongeveer  250kW  elektriciteit 

produceren. Het grote nadeel aan deze brander  is dat er dag en nacht  iemand aanwezig moet zijn. 

Deze persoon moet geschoold zijn omdat er aan de generator veel bediening en veel onderhoud is. 

Hierdoor is er nood aan een ploegensysteem die bestaat uit 5 man. 

Het voordeel om te werken met droge stoom is dat dit positief is voor de levensduur van de machine. 

(Communicatie met de heer Clepkens, 4/5/2011) 
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 Een natte stoomgenerator 

 Het rendement van een generator werkzaam op natte stoom is ongeveer 10%. 1MW brander geeft 

dus 100kW elektrisch. Dit is onmiddellijk het grootste nadeel van dit type.  

Het  voornaamste  voordeel  is dat dit de eenvoudigste  installatie  is. Ze  is  compact en heeft weinig 

onderhoud nodig. (Communicatie met de heer Clepkens, 4/5/2011) 

 

7.2.2. ORC generator 
Naast  stoomgeneratoren  bestaan  er  ook  ORC  generatoren.  De  naam  ORC  komt  van  organische 

rankine cyclus. Deze generator gebruikt  in plaats van water als medium een andere vloeistof (zoals 

olie). Hierdoor heeft deze machine verschillende voordelen. Er is geen erosie op het metaal wat met 

water of stoom wel aanwezig  is, de vloeistof zorgt voor een smerend effect, de eigenschappen van 

het medium kunnen zelf gekozen worden (samendrukbaarheid, uitzettingsfactor, ...) en de snelheid is 

lager  dan  deze  van water.  Door  deze  lagere  snelheid  zijn  er minder mechanische  defecten  door 

slijtage. Daarnaast kan men de turbine direct aansluiten op de generator zonder te moeten werken 

met een reductiekast. 

 

Twee grote  leveranciers van ORC generators zijn Maxxtec en Turboden. Na contact met Turboden 

blijkt  dat  de  standaard  generatoren  een  elektrisch  vermogen  hebben  die  varieert  van  ongeveer 

500kWel tot 2500kWel. Hierdoor kan direct de gekozen optie om 250kWel te produceren met een 

ORC generator verworpen worden. 

 

Figuur 7  toont  een hoge  temperatuur ORC.  Een  lage  temperatuur ORC werkt op dezelfde manier 

maar dan zijn er in plaats van warmtemogelijkheden met het uitgaand water koelsystemen mogelijk. 

Er zijn twee kringlopen van de olie om een extra rendement te halen. De  lage temperatuur omloop 

haalt extra vermogen uit de rookgassen. Hierdoor stijgt het verkregen rendement. 

 

 
Figuur 7: Voorbeeld hoge temp CHP centrale in biomassa applicatie 
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Figuur 8 toont de verkregen rendementen van de ORC  installaties. De totale energie efficiëntie van 

de  generator  is  rond  de  98%. Het  elektrisch  rendement  ligt meestal  standaard  rond  de  18%. Dit 

standaard  rendement  is echter wanneer de  temperatuur van het water  in het koelcircuit 60/80° C 

(in/uit) heeft. De benodigde temperatuur voor de droogovens  is echter 100° C. Het bedrijf Maxxtec 

gebruikt als vuistregel dat het elektrisch  rendement van de ORC met 1% afneemt bij  iedere 10° C 

stijging van de aanvoertemperatuur naar de droogovens. Het elektrisch rendement zou dus ongeveer 

15% bedragen. 

 

 
Figuur 8: Rendement ORC installatie Turboden 

 

 Een hoge temperatuur ORC 

Deze ORC heeft ongeveer hetzelfde  rendement  als de droge  stoom. Het  grote  voordeel  is dat de 

installatie minder complex  is. Er moet niet continue  iemand aanwezig zijn. De  temperatuur van de 

olie na de turbine ligt hoog genoeg om de nodige 100° C voor de droogovens te bereiken. 

 

 

7.2.3. Keuze generator 
De kostprijs van de droge stoom en hoge temp ORC zijn ongeveer gelijk terwijl ook deze van de natte 

stoom en lage temp ORC samen liggen. De generator die het meest geschikt is voor de toepassing bij 

De Backer Pallets (een warmtebehoefte tussen de 4 en 5 MW)  is de ORC technologie. Hierbij  liggen 

de bedrijfs‐ en operationele kosten aanzienlijk lager ten opzichte van de stoomgenerator, terwijl de 

efficiëntie hoger  ligt. Wanneer de productie van elektriciteit hoger  ligt dan 2.4MWel heeft de hoge 

druk  stoomgenerator  het  voordeel  omwille  van  de  hogere  elektrische  efficiëntie  bij  grotere 

vermogens. (Communicatie met de heer Vergouwen, 12/5/2011)  

De  optie  om  een  generator  te  plaatsen  van  250kWel  kan  verworpen worden  omdat  het  bedrijf 

turboden enkel ORC generators vanaf 500kWel fabriceert. Daarnaast past de kleinere installatie niet 

binnen  de  strategie  van De Backer  Pallets  om  in  de  toekomst  extra  droogovens  op  het  circuit  te 

kunnen aansluiten. 
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De gekozen optie is een verbrandingsinstallatie van 4 of 5 MW die houtafval kan verbranden met een 

vochtigheidsgehalte van 40% met een bijhordende ORC generator van 600 a 800 kWel. De nodige 

gegevens  van  de  ORC  generator  staan  in  tabel  6  vermeld.    Het  elektrisch  rendement  van  de 

generator bedraagt ongeveer 15%. 

 

   Eenheid  Turboden 7 CHP  Turboden 10 CHP 

Thermische input  kW  3815  5140 

Temperatuur warm water  °C  95/110  90/110 

Thermisch vermogen water  kW  3216  4323 

Bruto elektrisch vermogen  kW  581  799 

Netto elektrisch vermogen  kW  533  735 

Eigen verbuik installatie  kW  48  65 

Elektisch rendement  %  15,2%  15,5% 

Biomassa verbruik  kg/h  1667  2247 

Prijs  EUR  1.105.000  1.290.000 
Tabel 6: Gegevens ORC generator Turboden 7 en 10 CHP (Senechal, 2011) 

 

7.3. Gegevens en berekeningen 
Voor  de  berekening  van  de  CHP  installatie  moet  rekening  gehouden  worden  met  meerdere 

inkomsten. Door de investering in een CHP zijn er 5 factoren waarop het bedrijf winst kan maken. Dit 

zijn: 

 Verkregen warmte 

 De huidige aankoop van elektriciteit vermindert 

 Verkoop van de niet verbruikte elektriciteit 

 Groenestroomcertificaten 

 Warmtekrachtcertificaten 

De verkregen warmte zal niet berekend worden omdat deze hitte voor  intern gebruik  is. Er wordt 

vooral bekeken of de elektriciteit en de subsidies de  installatie  rendabel kunnen maken. Dan  is de 

warmte voor het bedrijf gratis. 

