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Abstract 

De huidige energieproblematiek stimuleert de zoektocht naar alternatieve en hernieuwbare 

energiebronnen. Dit leidt ertoe dat de teelt van houtige biomassa in de belangstelling komt te 

staan. In deze context worden twee teeltsystemen voor de productie van houtige biomassa met 

elkaar vergeleken om uit te zoeken welk systeem de hoogste biomassaproductie voortbrengt 

en welk systeem de meest rendabele is: de teelt van hoogstam populieren of de teelt van 

korte-omloophout. 

Gegevens werden verzameld via diverse contacten en via studie van de literatuur. Door het 

beperkte aanbod productiegegevens voor de teelt van korte-omloophout in Vlaanderen 

werden ook gegevens uit de omgeving (Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland 

en Nederland) gebruikt. De productiegegevens voor de teelt van hoogstam populieren waren 

afkomstig van verschillende proefaanplantingen van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO). 

Uit dit onderzoek blijkt dat de teelt van hoogstam populieren, met de huidige gemiddelde 

biomassaopbrengst en biomassaprijzen, te prefereren valt boven de teelt van korte-

omloophout. Deze teelt biedt het meeste zekerheid op een goede biomassaopbrengst en vormt 

in gemiddelde omstandigheden de meest rendabele optie. Productiegegevens uit de praktijk 

voor korte-omloophout in Vlaanderen per plantage varieerden van 2,2 ton/ha/jaar tot 26,17 

ton/ha/jaar, met een gemiddelde van 13,38 ton/ha/jaar. Voor hoogstam populierenteelt 

varieerden de productiegegevens van 13,93 ton/ha/jaar tot 20,03 ton/ha/jaar, met een 

gemiddelde van 17,13 ton/ha/jaar. 

Aandacht voor de teelt van korte-omloophout blijft verantwoord. De teelt biedt goede 

toekomstperspectieven op voorwaarde dat een verdere optimalisering van de opbrengst 

mogelijk is en er zekerheid is op hogere biomassaprijzen. 

Kernwoorden: Korte-omloophout; Hoogstam populierenteelt; Biomassaproductie; 

Rendabiliteit. 
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Abstract - Engels 

The current energy issues stimulate the search for alternative and renewable energy sources. 

This leads to increased interest in the cultivation of woody biomass. In this context, two 

cultivation systems for the production of woody biomass are compared in order to find out 

which system produces the highest biomass yield and which system is the most profitable: the 

cultivation of tall poplars or the cultivation of short rotation woody crops.  

Data was collected through various contacts and through study of the literature. Due to the 

limited supply in production data for short rotation forestry in Flanders, data from the 

environment (France, Germany, Great Britain, Northern Ireland and the Netherlands) was also 

applied. The production data for the cultivation of tall poplars were coming from various test 

plantings of the Institute for Nature and Forest Research (INBO).  

This study shows that, with the current average biomass yield and biomass prices, the 

cultivation of tall poplars is preferred above the cultivation of short rotation woody crops. 

This cultivation provides greater assurance of a good biomass yield and represents the most 

profitable option in average conditions. Production data for the cultivation of short rotation 

woody crops by plantation in Flanders ranged from 2.2 tonnes/ha/year to 26.17 tons/ha/year, 

with an average of 13.38 tons/ha/year. The production data for tall poplar ranged from 13.93 

tons/ha/year to 20.03 tons/ha/year, with an average of 17.13 tons/ha/year. 

Attention to the cultivation of short rotation woody crops remains justified. The cultivation 

provides strong future prospects in condition that further optimization of the yield is possible 

and there is certainty in higher biomass prices. 

Keywords: Short rotation woody crops; Tall poplar cultivation; Biomass production; 

Profitability. 
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Inleiding 

Wereldwijd zit de behoefte naar energie in stijgende trend. Het wordt steeds duidelijker dat 

hier negatieve gevolgen aan verbonden zijn. Grootschalig verbruik van fossiele brandstoffen 

versterkt het natuurlijke broeikaseffect door de uitstoot van CO2. Tevens vormt het net als 

nucleaire energie een eindige energiebron en zorgt het ervoor dat Europa op energievlak 

afhankelijk is van andere landen. In 2012 werd slechts 11% van de energiebehoefte in de 

Europese Unie (EU) ingevuld door gebruik van hernieuwbare energiebronnen (Eurostat, 

2014). Voor België bedroeg dit slechts 6%. In het licht van de Kyoto doelstellingen heeft de 

EU zich tot doel gesteld om de emissie van broeikasgassen te verminderen in combinatie met 

de uitbouw van een onafhankelijkere en ‘schonere’ energiemarkt. Tegen 2020 zou het aandeel 

hernieuwbare energie binnen de EU moeten oplopen tot 20% van de totale energieconsumptie 

(European Union, 2014). Van België wordt verwacht dat het energieverbruik tegen 2020 voor 

13% afkomstig is uit hernieuwbare energie (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, z.j.). 

Er wordt verwacht dat biomassa binnen dit verhaal een belangrijke rol zal spelen. Een grote 

troef van biomassa is dat het stockeerbaar is en dus constant beschikbaar. Dit in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Vooral houtige biomassa blijkt interessant te zijn 

door de hoge energie-efficiëntie. Dit leidt ertoe dat steeds meer aandacht gegeven wordt aan 

de energieteelt van houtige gewassen. 

Korte-omloophout kan om de 2 tot 5 jaar geoogst worden en bestaat voornamelijk uit wilg 

(Salix spp.) en populier (Populus spp.). In Vlaanderen bevindt de teelt van korte-omloophout 

zich nog in de onderzoeksfase. In naburige landen staat de teelt al iets verder. De teelt van 

hoogstam populieren bestaat al veel langer en wordt in België op grote schaal toegepast. In 

België staat ongeveer 35.000 hectare populierenbos, in Vlaanderen bedraagt dit ongeveer 

21.750 hectare (Meiresonne, 2006). 

Het doel van deze masterproef is om een vergelijkende studie uit te voeren tussen de teelt van 

korte-omloophout en de teelt van hoogstam populieren. Enerzijds worden beide teeltsystemen 

vergeleken naar biomassaproductie en anderzijds worden kosten en baten berekend om te 

kijken welke teelt op dit moment het meest rendabel is. Het besluit zou uiteindelijk moeten 

uitwijzen welke teelt het meeste zekerheid biedt aan landbouwers die zouden willen 

investeren in de teelt van houtige biomassa. Gegevens werden verzameld via diverse 

contacten en via studie van de literatuur. Door het beperkte aanbod productiegegevens voor de 

teelt van korte-omloophout in Vlaanderen werden ook gegevens uit de omgeving (Frankrijk, 

Duitsland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Nederland) gebruikt. De productiegegevens 

voor de teelt van hoogstam populieren waren afkomstig van verschillende proefaanplantingen 

van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Binnen elk teeltsysteem werd ook 

onderzocht welke factoren het meeste invloed hadden op de rendabiliteit. Er werd voor beide 
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teeltsystemen een basisscenario opgesteld die bestond uit verkoop van de biomassa aan de 

rand van het terrein. Voor korte-omloophout werden volgende factoren onderzocht: levering 

aan de handel of biomassacentrale, invloed van de rotatielengte en invloed van aanvullende 

bemesting. Voor hoogstam populieren werden volgende factoren onderzocht: verkoop als 

rondhout en versnipperd tak- en tophout of volledige versnippering van de boom, levering aan 

de handel of biomassacentrale, invloed van verkoop op stam. 
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Literatuurstudie 

1 Energieproblematiek 

1.1 Stijgend energiegebruik 

Sinds het ontstaan van de industriële revolutie in de 18
e
 eeuw is de behoefte naar energie sterk 

gestegen. Wereldwijd vertoont de vraag naar energie nog steeds een stijgende trend. De 

Europese Unie (EU) is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale mondiale 

energieconsumptie (Bos & van der Keur, 2011). Deze stijgende vraag naar energie wordt 

momenteel vooral ingevuld door grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen en 

kernenergie. Slechts een beperkt deel van de behoefte wordt ingevuld door hernieuwbare 

energiebronnen. De bruto binnenlandse energieconsumptie in 2012 bestond uit 34% 

petroleum, 23% gas, 17% vaste brandstoffen (steenkool en bruinkool), 14% nucleaire energie 

en 11% hernieuwbare energie. In België bestond dit uit 39% petroleum, 26% gas, 18% 

nucleaire energie, 6% hernieuwbare energie, 5% vaste brandstoffen en 4% andere (Eurostat, 

2014).  

Figuur 1: Bruto binnenlandse energieconsumptie van EU28 in 2012 (Eurostat, 2014). 
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1.2 Problematiek rond fossiele brandstoffen 

Het gebruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) leidt tot een verhoogde 

emissie van koolstofdioxide (CO2) naar de atmosfeer. Samen met andere broeikasgassen zoals 

methaan (CH4) en lachgas (N2O) zorgt het voor een versterking van het natuurlijke 

broeikaseffect. CO2, N2O, CH4 en de fluorhoudende gassen vertegenwoordigden in 2012 in 

België respectievelijk 86,4%, 6%, 5,5% en 2,1% van de totale broeikasgasemissie 

(Klimaatverandering, 2013). 

De CO2-uitstoot in België vertoont een dalende trend. Deze daling is het gevolg van 

emissiereducerende maatregelen in de sectoren industrie (verbranding, energie, processen), 

verwarming van gebouwen (residentieel), landbouw en afval. In 2011 kende de CO2-uitstoot 

een daling van 15,4% t.o.v. 1990. Enkel in de sectoren transport en verwarming van 

gebouwen (tertiair) neemt de uitstoot nog toe (resp. 20,6% en 39,6%). De CH4-uitstoot daalde 

met 33,8% en de N2O-uitstoot  met 35,9%. De gefluoreerde koolwaterstoffen (HFK’s) 

daalden met 50,7% t.o.v. 1995. Enkel de uitstoot van HFK’s neemt nog steeds toe doordat het 

gebruik van gelijkaardige gassen verboden is. Hier dient wel te worden opgemerkt dat de  

daling in uitstoot deels toe te schrijven is aan de economische crisis die de economische 

activiteiten heeft doen dalen (Klimaatverandering, 2013). 

Een ander probleem rond fossiele energie is dat het een eindige energiebron is. Wereldwijd is 

er voor de fossiele brandstoffen olie, kolen en gas met het huidige consumptiepatroon nog een 

voorraad beschikbaar voor resp. 35, 107 en 37 jaar gebruik (Shafier & Topal, 2008). 

1.3 Problematiek rond kernenergie 

In de jaren ’60 werd het grootste deel van de elektriciteitsproductie verzekerd door 

steenkoolcentrales. Door het minder rendabel worden van steenkoolmijnen en het steeds 

groter wordende elektriciteitsverbruik werd uranium, de grondstof van kernenergie, als 

nieuwe energiebron naar voren geschoven. Het grote voordeel van deze energievorm is het 

grote rendement van uranium. Om 100 MWh elektriciteit te produceren volstaat een 

hoeveelheid van 400 g. Om tot eenzelfde hoeveelheid energie te komen is 35 ton steenkool, 

25.000 liter mazout of 30.000 m³ aardgas nodig. Door het gebruik van kernenergie worden 

dus minder fossiele brandstoffen verbruikt (Kernenergie beter begrijpen, 2012). Bij de 

productie van kernenergie vindt ook een CO2-emissie plaats, maar deze ligt opmerkelijk lager 

dan de emissie bij fossiele brandstoffen. De broeikasgasemissie voor de populairste reactor 

types (light water reactor en heavy water reactor) komt overeen met gemiddeld 65 g CO2-

e/kWhel ten opzichte van een emissie van 600 tot 1200 g CO2-e/kWhel bij fossiele energie. 

Kernenergie zorgt wel voor een hogere emissie dan windturbines en waterkrachtcentrales  

(15-20 g CO2-e/kWhel). De productie van zonne-energie komt gemiddeld overeen met 90 g 
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CO2-e/kWhel (Lenzen, 2008). 

In België staan 2 kerncentrales, Doel en Tihange, die samen over 7 reactoren beschikken. 

Kernenergie staat hier in voor 55% van de elektriciteitsbevoorrading (Kernenergie beter 

begrijpen, 2012). Volgens de phase-out wet van 2003 dienen kerncentrales in België 40 jaar 

na hun indienstneming te worden gesloten. Dit leidt ertoe dat tussen 2015 en 2025 de 7 

kernreactoren stilgelegd zouden worden. De Belgische regering nam in 2009 echter de 

beslissing dat de 3 oudste Belgische kernreactoren 10 jaar langer uitgebaat mochten worden 

(Forum nucléaire, 2014). 

Het grootste probleem rond kernenergie is het radioactieve afval dat door de 

elektriciteitsproductie achterblijft. De beste manier om dit kernafval te beheren staat nog 

steeds onder discussie. Tevens is het onverantwoord om toekomstige generaties met dit afval 

op te zadelen. 

Naargelang de radioactiviteit en de levensduur wordt dit afval onderverdeeld in 3 categorieën: 

categorie A (laag- en middelactief kortlevend afval), categorie B ( laag- en middelactief 

langlevend afval) en categorie C (hoogactief kort- en langlevend afval) (Nationale Instelling 

voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen [NIRAS], z.j.). Rekening houdend met het 

scenario waarin kernreactoren 40 jaar in dienst blijven werd door NIRAS een basisscenario 

opgesteld voor de hoeveelheid kernafval die in 2070 beheerd zal moeten worden. Het gaat om 

70.000 m³ kernafval uit categorie A, 8900 m³ uit categorie B en 2100 tot 4700 m³ uit categorie 

C (Kernenergie beter begrijpen, 2012). 

Voor de berging van kernafval uit categorie A werd in 2006 het cAt-project goedgekeurd. Dit 

project voorziet in de aanleg van oppervlaktebergingsinstallaties waarin het afval meerdere 

honderden jaren kan verblijven. Na deze tijd zou de radioactiviteit op natuurlijke wijze 

voldoende gedaald zijn waardoor het geen radiologisch risico meer vormt. De 

bergingsinstallatie wordt aangelegd in de gemeente Dessel. Voor afval uit categorie B en C 

dient een oplossing gevonden te worden om het afval honderdduizenden jaren op te bergen. 

Internationaal wordt erkend dat dit mogelijk zou zijn in diepe en stabiele geologische 

formaties. Sinds 1974 wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot berging van het 

afval in de diepe kleilagen van Mol. In 2011 werd een afvalplan goedgekeurd door de Raad 

van bestuur van NIRAS en vervolgens overhandigd aan de regering die nu over de uitvoer van 

het plan moet beslissen (NIRAS, z.j.). 

Ook de laatste kernramp in Fukushima in Japan, toonde aan dat kernenergie geen ideale 

energiebron is. Deze ramp vond plaats in 2011 en ontstond als gevolg van een zeebeving. In 

1986 vond ook al een grote kernramp plaats in Tsjernobyl, Oekraïne. Deze ramp was ontstaan 

door een menselijke fout en de gevolgen zijn daar nog steeds voelbaar. De radioactieve 
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vervuiling trof verschillende landen, waaronder ook België. In België had ze echter een te 

verwaarlozen impact op het milieu en geen invloed op de menselijke gezondheid (Forum 

nucléaire, 2014). De ramp in Fukushima leidde er toe dat de veiligheid van de Europese 

reactoren in vraag werd gesteld. Bij 145 centrales in 15 EU lidstaten werden ‘stresstests’ 

uitgevoerd die moesten aantonen of de reactor bestand was tegen natuurrampen. Hieruit bleek 

dat bijna alle reactoren een gebrekkige veiligheid vertoonden. De kosten voor nieuwe 

veiligheidsvoorzieningen zouden tot 25 miljard euro bedragen (Europees Parlement, 2013). 

Een derde probleem wordt gevormd door de eindigheid van kernenergie als energiebron. Met 

de huidige uraniumbronnen en gebruik van de ‘klassieke’ reactoren zou er voorraad zijn om 

nog 85 jaar kernenergie te produceren. Worden de geschatte uraniumbronnen hier nog 

bijgerekend, dan kan dit oplopen tot 270 jaar (Kernenergie beter begrijpen, 2012).  

1.4 Problematiek van de Europese energie-afhankelijkheid 

De verhouding tussen de netto import van energie en de bruto binnenlandse 

energieconsumptie geeft aan of een land of een regio kan voldoen in zijn eigen 

energiebehoeften. Het toont dus aan in hoeverre het land of de regio afhankelijk is van de 

import van energie (Eurostat, 2014). Europa beschikt over weinig eigen reserves en is voor 

zijn energievoorziening sterk afhankelijk van andere landen. Het probleem hierbij is dat de 

landen waarvan Europa importeert, de energievoorziening kunnen gebruiken als politiek 

wapen. Dit gebeurde al in januari 2006 toen het Russische staatsbedrijf Gazprom de gasexport 

naar Europa stillegde als gevolg van een conflict met Oekraïne. Dit soort praktijken zorgt 

voor bezorgdheid over de zekerheid van de Europese energiebevoorrading in de toekomst 

(Schaerlakens, 2006). 

Slechts 5,03% van de voorraden fossiele energie bevinden zich in Europa. De grootste 

voorraden bevinden zich in Rusland, Noord-Amerika en het Midden-Oosten (resp. 23,77%, 

19,81% en 17,88%) (Shafier & Topal, 2008). Het aandeel fossiele brandstoffen dat 

geïmporteerd wordt bedroeg in 2010 meer dan 50%. Hiervan vormen olie en gas het grootste 

aandeel (resp. 95% en 63%) ten opzichte van het aandeel kolen dat ongeveer 40% bedraagt 

(Europese Unie, 2013).  

Rusland is de belangrijkste leverancier van fossiele brandstoffen. Naast Rusland wordt ook 

aardolie geïmporteerd uit Noorwegen, Libië, Saoedi-Arabië, Iran en Nigeria. Steenkool komt 

uit Zuid-Afrika, de VS, Colombia en Australië. Enkele nieuwe energieleveranciers zijn: 

Indonesië voor steenkool, Kazachstan en Azerbeidzjan voor olie en Libië, Nigeria en Egypte 

voor aardgas.  
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Naast de fossiele brandstoffen is de EU ook voor de productie van kernenergie afhankelijk 

van andere landen. Figuur 2 geeft de indruk dat de EU op het vlak van kernenergie volledig 

onafhankelijk is, maar uranium, de grondstof voor de productie van kernenergie, is voor 

slechts 3% afkomstig uit Europa (Bos & van der Keur, 2011). Het uranium dat in de 

Belgische kerncentrales gebruikt wordt is vooral afkomstig uit Canada (28%), Australië 

(23%) en Kazachstan (10,5%). De stabiele situatie in Canada en Australië maakt dat 

kernenergie voor een groot deel minder onderhevig is aan geopolitieke risico’s dan de 

geïmporteerde fossiele brandstoffen. Indien er toch een bevoorradingsprobleem zou opduiken 

beschikt België over een uraniumvoorraad goed voor 2 jaar (Forum nucléaire, 2014).  