 

In deel   7.3 wordt eerst de verbrandingscapaciteit van De Backer Pallets berekend om daarna het 

verbruik van de huidige brander te becijferen. Deze gegevens vormen de referentie voor het verbruik 

van de nieuwe  installatie. Daarna worden de winst uit de elektriciteit en de verwachte certificaten 

berekend om ten slotte de potentiële winst van de komende tien jaar berekend. 

7.3.1. Totale biomassacapaciteit Paletten De Backer 
Het eigen houtafval dat geproduceerd wordt bij De Backer Paletten kan onderverdeeld worden in 4 

stromen. Er is het gewone houtafval, de schors, het zaagsel en de plaketten. 

 Het gewone houtafval  is productieafval, onherstelbare paletten, deksels,  ...  Jaarlijks wordt 

148.000m³ hout verwerkt  in paletten. Als er gerekend wordt met een uitval van ongeveer 

2.5% heeft men: 

 
148.000  ∗ 2.5% 3700

3700 ³ ∗ 850 ³⁄ 3145 ⁄  
(1)  
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 De schors komt van de gezaagde bomen  in de houtzagerij. Als er gerekend wordt met 6.5% 

schors in een boom en 24.000m³ die jaarlijks verzaagd worden bekomt men: 

 
24.000  ∗ 6.5% 3800

3800 ³ ∗ 400 ³⁄ 1520 ⁄  
(2)  

 

 Het zaagsel komt van verschillende houtbewerkingen. Hier heeft men: 

  4000 ⁄   (3)  
 

 Verlies op de bomen die vermalen worden tot houtchips voor de papierfabrieken.  

  4000 ⁄   (4)  
 

 Daarnaast is er aangekocht houtafval van een afbraakfirma in de buurt 

  1820 ⁄   (5)  
 

De totale verbrandingscapaciteit van De Backer Pallets bedraagt 14.485ton. Voorlopig wordt alleen 

het  gewone  houtafval,  75%  van  de  schors  en  het  aangekocht  afval  verbrand.  Voor  al  dit 

houtmateriaal wordt  een  prijs  van  20  euro/ton  aangenomen  (dit  is  de  prijs  van  het  aangekochte 

hout).  Het  zaagsel  en  de  plaketten  worden  nu  nog  verkocht.  De  verkoopprijs  van  het  zaagsel 

bedraagt  ongeveer  22  euro  per  ton  en  van  de  houtchips  is  dit  afhankelijk  van  de  aankoper.  De 

papierfabriek Burgo Ardennes SA betaalt 31 euro/  ton  terwijl de vervoersmaatschappij Foronex 46 

euro/ton betaalt. De verkoop is ongeveer evenredig verdeeld dus kan een gemiddelde prijs genomen 

worden van 38.5 euro/ton. Zo kan de kost berekend worden van het te verbranden materiaal. 

 

7.3.2. Verbruik huidige Vyncke brander 
Om  ongeveer  een  verbruik  te  schatten  van  een  nieuwe  verbrandingsinstallatie  wordt  eerst  het 

verbruik van de huidige brander berekend. 

Volgens  de  prijsofferte  van  de  leverancier  Vyncke  is  de  huidige  brander  een  verticale 

warmwaterketel  in  combinatie  met  onderschroefstoker.  Het  type  is  CNS  4MW.  De  capaciteit 

bedraagt 4MWth. Het medium is warm water < 110°. 

 

Met de huidige brander is het aantal hout dat jaarlijks verbrand wordt: 

 
3145   75% ∗ 1520

1820 5960  
(6)  

 

De hoeveelheid warmte van 1kg hout met een vochtigheidsgehalte van 40%    is ongeveer 2300kcal. 

Aan de hand van een theoretische berekening kan het resultaat uit formule 6 bevestigd worden. 

 Bij 100% vollast: 

 
2300 ∗ 1.163/1000 2,668 ⁄

4 4.000.000 2668 /⁄ 1496 ⁄  
(7)  

 

 Bij gemiddelde vollast van ong 45% (30% in de zomer, pieken in de winter van 100%): 

  1496 ⁄ ∗ 0.45% ∗ 24 ∗ 365 5900 ⁄   (8)  
 

Om  een  richtprijs  te  geven  wat  een  houtbrander  kost  kan  ook  gekeken  worden  naar  de  oude 

prijsofferte. In 2004 heeft De Backer pallets deze brander aangekocht voor 400.000 euro. 
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7.3.3. Verkoopprijs elektriciteit 
De geproduceerde elektriciteit die de firma niet zelf verbruikt wordt op het net geplaatst.  

Energie van een CHP‐project die een  firma op het net vrijlaat wordt bij de elektriciteitsleverancier 

(bvb  Electrabel)  teruggekocht  op  basis  van  de  kwartaalwaardes  baseload  elektriciteit,  EBiq.  De 

kwartaalwaarde  is  seizoensgebonden  (de  zomer Q2  en Q3  zijn normaal  gezien  goedkoper dan de 

winter Q1 en Q4). Tabel 7 en grafiek 17 tonen huidige waarde van de EBIq, deze staat nog altijd laag 

in vergelijking met de periode voor de financiële crisis. Er zijn 2 tarieven om de elektriciteit terug te 

kopen, dit van geproduceerde elektriciteit tijdens de normale uren en de geproduceerde elektriciteit 

tijdens de stille uren. (Gesprek met de heer Swaenepoel, 18/05/2011) 

 

 
Tabel 7: Kwartaalwaarde baseload elektriciteit EBIq (Communicatie met de heer Swaenepoel, 13/05/2011) 
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Grafiek 17: Baseload elektriciteit EBIq (Communicatie met de heer Swaenepoel, 13/05/2011) 

 

De periode normale uren loopt van 7u tot 22u (maandag tot vrijdag) en deze van stille uren van 22u 

tot 7u  (maandag  tot vrijdag) samen met de volledige zaterdag en zondag. Voor de Ebiq wordt een 

gemiddelde  genomen  van  alle  beschikbare  gegevens  uit  tabel  7  die  uitkomt  op  4.827c€/kWh  (of 

48.27€/MWh). De heer Swaenepoel verwacht dat de EBIq de komende periode verder  zal  stijgen. 