Figuur 2: Energie afhankelijkheid EU28 (1990-2012) (Eurostat, 2014). 

1.5 Europese doelstellingen 

Een belangrijke doelstelling van de EU is een vermindering van de emissie van 

broeikasgassen in combinatie met de uitbouw van een onafhankelijkere en ‘schonere’ 

energiemarkt (Europese Unie, 2013).  

De eerste aanleiding tot een vermindering van de broeikasgasemissie werd gegeven door de 

ondertekening van het Kyoto Protocol in 1997. Het protocol ging in 2005 van start en is een 

internationaal verdrag dat de deelnemende partijen verbindt tot het instellen van emissie 

reductiedoelstellingen (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2014). 

Ondertussen hebben 191 staten het protocol ondertekend en bekrachtigd (Bos & van der Keur, 

2011). Binnen de EU wordt getracht om de broeikasgassen met ten minste 80 tot 95% te 

reduceren tegen 2050, in vergelijking met 1990. Op deze manier zou de stijging van de 

globale gemiddelde temperatuur beperkt moeten blijven tot maximaal 2°C boven de pre-

industriële niveaus (Overgang van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050, 2013).  

Het 2020 Klimaat en Energiepakket (20.20.20) werd in 2007 opgesteld en bestaat uit 3 

stappen die van toepassing zijn binnen de EU (European Union, 2014): 



 

8 

 

1. De energie-efficiëntie verhogen met 20%. 

2. De broeikasgasemissie met 20% verlagen t.o.v. het niveau in 1990. 

3. Het aandeel hernieuwbare energie verhogen tot 20%. 

Om tot een verhoogde energie-efficiëntie te komen worden elektronische apparaten nog 

zuiniger gemaakt, worden gebouwen beter geïsoleerd en verstrengen de normen op 

milieubelastende producten( Europese aanpak klimaatverandering, z.j.).  

Een daling in broeikasgasemissie zou moeten gerealiseerd worden door middel van het 

Emission Trade System (ETS) en door de Effort Sharing Decision (ESD) (European Union, 

2014).  

Het ETS is een cap and trade systeem. Voor de bedrijven die onder dit systeem vallen is een 

globaal emissieplafond (cap) vastgelegd dat de uitstoot tot een bepaald niveau beperkt. Het 

instellen van dit plafond gebeurt door slechts een beperkt aantal emissierechten uit te delen of 

te veilen. Bedrijven die investeren in klimaatvriendelijkere productieprocessen kunnen hun 

emissierechten doorverkopen (trade) aan bedrijven die blijven uitstoten. Door het aantal 

emissierechten jaarlijks te verminderen worden bedrijven op lange termijn steeds meer 

gestimuleerd om ‘schoner’ te produceren (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, z.j.).  

De EDS zijn contractueel bindende nationale doelstellingen die aan elke lidstaat toegekend 

worden (European Union, 2014). België verbindt zich ertoe een emissiedaling te realiseren 

van minstens 15% t.o.v. 2005 (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, z.j.). Onder dit 

systeem vallen de sectoren die niet behoren tot het ETS, zoals de transportsector (excl. 

luchtvaart en internationale zeevaart), gebouwen, landbouw en de afvalsector (European 

Union, 2014). In België wordt dit onder andere vertaald in een verbod op de verkoop van 

vervuilende bestelwagens en personenwagens. Voorspellingen wijzen uit dat alle EU-lidstaten 

samen tegen 2020 een daling van 22% zullen realiseren. Dit wil echter niet zeggen dat alle 

lidstaten hun nationale doelstelling bereikt zullen hebben. Van slechts 15 van de 28 lidstaten 

wordt verwacht dat ze hun beloften voor de 2020 doelstellingen zullen nakomen. België staat 

samen met Luxemburg, Ierland, Litouwen, Spanje en Oostenrijk het verst van het te bereiken 

doel (zie figuur 3) (European Union, 2014). Extra inspanningen en een betere verdeling van 

de taken tussen de verschillende regio’s zijn noodzakelijk (Europese aanpak 

klimaatverandering, z.j.). 
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Figuur 3: huidige en verwachte kloof voor de EDS doelstellingen van 2013 en 2020 (European Union, 2014). 

Afhankelijk van de mogelijkheden per lidstaat werden bindende nationale doelstellingen 

opgesteld om de productie van hernieuwbare energie te verhogen. Zo werd Zweden ertoe 

verbonden om het aandeel te verhogen tot 49% terwijl bijvoorbeeld Malta zijn aandeel moet 

verhogen tot 10% (European Union, 2014). Van België wordt verwacht dat het tegen 2020 een 

aandeel hernieuwbare energie heeft van 13% (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 

z.j.). Dit percentage slaat op het totale bruto eindverbruik, d.w.z. inclusief het energieverbruik 

door de energiesector zelf en de verliezen tijdens de distributie en de transmissie. 

In 2012 bedroeg het totale aandeel bruto hernieuwbare energie in Vlaanderen 5,6%. Het 

aandeel uit elektriciteit, voor verwarming en koeling en van vervoer bedroeg respectievelijk 

10,1%, 4,6% en 4,6% (Jesper, Aernouts & Dams, 2014). 

Voor groene warmte en groene stroom zijn geen aparte doelstellingen opgesteld binnen de 

doelstelling van 13% hernieuwbare energie. Voor het transport werd dit wel gedaan (Jesper, 

Aernouts & Dams, 2014). Tegen 2020 zou minstens 10% van de brandstof voor transport 

afkomstig moeten zijn van hernieuwbare energie (Europese Unie, 2007), (Jesper, Aernouts & 

Dams, 2014). Hier wordt zowel groene stroom (elektrisch vervoer) als biobrandstof mee 

bedoeld (Jesper, Aernouts & Dams, 2014). De productie en het op de markt brengen van 

biobrandstoffen wordt door de Belgische Staat op 2 manieren gestimuleerd. Enerzijds werd 

een wet ingesteld dat ervoor zorgt dat bij erkende bedrijven een bepaald volume biobrandstof 

vrijgesteld wordt van accijnzen. 7 bedrijven kregen een erkenning: 4 bedrijven die biodiesel 

produceren (Bioro, Biochim, Oléon en Proviron) en 3 bedrijven die bio-ethanol produceren 
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(Alco Bio Fuel, Biowanze en Syral). Anderzijds werd een wet opgesteld dat geleverde 

brandstoffen een minimum aandeel biobrandstoffen moeten bevatten. Verder wordt ook het 

elektrisch rijden gestimuleerd door de opstart van verscheidene projecten (Jesper, Aernouts & 

Dams, 2014). 

In januari 2014 werden nieuwe voorstellen gedaan voor de doelstellingen voor 2030. Deze 

bestaan uit een verdere broeikasgasemissie verlaging tot 40%, het bekomen van een nog 

hogere energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie verhogen tot 27% (European 

Union, 2014). 

2 Hernieuwbare energie 

2.1 Soorten 

Hernieuwbare energiebronnen kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen (Neyens et al., 

2004): 

1. Stromingsbronnen: waterkracht, getijdewerking, golfenergie, windenergie, zonne-

energie (fotovoltaïsch, thermisch of passief). 

2. Omgevings- en aardwarmte. 

3. Energie uit afval en biomassa. 

Deze energiebronnen kunnen vooral worden ingezet in de elektriciteitssector, de sector van de 

biobrandstoffen en de sector van verwarmings- en koelsystemen (Europese Unie, 2007).  

2.2 Energiesysteem van de toekomst 

Het huidige energiesysteem is dringend aan hervorming toe. Volgens de SERV en MINA-raad 

(2011) dienen hierbij vier pijlers in acht genomen te worden: daling van het absolute 

energieverbruik, verzekering van een duurzame energievoorziening, voorzien van een gepaste 

energie-infrastructuur en voorzien van een juiste energieprijs. 

Hernieuwbare energie dient centraal te staan in dit nieuwe energiesysteem. Dit brengt 

uitdagingen met zich mee voor een gegarandeerde energievoorziening. Deze hernieuwbare 

energie wordt het best geleverd door een mix aan verschillende bronnen die gekozen worden 

op basis van de kostprijs,de  invloed op de marktwerking, de nood aan reserve en back-up, 

impact op de energievoorziening, etc. Niet alle energiebronnen zijn constant beschikbaar. 

Windenergie bijvoorbeeld verschijnt slechts met tussenpozen en vormt zo een intermittente 

energiebron. Als niet intermittente hernieuwbare energiebron zou biomassa een belangrijke 

rol kunnen spelen (SERV & Minaraad, 2011).  
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 Figuur 4: Overzicht van de uitdagingen voor het energiesysteem van de toekomst (SERV & Minaraad, 2011). 

Een belangrijk knelpunt is het ontbreken van duurzaamheidscriteria. Hernieuwbare 

energiebronnen zijn namelijk niet altijd even duurzaam. Zo kan de grootschalige toepassing 

van waterkracht leiden tot het verlies van landbouwgrond, de verstoring van lokale 

gemeenschappen en ongecontroleerde vergisting van organisch materiaal (Neyens et al., 

2004).  

Ook het gebruik van biomassa is niet altijd duurzaam. De 2020 doelstellingen stellen dat 10% 

van de brandstoffen voor transport afkomstig moeten zijn uit hernieuwbare energie, wat 

hoofdzakelijk zal ingevuld worden door het gebruik van biomassa. Uit onderzoek blijkt 

nochtans dat Europa onvoldoende potentieel heeft om te voorzien in zijn eigen 

biomassabehoefte. Dit maakt dat de  doelstelling enkel haalbaar is wanneer biomassa 

geïmporteerd wordt. Een groot deel van de import is afkomstig uit ontwikkelingslanden 

(Latijns-Amerika, sub-Sahara-Afrika, Azië), Oost-Europese landen en Baltische staten waar  

de productie van biobrandstoffen voor sociale, economische en ecologische problemen zorgt. 

Het verhoogt de druk op gronden voor gewasproductie, veeteelt, bossen en de leefomgeving 

van inheemse volken. Verder leidt het tot hogere voedselprijzen, wat vooral nefast is voor de 

armste bevolking. Volgens het International Food Policy research Institute (IFPRI) zouden 

biobrandstoffen tot 30% bijgedragen hebben aan de voedselcrisis (Bond Beter Leefmilieu et 

al., 2010). Nevens et al. (2004) stellen dat energiegewassen in Vlaanderen nooit een 

significant deel van de energieproductie zullen vormen door een gebrek aan open ruimte. Om 

bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid energie te produceren als 1 windmolen zou tot 250 

hectare korte-omloophout nodig zijn en om evenveel te produceren als 100 m² fotovoltaïsche 

cellen op gebouwen zou tot 7200 m² korte-omloophout nodig zijn. Indien Vlaanderen (en 

Europa) willen streven naar een zelfvoorzienend energiesysteem dan zal dus ook ingezet 

moeten worden op andere hernieuwbare energievormen. 

Een ander knelpunt rond het gebruik van biobrandstoffen is dat de doeltreffendheid ervan om 

de broeikasgasemissie te doen dalen steeds meer in vraag gesteld wordt. Zo zorgen 
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energieteelten voor een verandering van landgebruik (LUC) die, afhankelijk van de plaats en 

het landtype dat wijzigt  (vb. bos, weide of akker), significante broeikasgasemissies kan 

veroorzaken (Broch, Hoekman & Unnasch, 2013). Tevens zijn niet alle energieteelten even 

energie-efficiënt. Vloeibare biobrandstoffen (bio-diesel, bio-ethanol, olie) vertonen een 

“negatieve” energie-efficiëntie (zie 1.4.2.1). Volgens Nevens et al. (2004) zou korte-

omloophout door zijn hoge energie-efficiëntie de beste optie zijn bij de teelt van 

energiegewassen voor Vlaanderen. Voorwaarde hierbij is dat ook de geproduceerde warmte 

efficiënt ingezet wordt. 

Gebruik van duurzaamheidcriteria zou sociale, ecologische en economische problemen 

gepaard gaande met de energievoorziening zoveel mogelijk moeten uitsluiten. In deze criteria 

zou ook een zekere hiërarchie opgesteld moeten zijn om aan te geven welke biomassastromen 

voor welke toepassingen ingezet kunnen worden. Zo zou voorrang moeten gegeven worden 

aan biomassa voor voeding, gevolgd door biomassa als grondstof of als materiaal. Gebruik 

van biomassa voor de productie van energie komt dan pas als laatste. Biomassa voor 

energetische doeleinden dient tevens ingezet te worden waar het energetisch het meest 

efficiënt gebruikt kan worden (SERV & Minaraad, 2011). Zo kan het weinig efficiënt 

verbranden van hout in bijvoorbeeld een slecht trekkende open haard ook als niet duurzaam 

beschouwd worden (Neyens et al., 2004). 

Op lange termijn dienen hernieuwbare energie en energiebesparingen antwoord te bieden op 

de stijgende energieprijzen die ontstaan door het steeds schaarser worden van de fossiele 

energiebronnen en door geopolitieke situaties (fossiele energiebronnen slechts beschikbaar in 

beperkt aantal landen) (SERV & Minaraad, 2011).  

Bovenstaande punten kunnen niet gerealiseerd worden zonder de gepaste energie-

infrastructuur. Het huidige elektriciteitsnet voldoet niet aan de behoeften die een aantal 

vormen van hernieuwbare energie met zich mee brengen. Verder dient een voldoende 

flexibele elektriciteitsproductiecapaciteit voorzien en in stand gehouden te worden. Er dienen 

balancingtechnieken ontwikkeld te worden die tekorten en overaanbod in elektriciteit 

opvangen. Zo dient geïnvesteerd te worden in onder andere opslagmogelijkheden, 

vraagsturing en slimme meters (SERV & Minaraad, 2011).  

Het is belangrijk dat de overheid een lange termijn visie opstelt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk 

om rechtszekerheid te kunnen bieden aan investeerders. Zo bestaat er nog geen visie over de 

toekomst van steenkoolcentrales. Dit heeft ook invloed op het hernieuwbare energiebeleid 

aangezien deze vaak bijgestookt worden met biomassa (SERV & Minaraad, 2011).  

 



 

13 

 

2.3  Steunmaatregelen voor productie groene energie 

De productie en het gebruik van groene stroom wordt in Vlaanderen ondersteund door een 

systeem van groene stroomcertificaten (GSC’s) (Jesper, Aernouts & Dams, 2014). Een GSC 

toont aan dat een bepaalde productie-installatie een hoeveelheid elektriciteit opgewekt heeft 

uit een hernieuwbare energiebron (Energiedecreet, 2009). Het systeem bestaat uit 2 delen: 

enerzijds kunnen producenten van groene stroom GSC’s krijgen en anderzijds dienen 

elektriciteitsleveranciers een vooraf vastgestelde hoeveelheid GSC’s in te leveren (Vlaamse 

Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt [VREG], 2014). Dient de 

elektriciteitsleverancier te weinig GCS’s in dan worden boetes opgelegd (Jesper, Aernouts & 

Dams, 2014). De GSC’s hebben een waarde en kunnen door de producent verkocht worden 

aan elektriciteitsleveranciers tegen een overeengekomen prijs of aan distributienetbeheerder 

tegen een wettelijk vastgelegde minimumprijs. De distributienetbeheerder is verplicht deze 

GSC’s aan te kopen (VREG, 2014). 

Ook de productie van stroom opgewekt door middel van kwalitatieve warmte-

krachtkoppeling (WKK) wordt in Vlaanderen ondersteund door een certificatensysteem 

(WKC’s), de werking van dit systeem komt overeen met deze van de GSC’s. Warmte-

krachtkoppeling installaties produceren tegelijkertijd mechanische energie en warmte. 

Meestal wordt de mechanische energie direct omgezet naar elektriciteit, maar deze kan ook 

rechtstreeks gebruikt worden. Door een lager energieverlies is dit systeem veel efficiënter dan 

wanneer warmte en elektriciteit afzonderlijk opgewekt worden. Ter voorbeeld: met een WKK-

installatie kan met 100 kWh brandstof, 35 kWh elektriciteit en 50 kWh warmte geproduceerd 

worden. Er is een verlies van 15%. Bij een gescheiden opwekking  van elektriciteit en warmte 

(elektriciteit van het net en warmte opgewekt met boiler) is er een verlies van 41%. Om 

eenzelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte te kunnen produceren dient 126 kWh brandstof 

gebruikt te worden (VREG, 2014). WKK- installaties kunnen een energiebesparing opleveren 

voor bedrijven die zowel elektriciteit als warmte nodig hebben. Op grote schaal kan dit 

gebruikt worden in raffinaderijen, in de sectoren chemie, petrochemie, papier, voeding, textiel 

en in de metaalverwerking. Op kleine schaal kan het nuttig zijn in onder andere land- en 

tuinbouw, ziekenhuizen en zwembaden. WKK-installaties werken meestal op aardgas, maar 

dit kan evengoed op hernieuwbare energie als biomassa en biogas. In dit geval wordt voordeel 

geboekt zowel op vlak van emissiereductie als op vlak van energie-efficiëntie (COGEN 

Vlaanderen, 2006). Indien biobrandstoffen of biogas gebruikt worden als brandstof voor de 

WKK-installatie kunnen producenten zowel WKC’s als GSC’s krijgen (enerpedia, z.j.). 

Land- en tuinbouwers kunnen steun aanvragen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

(VLIF) voor investeringen die gericht zijn op de productie en het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen op voorwaarde dat land- en tuinbouwproductie de belangrijkste 

bedrijfsactiviteit blijft. Volgende investeringen zijn subsidiabel: zonneboiler, windmolens, 
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oliepers voor productie van PPO (pure plantaardige olie), installaties voor zuiveren van PPO, 

aanpassing van landbouwmachines voor gebruik van PPO en materieel voor de productie van 

houtachtige energieteelten. Deze investeringen vallen onder steungroep 2 wat betekent dat 

28% van de investering (excl. BTW) gesubsidieerd wordt (Landbouw en visserij, 2014a). 

De ecologiepremie wordt gegeven aan bedrijven die investeren in groene technologie. 

Voorwaarde is dat het bedrijf over de gepaste NACE-code (Europese 

activiteitennomenclatuur) beschikt. Landbouw heeft code 01.xx en komt hierdoor niet in 

aanmerking voor deze premie. Een tweede voorwaarde is dat de investeringen niet genieten 

van GSC’s of WKC’s (enerpedia, z.j.).  

De verhoogde investeringsaftrek is erop gericht energiebesparende investeringen te 

stimuleren. Er wordt een aftrek van 15,5% voorzien op de winst van het belastbaar tijdperk 

waarin de installatie werd verkregen (Enerpedia, z.j.). 

De elektriciteitsnetbeheerder betaalt in Vlaanderen energiepremies indien investeringen 

gedaan worden in zonneboilers en warmtepompen. Deze premies zijn niet cumuleerbaar met 

VLIF-steun (Enerpedia, z.j.). Sinds eind 2013 worden nog 3 andere categorieën van warmte-

installaties door de Vlaamse overheid ondersteund die niet onder de voorwaarden vallen voor 

WKC’s of GSC’s (Jesper, Aernouts & Dams, 2014): 

- Nuttige groene warmte-installaties met een bruto thermisch vermogen >  1 MW. 

- Installaties voor de benutting van restwarmte. 

- Installaties voor de productie en injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet. 

Tabel 1: Samenvattende tabel voor subsidies voor de productie van energie volgens technologie (enerpedia, z.j.). 

 Fotovoltaïsche 

systemen 

Windturbines Zonneboiler Hout 

verbranding 

Warmtepomp Anaërobe 

vergisting 

Biobrandstof 

GSC 

 

 

X 

 

X 

  

X* 

  

X 

 

X 

WKC       

X 

 

X 

VLIF   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

Ecologiepremie    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Verhoogde 

investeringsaftrek 

 

X 

X  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Netbeheerder    

X 

  

X 

  

* Voorwaarden zie 4.6 Juridisch kader. 
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2.4 Biomassa 

2.4.1 Definitie 

Biomassa wordt vaak op verschillende manieren gedefinieerd. Over het algemeen wordt 

biomassa als volgt gedefinieerd (Ceulemans et al., z.j.). 

“Alle organische materialen en hernieuwbare grondstoffen van plantaardige of dierlijke 

oorsprong die bestemd zijn voor industriële toepassingen (niet-voeding gebruik) of voor 

energieopwekking (warmte, elektriciteit, motorbrandstof).” 

In het Energiedecreet (2009) staat volgende definitie: 

“De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische 

oorsprong van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw 

en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, alsmede de 

biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.” 

Een belangrijke troef van biomassa als hernieuwbare energiebron is dat het makkelijk 

stockeerbaar is. Daarnaast kan het nieuwe mogelijkheden aan de landbouw bieden en kunnen 

bepaalde landbouwoverschotten en afvalstromen gevaloriseerd worden (Ceulemans et al., 

z.j.). 

2.4.2 Biomassacyclus 

2.4.2.1 Productie van biomassa 

Bij biomassa kan onderscheid gemaakt worden in de organische restfracties en in de 

energieteelten. Organische restfracties bestaan uit: houtafval (residu’s van bosexploitatie, 

zagerijen, industrie, verpakkingen…), akker- en tuinbouwresidu’s, GFT en Groenafval, mest, 

waterzuiveringsslib, huishoudelijk restafval, stortgas en organische bedrijfsafvalstoffen. De 

energieteelten bestaan uit suiker-, zetmeel- en oliehoudende gewassen (maïs, koolzaad, 

suikerbieten, granen…), en uit lignocellulosehoudende gewassen (olifantengras, populier, 

wilg…) (Ceulemans et al., z.j.). 

De lignocellulosehoudende gewassen zijn interessant door hun hoge energie-efficiëntie. De 

energie-efficiëntie wordt gegeven door de verhouding tussen de nuttige energie en de 

geïnvesteerde energie (teelt, transport, conversie). Maïs, suikerbiet, tarwe, aardappel en 

koolzaad (verestering) vertonen een energie-efficiëntie lager dan 1, in deze gevallen wordt 

dus meer energie geïnvesteerd dan dat er nuttige energie geproduceerd wordt. Olifantengras 

heeft een gemiddelde energie-efficiëntie van ongeveer 4,5. De teelt van wilg en/of populier in 

korte-omloophout systemen vertoont een energie-efficiëntie die zich ongeveer tussen 2,7 en 
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6,7 bevindt, afhankelijk van de gebruikte conversietechniek. Door deze hoge energie-

efficiëntie staat de teelt van wilg en populier sterk onder belangstelling. De oogst in stammen 

(volledige bomen) en gewone verbranding blijken het meest energie-efficiënt te zijn. De 

vloeibare brandstoffen (bio-ethanol, biodiesel, olie) die ontstaan uit wintertarwe, suikerbiet, 

aardappel en winterkoolzaad vertonen een negatieve energie-efficiëntie. Dit komt vooral door 

het lage rendement van deze vloeistoffen bij verbranding in motoren (Nevens et al., 2004).  

 

Figuur 5: Energieproductie en –efficiëntie voor combinaties van energiegewassen en conversiemethoden (via Nevens 

et al., 2004). 

1 Wilg of populier (versnipperd en gedroogd), co-verbranding. 

2 Wilg of populier (versnipperd en gedroogd), verbranding. 

3 Wilg of populier (versnipperd en gedroogd), vergassing. 

4 Wilg (geoogst in stammen, gedroogd in het veld), co-verbranding. (4’ Enkel elektriciteit). 

5 Wilg (geoogst in stammen, gedroogd in het veld), verbranding. (5’ Enkel elektriciteit). 

6 Wilg (geoogst in stammen, gedroogd in het veld), vergassing. 

7 Populier (geoogst in stammen, gedroogd in het veld), co-verbranding. 

8 Populier (geoogst in stammen, gedroogd in het veld), verbranding. 

9 Populier (geoogst in stammen, gedroogd in het veld), vergassing. 

10 Olifantengras, co-verbranding. 

11 Olifantengras, verbranding. 

12 Olifantengras, vergassing. 

13 Maïs, anaerobe fermentatie. 

14 Koolzaad, koud geperste olie. 

15 Koolzaad, chemische extractie. 

16 Koolzaad, verestering. 

17 Suikerbiet, alcoholische fermentatie. 

18 Tarwe, alcoholische fermentatie. 

19 Aardappel, alcoholische fermentatie. 
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De steunmaatregel die specifiek gericht was op de teelt van energiegewassen bestaat niet 

meer, wel bestaat er een bedrijfstoeslag voor de teelt van traditionele landbouwgewassen. Ook 

energiemaïs, koolzaad, tarwe, aardappelen en olifantengras behoren tot de subsidiabele 

teelten. Sinds 2010 is deze toeslag ook verkrijgbaar voor de teelt van korte-omloophout (De 

Somviele, Meiresonne & Verdonckt, 2009). Voorwaarde voor deze subsidie is dat de 

landbouwer beschikt over toeslagrechten (Landbouw en visserij, 2014b). Vanaf 2015 start het 

nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2020 (GLB) en worden de huidige toeslagrechten 

vervangen door betalingsrechten. De manier waarop deze omzetting zal verlopen is voorlopig 

nog niet volledig duidelijk. Het aantal betalingsrechten waarover een landbouwer zal 

beschikken zou gelijk zijn aan het aantal hectare subsidiabele grond. De waarde van de 

betalingsrechten zou tegen 2020 gemiddeld 268 euro per hectare bedragen (Vlaams 

infocentrum land- en tuinbouw [Vilt], 2011). 

2.4.2.2 Voorbehandeling 

Om zoveel mogelijk nuttige energie (warmte en/of elektriciteit) uit de biomassa te halen is het 

nodig om deze een voorbehandeling te laten ondergaan. Het soort voorbehandeling die 

gebruikt dient te worden is afhankelijk van de aard van de biomassa en van het soort 

conversietechniek (Geurds et al., 2006).  

Van belang is de vorm en dichtheid, het vochtgehalte, het gehalte aan mineralen en het gehalte 

aan chemisch schadelijke elementen. Een hoog gehalte aan mineralen (calcium, magnesium, 

kalium) leidt tot een lagere assmelttemperatuur. Bij verbranding van de biomassa kan dit 

leiden tot aankoeken van de ketel. Grasachtige gewassen en boomschors bevatten 

bijvoorbeeld meer mineralen dan zuiver hout. Het vochtgehalte heeft een invloed op het 

gewicht voor transport en  op de hoeveelheid nuttige energie die beschikbaar komt. Bij 

vochtig materiaal gaat een deel van de geproduceerde energie namelijk verloren door 

verdamping. Chemische elementen als chloor, stikstof en zwavel kunnen leiden tot de 

productie van schadelijke gassen. In vergelijking met bast en stro bevat hout weinig van deze 

elementen (Geurds et al., 2006). 

De meest voorkomende behandelingen zijn verkleinen (versnipperen van bomen, 

snoeihout…), verdichten (verbalen, pelletiseren, briketteren) en drogen. Verdichten kan 

uitgevoerd worden om het volume biomassa te verminderen en de energiedichtheid te 

verhogen. Voor drogen volstaat meestal de openlucht, maar een afdak versnelt wel het proces. 

In ideale omstandigheden zou het vochtgehalte van fijn, houtachtig materiaal na 3 maand van 

55% kunnen evolueren tot 15%. Geforceerd drogen met bijvoorbeeld warme rookgassen is 

ook mogelijk maar brengt weer een energiekost met zich mee (Geurds et al., 2006). 
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2.4.2.3 Conversie tot bio-energie 

Conversie tot bio-energie kan gebeuren via rechtstreekse verbranding of via omzetting tot 

afgeleide brandstoffen. De verbranding van biomassa leidt tot de productie van warmte. Deze 

warmte kan als dusdanig gebruikt worden of kan gebruikt worden voor de productie van 

elektriciteit (Ceulemans et al., z.j.).  

Thermochemische vergassing wordt weinig toegepast. In dit proces wordt biomassa thermisch 

behandeld met een ondermaat lucht waardoor een synthesegas ontstaat. Dit synthesegas heeft 

een lage verbrandingswaarde van 4 tot 6 MJ/m³ (slechts 10-15% van de calorische waarde van 

aardgas) (Ceulemans et al., z.j.). 

Pyrolyse is de thermische behandeling van biomassa in afwezigheid van lucht en leidt tot de 

productie van brandbare gassen, koolstof en ruwe bio-olie (Ceulemans et al., z.j.).  

Via biologische processen kunnen ethanol en biogas bekomen worden. Biogas wordt gevormd 

uit anaërobe fermentatie van natte biomassa en bestaat ongeveer voor 50% uit methaan, en 

voor 50% uit CO2. De verbrandingswaarde bedraagt 18 MJ/m³. Ethanol wordt onder andere 

gevormd uit suikerriet, suikerbiet, graangewassen en aardappelen. Het heeft een lagere 

calorische waarde dan diesel. Nieuwe technieken laten toe om ook lignocellulosehoudende 

materialen te gebruiken als grondstof voor ethanol (Ceulemans et al., z.j.).  

Biodiesel wordt gevormd uit plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie). Door deze 

plantaardige oliën te laten reageren met methanol ontstaat een methylester met een hoge 

brandstofkwaliteit. Voordeel van biodiesel is dat het zonder grote ingrijpen bruikbaar is in 

gewone dieselmotoren en dat het mengbaar is met fossiele diesel (Ceulemans et al., z.j.). 

 

Figuur 6: Schematisch overzicht van de beschikbare conversietechnieken voor biomassa (Ceulemans et al., z.j.). 

 



 

19 

 

3  Korte-omloophout 

3.1 Definitie 

De teelt van korte-omloophout wordt in het Bosdecreet, art.14 bis1gedefinieerd als 

(Agentschap voor Natuur en Bos [ANB], 2012b):  

“Teelt van snelgroeiende houtachtige gewassen, waarbij de bovengrondse biomassa 

periodiek tot maximaal 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst in zijn totaliteit wordt 

geoogst.” 

In de meeste gevallen variëren de rotatiecycli van korte-omloophout tussen de 2 tot 5 jaar 

(Dillen et al., 2011). Volgens Ceulemans & Deraedt (1999) zou de optimale rotatielengte voor 

populier 4 jaar bedragen. Na oogst lopen de planten vanzelf weer uit. Dit proces zou tot 7 

maal herhaald kunnen worden (De Somviele, Meiresonne, & Verdonckt, 2009). 

Volgens Vande Walle et al. (2007) wordt bij de teelt van korte-omloophout meestal gebruik 

gemaakt van wilg (Salix spp.) of populier (Populus spp.). Maar er wordt ook aandacht 

gegeven aan inheemse soorten zoals ruwe berk (Betula pendula), gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus) en zwarte els (Alnus Glutinosa). Populieren behoren in de gematigde regio’s 

tot de bomen met de hoogste opbrengsten. De soort bezit een grote genetische diversiteit 

waardoor het kan standhouden in een grote ‘range’ aan ecologische habitats. Wilg en populier 

groeien het best op leem of kleihoudende bodems met een voldoende waterbeschikbaarheid 

(Dillen et al., 2011). Wilg is in staat iets nattere bodems te verdragen. Een optimale 

zuurtegraad ligt tussen de 5,5 en 7 pH (De Somviele, Meiresonne, & Verdonckt, 2009). Berk 

en esdoorn zijn soorten die een goede groei vertonen op arme bodems (Vande Walle et al., 

2007). 

 

Figuur 7: Overzicht van de positieve karakteristieken van populieren met betrekking tot de productie van bio-energie. 

Minder voordelige karakteristieken staan schuin gedrukt (Dillen et al., 2011). 
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3.2 Situering in Vlaanderen 

Door de toenemende klimaatverandering, het streven naar energie-onafhankelijkheid en de 

vooruitgang in onderzoek is de laatste jaren opnieuw interesse ontstaan in de teelt van 

houtachtige gewassen zoals korte-omloophout (Dillen et al., 2007). De eerste korte-

omloophout plantage in Vlaanderen werd aangelegd in 1996 in Boom door de Universiteit 

van Antwerpen. Tegenwoordig wordt ook onderzoek verricht door onder andere het Instituut 

voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en 

tuinbouw (Inagro), en de universiteiten van Gent (UGent), Hasselt (UHasselt) en Antwerpen 

(UAntwerpen). Onderzoeksvelden bevinden zich onder andere in Lochristi, Zwijnaarde, 

Beitem, Zedelgem, Wervik, Grimminge, Boom en Rijckevelde. Dit onderzoek is erop gericht 

de teelt van korte-omloophout te optimaliseren door middel van bemestingsproeven, 

experimenten met soortenmenging, uittesten van verschillende oogstmethoden, het bestuderen 

van de invloed van plantdichtheid en bodem, etc. Productiegegevens van plantages met 

meerdere rotaties zijn voorlopig echter nog schaars.  

3.3 Rendabiliteit 

Een belangrijk onderzoeksaspect bij de teelt van korte-omloophout is de financiële 

haalbaarheid van dergelijke plantages in Vlaanderen. Zo werd door El Kasmioui & 

Ceulemans (2013) een financiële analyse gemaakt van een korte-omloophout plantage met 

populieren in Lochristi. Hier werd gesteld dat aan enkele voorwaarden voldaan dient te 

worden vooraleer landbouwers overtuigd zullen zijn om korte-omloophout plantages te 

starten:  

1. De teelt dient minstens even rendabel te zijn als de teelt van conventionele 

landbouwgewassen (met of zonder steunmaatregelen van de overheid). 

2. Er dient een stabiele markt aanwezig te zijn voor de geproduceerde biomassa. 

3. De landbouwer dient zekerheid te hebben over de aanwezigheid van materiaal en 

machines voor planting, beheer en oogst, binnen een aanvaardbare afstand. 

De studie toonde echter aan dat in België nog geen van deze voorwaarden vervuld zijn. Enkel 

in optimale omstandigheden (eigen machinepark ter beschikking, goede biomassaopbrengst 

en verkoopprijs, minimaal beheer) kon winst geboekt worden, maar deze was zeer gelimiteerd 

en kon zeker niet concurreren met de winst van andere landbouwgewassen. De markt voor 

biomassa zou enigszins gestabiliseerd kunnen worden door biomassacentrales aan te sporen 

tot het opstellen van lange termijn contracten voor de levering van houtsnippers. 

In andere landen werden uiteenlopende resultaten bekomen omtrent de financiële 

haalbaarheid. In Polen werd een economische studie uitgevoerd door Ericsson et al. (2006) 

die aantoonde dat de teelt daar op grote schaal al rendabel kan zijn. Dit was vooral te wijten 
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aan de lagere productiekosten ten opzichte van verschillende West-Europese landen als 

gevolg van lagere kosten voor diesel, arbeid en meststoffen.  Waarschijnlijk kan aangenomen 

worden dat ook de lagere grondprijzen in Polen invloed hebben op de lagere productiekosten. 

Grondprijzen werden echter niet opgenomen in de studie.  

Rosenqvist & Dawson (2005) die de rendabiliteit berekenden van korte-omloophout in 

Noord-Ierland kwamen tot de conclusie dat kosten voor vestiging en oogst van de teelt 

gedrukt kunnen worden door gebruik van nieuwe technologie en door een stijging van het 

landareaal waarop korte-omloophout geteeld wordt. Bij grootschalige teelt van korte-

omloophout kunnen de kosten per geproduceerde ton verlaagd worden, waardoor de teelt 

economisch voordeliger wordt (Searle & Mails, 2014). Jansen & Boosten (2013), die de 

rendabiliteit van een wilgenenergieplantage in Nederland berekenden kwamen tot dezelfde 

conclusie. Naast de beschikbaarheid van gespecialiseerde machines en de schaal waarop 

gewerkt wordt zou ook de prijs van het stekmateriaal een cruciale rol spelen. 

Aangezien grond in Vlaanderen schaars is zou de gemiddelde Vlaamse landbouwer vooral 

geneigd zijn om de teelt van korte-omloophout uit te voeren op de minder waardevolle 

landbouwgronden (Vande Walle et al., 2007). De Somviele, Meiresonne & Verdonckt (2009) 

en Paulson et al. (2003) stellen dat korte-omloophout ook geteeld zou kunnen worden op 

marginale landbouwgronden, vroegere industriële zones, bufferzones langs bestaande 

industrieterreinen, etc. 

Volgens Jansen & Boosten (2013) zou de teelt van korte-omloophout voor eigen gebruik 

voorlopig het meeste opbrengen. Tevens biedt eigen gebruik het meeste zekerheid aan de 

eigenaar, die op deze manier onafhankelijk wordt van de fluctuerende stookolieprijzen en de 

nog onstabiele markt voor houtige biomassa. De investering voor een houtverbrandingsketel 

ten opzichte van een stookolieketel ligt veel hoger, maar in combinatie met de VLIF-steun zou 

de meerkost al in enkele jaren terug verdiend kunnen worden (Enerpedia, z.j.). 

Om de financiële haalbaarheid van langetermijninvesteringen te berekenen wordt vaak 

gebruik gemaakt van de netto contante waarde, de equivalente jaarlijkse waarde en de 

genivelleerde kost. 

De netto contante waarde (NCW) toont de huidige waarde van de kosten/inkomsten die over 

de levensduur van de investering gemaakt zullen worden. Op deze manier kan de investeerder 

relevante vergelijkingen maken met eventuele andere investeringen. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van een disconteringsvoet (rente) (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Wordt 

bijvoorbeeld een disconteringsvoet van 4% per jaar aangehouden, dan wil dit zeggen dat 

€1000 ontvangen over 2 jaar overeenkomt met €924 vandaag ontvangen (Beursblik, z.j.). 