Rekenen met 48.27€/MWh is dus veilig. 

 

De formule die Electrabel gebruikt om de verkoopprijs tijdens normale uren te bepalen bedraagt: 

 
1.355 ∗ 10.4€⁄

1.355 ∗ 48.27 10.4 55€⁄  
(9)  

 

De verkoopprijs tijdens stille uren is:  

 
0.73 ∗ 8.8€⁄

0.73 ∗ 48.27 8.8 26.43€⁄  
(10)  

 

Grafiek 18 en 19 combineren samen met tabel 8 en 9 het huidige elektriciteitsverbruik van De Backer 

Pallets, de netto groene stroom opgewekt door CHP 7 of 10 en de hoeveelheid elektriciteit dat nog 

moet worden aangekocht of kan verkocht worden. Dit laatste is de groene lijn op de grafieken. Alles 

boven  de  nullijn wordt  verkocht  terwijl  alles  onder  de  nullijn  nog  aangekocht moet worden.  De 

tijdspanne van deze grafieken en tabellen is 1 week. 
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Grafiek 18: Hoeveelheid aankoop en verkoop elektriciteit met generator 7CHP (tijdsframe 1 week) (Electrabel, 2011) 

 

Turboden 7 CHP  Verbruik kWh  Produceren kWh  Verkoop kWh  Aankoop kWh 

Ma 0‐7u  2.151,70  3.597,75  1.508,44  ‐62,39 

Ma 7‐22u  9.487,76  7.995,00  56,24  ‐1.549,00 

Ma Di 22‐7u  4.794,18  4.663,75  89,48  ‐219,91 

Di 7‐22u  9.950,66  7.995,00  351,82  ‐2.307,48 

DI Woe 22‐7u  4.907,95  4.797,00  133,46  ‐244,41 

Woe 7‐22u  10.795,91  8.128,25  134,05  ‐2.801,71 

Woe Do 22‐7u  4.730,34  4.797,00  135,57  ‐68,91 

Do 7‐22u  10.520,30  8.128,25  87,23  ‐2.479,28 

Do Vr 22‐7  4.995,40  4.797,00  16,13  ‐214,52 

Vr 7‐22u  9.603,13  7.995,00  247,38  ‐1.855,50 

Vr Ma 22‐0u  14.367,01  26.650,00  12.283,00  0,00 

           

Som normale uren  50.357,76  40.241,50  876,72  ‐10.992,97 

Som stille uren  35.946,57  49.302,50  14.166,07  ‐810,14 

           

Som  86.304,33  89.544,00  15.042,79  ‐11.803,11 
Tabel 8: Hoeveelheid aankoop en verkoop elektriciteit met generator 7 CHP (tijdsframe 1 week) (Electrabel, 2011) 
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Grafiek 19: Hoeveelheid aankoop en verkoop elektriciteit met generator 10CHP (tijdsframe 1 week) (Electrabel, 2011) 

 

Turboden 10 CHP  Verbruik kWh  Produceren kWh  Verkoop kWh  Aankoop kWh 

Ma 0‐7u  2.151,70  4.961,25  2.809,55  0,00 

Ma 7‐22u  9.487,76  11.025,00  1.630,03  ‐92,79 

Ma Di 22‐7u  4.794,18  6.431,25  1.637,07  0,00 

Di 7‐22u  9.950,66  11.025,00  1.704,43  ‐630,09 

DI Woe 22‐7u  4.907,95  6.615,00  1.707,05  0,00 

Woe 7‐22u  10.795,91  11.208,75  1.469,03  ‐1.056,19 

Woe Do 22‐7u  4.730,34  6.615,00  1.884,66  0,00 

Do 7‐22u  10.520,30  11.208,75  1.353,53  ‐665,08 

Do Vr 22‐7  4.995,40  6.615,00  1.619,61  0,00 

Vr 7‐22u  9.603,13  11.025,00  2.096,50  ‐674,63 

Vr Ma 22‐0u  14.367,01  36.750,00  22.383,00  0,00 

           

Som normale uren  50.357,76  55.492,50  8.253,52  ‐3.118,78 

Som stille uren  35.946,57  67.987,50  32.040,93  0,00 

           

Som  86.304,33  123.480,00  40.294,45  ‐3.118,78 
Tabel 9: Hoeveelheid aankoop en verkoop elektriciteit met generator 7 CHP (tijdsframe 1 week) (Electrabel, 2011) 
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De generator gaat het volledige  jaar continue werken. Om de verkregen data uit tabel 8 en 9 naar 

een jaarverbruik te plaatsen mag dus gewerkt worden met de factor 52. Het jaarlijks verbruik van de 

fabriek  wordt  dan  iets  te  groot  ingeschat  (bvb  feestdagen)  dus  dit  betekent  dat  er  een  kleine 

afwijking zal zijn. 

 

De  huidige  prijs  die  betaald  wordt  voor  de  elektriciteit  tijdens  de  normale  uren  bedraagt 

104.84EUR/MWh en tijdens de stille uren 69.04EUR/MWh. Deze prijzen zijn exclusief BTW maar met 

alle energie‐, net‐ en  federale kosten. De volgende winsten worden gemaakt  indien de  firma eigen 

elektriciteit opwekt: 

 

Turboden 7 CHP 

Besparing elektriciteit door eigen verbruik geproduceerde elektriciteit:  

 Normale uren: 

 

50 357.76 10 992.97 39 364.79

39.36479 ∗ 104.84 ⁄ 4 127.00 ⁄   

4 127.00 ∗ 52 214 604.23 ⁄  

(11)  

 

 Stille uren: 

 

35 946.57 810.14 35 136.43

35.13643 ∗ 69.04 ⁄ 2 425.82 ⁄  

2 425.82 ∗ 52 126 142.60 ⁄  

(12)  

 

Totale winst door besparing op vroeger verbruik: 340 746.83  /  

 

Verkoop groene stroom: 