Vanuit het oogpunt van een landbouwer is het interessanter om de equivalente jaarlijkse 
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waarde (EJW) te berekenen. Het zorgt voor een accurate en relevante vergelijking op 

jaarlijkse basis, op deze manier laat het toe een vergelijking te maken met de traditionele 

jaarlijkse landbouwgewassen (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

De genivelleerde kost (GK) geeft weer wat de break-even kostprijs is van de biomassa. Op dit 

punt zijn de gedisconteerde inkomsten gelijk aan de gedisconteerde uitgaven (NPV=0). Het 

laat toe om een vergelijking te maken met andere energiegewassen of andere energiedragers 

(indien omgezet naar kost per energie-eenheid) (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

Over het algemeen wordt aangenomen dat jaarlijks een gemiddelde opbrengst van 10-12 ton 

droge stof per hectare bekomen kan worden (De Somviele, Meiresonne & Verdonckt, 2009; 

El Kasmioui & Ceulemans, 2013; Jansen & Boosten, 2013). Een zoektocht in de literatuur 

toont echter aan dat er een zeer brede variatie is in de opbrengsten die gerealiseerd kunnen 

worden. Onzekerheid over de productieopbrengst en de afzetmarkt van deze houtige biomassa 

kan bij landbouwers en andere investeerders leiden tot een terughoudendheid ten opzichte van 

deze teelt. Daarom is het belangrijk dat verder onderzoek verricht wordt naar korte-

omloophout, maar ook dat uitgekeken wordt naar eventuele alternatieve methoden voor de 

productie van houtige biomassa zoals de klassieke populierenteelt. 

3.4 Teeltkarakteristieken 

Bij de teelt van korte-omloophout dienen, afhankelijk van de terreineigenschappen, enkele 

voorbereidingen van het perceel te gebeuren. Dillen et al. (2011) stellen dat een goede 

bodemvoorbereiding bestaat uit ploegen, voor een goede doorworteling, en eggen om het 

perceel effen te leggen. Verder is het belangrijk dat het perceel onkruidvrij gemaakt wordt om 

bovengrondse en ondergrondse licht- en waterconcurrentie te verminderen (Kuiper, 2003). 

Het wordt daarom aangeraden om chemische of mechanische onkruidbeheersing te doen in 

het vestigingsjaar en telkens na de oogst. Chemische behandeling kan gebeuren vòòr 

bodembewerking, om bestaande vegetatie te verwijderen, en na bodembewerking.  

Volgens Somviele, Meiresonne & Verdonckt (2009) kan een aanvullende bemesting 

noodzakelijk zijn, afhankelijk van de natuurlijke rijkdom van de bodem.  

Bij planten van populier wordt meestal gebruik gemaakt van onbewortelde stekken met een 

lengte van 20-30 cm (Dillen et al., 2011). In Vlaanderen gebeurt dit planten meestal volgens 

het Zweedse systeem. In dit systeem worden de stekken telkens in dubbele rijen geplant met 

0,75 m tussen de rijen en 1,5 m tussen de gekoppelde rijen (Somviele, Meiresonne & 

Verdonckt, 2009). De plantdichtheid ligt tussen de 10.000-15.000 stekken per hectare. Het 

Italiaans systeem heeft 3 m ruimte tussen de rijen en 0,5-0,7 m tussen de stekken. Dit leidt tot 

een plantdichtheid tussen de 6000-7000 stekken per hectare. Dit systeem laat een 

makkelijkere onkruidbeheersing toe (Dillen et al., 2011).  
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Figuur 8: Teeltcyclus van korte-omloophout (Dillen et al., 2011). 

Voor het planten van stekken kunnen zowel gespecialiseerde plantmachines gebruikt worden 

als reguliere land- en bosbouwmachines. Planten met een gespecialiseerde machine is in 

principe goedkoper door de hogere plantsnelheid. Deze machines zijn echter niet beschikbaar 

in België waardoor grote transportkosten betaald moeten worden om ze te laten overkomen. 

Enkel voor voldoende grote percelen kan gebruik dan interessant zijn. Voorbeelden van 

gespecialiseerde machines met dichtstbijzijnde locatie: de Egedal Energy Planter 

(Denemarken en Frankrijk), de  Step Planter (Denemarken) en de Turton Direct coppice 

planter (Verenigd Koninkrijk). De reguliere land- en bosbouwmachines hebben een lagere 

plantsnelheid maar zijn voor kleine percelen wel voordeliger aangezien deze voldoende 

beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn de preiplanter, de koolplanter en de bosplantploeg (Jansen 

& Boosten, 2013). Na het vestigingsjaar wordt vaak teruggesneden om meerstammige bomen 

te bekomen (Dillen et al., 2011). 
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De Stemster Mark III wordt getrokken door een tractor en oogst volledige stammen (Jansen & 

Boosten, 2013). Voordeel van deze machine is de hoge productiviteit en de lage impact op de 

bodem door het gebruik van rupsbanden (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). De Energy 

Harvester wordt ook getrokken door een tractor en versnippert de stammen direct. De 

houtsnippers worden opgevangen door een tractor met trailer. Ook deze machine heeft een 

relatief hoge productiviteit en veroorzaakt weinig bodemschade door zijn lage gewicht (El 

Kasmioui & Ceulemans, 2013). Het grote nadeel van deze twee oogstmachines is dat ze niet 

beschikbaar zijn in België en buurlanden waardoor hoge transportkosten betaald worden. 

Gebruik van deze oogstmachines wordt pas interessant indien voldoende grote oppervlakten 

geoogst kunnen worden. Wel beschikbaar in België is de maïshakselaar met speciale 

oogstkop. Deze machine dient niet voortgetrokken te worden en versnippert de stammen 

direct. Ook hier dienen de houtsnippers opgevangen te worden door een tractor met trailer (El 

Kasmioui & Ceulemans, 2013). Het nadeel van deze machine is dat het door zijn grote 

gewicht insporing en bodemcompactie kan veroorzaken aangezien de winters in Vlaanderen 

vaak nat zijn en slechts een beperkt aantal vorstdagen kennen (Enerpedia, z.j.).  

Tabel 2: Overzicht van de kost en gebruiksgraad van 3 verschillende oogstmethoden op de POPFULL plantage in 

Lochristi (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

 

Na de laatste oogst dient de bodem ontstronkt te worden om een nieuwe aanplant te kunnen 

aanleggen of om terug omgezet te worden tot een regulier landbouwveld. Dit kan gebeuren 

met een zware bosfrees of een volleveldfrees (De Somviele, Meiresonne & Verdonckt, 2009). 

3.5 Afzet houtige biomassa 

Houtige biomassa kan geleverd worden aan de handel. De handelaar koopt de biomassa op 

aan het terrein en levert die aan een houtgestookte elektriciteits- of warmtecentrale. Directe 

levering aan de centrale is ook mogelijk. Dit levert meestal een hogere prijs op dan verkoop 

aan de handel, maar brengt ook een transportkost met zich mee. De prijs die de centrale geeft 

is afhankelijk van de hoeveelheid biomassa, de leveringsgarantie (continuïteit) en de kwaliteit 

(Jansen & Boosten, 2013).  

Een andere mogelijkheid is om de biomassa te gebruiken voor een eigen stookinstallatie. De 

inkomsten van de biomassa zijn dan gelijk aan de hoeveelheid gas of stookolie die bespaard 

wordt (Jansen & Boosten, 2013). De gemiddelde energie-inhoud van stookolie bedraagt 28 

MJ/liter en van populierenhout (droog) 11,33 GJ/ton (Gheyens, z.j.). Dit betekent dat 1 ton 
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biomassa van populieren eenzelfde energie-inhoud heeft als 400,7 liter stookolie. De officiële 

maximumprijs voor grootverbruik (> 2000 liter) van stookolie bedraagt €0,8363/liter 

(Brandstofprijzen, 2014). Dit wil zeggen dat 1 ton biomassa van populieren maximaal €335,1 

mag kosten. 

Tabel 3: Overzicht van enkele verkoopprijzen voor houtige biomassa aan het terrein of bij levering aan een centrale 

Plaats verkoop Beschrijving Verkoopprijs (€/ton) 

Aan terrein Vers (44-55% vocht) 10 tot 25
a
  

 

Vers (50% vocht) 20 tot 30
b
 

 

Vers (>50% vocht) 25
c
 

 

Vers 20 tot 25
d
 

 

Droog (<30% vocht) 75
c
 

 

Droog (30% vocht) 65 tot 75
e
 

  Droog (<30% vocht) 72
f
 

Aan centrale  Vers (44-55% vocht)  20 tot 35
a
  

 

Vers 30 tot 50
h
 

 

Droog (35% vocht) 30 tot 60
a
 

  Droog 60 tot 80
h
 

 
a
 Jansen & Boosten (2013). 

 
b El Kasmioui & Ceulemans (2013).  

 
c
  Online rekenblad korteomloophout (z.j). 

 
d 
Oldenburger & Boosten (2013). 

 
e 
Verdonckt (2013). 

 
f 
Cyril Carton, Groep Mouton; persoonlijke communicatie. 

 
h
 Harm (2008). 

 

3.6 Juridisch kader 

Artikel 3 van het Bosdecreet: onder toepassing van het Bosdecreet vallen (Agentschap voor 

Natuur en Bos, 2012b): 

Art. 3§ 1. Onder de voorschriften van dit decreet vallen: de bossen, zijnde 

grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste 

bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer 

functies vervullen. 

§ 2. Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens:4.de aanplantingen die 

hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en wilg, 

uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt, waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op 

gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals 

bepaald in artikel 1.1.2, 10° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

De teelt van korte-omloophout valt dus niet meer onder de wetgeving van het Bosdecreet. Dit 

is wel nog het geval indien de teelt gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied: 

http://www.korteomloophout.be/
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groengebieden,  natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, 

natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden,  bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, 

agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere 

waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee 

vergelijkbare gebieden, aangewezen in ruimtelijke plannen of plannen van aanleg, alsook de 

beschermde  duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, 

aangewezen krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming 

van de kustduinen (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b). Korte-omloophout wordt 

beschouwd als een landbouwgewas en is hierdoor ook onderworpen aan de regels omtrent 

landbouwteelten. Gewasbescherming en bemesting zijn dus toegelaten (classificatie “andere 

gewassen” in Mestdecreet) (De Somviele, Meiresonne & Verdonckt, 2009).  

Voor de regels van het Veldwetboek wordt onderscheid gemaakt naargelang de ligging van het 

perceel. Wordt een korte-omloophout teelt aangelegd in ruimtelijk kwetsbaar gebied dan dient 

hiervoor een vergunning aangevraagd te worden. Ook dient aangeplant te worden op minstens 

6 m van de scheidingslijn tussen 2 erven. Buiten deze gebieden valt de vergunningsplicht weg 

en mag tot 2 m van de scheidingslijn aangeplant worden (De Somviele, Meiresonne & 

Verdonckt, 2009).  

De Pachtwetgeving omtrent korte-omloophout is onduidelijk aangezien deze teelt niet 

expliciet vermeld staat in de wetgeving. Wel staan enkele regels vermeld omtrent de aanplant 

van bomen. Wil de pachter beginnen met de aanleg van een korte-omloophout plantage dan 

dient deze op voorhand schriftelijke toestemming te vragen aan de verpachter (De Somviele, 

Meiresonne & Verdonckt, 2009). 

4 Klassieke populierenteelt 

4.1 Situering in België 

Het totale areaal populierenbos bedraagt in België ongeveer 35.000 hectare. Jaarlijks zorgt dit 

voor een productie van 537.000 m³ stam- en takhout. Vlaanderen beschikt over 2/3
de

 van het 

populierenareaal, ongeveer 21.750 hectare. Iets meer dan 85% is hiervan in privé-bezit 

(Meiresonne, 2006).  

Om aan de vraag van de verschillende houtverwerkende industrieën (hout- en 

meubelindustrie, vezelplatenindustrie, papier- en pulpindustrie) te kunnen voldoen dient nu al 

hout en houtafval geïmporteerd te worden uit het buitenland. Investering in beheer van 

kwaliteitshout wordt tevens afgeschrikt door een dalend prijsverschil tussen kwaliteitshout en 

energiehout (Minaraad, 2014). Indien de prijzen van kwaliteitshout in de toekomst niet stijgen 

zou het dus kunnen dat meer en meer ingezet wordt op de productie van energiehout.  

De nieuwe aanplant van populierenbos zit al jaren op een laag punt. Het grootste deel van de 
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populierenbestanden heeft een omtrek tussen de 120 en 180 cm, de kleinere omtrekklassen 

zijn ondervertegenwoordigd. Op lange termijn kan dus een onderbevoorrading ontstaan voor 

de populierverwerkende industrie (Meiresonne, 2006). Om de bevoorrading van hout veilig te 

stellen en het bosareaal uit te breiden besliste de overheid om de bebossing van 

landbouwgronden te subsidiëren (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008a). Verder werden 

juridische wijzigingen doorgevoerd die het mogelijk maken om aanplantingen met populier na 

een periode van 15 jaar terug om te zetten tot landbouwgrond (Agentschap voor Natuur en 

Bos, 2012b).  

4.2 Teelttechnieken 

De terreinvoorbereidingen zijn afhankelijk van het te bebossen perceel. Bij bebossing van 

akkerland is een vollegrondsbewerking niet noodzakelijk, zolang geen hinderlijke oogstresten 

aanwezig zijn. Diepe grondbewerking dient enkel uitgevoerd te worden bij zeer zware 

kleigronden of sterk verdichte bodemlagen (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008a). 

Bemesting is in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Indien dit wel gedaan wordt dan dient 

er rekening mee gehouden te worden dat ook het onkruid mee bemest wordt. Extra 

onkruidbestrijding kan dan nodig zijn. Waarschijnlijk zou hier ook geopteerd kunnen worden 

voor een puntbemesting. Indien gewerkt wordt met plantsoen van goede kwaliteit is 

onkruidbestrijding meestal niet nodig. Dit wordt enkel toegepast wanneer de aangeplante 

boompjes hinder ondervinden van het onkruid. In streken met veel wilddruk kan een 

wildraster geplaatst worden of kan individuele bescherming aangebracht worden zoals 

plastieken kokers (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008a). 

De meest gangbare plantafstand voor hoogstam populieren in Vlaanderen is 8x8 m, wat 156 

bomen per hectare oplevert. Plantmateriaal kan bestaan uit 1 of 2-jarige bewortelde of 

onbewortelde poten (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008a; Meiresonne, 2006). Planten 

kan door de eigenaar zelf uitgevoerd worden of kan uitbesteed worden. 

Beheer van de populieren bestaat uit een vormsnoei na 4 jaar en uit een opsnoeiing na 4, 6 en 

8 jaar. De eigenaar kan ervoor kiezen om dit zelf uit te voeren maar kan er ook voor opteren 

dit uit te besteden. Deze snoei is belangrijk door de grote plantafstand die geen natuurlijke 

stamreiniging toelaat. Bomen die goed gesnoeid zijn zullen hoger kwaliteitshout opleveren en 

later dus meer opbrengen (Meiresonne, 2006).  

Door het gelijkjarige en gelijksoortige karakter van de meeste populierenbossen is kaalslag de 

meest voorkomende exploitatiemethode. Na oogst komt plots veel licht op de bodem en 

worden meer mineralen vrijgesteld waardoor grote brandnetel (Urtica dioica) en braam 

(Rubus fruticosus) de meer schaduwminnende soorten kunnen overwoekeren. De hoge 

groeisnelheid van populier zorgt tevens voor korte kapcycli (15 tot 25 jaar) waardoor het 
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bosecosysteem vaak verstoord wordt. Om deze reden werd wettelijk een maximum 

aaneengesloten kapvlakte tot 3 hectare vastgelegd voor populier. Verder wordt aangeraden een 

tussentijd van minstens 3 jaar aan te houden tussen 2 opeenvolgende kappingen op minder 

dan 100 m van elkaar. Bij voorkeur wordt de exploitatie uitgevoerd in de nazomer wanneer er 

een lage grondwatertafel is. Is de bodem in deze periode toch nat dan wordt beter geopteerd 

voor een andere periode. Ook in de winter kan de oogst uitgevoerd worden tijdens de vorst, 

wanneer de bodem voldoende bevroren is. Homogene populierenbossen mogen vaak ook 

tijdens de schoontijd geveld worden, omdat in deze bossen meestal geen waardevolle flora of 

onderetage aanwezig is.. De schoontijd is de periode tijdens het vogelbroedseizoen (1 april tot 

30 juni) (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008b). 

Om zeker te zijn dat verantwoord en vakkundig geoogst wordt kan het best gebruik gemaakt 

worden van een erkende exploitant of koper (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008b). 

Het vellen van populieren gebeurt in de meeste gevallen met een motorzaag. Dit kan in 

combinatie met een rupskraan met sorteergrijper die het hout aan de kant legt in kleine 

percelen en het hout klaarlegt voor uitsleep in grote percelen (Goris Robbie, Inverde; 

persoonlijke communicatie). Hebben de populieren een kleine diameter (<50 cm op 

borsthoogte) dan kan ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een bosbouwkraan met 

harvesterkop (Cyril Carton, Woodenergy bvba; persoonlijke communicatie). Het uitslepen 

gebeurt met een skidder of bosbouwtractor. Meestal wordt bij de kaalkap van populieren geen 

gebruik gemaakt van vaste ruimingspistes (Goris Robbie, Inverde; persoonlijke 

communicatie). Om bodemschade te beperken wordt dit nochtans wel aangeraden. Bij gebruik 

van vaste ruimingspistes wordt de inzet van zware machines beperkt tot op voorhand bepaalde 

tracés (Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008b). Met behulp van een motorzaag worden de 

bomen gesnoeid en afgetopt. Het tak- en tophout kan eventueel met een hakselaar versnipperd 

worden. 

De oogst van tak- en tophout heeft potentieel als biomassa voor energieopwekking, maar 

boseigenaren en bosbeheerders zijn zich vaak niet bewust van deze optie en onder de 

bosexploitanten is de kennis vaak nog niet voldoende verspreid. Bij kaalkap wordt de oogst 

van tak- en tophout vooral uitgevoerd om een makkelijkere verjonging (beter zaaibed) en een 

netter bosbeeld te bekomen. Om de oogst rendabel te houden kan als vuistregel genomen 

worden dat er minstens 200 ton tak- en tophout beschikbaar moet zijn (lagere machinekost). 

In kaalkapsystemen is dit meestal goed haalbaar. In geval van dunning moet een voldoende 

grote oppervlakte beschikbaar zijn. Doordat populieren meestal aangeplant worden in grote 

plantafstanden (zoals hoger vermeld) komt dunning bij populierenteelt in Vlaanderen weinig 

voor. Meestal bedraagt deze minstens 20 hectare. Voor dunning van populieren kan de oogst 

al rendabel zijn vanaf 6 hectare (bij een leeftijd van 45 jaar) (Boosten & Oldenburger, 2013). 
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Om kwaliteitsvolle biomassa te bekomen moet gelet worden op enkele punten zoals het 

vermijden van vervuiling met grond en stenen, het aandeel bladeren en naalden laag houden 

en het apart houden van naald- en loofhout. Zand en stenen zorgen voor een snellere slijtage 

van de hakselaar en de verbrandingsketel. Ook bladeren en naalden versnellen de slijtage van 

de verbrandingsketel door chloor-, slak- en asvorming. In de praktijk is het daarom aan te 

raden niet over het tak- en tophout te rijden, er geen wortels/stobben op te leggen en het 

voorzichtig op te rapen. Vervuiling met bladeren kan voorkomen worden door te oogsten in de 

winterperiode. Bij groenblijvende naaldboomsoorten kan een grotere aftopdiameter de 

kwaliteit van de biomassa verhogen door het hogere aandeel hout. Biomassa van slechte 

kwaliteit wordt enkel aanvaard door grote biomassacentrales en tegen een lagere prijs dan 

biomassa van hoge kwaliteit (Boosten & Oldenburger, 2013). 

Om duurzaam te oogsten dient rekening gehouden te worden met enkele ecologische aspecten 

zodat de nutriëntenhuishouding en biodiversiteit van het bos op peil kan blijven: slechts een 

beperkt aantal keer tak- en tophout oogsten, minstens 30% achterlaten en bladeren en naalden 

laten liggen. Verder wordt deze techniek afgeraden op arme, verzuringsgevoelige en droge 

bodems (Boosten & Oldenburger, 2013). 

Een andere mogelijkheid voor de oogst van biomassa is het versnipperen van de volledige 

boom. Deze oogstmethode zal een hogere biomassa kwaliteit geven door het hogere aandeel 

hout/schors. Een ander voordeel is dat ook bomen met slechte houtkwaliteit gebruikt kunnen 

worden. De Vlaamse Minaraad is geen voorstander van het rechtstreekse gebruik van hout 

voor de productie van biomassa (en dus energie) indien dit hout nog een functie als grondstof 

kan vervullen (Minaraad, 2014). Juridisch wordt versnipperen van de volledige boom niet 

tegengehouden, wel komt deze biomassa niet in aanmerking voor groene stroomcertificaten 

waardoor deze houtsnippers minder aantrekkelijk worden (zie 4.6 Juridisch kader). 

4.3 Afzet rondhout  

In Vlaanderen wordt hout meestal op stam verkocht, in dit geval worden de oogstkosten door 

de houtopkoper betaald (Meiresonne, 2006; Minaraad, 2014). Minder gebruikelijk is de 

verkoop van het hout langs de rand van de bosweg. In dit geval wordt de oogst via een 

uitbesteding door de boseigenaar zelf uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de gemiddelde 

verkoopprijzen voor populierenhout op stam zoals aangegeven door La Fédération Nationale 

des Experts Forestiers (FNEF) voor de lente en de zomer van 2014, voor bomen die al dan 

niet gesnoeid geweest zijn. 
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Tabel 4: Verkoopprijzen populierenhout op stam (met schors) (lente en zomer 2014) (La Federation Nationale des 

Experts Forestiers [FNEF], 2014). 

Omtrekklasse (cm) Prijs gesnoeid (€/m³) Prijs niet gesnoeid (€/m³) 

100-119 15-20 15-20 

120-149 25-30 20-30 

150+ 35-45 25-30 

De verkoopprijs van het hout is afhankelijk van verschillende factoren. De kwaliteit van het 

hout is zeer belangrijk. Goed gesnoeide rechte stammen leveren het meeste op, deze worden 

onder andere gebruikt in de fineerindustrie. Minder kwaliteitsvolle stammen vinden hun weg 

in de platenindustrie of worden verkocht als brandhout (Meiresonne, 2006). Andere factoren 

zijn de oogstmethodes, het aantal bomen per m³ en de exploitatie-omstandigheden 

(ondergroei, sleep/uitrijafstand, sloten, heuvels…) (Algemene Vereniging Inlands Hout, z.j.). 

Indien het hout over een grote afstand getransporteerd moet worden kan dit een grote impact 

hebben op de prijs. De transportkost is een van de duurste punten bij het opstellen van offertes 

(Cyril Carton, Woodenergy bvba; persoonlijke communicatie). Verkoopprijzen zijn ook 

afhankelijk van het aanbod op de markt en van de export. Dit leidt ertoe dat prijzen sterk 

kunnen fluctueren (Meiresonne, 2006).  

4.4 Volume opbrengsten 

Het spilhoutvolume omvat het volume stamhout over de totale lengte van de stam (van voet 

tot top). De oogst van rondhout gebeurt op een bepaalde stobhoogte en de stam wordt afgetopt 

op een bepaalde diameter. Op deze manier wordt het werkhoutvolume bekomen, ofwel het 

bruikbare volume. Bij verkoop dient een meting te gebeuren van het te oogsten of het 

geoogste werkhout in de opstand. Voor meting van spilhout en werkhout kan gebruik gemaakt 

worden van de richtlijnen uitgeschreven door Schulte (2002). Het is van belang dat koper en 

verkoper voor de oogst een bindende  meetmethode overeenkomen, tenzij overeengekomen is 

om de opstand te verkopen op basis van een schatting. Voor schatting wordt vaak gebruik 

gemaakt van de “Opbrengsttabellen voor belangrijke boomsoorten in Nederland” van Jansen, 

Sevenster & Faber (1996).  

Het totale bovengrondse houtvolume kan berekend worden door het volume spilhout te 

vermenigvuldigen met een Biomassa Expansie Factor (BEF). Voor loofbomen bedraagt de 

BEF gemiddeld 1,24 (Baritz & Strich, 2000). Het verschil tussen het totale bovengrondse 

houtvolume en het werkhoutvolume geeft een schatting weer van het volume tak- en tophout. 

4.5 Steunmaatregel voor bebossing landbouwgrond  

Doordat Vlaanderen één van de minst beboste regio’s van Europa is, worden landbouwers 

door de Vlaamse overheid via subsidies gestimuleerd om landbouwgrond te bebossen 
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(Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 2008a). Bij bebossing met cultuurpopulier krijgt de 

landbouwer subsidies voor de eerste 5 jaar indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

1. Het te bebossen perceel moet minstens 0,5 ha groot zijn en dient gelegen te zijn in het 

Vlaamse gewest. De oppervlakte mag bestaan uit verschillende ruimtelijk gescheiden 

deeloppervlakten van minstens 10 aren, indien deze maximaal 1 km van elkaar 

gescheiden zijn in vogelvlucht. 

2. In de laatste 5 jaar voor de datum van subsidieaanvraag dient de grond minstens 1 jaar 

in landbouwgebruik geweest te zijn. 

3. Voor aanplant met populier dient de aanplant minstens 15 jaar te blijven staan (voor 

andere boomsoorten is dit 25 jaar). 

 

Het subsidiebedrag bestaat uit de som van een aanplantingsubsidie, een onderhoudssubsidie 

en een inkomenscompensatie. 

De aanplantingsubsidie bestaat ten eerste uit een basissubsidie, deze dient als 

tegemoetkoming voor de aanplantingkost (minstens 123 stammen per hectare). Als tweede 

bestaat deze uit een subsidie voor aanbevolen herkomsten, hiervoor dient gewerkt te worden 

met plantsoen van erkende afkomst. Dit zijn nakomelingen van bomen die in onze streken 

goed groeien en goede bosbouwkundige eigenschappen hebben. Autochtone bomen en 

struiken staan ook op de lijst. Plantsoen met het 'Plant van Hier' label behoort hier ook toe. 

Voor cultuurpopulier is een herkomstattest of leveranciersdocument wettelijk verplicht. Indien 

het plantsoen zelf gekweekt werd, dient deze 2 maand voor de aanplant gecontroleerd te 

worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Verder kan geopteerd worden voor 

aanplant van een onderetage. Ook voor de aanplant van mantelstruweel of brandsingel kan 

een subsidie aangevraagd worden. 

De onderhoudssubsidie geldt voor private personen en dekt de onderhoudskosten voor de 

eerste 5 jaar. De inkomenscompensatie geldt ook voor private personen en dekt het 

inkomensverlies gedurende 5 jaar (Agentschap voor Natuur en Bos [ANB], 2012a). 

Tabel 5: Overzicht van de subsidieregeling voor de bebossing van landbouwgrond (ANB, 2012a). 

 Subsidievorm   Bedrag  

Aanplantingssubsidie Basissubsidie (met onderetage) € 1000/ha 

 

Basissubsidie (zonder onderetage) 

Subsidie voor herkomst 

Subsidie voor mantelstruweel/brandsingel 

€ 850/ha 

€ 250/ha 

€ 100/100 m 

Onderhoudssubsidie   € 220/ha/jaar 

Inkomenscompensatie   € 375/ha/jaar 

Na één rotatie kunnen twee opties overwogen worden. De eigenaar kan kiezen om het stuk 

grond opnieuw als landbouwgrond uit te baten. In dit geval dient een ontstronking van het 
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perceel te gebeuren. Een andere optie is om het stuk grond te herbebossen. In dit geval dient 

geen ontstronking plaats te vinden. Sinds het nieuwe subsidiëringbesluit van 2003 kan voor 

cultuurpopulier echter geen herbebossingsubsidie meer verkregen worden (Meiresonne, 

2006), (Agentschap voor Natuur en Bos, 2003). 

4.6 Juridisch kader 

Aanplantingen van cultuurpopulieren vallen onder de regelgeving van het bosdecreet (art. 3 §2, 

4°). Bossen waarvan de aanleg gesubsidieerd werd in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 28 maart 2003 mogen niet gekapt of gerooid worden binnen een termijn van 25 

jaar. Voor een eerste generatie populier in agrarisch gebied werd een uitzondering gemaakt, hier 

bedraagt de termijn 15 jaar. Wordt gerooid of gekapt binnen deze termijn dan dient de subsidie 

teruggestort te worden (ANB, 2012b). 

Ontbossing is enkel mogelijk indien een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of een 

verkavelingvergunning verkregen wordt. In artikel 87 van het Bosdecreet wordt echter 

uitzondering gemaakt binnen agrarisch gebied (ANB, 2012b): 

Art.87 § 5.Voor de rooiing binnen een termijn van 22 jaar na de aanplanting of 3 jaar na 

de laatste exploitatie van de in vorig lid bedoelde houtachtige gewassen of spontane 

bebossing, is in afwijking van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor ontbossing 

zoals bepaald in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, enkel een 

voorafgaande eenvoudige melding van de rooiing aan de landbouwkundig ingenieur van 

de Dienst Landbouw ( nu afdeling Duurzame landbouwontwikkeling) en de ambtenaar 

vereist. Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het College van Burgemeester en 

Schepenen en Agentschap RO-Vlaanderen (nu Departement RWO) in kennis. De 

hiervoor bedoelde termijn kan door de Vlaamse regering worden aangepast.   

Dit artikel is van toepassing op privébossen in agrarisch gebeid en zorgt ervoor dat binnen de 22 

jaar na aanplant (of spontane bebossing), gerooid kan worden mits eenvoudige melding. Dit 

gebied kan dan terug in landbouwgebruik genomen worden. Het gebied kan ook binnen de 22 

jaar kaalgekapt worden met een kapmachtiging. De beheerder kan tot 3 jaar na exploitatie nog 

beslissen om het perceel alsnog in landbouwgebruik te nemen. Praktisch betekent dit in 2014 dat 

bossen niet mogen dateren van voor 1992. Bossen in agrarisch gebied die aangeplant zijn voor 

1992, en waarbij ondertussen al een volgende generatie bomen groeit die jonger zijn dan 22 jaar, 

komen hier dus niet in aanmerking (ANB, 2012b). 

Gebruik van pesticiden in privébos wordt niet expliciet verboden. In openbare bossen (art. 20 

(8)) en bosreservaten (art. 30 (10)) is dit wel het geval. Wel is de Vlaamse regering in staat om 

in alle bossen het gebruik van pesticiden te regelen (art. 21) (Bosdecreet, 1990). 
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Ook het gebruik van meststoffen in privébos wordt niet expliciet verboden. In bosreservaten 

is het wel verboden (art. 30 (11)). In openbaar bos geldt ook een verbod, maar wordt 

uitzondering gemaakt bij het aanbrengen van stalmest voor bemesting van het plantgat bij 

bosaanplanting (art. 20 (9)) (Bosdecreet, 1990). 

In het Besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare energiebronnen (2004), wordt in art. 15 (1) bepaald welke bronnen in 

aanmerking komen voor groenestroomcertificaten (GSC’s): 

Art. 15. § 1. Voor het voldoen aan de certificatenverplichting aanvaardt de VREG enkel de 

groenestroomcertificaten die worden toegekend voor elektriciteit, opgewekt door middel van: 

 … 

7° energie opgewekt uit volgende organisch-biologische stoffen: 

a) Producten, bestaande uit plantaardige materialen of delen daarvan van 

landbouw of bosbouw, met uitzondering van houtstromen die niet behoren 

tot a)bis, a)ter, … en die gebruikt worden in een installatie waarvoor de 

stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag werden ingediend na 

1 juni 2007; 

a)bis korte-omloophout; 

a)ter houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof; 

Houtsnippers afkomstig van korte-omloophout en hout dat niet meer als industriële grondstof 

gebruikt kan worden komen dus in aanmerking voor GSC’s. Hout dat wel nog als industriële 

grondstof gebruikt kan worden komt niet in aanmerking. Hieruit kan afgeleid worden dat het 

versnipperen van volledige bomen juridisch toegestaan is, maar dat voor dit soort 

houtsnippers geen GSC’s verkregen kunnen worden. 
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Materiaal en methode 

1 Doelstelling 

Het doel van deze proef is het uitvoeren van een vergelijkende studie tussen de teelt van 

korte-omloophout en de teelt van hoogstam populieren. De studie zou uiteindelijk moeten 

aangeven welke teelt momenteel het meest rendabel is en welke teelt de beste 

toekomstperspectieven biedt. 

Hiervoor wordt eerst de productie van biomassa (aantal ton vers gewicht/ha/jaar) bekeken en 

vervolgens worden de kosten en baten van beide teeltmethoden geanalyseerd.  

2 Materiaal en methode 

2.1 Biomassaproductie 

2.1.1 Korte-omloophout 

Gegevens voor de biomassa opbrengst van korte-omloophout in Vlaanderen werden enerzijds 

opgezocht in de literatuur en anderzijds verkregen via contactpersonen van Inagro, het INBO  

en UAntwerpen  (Marijke Steenackers & Els Lommelen, INBO; persoonlijke communicatie; 

Vande Walle et al., 2007; Verlinden et al., 2013; Onderzoeksgroep Plant en Vegetatie 

Ecologie, z.j.; Laureysens et al., 2004; Pieter Verdonckt, Inagro; persoonlijke communicatie; 

Heremans & Van De Gucht, 2011; Reinhart Ceulemans, UAntwerpen; persoonlijke 

communicatie).  

Aangezien in Vlaanderen het onderzoek naar korte-omloophout nog in een beginfase zit en er 

slechts een beperkt aantal plantages aangelegd zijn, werden ook gegevens in de literatuur 

opgezocht voor plantages in de omgeving (Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noord-

Ierland en Nederland) (Vande Walle at al., 2007; Wilkinson et al., 2007; McCracken et al., 

2001; Kuiper, 2003; Aylott et al., 2008; Grünewald, 2009). Productiegegevens van plantages 

in andere gebieden werden niet in deze studie opgenomen om de invloed van andere 

teeltomstandigheden zoals grond en klimaat zoveel mogelijk te beperken. De gebruikte 

gegevens bestaan uit metingen na weging van de oogst of uit schattingen. 

2.1.2 Klassieke populierenteelt 

Voor de berekening van de biomassa opbrengst werd gebruik gemaakt van metingen 

uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (Marijke Steenackers, 

INBO; persoonlijke communicatie). Deze metingen bevatten de omtrekgegevens (gemeten op 

1,3m) van verschillende aanplantingen in België. De tabel in bijlage toont de landbouwstreek 

en plaats, het type kloon, de leeftijd, het aantal gemeten bomen en de leeftijd waarop de 
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meting uitgevoerd werd.  

De buitenste bomen werden niet in deze metingen opgenomen om randeffecten uit te sluiten. 

Verder werden enkel metingen die uit minstens 12 bomen bestonden in deze studie 

opgenomen. De populieren uit de metingen zijn aangeplant geweest als 2-jarige stekken in 

een plantverband van 8 x 8 m. De gebruikte klonen in deze studie zijn Grimminge, Muur, 

Oudenberg, Vesten, Bakan, Skado en Koster.  

 

Per kloon werd de gemiddelde jaarlijkse aanwas (GJA) berekend door de gemiddelde omtrek 

(cm) te delen door de leeftijd. Met behulp van de GJA kon dan geschat worden wat de 

diameter op borsthoogte (Dbh) zou zijn na 21 jaar. Doordat er geen hoogtemetingen 

beschikbaar waren werd de hoogte (H) afgeleid uit de opbrengsttabellen van Jansen, 

Sevenster & Faber (1996). 

 

Om de opbrengst te bepalen werd het spilhoutvolume, het verliesvolume en het 

werkhoutvolume berekend. Het spilhoutvolume is het volume stamhout over de totale lengte 

van de stam (van voet tot top). Door aftoppen en oogsten op een bepaalde stobhoogte gaat een 

deel van het volume verloren, dit wordt het verliesvolume genoemd. Het verschil vormt dan 

het werkhoutvolume (Schulte, 2002). Het spilhoutvolume werd berekend aan de hand van 

formules [1] en [2] (Schulte, 2002). Het verliesvolume (voor een aftopdiameter en stobhoogte 

van 10 cm) werd berekend met formule [3] en [4] (Schulte, 2002): 

 

                                                                              [1] 

 

                                             

    
                                                                [2] 

 

                                                                   

                                                                                                                      [3]                                             

 

                      
                     

    
.156                                                                 [4] 

 

Om het volume (m³/ha) van de volledige boom te berekenen werd het spilhoutvolume 

vermenigvuldigd met een biomassa-expansie factor van 1,24 (Baritz & Strich, 2000). Om het 

volume werkhout (m³/ha) te berekenen werd het berekende verliesvolume afgetrokken van het 

spilhoutvolume. Het vers gewicht (ton/ha) komt ongeveer overeen met het volume van de 

volledige boom (m³/ha) (Schulte, 2002; Bosgroepen, z.j.). 
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2.2 Kosten en baten  

2.2.1 Korte-omloophout 

Voor de berekening van de kosten en baten van de korte-omloophout plantage werd deels 

gebruik gemaakt van het financiële rapport van het POPFULL project in Lochristi (El 

Kasmioui & Ceulemans, 2013) en werd getracht een gelijkaardige berekening van kosten en 

opbrengsten te maken. 