 Normale uren: 

 
0.87672 ∗ 55 ⁄ 48.21 ⁄

48.21 ∗ 52 2 507.42 ⁄  
(13)  

 

 Stille uren: 

 
14.16607 ∗ 26.43 ⁄ 374.41 ⁄   

374.41 ∗ 52 19 469.28 ⁄  
(14)  

 

Totale winst verkoop: 21 976.70  /  

 

Turboden 10 CHP 

Besparing elektriciteit door eigen gebruik geproduceerde elektriciteit:  

 Normale uren: 

 

50 357.76 3 118.78 47 238.98

47.23898 ∗ 104.84 ⁄ 4 952.53 ⁄   

4 952.53 ∗ 52 257 531.80 ⁄  

(15)  
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 Stille uren: 

 

35 946.57 0 35 946.57

35.94657 ∗ 69.04 ⁄ 2 481.75 ⁄  

2 481.75 ∗ 52 129 051.06 ⁄  

(16)  

 

Totale winst door besparing op vroeger verbruik: 386 582.86  /  

 

Verkoop groene stroom: 

 Normale uren: 

 
8.25352 ∗ 55 ⁄ 453.94 ⁄

456.94 ∗ 52 23 605.03 ⁄  
(17)  

 

 Stille uren: 

 
32.04093 ∗ 26.43 ⁄ 846.84 ⁄   

846.84 ∗ 52 44 035.77 ⁄  
(18)  

 

Totale winst verkoop: 67 640.80  /  

 

7.3.4. Berekening van het aantal groenestroomcertificaten 
Een bedrijf krijgt één groenestroomcertificaat voor elke 1000kWh netto groene stroom die opgewekt 

wordt. Deze certificaten hebben een waarde en kunnen verhandeld worden. De eerste 10 jaar wordt 

de distributienetbeheerder verplicht om alle aangeboden certificaten op te kopen. De minimumprijs 

per certificaat hangt af van de  soort groene energie. Voor houtbiomassa bedraagt dit 90 euro per 

certificaat. (VREG groene stroom, 2011) 

 

Het  aantal  groenestroomcertificaten wordt  berekend met  een  specifieke  formule.  Hier wordt  de 

netto  elektriciteitsproductie  berekend. Dit  is  de  bruto  productie  verminderd met  alle  energie  die 

nodig is om de groene stroom op te wekken. 

  ∗   (19)  
 

  = groenestroomcertificaten 

  = bruto opgewekte energie WKK 

  = elektriciteitsconsumptie generator 

  = groenfactor 

  = voorbehandelingsenergie: het verkleinen van biomassa en de houtbrander 

  = transportenergie: meestal voor een vrachtwagen 
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Turboden 7 CHP Split 

Als dit berekend wordt voor de generator Turboden 7 CHP Split bekomt men: 

 

∗

581 48 ∗ 1 55 0

478  

(20)  

 

Aantal geproduceerd kWh als de machine 8500 uur werkt: 

  478 ∗ 8500 4 063 000   (21)  
 

Resultaat: de turboden 7 CHP Split heeft recht op 4063 groenestroomcertificaten per jaar  

 

 

Turboden 10 CHP Split 

Als dit berekend wordt voor de generator Turboden 10 CHP Split bekomt men: 

 

∗

799 64 ∗ 1 55 0

680  

(22)  

 

Aantal geproduceerd kWh als de machine 8500 uur werkt: 

  680 ∗ 8500 5 780 000   (23)  
 

Resultaat: de turboden 10 CHP Split heeft recht op 5780 groenestroomcertificaten per jaar 

 

7.3.5. Berekening van het aantal warmtekrachtcertificaten 
Bij  de  gemeenschappelijke  opwekking  van  warmte  en  elektriciteit  door  een  CHP  wordt  energie 

uitgespaard  in vergelijking met de afzonderlijke opwekking. Daarom krijgt deze  technologie van de 

regering extra  steun. Elke 1000kWh energiebesparing heeft  recht op één warmtekrachtcertificaat. 

Een  voorwaarde  om  deze  steunmaatregel  te  krijgen  is  echter  dat  de  RPE  (relatieve  primaire 

energiebesparing) meer dan 10% bedraagt. Deze wordt berekend in deel 7.3.5.2. 

Bij  de  warmtekrachtcertificaten  is  de  distributiebeheerder  verplicht  om  alle  aangeboden 

warmtekrachtcertificaten op te kopen. Deze minimumprijs is vastgelegd op 27 euro. Na vier jaar zijn 

niet alle verkregen warmtekrachtcertificaten geldig. Vanaf dan wordt met een degressieve  formule 

vastgelegd  hoeveel  certificaten  nog  geldig  zijn.  Dit  wordt  uitgerekend  in  deel  7.3.5.3.  (VREG 

warmtekrachtkoppeling, 2011) 

7.3.5.1. Warmtekrachtbesparing 

Het berekenen van de warmtekrachtbesparing dat de CHP installatie realiseert gebeurt aan de hand 

van  formule  24.  Eerst  wordt  opgeteld  wat  het  afzonderlijk  verbruik  is  indien  de  elektriciteit  en 

warmte  afzonderlijk  opgewekt worden  om  daarna  te  verminderen met  het  verbruik  van  de  CHP 

installatie.  De  uitkomst  is  de  besparing  van  de  gezamenlijke  productie.  (VREG 

warmtekrachtbesparing, 2011) 
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    (24)  

   is  de  brandstof  die  bij  gescheiden  opwekking  zou  gebruikt  worden  om  evenveel 

elektriciteit als de WKK op te wekken in deze maand. 

   is de brandstof die bij gescheiden opwekking zou gebruikt worden om evenveel warmte 

als de CHP op te wekken in deze maand. 

  is de elektrische energie die de WKK netto in deze maand heeft geproduceerd. 

  is de nuttige warmte die de WKK netto in deze maand heeft geproduceerd. 

   is  het  rendement  voor  de  gescheiden  opwekking  van  elektriciteit  (Vlaams 

referentierendement voor hout of houtafval 34%)(niet gelijk aan RPE rendement) 

   is  het  rendement  voor  de  gescheiden  opwekking  van  warmte  (Vlaams 

referentierendement voor stoom 85%)(niet gelijk aan RPE rendement) 

  is de brandstof die de WKK zelf verbruikt in deze maand. 

 

 
0.34 0.85

  (25)  

 

Wanneer de brander op volle capaciteit werkt  is er een overcapaciteit aan warmte. Met de huidige 

aantal droogovens  is er  jaarlijks een warmtevraag van ongeveer 2MWth. De Vyncke brander werkt 

maar gemiddeld op 50% van zijn totaal vermogen  (4MWth). Dit wil dus zeggen dat slechts 2MWth 

nuttig  zal  gebruikt  worden  en  de  overige  warmte  allemaal  verspild  wordt.  Als  de  RPE  (zie  deel 

7.3.5.2) hoger is dan 10% dan wordt via metingen de effectieve besparing gemeten.  

 

Berekening van de mogelijke warmtekrachtbesparing: 

Turboden 7 CHP Split 

 
533

0.34

3216

0.85

3815

0.8
582.43   (26)  

 

Turboden 10 CHP Split 

 
735

0.34

4323

0.85

5140

0.8
822.65   (27)  

 

De  0.8  uit  F  is  het  rendement  van  de  verbrandingsinstallatie.  Zo  wordt  de  totale  energie‐input 

berekend van het hout.  

 

Zoals voorgaand vermeld is er slechts 2MWth warmtevraag dus met de 7CHP bedraagt dit 62.5% van 

de totale warmtecapaciteit en met de 10CHP is dit ongeveer 50% 

Turboden 7 CHP Split 

  8500 ∗ 582.43 ∗ 0.625 3 094 159.3   (28)  
 

Turboden 10 CHP Split 

  8500 ∗ 822.65 ∗ 0.5 3 496 262.5   (29)  
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7.3.5.2. Relatieve primaire energiebesparing 

Om  te weten of de  installatie  in aanmerking komt voor de warmtekrachtcertificaten moet de RPE 

hoger liggen dan 10%. Deze waarde duidt aan hoeveel energie er precies bespaard kan worden. Dit is 

een verhouding tussen een gescheiden opwekking en een opwekking met een CHP, hoe hoger de RPE 

is hoe efficiënter de CHP installatie werkt. 

 

 
Figuur 9: Relatieve primaire energiebesparing (VREG, 2011) 

De  CHP  installatie  draait  het  volledige  jaar  op  volle  capaciteit  om  elektriciteit  op  te wekken,  de 

geproduceerde warmte kan slechts gedeeltelijk gebruikt worden. Dus wordt, zoals in 7.3.5.1 vermeld, 

van de Turboden 7 CHP 62.5% van de warmte nuttig gebruikt en bij de Turboden 8 CHP ongeveer 

50%. 

Rendementen WKK 

  ∝    

15.2

100
15.2%  (30)  

  ∝    

15.5

100
15.5%  (31)  

  ∝     62.5% ∗
80

100
50%  (32)  

  ∝     50% ∗
80

100
40%  (33)  

 

 

Elektrisch referentierendement 

Het elektrisch referentierendement  is een samenvoeging van parameters bepaald door de Vlaamse 

overheid. (Vreg, 2011) Uit tabel 8 blijkt dat generator CHP 7 17% van de geproduceerde elektriciteit 

verkoopt en uit tabel 9 blijkt dat generator CHP 10 35% verkoopt. 

 

 
  33% 0.5% . 0.945 ∗ 35% 0.925 ∗ 65%

31.22% 
(34)  

 
  33% 0.5% . 0.945 ∗ 17% 0.925 ∗ 83%

31.10% 
(35)  

 

 

 

 

 



41 
 

Verklaring van de berekening 

 33% ‐> referentierendement verbranding houtbrandstoffen en houtafval 

 0.5% ‐> correctiefactor voor klimaatomstandigheden, overal in Vlaanderen gelijk aan 0.5% 

 0.945 ‐> correctiefactor voor injectie in het net op 15kV 

 35 of 17% ‐> het deel van de elektriciteit dat in het net geïnjecteerd wordt 

 0.925 ‐> correctiefactor voor ter plaatse verbruikte elektriciteit op 400V 

 65 of 83% ‐> het deel van de elektriciteit dat ter plaatse verbruikt wordt 

 

Thermisch referentierendement 

Verklaring van de berekening 

 86%  ‐>  referentierendement  verbranding  houtbrandstoffen  en  houtafval 

 

  86%  (36)  
 

Relatieve primaire energiebesparing 

 

  1
1

∝ ∝  

 

(37)  

      1
1

15.2%
31.22%

50%
86%

5.8%  (38)  

 

 
    1

1

15.5%
31.10%

40%
86%

5.8%  (39)  

 

De gegevens van formules 30 tot 35 worden  in formule 38 en 39 gebruikt om de relatieve primaire 

energiebesparing  te  berekenen. Aangezien  de  RPE  niet  hoger  ligt  dan  10% wordt met  het  huidig 

warmteverbruik van De Backer Pallets niet voldaan om warmtekrachtcertificaten  te verkrijgen. De 

enige  subsidie  waarvoor  de  investering  voorlopig  in  aanmerking  komt  zijn  de  groene 

stroomcertificaten. 

 

Indien het bedrijf van plan  is om af te wachten met de  installatie van deze CHP tot er een nieuwe 

droogoven geplaatst wordt, verandert de verbruikte warmte van 2MWth naar ongeveer 2.5MWth. 

Hierdoor kan ongeveer 80% van de warmte met turboden 7 CHP nuttig gebruikt worden terwijl dit 

van turboden 10 CHP ongeveer 60% bedraagt. Daarom zijn de thermische rendementen berekend in 

formules 32 en 33 niet meer geldig. De nieuwe rendementen worden: 

 

  ∝     80% ∗
80

100
64%  (40)  

  ∝     60% ∗
80

100
48%  (41)  
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Daaruit veranderen ook de relatieve primaire energiebesparingen uit  formule 37 en 38. De nieuwe 

berekeningen worden: 

      1
1

15.2%
31.22%

64%
86%

18.3%  (42)  

      1
1

15.5%
31.10%

48%
86%

4.5%  (43)  

 

De  installatie met  de  turboden  7  CHP  voldoet  nu  aan  de  vereiste  10%  van  de  RPE.  Voor  deze 

toepassing kent het VREG warmtekrachtcertificaten  toe. Hierdoor moet de warmtekrachtbesparing 

van  de  machine  herberekend  worden.  De  10  CHP  voldoet  nog  steeds  niet  aan  de  vereiste 

rendementstoename en krijgt dus geen extra steun. 