De analyse werd gevoerd vanuit het standpunt van een landbouwer die korte-omloophout 

teelt, naast conventionele landbouwgewassen. Hierbij werd er van uitgegaan dat de 

landbouwer zijn eigen materiaal en machines gebruikt voor de bodemvoorbereiding (ploegen 

en eggen), het planten (preiplanter) en de onkruidbestrijding (tandeg en sproeimateriaal). De 

oogst en het verwijderen van de stompen na de laatste cyclus werd als uitbesteding 

beschouwd. 

Tabel 6: Algemene veronderstellingen voor de berekening kosten-baten KOH (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

Algemene veronderstelling Eenheid Waarde 

Pacht €/ha/jaar 250 

Disconteringsvoet %/jaar 4 

Brandstof €/liter 0,9 

Rotatie lengte Jaar 3 

Levensduur plantage Jaar 21 

Machinekosten 

Met onderstaande formule [5] werd de geaccumuleerde reparatie- en onderhoudskost 

berekend van deze machines (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Door deze waarde te delen 

door het gebruik (uur/jaar) werd de onderhoudskost (€/uur) bekomen. 

           
 

     
                                                                                                   [5] 

 R: geaccumuleerde reparatie- en onderhoudskost (€) 

 RF1: reparatie factor 1 

 RF2: reparatie factor 2 

 PP: aankoopprijs (€) 

 h: geaccumuleerd machinegebruik op het einde van de levensduur (uur) 
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Tabel 7: Overzicht van de machinekosten en karakteristieken voor de teelt van KOH (El Kasmioui & Ceulemans, 

2013). 

Machine 

 

 

 

Aankoop- 

prijs  

(€) 

 

Gebruik 

(uur/jaar) 

 

 

Levens- 

duur 

(jaar) 

 

Rest- 

waarde  

(€) 

 

RF1 

 

 

 

RF2 

 

 

 

Onderhoud 

kost (€/uur) 

 

 

Smeren 

(€/uur) 

 

 

Brandstof 

(l/uur) 

 

 

Gebruiks-

graad  

(uur/ha) 

 

Tractor - 160PK 135000 800 12 36450 0,007 2 9,1 0,307 n/t n/t 

Ploeg 12000 75 20 3120 0,29 1,8 4,8 n/t 16,7 0,3 

Eg 9500 100 20 1520 0,27 1,4 3,4 n/t 18,3 0,2 

Tandeg 25000 250 10 7500 0,23 1,4 8,3 n/t 16 1 

Preiplanter 12000 150 10 4800 0,32 2,1 6,0 n/t 6,1 0,9 

Sproeimateriaal 20000 200 10 16000 0,41 1,3 10,1 n/t 16,7 0,3 

Oplegger - 40m³ 44000 800 10 11400 0,19 1,3 15,6 n/t 20 1,3 (zie oogst) 

PK paardenkracht, RF1 reparatie factor 1, RF 2 reparatie factor 2, n/t niet van toepassing. 

De jaarlijkse afschrijving voor elke machine werd berekend met formule [6]. Door deze 

waarde te delen door het gebruik (uur/jaar) werd de afschrijvingskost in €/uur bekomen : 

                      
                              

                 
                                                      [6] 

Kosten planten en plantgoed 

Het planten gebeurt in een dubbel rijsysteem, met een alternerende afstand van 75 en 150 cm 

tussen de rijen (Zweeds systeem). De kortstekken (25 cm) kosten ongeveer €0,08 per stuk 

(Meiresonne, 2006). In deze proef werd uitgegaan van een plantdichtheid van 8000 stekken 

per hectare. Het planten wordt uitgevoerd met behulp van een preiplanter die plaats voorziet 

voor maximaal 7 arbeiders (zitplaats in tractor inbegrepen) (Jansen & Boosten, 2013). 

Kosten onkruidbestrijding 

In de kostenberekening werd een eenmalige behandeling met glyfosaat (najaar) en 

propyzamide (voorjaar) opgenomen. Verder werd uitgegaan van een mechanische behandeling 

met een tandeg na het afzetten en daarna telkens na de oogst.  

Tabel 8: Overzicht gewasbeschermingsmiddelen (Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen fytoweb (z.j.); 

Sproeitechniek Stroo Willy bvba; persoonlijke communicatie). 

Teelt Ziekte/plaag/onkruid Handelsmiddel Samenstelling Dosis (l/ha) Kostprijs (€/l) 

Alle teelten 

 

Onkruiden 

 

Roundup Ultra 

 

360 g/l Glyfosaat 

 

Gemiddeld 3;  

1 toepassing 

18,1
a
 

 

Boomkwekerij 

 

Kweekgras  

 

Kerb 400 SC 

 

400 g/l Propyzamide 

 

2,5;  

1 toepassing 

42,6
a
 

 

a Kostprijs excl. BTW 
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Arbeidskosten 

De landbouwer kent zichzelf een vergoeding toe voor de werkuren op de plantage. De 

gemiddelde arbeidskost per uur bedraagt in België €35/uur. Aangezien er ook rekening dient 

gehouden te worden met tijd voor verplaatsing en onderhoud van de machine werd in de 

berekening de gebruiksgraad van de machine vermenigvuldigd met 1,1 (El Kasmioui & 

Ceulemans, 2013). 

Kosten per landbouwactiviteit 

De totale kost (€/ha) voor ploegen, eggen, wieden, planten, sproeien en verzamelen van de 

biomassa, telkens in combinatie met een tractor van 160 PK, werd berekend door de som te 

nemen van formule [7] en [8]: 

                                               

                                                                            

                                                                                                                                                     [7] 

 

                                                                                       [8]                                                     

Tabel 9: Overzicht van de berekende totale kost per landbouwactiviteit. 

Activiteit Totale kost (€/ha) 

Ploegen 25,17 

Eggen 16,40 

Wieden 87,84 

Planten 274,89 

Sproeien 25,58 

Verzamelen houtsnippers 124,57 

Oogstkosten 

Voor de berekening van de oogstkosten werd uitgegaan van het gebruik van een 

maïshakselaar met speciale oogstkop van New Holland. Per hectare kost dit €950, hierbij 

komt dan nog een transportkost van €400. De gebruiksgraad bedraagt 1,3 uur/ha (El Kasmioui 

& Ceulemans, 2013). Het verzamelen van de houtsnippers tijdens de oogst gebeurt door de 

landbouwer zelf. Hiervoor beschikt hij over een trailer van 40 m³ waarmee hij de houtsnippers 

tot op een verzamelpunt aan de plantage kan brengen. Aangezien het opvangen van de 

houtsnippers samen gebeurt met de oogst werd eenzelfde gebruiksgraad genomen. 

Transportkosten 

Het transport naar de handelaar of de biomassacentrale gebeurt via uitbesteding. Een 

volledige rit (heen en terug) duurt met laden en lossen 2,49 uur. Met behulp van formule [9] 
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werd de transportkost (€/ha) berekend. 

                     

                                                                                                     [9] 

Tabel 10: Gegevens voor transport van de biomassa over een afstand van 50 km (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

  Eenheid Waarde 

Gemiddelde snelheid km/uur 48 

Uurkost (incl. brandstof en arbeid) €/uur 55 

Afstand km 50 

Dichtheid snippers kg/m³ 380 

Maximale laadcapaciteit ton 27 

Maximaal laadvolume m³ 80 

Laadtijd uur 0,25 

Lostijd uur 0,16 

Overige kosten 

De kost voor het verwijderen van de stompen bij uitbesteding ligt tussen de €550 en €1700/ha 

(El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Hier werd gewerkt met een gemiddelde waarde van 

€1125/ha.  

Als laatste werden de overheadkosten berekend. Deze omvatten onder andere de kosten voor 

administratie, gebouwen en infrastructuur en bestaan uit 3% van de som van de jaarlijkse 

kosten (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

Inkomsten uit verkoop van biomassa en subsidies 

Inkomsten worden gerealiseerd door verkoop van de verse biomassa aan de rand van het 

terrein of  via levering aan de handelaar/biomassacentrale. Om de invloed van de verkoopprijs 

op het uiteindelijke resultaat te onderzoeken werd gewerkt met een minimum, maximum en 

een gemiddelde biomassaprijs. Voor de subsidie werd uitgegaan van een bedrijfstoeslag van 

€268/ha/jaar (Vilt, 2011). 

Tabel 11: Verkoopprijzen verse biomassa (zie literatuurstudie). 

  Eenheid Minimumprijs  Maximumprijs Gemiddelde prijs 

Aan terrein 
a
 €/ton 10 30 22,5 

Aan centrale 
b
  €/ton 20 50 33,75 

a
 Jansen & Boosten (2013); El Kasmioui & Ceulemans (2013);  Online rekenblad korteomloophout 

(z.j.); 
 
Oldenburger & Boosten (2013). 

 
b
 Jansen & Boosten (2013); Harm (2008). 

 

http://www.korteomloophout.be/
http://www.korteomloophout.be/
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2.2.2 Klassieke populierenteelt 

Voor de kostenberekening van de klassieke populierenteelt werd getracht eenzelfde werkwijze 

te volgen. Ook deze analyse werd gevoerd vanuit het standpunt van een landbouwer die naast 

conventionele gewassen ook populieren plant met een lange omlooptijd (21 jaar). Voor de 

bodemvoorbereiding (ploegen en eggen) gebruikt de landbouwer zijn eigen materiaal en 

machines. Planting van de poten, snoei, oogst en ontstronken werd als uitbesteding 

beschouwd. 

Kosten bodemvoorbereiding 

Voor ploegen en eggen werd dezelfde kost genomen als bij de teelt van korte-omloophout, dus 

€25,17/ha voor ploegen en €16,40/ha voor eggen. 

Kosten planten, boombescherming, snoei en ontstronken 

Aangezien de productiegegevens voor hoogstam populieren die in deze studie gebruikt 

worden afkomstig zijn van aanplantingen met een plantverband van 8 x 8 m werd hier 

uitgegaan van eenzelfde plantafstand. Per hectare worden dus 156 bomen aangeplant. 

Tabel 12: Overzicht van enkele kosten voor aanleg, onderhoud en ontstronking (Meiresonne, 2006). 

    Eenheidsprijs Kost (€/ha) 

Aanleg Plantmateriaal €5/poot 780 

  Planting €4/plant 624 

  Boombescherming €0,5/plant 78 

Onderhoud Vormsnoei €1,5/plant (jaar 4) 234 

  

Opsnoeiing 

 

 

€2/plant (jaar 4) 

€4/plant (jaar 6) 

€8/plant (jaar 8) 

312 

624 

858 

Na oogsten Ontstronken   2000 
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Oogst en transportkosten 

Tabel 13: Kostprijs van de verschillende activiteiten voor de oogst van populier. 

 Activiteit 

 

Machine 

 

Productiviteit 

(m³/uur) 

Uurkost 

(€/uur) 

Kostprijs 

(€/m³ ) 

Vellen Motorzaag 12,5
a
  35

a
 2,8 

Uitslepen Bostractor - - 3,67
f
 

Snoeien/toppen Motorzaag 20,56
b
  35

a
 1,7 

Versnipperen tak- en tophout Hakselaar aan bestandsrand - - 10,65
c
 

Versnipperen volledige boom Hakselaar aan bestandsrand - - 7,78
d
 

Transport rondhout Vrachtwagen (25 m³) - - 11
e
 

      a Cyril Carton, Woodenergy bvba; persoonlijke communicatie. 

 b Wang, Long & McNeel (2004). 

 
c 

Kostprijs berekend uit Vangansbeke et al. (2013), Boosten & Oldenburg (2013), Manzone & Spinelli     (2013). 

 d 
Vangansbeke et al. (2013). 

 e 
Gemiddelde afstand 50 km, incl. chauffeur, laden en lossen, uit Holzleitner, Kanzian & Stamper (2011). 

 F Gybels et al. (2012). 

Transport van de houtsnippers werd op eenzelfde manier berekend als bij de kostenberekening 

van korte-omloophout. 

Overige kosten 

Als laatste werden de overheadkosten berekend. Deze omvatten onder andere de kosten voor 

administratie, gebouwen en infrastructuur en bestaan uit 3% van de som van de jaarlijkse 

kosten (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). 

Inkomsten verkoop rondhout en houtsnippers 

Inkomsten worden gerealiseerd door verkoop op stam, verkoop aan de rand van het terrein of 

door levering aan de handel/biomassacentrale.  

Tabel 14: Verkoopprijzen populierenhout. 

  Eenheid  Minimumprijs  Maximumprijs Gemiddelde prijs 

Verkoop op stam (gesnoeid) €/m³  25
a
 30

a
 27,5 

Verkoop op stam (niet gesnoeid) €/m³  20
a
 30

a
 25 

Rondhout aan terrein €/m³  - - 40
b
 

Rondhout geleverd €/ton  - - 68
b
 

Houtsnippers aan terrein €/ton  10
c
 30

c
 22,5 

Houtsnippers geleverd €/ton  20
c
 50

c
 33,75 

 
a 
Zie literatuurstudie: FNEF (2014). 

b
 Cyril Carton, Woodenergy bvba; persoonlijke communicatie.  

c
 Zie literatuurstudie: Jansen & boosten (2013); El Kasmioui & Ceulemans (2013);  Online rekenblad 

korteomloophout (z.j).;  Oldenburger & Boosten (2013); Harm (2008). 

http://www.korteomloophout.be/
http://www.korteomloophout.be/
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Inkomsten subsidie 

Voor de bebossing van landbouwgrond met populier ontvangt de landbouwer het eerste jaar 

€1704/ha en de volgende 4 jaar €595/ha (ANB, 2012a). Er werd uitgegaan van een beplanting 

zonder onderetage. 

2.2.3 Berekening NCW, EJW en GK 

Met deze gegevens werd uiteindelijk de netto contante waarde, de equivalente jaarlijkse 

waarde en de genivelleerde kosten berekend. Er werd een disconteringsvoet van 4% 

aangehouden. 

De netto contante waarde toont de huidige waarde van de kosten/inkomsten die over de 

levensduur van de investering gemaakt zullen worden en werd bepaald met formule [10] (El 

Kasmioui & Ceulemans, 2013): 

                 
                                                                                         [10]                                                                                               

 NCW: netto contante waarde (€/ha) 

 t: tijdstip waarop uitgaven/inkomsten worden uitgegeven/ontvangen (jaar) 

 n: levensduur van de plantage (jaar) 

 r: disconteringsvoet (zonder dimensie) 

 At: waarde van de uitgaven/inkomsten op tijdstip t (€/ha) 

De equivalente jaarlijkse waarde zorgt voor een accurate en relevante vergelijking op 

jaarlijkse basis en laat toe een vergelijking te maken met de traditionele jaarlijkse 

landbouwgewassen. De equivalente jaarlijkse waarde werd berekend met formule [11] (El 

Kasmioui & Ceulemans, 2013): 

     
 

           
             

                                                                 [11]        

 EJW: equivalente jaarlijkse waarde (€/ha/jaar) 

 t: tijdstip waarop uitgaven/inkomsten worden uitgegeven/ontvangen (jaar) 

 n: levensduur van de plantage (jaar) 

 r: disconteringsvoet (zonder dimensie) 

 At: waarde van de uitgaven op tijdstip t (€/ha) 

De genivelleerde kost geeft de break-even kostprijs van de biomassa weer en werd berekend 

met de formule [12] (El Kasmioui & Ceulemans, 2013): 

    
            

   

         
      

                                                                                                     [12] 
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 GK: genivelleerde kost in jaar t (€/ton) 

t: tijdstip waarop uitgaven/inkomsten worden uitgegeven/ontvangen (jaar) 

 n: levensduur van de plantage (jaar) 

 r: disconteringsvoet (zonder dimensie) 

 Ct: uitgaven in jaar t (€) 

 Yt: biomassa productie in jaar t (ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Resultaten en bespreking 

1 Biomassaproductie 

1.1 Productie korte-omloophout 

Om de biomassaproductie van korte-omloophout te berekenen werd gebruik gemaakt van 

praktijkgegevens uit Vlaanderen en omgeving (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Groot-

Brittannië en Noord-Ierland). Uit deze gegevens werd de gemiddelde biomassaproductie in 

vers gewicht berekend.  

Voor Vlaanderen bedraagt deze biomassaproductie 12,53 ± 8,93 ton/ha/jaar (Marijke 

Steenackers & Els Lommelen, INBO; persoonlijke communicatie; Vande Walle et al., 2007; 

Verlinden et al., 2013; Onderzoeksgroep Plant en Vegetatie Ecologie, z.j.; Laureysens et al., 

2004; Pieter Verdonckt, Inagro; persoonlijke communicatie; Heremans & Van De Gucht, 

2011; Reinhart Ceulemans, UAntwerpen; persoonlijke communicatie). Voor omgeving 

bedraagt deze biomassaproductie 13,45 ± 5,31 ton/ha/jaar (Vande Walle at al., 2007; 

Wilkinson et al., 2007; McCracken et al., 2001; Kuiper, 2003; Aylott et al., 2008; Grünewald, 

2009).  

Tabel 15: Gemiddelde biomassaproductie (in ton/ha/jaar) per plantage in Vlaanderen. 

Plaats  

 

Bodemtype 

 

Plantdichtheid 

(planten/ha) 

Rotatielengte (jaar) 

 

Biomassaproductie 

(ton/ha/jaar) 

Grimminge Zandleem 10.000 2 2,2a 

Grimminge Zandleem 10.000 4 2,4a 

Zwijnaarde Zand 6.667 4 3,8b 

Zwijnaarde Zand 20.000 4 6,9b 

Grimminge Zandleem 7.575 C+1 7,08a 

Lochristi Zand 8.000 2 8,66c 

Boom Leem/zandleem 10.000 C+4+3+4+4 10d 

Boom Leem/zandleem 10.000 C+4+3 11d 

Boom Leem/zandleem 10.000 C+4 12,66e 

Boom Leem/zandleem 10.000 C+4+3+4 16d 

Wervik Zandleem/klei 15.000 4 16,26f 

Zedelgem Zand 14.800 4 21f 

Rijckevelde Lemige zandbodem/zandbodem 15.000 - 21,7g 

Beitem Zandleem 15.000 2 22,78f 

Beitem Zandleem 15.000 3 25,5f 

Lochristi Zand 10.000 2+2 26,17h 

Gemiddelde 

   

13,38 

Code rotatielengte C: teruggesneden na vestigingsjaar. Bronnen a: Marijke Steenackers & Els Lommelen, INBO; 

persoonlijke communicatie; b: Vande Walle et al. (2007); c: Verlinden et al. (2013); d: Onderzoeksgroep Plant en Vegetatie 

Ecologie (z.j.); e: Laureysens et al., (2004); f: Pieter Verdonckt, Inagro; persoonlijke communicatie; g: Heremans & Van De 

Gucht (2011); h: Reinhart Ceulemans, UAntwerpen; persoonlijke communicatie. 
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Voor Vlaanderen en omgeving samen komt dit neer op een biomassaproductie van 13,14 ± 

6,74 ton/ha/jaar. Deze gemiddelde waarden zijn relatief laag, maar vertonen wel een grote 

standaarddeviatie wat erop wijst dat er een grote variatie in biomassaproductie is. Deze 

variatie is goed zichtbaar in onderstaande tabel die aantoont dat er in Vlaanderen minimale 

productievelden waren met 2,2 ton/ha/jaar en maximale tot 26,17 ton/ha/jaar. De gemiddelde 

productie in Vlaanderen per plantage bedraagt 13,38 ton/ha/jaar. 