 

Doordat de benodigde warmte vergroot  is en de  installatie Turboden 7 CHP nu een RPE heeft die 

groter  is  dan  10%  is  het  opnieuw  nodig  om  de  warmtekrachtbesparing  uit  formule  28  te 

herberekenen. 

  8500 ∗ 582.43 ∗ 0.80 3 960 524   (44)  
 

7.3.5.3. Degressiviteit 

Met de warmtekrachtcertificaten moet rekening gehouden worden een degressiviteit. Vanaf 4  jaar 

na indienstneming krijgen niet alle warmtekrachtcertificaten de vermelding aanvaarbaar 

 

Om te berekenen hoeveel certificaten nog aanvaarbaar zijn is volgende formule vastgelegd 

  100 ∗
0.2 48

  (45)  

 RPE is de relatieve primaire energiebesparing uit formule 42 en 43 

 T  is  de  periode  tussen  de maand  van  indienstname  en  de  huidige maand  (uitgedrukt  in 

maanden) 

 

In  tabel  10  bevinden  zich  het  aantal  aanvaardbare  warmtekrachtcertificaten  voor  de  installatie 

Turboden 7CHP. De warmtekrachtbesparing van de installatie Turboden 7CHP is berekend in formule 

44. De maand  juli  in het elfde  jaar  is de  laatste maand dat de  installatie warmtekrachtcertificaten 

krijgt. Turboden 10CHP krijgt geen certificaten omdat de RPE kleiner is dan 10%.  
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   WKB (MWh) 

Certificaten 

aanvaardbaar 

Certificaten  niet‐

aanvaardbaar 

Jaar 1  3960  3960  0 

Jaar 2  3960  3960  0 

Jaar 3  3960  3960  0 

Jaar 4  3960  3679  281 

Jaar 5  3960  3159  801 

Jaar 6  3960  2640  1320 

Jaar 7  3960  2121  1839 

Jaar 8  3960  1601  2359 

Jaar 9  3960  1082  2878 

Jaar 10  3960  563  3397 

Jaar 11  2310  88  2222 
Tabel 10: Degressiviteit van de aanvaardbare warmtekrachtcertificaten voor installatie Turboden 7 CHP 

 

7.3.6. Bijkomende gegevens 
De totale investeringskost van CHP installatie met een thermische capaciteit van 4MW en de 

turboden 7 CHP generator komt neer op 3.315.000 euro. De grootste kosten zijn de houtbrander (1.4 

miljoen euro) en de generator (1.1 miljoen euro). Daarnaast zijn er nog diverse bijkomende kosten 

zoals de installatie, het transport en de aansluiting. Deze 3.3 miljoen euro blijft echter een richtprijs. 

Voor de installatie van de 5MW thermische brander en de turboden 10 CHP wordt gerekend met een 

investering van 3.870.000 euro. Zoals de 7 CHP blijft dit echter een schatting. 

 

Bijkomend hebben deze installaties ook werkingskosten. Deze zijn voor de beide installaties dezelfde. 

Jaarlijks is er eenmaal een vast onderhoud van 15.000 euro en de variabele kosten bedragen 

0.015euro/kWel. (Turboden, 2011)(Biosynergy, 2011) 
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7.3.7. Inkomen Turboden 7 CHP 

INPUTVARIABELEN  Waarde  Eenheid  Commentaar 

Unit grootte  3815  kW 

Grootte elektriciteitsdeel  579,88  kWel 

Eigen verbruik installatie  103  kWel  Generator + verbrander + breker 

Bedrijfstijd/vollasturen  8500  Uren/jaar 

Economische levensduur  20  Jaar 

Elektrisch rendement  15,2%    

        

Thermisch rendement  84%    

Thermisch vermogen max.  3204,6  kWth 

Effectief warmteverbruik  80%    

Bedrijfstijd met warmte levering  6800  Uren/jaar 

Bedrijfstijd zonder warmte levering  1700  Uren/jaar 

        

Investeringskosten  3.315.000   Euro 
CHP  module,  Verbrander,  Assembly,  isolatie, 
transport 

Onderhoudskosten vast  15.000  Euro/jaar  Gegevens van leverancier 

Onderhoudskosten variabel  0,005  Euro/kWel  Gegevens van leverancier 

Overige operationele kosten  0,01  Euro/kWel  Gegevens van leverancier 

Energieinhoud brandstof  2668  kWh/ton  Hout met 40% vocht 

Kosten brandstof  20  Euro/ton  Aankoop hout bij Vulsteke 

Verbruik brandstof  4436  kW  Rendement verbrander van 86% 

        

Eigen verbruik normale uren  2.046,97  MWh  Tabel 8 

Eigen verbruik stille uren  1.827,09  MWh  Tabel 8 

Verkoop normale uren  45,59  MWh  Tabel 8 

Verkoop stille uren  736,64     Tabel 8 

Aankoopprijs normale stroom  104,84  Euro/MWh Factuur electrabel 

Aankoopprijs stille uren stroom  69,04  Euro/MWh Factuur electrabel 

Verkoopprijs normalestroom  55  Euro/MWh Formule 9 

Verkoopprijs stille uren stroom  26,43  Euro/MWh Formule 9 

Groene stroomcertificaten  4.063  Aantal  Formule 21 

Prijs groene stroomcertificaten  90  Euro  90 euro is de min prijs, 103‐108 gemiddelde 

Totaal groene stroomcertificaten  365.670  Euro/Jaar 

WKK certificaten  3.960  Aantal  Formule 44 

Prijs WKK certificaten  27  Euro  27 euro is de min prijs, 36‐39 gemiddelde 

Totaal WKK certificaten  106.920  Euro/Jaar 

        

Rente lening  6,0%    

Venootschapsbelasting  25,5%    

        

Termijn lening  7  Jaar 

Afschrijvingstermijn  7  Jaar 

Beleidsperiode  10  Jaar  Periode waarover groene stroom verleend wordt 
Tabel 11: Variabelen Turboden 7 CHP
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Turboden 7 CHP Split  Jaar     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Investering  Euro     ‐3.315.000

        

Elektriciteitsproductie  kWh  A  4.928.980 4.928.980 4.928.980  4.928.980 4.928.980 4.928.980 4.928.980 4.928.980 4.928.980  4.928.980 