De grote variatie kan verscheidene gevolgen hebben zoals verschillen in boomsoort, kloon, 

teelttechniek (plantdichtheid, rotatielengte, bemesting, onkruidbestrijding, irrigatie etc.) en 

bodem (nutriëntengehalte, pH, vochtgehalte, voormalig gebruik etc.). Indien de relatie tussen 

deze factoren gekend is wordt het mogelijk om deze factoren specifiek aan te passen op maat 

van de plantage. Gebrek aan herhalingen en langdurige experimenten maakt het voorlopig 

moeilijk om duidelijke conclusies te trekken. Onderstaande bevindingen zijn daarom louter 

als indicatief te beschouwen. 

Soort en kloon 

Indien de resultaten (Vlaanderen + omgeving) bekeken worden per boomsoort blijkt wilg met 

een gemiddelde van 15,38 ± 6,77 ton/ha/jaar de grootste biomassaproductie voort te brengen. 

Populier heeft een gemiddelde biomassaproductie van 10,59 ± 5,65 ton/ha/jaar.  

Bij berk werd een productie van 5,99 ton/ha/jaar bekomen. Deze boomsoort zou volgens 

Vande Walle et al. (2007) interessant kunnen zijn bij de teelt van korte-omloophout omdat ze 

goed aangepast is aan bodems van lage tot middelmatige kwaliteit. Door hun lagere 

waterbehoefte dan wilg en populier zouden ze mogelijk hogere productieresultaten kunnen 

opbrengen op bijvoorbeeld zandgronden. Andere boomsoorten zijn els, esdoorn en robinia 

met een productie van respectievelijk 10,54 ton/ha/jaar, 2,40 ton/ha/jaar en 6,80 ton/ha/jaar. 

De productiegegevens van de boomsoorten berk, els, esdoorn en robinia zijn slechts 

afkomstig uit een enkele studie waardoor deze waarden niet als representatief beschouwd 

kunnen worden. 

Voldoende genetische variatie verlaagt het risico op grote opbrengstverliezen door ziekten en 

plagen (Broeckx, Verlinden, Ceulemans, 2012; McCracken, Dawson & Bowden, 2001). Om 

deze reden wordt het aangeraden om meerdere boomsoorten of klonen per plantage te 

voorzien. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde opbrengst van de plantage in Grimminge 

en Lochristi per populierenkloon. De Zweedse klonen Bakan en Skado bereiken de hoogste 

opbrengst met respectievelijk 6,4 ton/ha/jaar en 6,9 ton/ha/jaar. Bij de kloon Muur werd de 

laagste opbrengst bekomen met 3,7 ton/ha/jaar (Verlinden et al., 2013; Els Lommelen, INBO; 

persoonlijke communicatie). 
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Figuur 9: Gemiddelde biomassaproductie (in ton/ha/jaar) van de populierenklonen Bakan,  Grimminge, Muur, 

Oudenberg, Skado en Vesten op de plantages in Grimminge en Lochristi (Verlinden et al., 2013; Marijke Steenackers 

& Els Lommelen, INBO; persoonlijke communicatie). 

Levensduur, rotatielengte en plantdichtheid 

De levensduur van een plantage kan beïnvloed worden door onder andere het optreden van 

ziekten en plagen, de groeikracht van de bomen en de capaciteit om na frequente oogst weer 

uit te schieten. Experimenten die over een lange termijn uitgevoerd werden zijn echter schaars 

waardoor nog onvoldoende kennis aanwezig is over mogelijke productiecapaciteiten die 

gerealiseerd kunnen worden na meerdere rotaties.  

Het experiment in Boom duurde 16 jaar en vormt hiermee het langst durende experiment dat 

tot nu toe in Vlaanderen uitgevoerd werd. Op deze plantage werden grote 

productieschommelingen waargenomen over de verschillende rotaties. In de eerste, tweede, 

derde en vierde rotatie werden respectievelijk opbrengsten bekomen van 12,66 ton/ha/jaar, 11 

ton/ha/jaar, 16 ton/ha/jaar en 10 ton/ha/jaar (Onderzoeksgroep Plant en Vegetatie Ecologie, 

z.j.; Laureysens et al., 2004). Deze proef heeft een indicatie dat de eerste rotatie niet 

representatief is voor de productie in de volgende rotaties. Klimaatomstandigheden en plagen 

of ziekten zijn onvoorspelbare factoren die hun invloed kunnen hebben op de geproduceerde 

hoeveelheid biomassa over de hele levensduurte van de plantage. Zo zou de lagere opbrengst 

tijdens de tweede rotatie vooral het gevolg geweest zijn van een roestinfectie. 
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Figuur 10: Vergelijking van de biomassaproductie (in ton/ha/jaar) over 4 rotaties van 4,3,4 en 4 jaar (C+4+3+4+4) 

(Onderzoeksgroep Plant en Vegetatie Ecologie, z.j.; Laureysens et al., 2004). 

Gegevens uit deze proef konden niet vergeleken worden met andere productiegegevens over 

meerdere rotaties omdat deze niet voorhanden zijn. Gegevens van proeven met 2 rotaties zijn 

wel beschikbaar. In Groot-Brittannië werd een experiment uitgevoerd met verschillende 

wilgen- en populierenklonen bij een plantdichtheid van 10.000 planten/ha en 2 rotatieperiodes 

van telkens 3 jaar (Aylott et al, 2008). De biomassaproductie van de volledige plantage (wilg 

en populier) bedraagt 15,01 ± 3,49 ton/ha/jaar voor de eerste rotatie en 15,54 ± 5,48 voor de 

tweede rotatie. De opbrengsten van de 2 rotaties liggen zeer dicht bij elkaar. Wordt gekeken 

op soortniveau dan zijn grotere opbrengstverschillen zichtbaar. De biomassaproductie voor 

populier bedraagt 13,49 ± 3,05 ton/ha/jaar in de eerste rotatie en 11,66 ± 3,84 ton/ha/jaar in de 

tweede rotatie. Voor wilg bedraagt de biomassaproductie in de eerste rotatie 16,52 ± 3,31 

ton/ha/jaar en 19,42 ± 3,19 ton/ha/jaar in de tweede rotatie. 

 

Figuur 11: Vergelijking van de biomassaproductie (in ton/ha/jaar) over 2 rotaties van telkens 3 jaar voor wilg en 

populier samen en apart (Aylott et al., 2008). 

Nassi o di Nasso et al. (2010) stellen dat er een verband bestaat tussen de rotatielengte en de 

biomassaproductie van populier. Experimenten met een rotatiecyclus van 1, 2 en 3 jaar 

toonden aan dat de hoogste productie bekomen wordt bij een langere rotatiecyclus. Volgens 

Aylott et al. (2008) komt dit door de grotere apicale dominantie in vergelijking met wilg. 
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Populieren produceren na afzetten minder, maar dikkere stammen. Terwijl wilgen meer, maar 

dunnere stammen produceren. Bij populieren zou voorkeur gegeven worden aan een 

rotatiecyclus van ongeveer 4 jaar en een plantverband van 2.500 tot 10.000 bomen per hectare 

(Ceulemans & Deraedt, 1999). 

McCracken, Dawson & Bowden (2001) onderzochten de invloed van plantdichtheid door 

aanplant van 20 wilgenklonen met een plantdichtheid van 10.000, 15.000 en 20.000 

planten/ha. Berekening van de gemiddelde productie gaf respectievelijk 12,11 ton/ha/jaar, 

10,79 ton/ha/jaar en 12,15 ton/ha/jaar. De plantdichtheid gaf hier geen grote invloed aan.  

Bemesting 

Om de invloed van bemesting na te gaan werden de productiegegevens (Vlaanderen + 

omgeving) onderverdeeld in intensief (jaarlijkse bemesting) en extensief (geen bemesting of 

bemesting om de aantal jaren). Bij een extensief beheer werd een gemiddelde 

biomassaproductie van 13,3 ± 6,72 ton/ha/jaar bekomen en bij een intensief beheer 10,1 ± 

4,05 ton/ha/jaar. Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat intensieve bemesting over het 

algemeen niet leidt tot een verhoging van de geproduceerde biomassa. Er dient echter ook 

opgemerkt te worden dat hier geen rekening gehouden werd met de nutriëntenhuishouding 

van de bodems bij vestiging van de plantage. Indien er geteeld wordt op nutriëntrijke bodems 

dan is bijkomende bemesting niet noodzakelijk. Op arme bodems kan dit wel noodzakelijk 

zijn.  

Uit onderzoek zou blijken dat de gemiddelde Vlaamse landbouwer vooral geneigd zou zijn 

om de teelt van korte-omloophout uit te voeren op de minder waardevolle landbouwgronden 

(Vande Walle et al., 2007). Om de energie-efficiëntie van deze teelt hoog te houden is het 

echter belangrijk om de input zo laag mogelijk te houden. Mogelijk is het daarom eerder 

aangewezen om boomsoorten/klonen te kiezen die aangepast zijn aan arme 

bodemomstandigheden zodat geen intensieve input van mest vereist is. Wel wordt aangeraden 

om, afhankelijk van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem en de boomsoort, om de 

aantal jaar na oogst een bemesting uit te voeren om het nutriëntengehalte van de bodem op 

peil te houden en om daling in vitaliteit van de bomen te verhinderen (De Somviele, 

Meiresonne & Verdonckt, 2009; Kuiper, 2003). 

1.2 Productie hoogstam populier 

Om de productie van hoogstam populieren te berekenen werd vertrokken van metingen van 

proefaanplantingen in België (hoofdzakelijk Vlaanderen) verkregen door het INBO. De 

bomen werden aangeplant als 2-jarige stekken en hebben dus na een omloop van 21 jaar een 

eigenlijke leeftijd van 23 jaar. Uit de productietabellen van Jansen, Sevenster & Faber (1996) 

blijkt dat populieren in een plantverband van 8 m een maximale bijgroei bereiken op een 
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leeftijd van ongeveer 20 jaar. Van de klonen Muur, Oudenberg en Vesten waren metingen 

beschikbaar tot op een leeftijd van 10 jaar na aanplant en van de klonen Bakan, Skado en 

Koster tot op een leeftijd van 9 jaar na aanplant. Enkel de kloon Grimminge had gegevens tot 

op een leeftijd van 18 jaar na aanplant (dus een eigenlijke leeftijd van 20 jaar) en zou dus net 

zijn maximale bijgroei bereikt hebben. Hieruit kan besloten worden dat enkel de kloon 

Grimminge een reëel beeld toont van de productie die gerealiseerd kan worden, terwijl de 

berekende productie van de andere klonen hier waarschijnlijk onderschat wordt.  

Het berekende gemiddelde volume van deze klonen na een omlooptijd van 21 jaar bedraagt 

359,64 m³/ha. Het gemiddelde werkhoutvolume (rondhoutvolume) bedraagt 284,41 m³/ha en 

het volume tak- en tophout bedraagt 75,22 m³/ha. Dit komt overeen met 13,93 m³/ha/jaar 

(10,98 m³/ha/jaar rondhout + 2,95 m³/ha/jaar tak- en tophout) tot 20,03 m³/ha/jaar (15,87 

m³/ha/jaar rondhout + 4,16 m³/ha/jaar tak- en tophout), met een gemiddelde van 17,13 

m³/ha/jaar (13,54 m³/ha/jaar rondhout + 3,58 m³/ha/jaar tak- en tophout). Volgens Schulte 

(2002) en Bosgroepen (z.j.) kan het volume van populieren ongeveer gelijkgesteld worden 

aan het aantal ton vers gewicht.  

Tabel 16: Overzicht van de houtproductie bij de teelt van hoogstam populieren voor de klonen Grimminge, Muur, 

Oudenberg, Vesten, Bakan,  Skado en Koster na een rotatie van 21 jaar. 

 

Eenheid Grimminge Muur Oudenberg Vesten Bakan Skado Koster Gemiddelde 

Gemiddelde omtrek cm 145,95 137,13 131,46 143,85 135,87 149,10 143,64 141,00 

Diameter (1,30m) cm 46,5 43,7 41,9 45,8 43,3 47,5 45,7 44,90 

Hoogte m 32,5 30,6 29,3 32,1 30,3 33,2 32,0 31,43 

Volledige boomvolume m³/ha of ton/ha 395,46 330,36 292,46 379,26 321,67 420,60 377,67 359,64 

Werkhoutvolume  m³/ha of ton/ha 313,12 260,94 230,58 300,14 253,99 333,27 298,86 284,41 

Tak- en tophout volume  m³/ha of ton/ha 82,34 69,41 61,87 79,13 67,69 87,32 78,81 75,22 

 

Skado vormt met een productie van 420,60 m³/ha (volledige boom) de meest belovende 

kloon. De laagste productie werd gevonden bij de kloon Muur, deze produceerde 292,46 

ton/ha (volledige boom).  

1.3 Vergelijking productie korte-omloophout en hoogstam populier 

Wordt de teelt van hoogstam populier vergeleken met de teelt van korte-omloophout dan 

blijkt de teelt van hoogstam populier de hoogste opbrengst voort te brengen. De gemiddelde 

productie van korte-omloophout in Vlaanderen per plantage bedraagt 13,38 ton/ha/jaar met 

een minimum van 2,2 ton/ha/jaar en een maximum van 26,17 ton/ha/jaar. Voor hoogstam 

populier (volledige boom) bedraagt deze gemiddeld 17,13 ton/ha/jaar (+28,03%) met een 

minimum van 13,93 ton/ha/jaar (+633,18%) en een maximum van 20,03 ton/ha/jaar               

(-23,46%).  
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Figuur 12: Overzicht van de minimale, gemiddelde en maximale biomassaproductie (in ton/ha/jaar) van korte-

omloophout KOH in Vlaanderen (per plantage) en van hoogstam populieren. 

Met de huidige gemiddelde producties die behaald worden lijkt de teelt van hoogstam 

populieren de meest interessante keuze. Omdat minimale en maximale productie niet sterk 

uiteenlopend zijn biedt deze teelt tevens de meeste zekerheid. De hoge maximumopbrengst bij 

de teelt van korte-omloophout toont wel aan dat deze teelt nog de mogelijkheid biedt om de 

productie te optimaliseren.  

Om een vergelijking tussen beide teelten te maken per kloon, wordt voor korte-omloophout 

gebruik gemaakt van de productiegegevens van de plantage in Lochristi, aangezien dit de 

enige plantage is in Vlaanderen  waar dezelfde klonen staan als de klonen die gebruikt werden 

om de productie van hoogstam populier te bepalen. Onderstaande figuur geeft aan dat de 

meeste klonen ongeveer eenzelfde trend vertonen. Voor beide teelten vertoont de kloon Skado 

de hoogste productie. De kloon Koster vertoont het grootste verschil. Deze kloon doet het bij 

de teelt van hoogstam populier redelijk goed, terwijl het de laagste productie vertoont bij de 

teelt van korte-omloophout. 

 

Figuur 13: Overzicht van de biomassaproductie (in ton/ha/jaar) bij de teelt van korte-omloophout KOH in Lochristi 

en de teelt van hoogstam populier, voor de populierenklonen Grimminge, Muur, Oudenberg, Vesten, Bakan, Skado en 

Koster. 
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2 Kosten en baten analyse 

2.1 Kosten en baten korte-omloophout 

Basisscenario korte-omloophout – verkoop aan terrein  

In het basisscenario wordt uitgegaan van een rotatiecyclus van 3 jaar en een verkoop van de 

biomassa aan de rand van het terrein. De levensduur van de plantage bedraagt 21 jaar. Uit de 

literatuur werd afgeleid dat de biomassaprijs in dit geval varieert van €10/ton tot €30/ton, met 

een gemiddelde van €22,5/ton (Jansen & boosten, 2013; El Kasmioui & Ceulemans, 2013;  

Online rekenblad korteomloophout, z.j.; Oldenburger & Boosten, 2013). De 

biomassaproductie voor korte-omloophout in Vlaanderen varieert in de praktijk van 2,2 tot 

26,17 ton/ha/jaar met een gemiddelde van 13,38 ton/ha/jaar (zie 1.1 Productie korte-

omloophout).  

Bij een gemiddelde biomassaproductie (13,38 ton/ha/jaar) bedraagt de genivelleerde kost 

€48,97/ton. De genivelleerde kost geeft de break-even kostprijs weer van de biomassa (El 

Kasmioui & Ceulemans, 2013). Dit break-even punt ligt ver verwijderd van de gemiddelde 

biomassaprijs van €22,5/ton wat in dit geval leidt tot een verlies van -€4775/ha of                     

-€340,36/ha/jaar.  

 

Figuur 14: Genivelleerde kost GK (in €/ton) bij de teelt van korte-omloophout in een 3- en 4-jarige rotatiecyclus bij 

verkoop aan terrein en bij levering aan de centrale. De GK geeft de break-even kostprijs van de biomassa weer. 

Bij een minimale biomassaproductie (2,2 ton/ha/jaar) en biomassaprijs (€10/ton) wordt een 

verlies bekomen van -€8537/ha of -€608,54/ha/jaar. Indien zowel een maximale 

biomassaproductie (26,17 ton/ha/jaar) als een maximale verkoopprijs (€30/ton) gerealiseerd 

kan worden is de plantage winstgevend vanaf jaar 9. De totale winst over de levensduur van 

de plantage bedraagt in dat geval €1751/ha of €124,83/ha/jaar.  
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Tabel 17: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

korte-omloophout in een 3-jarige rotatiecyclus bij verkoop aan het terrein onder minimale, gemiddelde en maximale 

biomassaprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van kosten/inkomsten die over de levensduur van 

de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Biomassaprijs    

  Biomassaproductie  €10/ton €22,5/ton €30/ton 

NCW 2,2 ton/ha/jaar -8537 -8167 -7944 

 

13,38 ton/ha/jaar -7030 -4775 -3422 

  26,17 ton/ha/jaar -5305 -895 1751 

EJW 2,2 ton/ha/jaar -608,54 -582,11 -566,25 

 

13,38 ton/ha/jaar -501,09 -340,36 -243,92 

  26,17 ton/ha/jaar -378,18 -63,79 124,83 

 

 

Figuur 15: Overzicht van de netto contante waarde NCW (in €/ha) en geaccumuleerde NCW (in €/ha) over de 

levensduur van een korte-omloophout plantage met 3-jarige rotatiecyclus en verkoop van de biomassa aan het terrein 

indien uitgegaan wordt van een  maximale biomassaproductie en -verkoopprijs. 