Eigen verbruik installatie  kWh  B  875.500  875.500  875.500  875.500  875.500  875.500  875.500  875.500  875.500  875.500 

Operationele kosten  Euro  C  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935  ‐88.935 

Brandstofkosten aangekocht hout Euro  D  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657  ‐282.657 

        

Besparing huidige elektriciteit  Euro  E  340.747  340.747  340.747  340.747  340.747  340.747  340.747  340.747  340.747  340.747 

Verkoop overige elektriciteit  Euro  F  21.977  21.977  21.977  21.977  21.977  21.977  21.977  21.977  21.977  21.977 

Groene stroomcertificaten  Euro  G  365.670  365.670  365.670  365.670  365.670  365.670  365.670  365.670  365.670  365.670 

Warmtekrachtcertificaten  Euro  H  106.920  106.920  106.920  99.325  85.302  71.280  57.258  43.235  29.213  15.191 

        

Inkomen totaal  Euro  I=E+F+G+H  835.313  835.313  835.313  827.718  813.696  799.673  785.651  771.629  757.607  743.584 

Kosten totaal  Euro  J=C+D  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591  ‐371.591 

Bruto inkomen  Euro  K=I‐J     463.722  463.722  463.722  456.127  442.104  428.082  414.060  400.038  386.015  371.993 

        

Afschrijving  Euro  L  ‐473.571  ‐473.571  ‐473.571  ‐473.571  ‐473.571  ‐473.571  ‐473.571  0  0  0 

Rente op lening  Euro  M  ‐198.900  ‐175.204  ‐150.086  ‐123.462  ‐95.239  ‐65.324  ‐33.613  0  0  0 

        

Belastbaar inkomen  Euro  P=K+L+M  ‐208.749  ‐185.053  ‐159.936  ‐140.906  ‐126.706  ‐110.813  ‐93.125  400.038  386.015  371.993 

Belasting  Euro  Q  53.231  47.189  40.784  35.931  32.310  28.257  23.747  ‐102.010  ‐98.434  ‐94.858 

        

Netto inkomen na belasting  Euro  R=K+L+M+Q    ‐155.518  ‐137.865  ‐119.152  ‐104.975  ‐94.396  ‐82.556  ‐69.378  298.028  287.581  277.135 

Lening  3.315.000  

Rente  6,0% 
Tabel 12: Beoordeling investering Turboden 7 CHP 
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7.3.8. Inkomen Turboden 10 CHP 

INPUTVARIABELEN  Waarde  Eenheid  Commentaar 

Unit grootte  5140  kW 

Grootte elektriciteitsdeel  796,7  kWel 

Eigen verbruik installatie  119  kWel  Generator + verbrander + breker 

Bedrijfstijd/vollasturen  8500  Uren/jaar 

Economische levensduur  20  Jaar 

Elektrisch rendement  15,5%    

        

Thermisch rendement  84%    

Thermisch vermogen max.  4317,6  kWth 

Effectief warmteverbruik  60%    

Bedrijfstijd met warmte levering  5100  Uren/jaar 

Bedrijfstijd zonder warmte levering  3400  Uren/jaar 

        

Investeringskosten  3.870.000   Euro 
CHP  module,  Verbrander,  Assembly,  isolatie, 
transport, installatie 

Onderhoudskosten vast  15.000  Euro/jaar  Gegevens van leverancier 

Onderhoudskosten variabel  0,005  Euro/kWel  Gegevens van leverancier 

Overige operationele kosten  0,01  Euro/kWel  Gegevens van leverancier 

Energieinhoud brandstof  2668  kWh/ton  Hout met 40% vocht 

Kosten brandstof  20  Euro/ton  Aankoop hout bij Vulsteke 

Verbruik brandstof  5977  kW  Rendement verbrander van 86% 

        

Eigen verbruik normale uren  2.456,43  MWh  Tabel 9 

Eigen verbruik stille uren  1.869,22  MWh  Tabel 9 

Verkoop normale uren  2.456,43  MWh  Tabel 9 

Verkoop stille uren  1.869,22     Tabel 9 

Aankoopprijs normale stroom  104,84  Euro/MWh Factuur electrabel 

Aankoopprijs stille uren stroom  69,04  Euro/MWh Factuur electrabel 

Verkoopprijs normalestroom  55  Euro/MWh Formule 9 

Verkoopprijs stille uren stroom  26,43  Euro/MWh Formule 9 

Groene stroomcertificaten  5.780  Aantal  Formule 22 

Prijs groene stroomcertificaten  90  Euro  90 euro is de min prijs, 103‐108 gemiddelde 

Totaal groene stroomcertificaten  520.200  Euro/Jaar 

WKK certificaten  0  Aantal 

Prijs WKK certificaten  27  Euro  27 euro is de min prijs, 36‐39 gemiddelde 

Totaal WKK certificaten  0  Euro/Jaar 

        

Rente lening  6,00%    

Venootschapsbelasting  33,99%    

        

Termijn lening  7  Jaar 

Afschrijvingstermijn  7  Jaar 

Beleidsperiode  10  Jaar  Periode waarover groene stroom verleend wordt 
Tabel 13: Variabelen Turboden 10 CHP 
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Turboden 10 CHP Split  Jaar     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Investering  Euro     ‐3.870.000

        

Elektriciteitsproductie  kWh  A  6.771.950 6.771.950 6.771.950  6.771.950 6.771.950 6.771.950 6.771.950 6.771.950 6.771.950  6.771.950 

Eigen verbruik installatie  kWh  B  1.011.500 1.011.500 1.011.500  1.011.500 1.011.500 1.011.500 1.011.500 1.011.500 1.011.500  1.011.500 

Operationele kosten  Euro  C  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579  ‐116.579 

Brandstofkosten aangekocht hout Euro  D  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827  ‐380.827 

        

Besparing huidige elektriciteit  Euro  E  386.583  386.583  386.583  386.583  386.583  386.583  386.583  386.583  386.583  386.583 

Verkoop overige elektriciteit  Euro  F  184.507  184.507  184.507  184.507  184.507  184.507  184.507  184.507  184.507  184.507 

Groene stroomcertificaten  Euro  G  520.200  520.200  520.200  520.200  520.200  520.200  520.200  520.200  520.200  520.200 

Warmtekrachtcertificaten  Euro  H  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

        

Inkomen totaal  Euro  I=E+F+G+H  1.091.290 1.091.290 1.091.290  1.091.290 1.091.290 1.091.290 1.091.290 1.091.290 1.091.290  1.091.290 

Kosten totaal  Euro  J=C+D  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406  ‐497.406 

Bruto inkomen  Euro  K=I‐J     593.884  593.884  593.884  593.884  593.884  593.884  593.884  593.884  593.884  593.884 

        

Afschrijving  Euro  L  ‐552.857  ‐552.857  ‐552.857  ‐552.857  ‐552.857  ‐552.857  ‐552.857  0  0  0 

Rente op lening  Euro  M  ‐232.200  ‐204.537  ‐175.214  ‐144.132  ‐111.184  ‐76.260  ‐39.241  0  0  0 

        

Belastbaar inkomen  Euro  P=K+L+M  ‐191.174  ‐163.510  ‐134.187  ‐103.105  ‐70.158  ‐35.234  1.786  593.884  593.884  593.884 

Belasting  Euro  Q  64.980  55.577  45.610  35.045  23.847  11.976  ‐607  ‐201.861  ‐201.861  ‐201.861 

        

Netto inkomen na belasting  Euro  R=K+L+M+Q    ‐126.194  ‐107.933  ‐88.577  ‐68.060  ‐46.311  ‐23.258  1.179  392.023  392.023  392.023 

Lening  3.870.000  

Rente  6,0% 
Tabel 14: Beoordeling investering Turboden 10 CHP 

.   
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7.3.9. Netto actuele waarde Turboden 7CHP en Turboden 10CHP 

Turboden 7 CHP  Jaar     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Investering                                     

Initiële investering  Euro     ‐3.315.000                           

                                      

Jaarlijkse kasstroom                                     

Netto inkomen na belasting  Euro  0  ‐76.879  ‐82.922  ‐89.327  ‐101.775  ‐119.418  ‐137.493  ‐156.026  298.028  287.581  277.135 

Afschrijving  Euro        473.571  473.571  473.571  473.571  473.571  473.571  473.571  0  0  0 

                                      

Cashflow  Euro     ‐3.315.000 396.692  390.650  384.245  371.797  354.153  336.078  317.546  298.028  287.581  277.135 

Vereiste return  15% 

Netto actuele waarde  € ‐1.521.012,36 
Tabel 15: Netto actuele waarde Turboden 7 CHP 

 

Turboden 10 CHP  Jaar     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Investering                                     

Initiële investering  Euro     ‐3.870.000                           

                                      

Jaarlijkse kasstroom                                     

Netto inkomen na belasting  Euro  0  ‐126.194  ‐107.933  ‐88.577  ‐68.060  ‐46.311  ‐23.258  1.179  392.023  392.023  392.023 

Afschrijving  Euro        552.857  552.857  552.857  552.857  552.857  552.857  552.857  0  0  0 

                                      

Cashflow  Euro     ‐3.870.000 426.663  444.924  464.280  484.797  506.546  529.599  554.036  392.023  392.023  392.023 

Vereiste return  15% 

Netto actuele waarde  € ‐1.554.527,71 
Tabel 16: Netto actuele waarde Turboden 10 CHP 
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7.3.10. Bespreking resultaat 
Veel van de resultaten in de tabellen 12 en 14 hangen af van de gemaakte keuzes in de tabellen 11 

en  13.  De  prijs  van  de  elektriciteit,  van  de  groene  stroomcertificaten  en  van  de 

warmtekrachtcertificaten  zijn de komende  jaren variabel en maken het moeilijk om de verwachte 

inkomsten  te voorspellen. Een voorbeeld hiervan  is de EBIq waarde van elektriciteit die gekozen  is 

aan 48.27€/MWh  (gebruik  in formule 9 en 10). Tabel 17 toont dat er het komend  jaar een variatie 

verwacht wordt tussen 51.40€ tot 67.61€.  

ENDEX Power BE Waarde 

Q3‐11  € 58,69 

Q4‐11  € 67,61 

Q1‐12  € 65,91 

Q2‐12  € 51,40 
Tabel 17: Schatting toekomstige EBIq waarde 20/5/2011 (apxendex, 2011) 

Daarnaast  zijn  de  prijzen  van  het  houtafval  in  de  toekomst  niet  te  voorspellen.  In  2006 was  de 

aankoopprijs  van  afvalhout  nog  5€/ton  terwijl  deze  prijs  in  2011  ondertussen  op  20€/ton  ligt. 

(Gesprek met de heer Vandenhende, 31/3/2011) Recent heeft de centrale van Electrabel  te Ruien 

echter  een  verbod  ontvangen  om  nog  verder  A‐hout  (proper  hout)  te  verbranden.  Hierdoor  zal 

jaarlijks  160.000  ton  A‐hout  niet meer  verbrand  worden.  Dit  hout  zal  nu massaal  op  de markt 

belanden waardoor de prijzen tijdelijk gedrukt zullen worden.  

 

De netto actuele waarde van beide projecten (tabellen 15 en 16) tonen aan dat het niet rendabel is 

voor De Backer Pallets om  in het huidige klimaat een  investering  te doen  in een CHP centrale. De 

investeringskost  is  te  groot  en  de  kosten  zijn  samen  met  opbrengsten  te  weinig  voorspelbaar. 

Hierdoor is het beter om het afvalhout, dat kwalificeert als A‐hout, verder te blijven verkopen. In de 

sector  zijn  al  bedrijven  die  hun  houtafval  kunnen  verkopen  aan  50€/ton  (Gesprek met  de  heer 

Cappoen, 19/5/2011). 

 

De conclusie dat een CHP centrale niet productief  is, wordt ook bevestigd door de heer Vercaemst 

van de firma Vyncke. De extra  investeringskost om een CHP  installatie te plaatsen  in plaats van een 

normale houtbrander  is te hoog om winstgevend te zijn. Van de 50 offerte aanvragen die de firma 

Vyncke jaarlijks krijgt om een CHP installatie te plaatsen zijn er uiteindelijk maar 2 realisaties. Als de 

firma De Backer dus nieuwe droogovens voor hun paletten wil bijplaatsen  is de beste oplossing om 

de huidige droogoven  te verkopen en een nieuwe, grotere  installatie  te plaatsen. Met de verkoop 

van de huidige brander zou dit maar een investering bedragen van ongeveer 500.000€. (Gesprek met 

de heer Vercaemst, 16/5/2011) 
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