In het basisscenario van een 3-jarige rotatiecyclus en verkoop van de biomassa aan de rand 

van het terrein, worden over de volledige levensduur van de plantage de meeste kosten 

gemaakt tijdens het oogsten. Oogsten, transport van de oogstmachine en verzamelen van de 

biomassa zorgen samen voor een kost van €10.321,96/ha (53,5% van de totale kost). Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat het aannemelijk is dat er verschillen zullen bestaan in 

oogstkost en kost voor het verzamelen van de biomassa in relatie tot de hoeveelheid 

geproduceerde biomassa. Er kan verwacht worden dat een  hoge biomassaopbrengst (aantal 

ton/ha) leidt tot een hoge gebruiksgraad (aantal uur/ha) en omgekeerd (El Kasmioui & 

Ceulemans, 2013). Omdat hier geen betrouwbare data over gevonden werd, is in deze studie 

gewerkt met een gebruiksgraad van 1,3 uur/ha voor zowel de oogst zelf als voor het 

verzamelen van de chips, ongeacht de verwachte hoeveelheid biomassa. Indien 

gespecialiseerde oogstmachines ter beschikking zouden zijn in de omgeving zou de oogstkost 

gedeeltelijk verlaagd kunnen worden (Boosten & Oldenburger, 2013; Rosenqvist & Dawson, 

2005; El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Zo bedraagt de kost voor oogst met een 
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omgebouwde hakselaar €950/ha, terwijl de kost voor oogst met  een gespecialiseerde machine 

zoals de Energy Harvester (Ny Vraa) €600/ha en de Stemster Mark III (Nordic Biomass) 

€400/ha bedraagt (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Hierbij dient wel nog opgemerkt te 

worden dat de Stemster Mark III volledige stammen oogst en er nadien dus nog een 

bijkomende versnippering nodig is.  

De pacht van het land vormt met €5500/ha (28,51% van de totale kost) de tweede grootste 

kost. De vestigingskosten (ploegen, eggen, chemische onkruidbestrijding en planten) dragen 

bij met €1168,42/ha (6,06% van de totale kost) en de kost voor het beheer (wieden) met 

€614,88/ha (3,19% van de totale kost). Overige kosten zijn het verwijderen van de stompen 

dat €1125/ha (5,83% van de totale kost) bedraagt en de overheadkosten die €561,91/ha 

(2,91% van de totale kost) bedragen.  

 

Figuur 16: Kosten (in €/ha) die gemaakt worden bij de teelt van korte-omloophout over de levensduur van de plantage 

bij een 3-jarige rotatiecyclus en gemiddelde biomassaproductie. 

Invloed van levering aan handel/biomassacentrale 

Levering van biomassa aan een handelaar of biomassacentrale levert volgens de literatuur 

prijzen op die variëren tussen €20/ton en €50/ton, met een gemiddelde van €33,75/ton (Jansen 

& Boosten, 2013; Harm, 2008).  

Het transport zorgt voor een stijging van de genivelleerde kosten van 7,18%, 14,36% en 

21,53% bij respectievelijk een minimale productie (2,2 ton/ha/jaar), een gemiddelde productie 

(13,38 ton/ha/jaar) en een maximale productie (26,17 ton/ha/jaar). 

In het geval van een gemiddelde biomassaproductie (13,38 ton/ha/jaar) en een gemiddelde 

biomassaprijs (€33,75/ton) wordt een negatieve netto contante waarde bekomen. Het 

gerealiseerde verlies bedraagt dan -€4013/ha of -€286,07/ha/jaar. Bij een minimale 

biomassaproductie (2,2 ton/ha/jaar) en minimale biomassaprijs (€20/ton) loopt dit verlies op 

tot -€8875/ha of -€632,58/ha/jaar. Er kan wel een positieve netto contante waarde bekomen 
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worden bij maximale biomassaproductie (13,38 ton/ha/jaar) in combinatie met een 

gemiddelde of een maximale biomassaprijs (resp. €33,75 en €50/ton). Bij gemiddelde 

biomassaprijs bedraagt de winst €1173/ha of €83,59/ha/jaar en bij maximale biomassaprijs 

€6906/ha of €492,28/ha/jaar. Levering van de biomassa lijkt dus een positiever resultaat te 

geven dan verkoop van de biomassa aan het terrein. 

Tabel 18: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

korte-omloophout in een 3-jarige rotatiecyclus bij levering aan de handel/centrale onder minimale, gemiddelde en 

maximale biomassaprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van kosten/inkomsten die over de 

levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Biomassaprijs   

  Biomassaproductie  €20/ton  €33,75/ton €50/ton 

NCW 2,2 ton/ha/jaar -8875 -8467 -7985 

 

13,38 ton/ha/jaar -6494 -4013 -1082 

 

26,17 ton/ha/jaar -3679 1173 6906 

EJW 2,2 ton/ha/jaar -632,58 -603,51 -569,15 

 

13,38 ton/ha/jaar -462,88 -286,07 -77,12 

  26,17 ton/ha/jaar -262,23 83,59 492,28 

Invloed van de rotatielengte 

Zoals eerder aangegeven in de literatuur zijn meerdere rotatiecycli van toepassing in de 

praktijk. Meestal variëren deze van 2 tot 5 jaar (Dillen et al., 2011). Voor populier zou een 

rotatielengte van 4 jaar aangeraden worden (Ceulemans & Deraedt, 1999). Om deze reden 

werd een vergelijking gemaakt tussen een 3-jarige rotatiecyclus (zoals aangenomen in het 

basisscenario) en een 4-jarige rotatiecyclus. Bij de 3-jarige rotatiecyclus wordt uitgegaan van 

een levensduur van 21 jaar en bij de 4-jarige rotatiecyclus van een levensduur van 20 jaar. 

Aangezien de levensduur verschillend is kunnen beide systemen best vergeleken worden door 

middel van de equivalente jaarlijkse waarde die een vergelijking van de rendabiliteit op 

jaarbasis weergeeft. 

Omdat een 4-jarige rotatiecyclus zorgt voor minder frequente beheer- en oogstkosten kan 

verwacht worden dat de equivalente jaarlijkse waarde bij verkoop van de biomassa aan het 

terrein hoger zal liggen dan bij een 3-jarige rotatiecyclus. Deze stelling wordt bevestigd door 

de bekomen resultaten. Bij een gemiddelde biomassaproductie (13,38 ton/ha/jaar) en 

biomassaprijs (€22,5/ton) werd bij een 3-jarige rotatiecyclus een negatieve equivalente 

jaarlijkse waarde bekomen van -€340,36/ha/jaar ten opzichte van een negatieve equivalente 

jaarlijkse waarde van -€208,23/ha/jaar bij een 4-jarige rotatiecyclus. Bij een maximale 

biomassaproductie (26,6 ton/ha/jaar) en biomassaprijs (€30/ton) kan een winst gerealiseerd 

worden van €124/ha/jaar bij een 3-jarige rotatiecyclus ten opzichte van een winst van 

€233,47/ha/jaar bij een 4-jarige rotatiecyclus. Het lijkt dus raadzaam om in de praktijk langere 

rotatiecycli aan te houden. Een mogelijk nadeel hierbij is wel dat de eigenaar van de plantage 
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minder frequent (maar hogere) inkomsten kan genereren. Er zou kunnen gekozen worden om 

elk jaar een bepaald perceel te oogsten, maar door de hoge transportkost van de oogstmachine 

(€400 per oogst) lijkt het aangewezen om zoveel mogelijk hectaren per keer te oogsten om 

deze transportkost te drukken. 

Tabel 19: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

korte-omloophout in een 4-jarige rotatiecyclus bij verkoop aan het terrein onder minimale, gemiddelde en maximale 

biomassaprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van kosten/inkomsten die over de levensduur van 

de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Biomassaprijs    

  Biomassaproductie  €10/ton €22,5/ton €30/ton 

NCW 2,2 ton/ha/jaar -6494 -6141 -5930 

 

13,38 ton/ha/jaar -5062 -2921 -1637 

  26,17 ton/ha/jaar -3425 763 3275 

EJW 2,2 ton/ha/jaar -462,86 -437,76 -422,71 

 

13,38 ton/ha/jaar -360,84 -208,23 -116,66 

  26,17 ton/ha/jaar -244,13 54,37 233,47 

Wordt deze vergelijking gemaakt voor levering van de biomassa aan de handel of aan de 

biomassacentrale dan blijkt ook hier de 4-jarige cyclus voordeliger te zijn. Bij gemiddelde 

biomassaproductie (13,38 ton/ha/jaar) en biomassaprijs (€33,75/ton) werd een verlies 

bekomen van -€286,07/ha/jaar bij een 3-jarige rotatiecyclus en een verlies van -

€138,17/ha/jaar bij een 4-jarige rotatiecyclus. Bij een maximale biomassaproductie (26,6 

ton/ha/jaar) en biomassaprijs (€50/ton) kan een winst gerealiseerd worden van €492/ha/jaar 

bij een 3-jarige rotatiecyclus ten opzichte van een winst van €579,41/ha/jaar bij een 4-jarige 

rotatiecyclus. 

Tabel 20: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

korte-omloophout in een 4-jarige rotatiecyclus bij levering aan de handel/centrale onder minimale, gemiddelde en 

maximale biomassaprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van kosten/inkomsten die over de 

levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Biomassaprijs    

  Biomassaproductie  €20/ton €33,75/ton €50/ton 

NCW 2,2 ton/ha/jaar -6705 -6317 -5860 

 

13,38 ton/ha/jaar -4294 -1938 845 

 

26,17 ton/ha/jaar -1922 2685 8129 

EJW 2,2 ton/ha/jaar -477,91 -450,3 -417,68 

 

13,38 ton/ha/jaar -306,05 -138,17 60,23 

  26,17 ton/ha/jaar -136,99 191,36 579,41 

Invloed van bemesting 

Zoals eerder aangehaald in 1.1 (Productie korte-omloophout – Bemesting) lijkt het 

aangewezen om de teelt van korte-omloophout extensief te houden. Een aanvullende 
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bemesting na oogst kan wel nodig zijn om het nutriëntengehalte op peil te houden. Om deze 

reden werd berekend wat de invloed is van een aanvullende bemesting op de rendabiliteit van 

de plantage. Bemesting van 300 kg N/ha na oogst (jaar 3,6,9,12,15,18), met uitzondering van 

de laatste oogst leidt tot een extra kost van €1350/ha over de levensduur van de plantage 

(gemiddeld €225/ha bij uitbesteding) (El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Dit zorgt voor een 

stijging van de genivelleerde kosten van ongeveer 10,63%.  

Bij gemiddelde biomassaproductie (13,38 ton/ha/jaar) en verkoopprijs (€22,5/ton) wordt bij 

een 3-jaarlijkse bemesting en verkoop aan het terrein een negatieve netto contante waarde 

bekomen van    -€5715/ha of -€407,35/ha/jaar (ten opzichte van -€4775/ha of -€340,36/ha/jaar 

zonder bemesting). Bij maximale biomassaproductie (26,17 ton/ha/jaar) en verkoopprijs 

(€30/ton) wordt een winst geboekt van €811/ha of €57,84/ha/jaar (ten opzichte van €1751/ha 

of €124,83/ha/jaar zonder bemesting). Hierbij werd geen rekening gehouden met de invloed 

van de bemesting op de biomassaproductie, aangezien hier geen goede gegevens van 

beschikbaar zijn.  

Om onnodige kosten te besparen valt het aan te raden om voor het uitvoeren van een 

aanvullende bemesting eerst bodemstalen van het perceel te nemen. Op deze manier kan 

berekend worden of bemesting nodig is en hoeveel mest er toegediend moet worden.  

 

Figuur 17: Genivelleerde kost GK (in €/ton) bij de teelt van korte-omloophout in een 3-jarige rotatiecyclus bij verkoop 

aan terrein, zonder bemesting of met bemesting om de 3 jaar. De GK geeft de break-even kostprijs van de biomassa 

weer. 

2.2 Kosten en baten hoogstam populieren 

Basisscenario hoogstam populieren – verkoop aan terrein  

In het basisscenario van hoogstam populierenteelt wordt uitgegaan van verkoop aan de rand 

van het terrein en van velling met motorzaag. Er wordt uitgegaan van 1 rotatie van 21 jaar. 

Verder wordt ervan uitgegaan dat de bomen tijdens de teelt gesnoeid worden. Volgens Cyril 
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26,17 ton/ha/jaar 25,04 27,7 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 

G
K

 (
€

/t
o

n
) 

Genivelleerde kosten KOH 



 

57 

 

Carton van Woodenergy bvba (persoonlijke communicatie) zou de gemiddelde rondhoutprijs 

in dit geval ongeveer €40/m³ bedragen. Minimale of maximale rondhoutprijzen werden voor 

verkoop aan het terrein niet gevonden waardoor deze prijs in de bespreking als constant 

beschouwd wordt. Voor het versnipperde tak- en tophout werd eenzelfde prijs aangenomen als 

voor de houtsnippers afkomstig van korte-omloophout. De verkoopprijs voor het tak- en 

tophout varieert dan tussen €10/ton en €30/ton met een gemiddelde van €22,5/ton (Jansen & 

boosten, 2013; El Kasmioui & Ceulemans, 2013;  Online rekenblad korteomloophout, z.j.; 

Oldenburger & Boosten, 2013). Deze prijs werd ook aangenomen bij versnipperen van de 

volledige boom. 

De houtproductie van de volledige boom bedraagt in Vlaanderen in de praktijk 292,46 m³/ha 

tot 420,60 m³/ha na een rotatie van 21 jaar, met een gemiddelde van 359,64 m³/ha (zie x.1.2). 

Dit komt overeen met 13,93 m³/ha/jaar (10,98 m³/ha/jaar rondhout + 2,95 m³/ha/jaar tak- en 

tophout) tot 20,03 m³/ha/jaar (15,87 m³/ha/jaar rondhout + 4,16 m³/ha/jaar tak- en tophout), 

met een gemiddelde van 17,13 m³/ha/jaar (13,54 m³/ha/jaar rondhout + 3,58 m³/ha/jaar tak- en 

tophout).  

Verkoop van rondhout en tak- en tophout levert bij gemiddelde houtproductie (13,54 

m³/ha/jaar rondhout + 3,58 m³/ha/jaar tak- en tophout) en gemiddelde verkoopprijs (€40/m³ 

rondhout + €22,5/ton tak- en tophout) een zeer beperkte winst op van €100,24/ha of 

€7,15/ha/jaar. Een minimale houtproductie (10,98 m³/ha/jaar rondhout + 2,95 m³/ha/jaar tak- 

en tophout) en verkoopprijs (€40/m³ rondhout + €10/ton tak- en tophout) zorgt voor een 

negatieve netto contante waarde van -€1003,51/ha of -€71,53/ha/jaar. Indien een maximale 

houtproductie (15,87 m³/ha/jaar rondhout + 4,16 m³/ha/jaar tak- en tophout) gerealiseerd kan 

worden in combinatie met een maximale verkoopprijs (€40/m³ rondhout + €30/ton tak- en 

tophout) dan kan een winst bekomen worden van €1081,4/ha of €77,08/ha/jaar. 

Tabel 21: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

hoogstam populieren in een rotatie van 21 jaar bij  verkoop van rondhout en tak- en tophout aan het terrein onder 

minimale, gemiddelde en maximale biomassaproductie en verkoopprijs voor houtsnippers. NCW toont  de huidige 

waarde van kosten/inkomsten die over de levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een 

vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Verkoopprijs versnipperd tak- en tophout  

  Houtproductie  €10/ton €22,5/ton €30/ton 

NCW 13,93 ton/ha/jaar -1003,51 -664,12 -460,49 

 

17,13 ton/ha/jaar -312,37 100,24 347,81 

  20,03 ton/ha/jaar 315,02 794,01 1081,4 

EJW 13,93 ton/ha/jaar -71,53 -47,34 -32,82 

 

17,13 ton/ha/jaar -22,27 7,15 24,79 

  20,03 ton/ha/jaar 22,45 56,6 77,08 

Aangezien de eerste 5 jaar na aanplant een subsidie verkregen kan worden kan de landbouwer 

in deze periode een (beperkte) winst realiseren. Eens deze subsidie wegvalt wordt de netto 

http://www.korteomloophout.be/
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contante waarde negatief door kosten van snoei en pacht. Pas op het einde van de rotatie 

wordt de geaccumuleerde netto contante waarde positief. 

 

Figuur 18: Overzicht van de netto contante waarde NCW (in €/ha) en geaccumuleerde netto contante waarde NCW 

(€/ha) in over een volledige teeltcyclus bij verkoop van biomassa en rondhout aan terrein en gemiddelde 

houtproductie en biomassaverkoopprijs. 

Bij een gemiddelde houtproductie en een rotatielengte van 21 jaar vormt de pacht van land de 

grootste kost. De pacht is verantwoordelijk voor €5250/ha (35,05% van de totale kost). De 

tweede grootste kost wordt gevormd tijdens de oogst en bedraagt €3739,27/ha (24,97% van de 

totale kost). Deze kost kan opgesplitst worden in €2938,18/ha voor de effectieve oogst en 

€801,09/ha voor het versnipperen van het tak- en tophout. De snoei draagt bij met €2028/ha 

(13,54% van de totale kost) en de vestigingskosten (ploegen, eggen, planten, 

boombescherming) met €1523,57/ha (10,17% van de totale kost). Overige kosten zijn het 

verwijderen van de stompen dat €2000/ha (13,36% van de totale kost) bedraagt en de 

overheadkosten die €436,23/ha (2,91% van de totale kost) bedragen. 

 

Figuur 18: Kosten (in €/ha) die gemaakt worden bij de teelt van hoogstam populieren over een rotatiecyclus van 21 

jaar en bij gemiddelde biomassaproductie. 
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Indien gekozen wordt om de boom volledig te versnipperen kan de snoei van de bomen 

tijdens de teelt achterwege gelaten worden. Een recht gesnoeide stam levert hier namelijk 

geen meerwaarde op. Bij gemiddelde productie (17,13 ton/ha/jaar) en verkoopprijs 

(€22,5/ton) wordt bij volledige versnippering en verkoop aan het terrein een verlies geboekt 

van -€1449,54/ha of -€103,32/ha/jaar. 

Er kan enkel een zeer beperkte winst gerealiseerd worden bij maximale biomassaprijs in 

combinatie met een maximale biomassaproductie. De winst bedraagt dan €81,49/ha of 

€5,81/ha/jaar. Deze winst is veel lager dan bij verkoop van rondhout en versnipperd tak- en 

tophout ondanks de lagere genivelleerde kost door het wegvallen van de snoeikosten. Dit 

komt door de lagere verkoopprijs van houtsnippers in vergelijking met rondhout. Indien 

biomassa- en rondhoutprijs gelijk zouden zijn zou een volledige versnippering dus wel 

voordeliger zijn.  

Tabel 22: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

hoogstam populieren in een rotatie van 21 jaar bij  verkoop van volledig versnipperde bomen aan de rand van het 

terrein onder minimale, gemiddelde en maximale verkoopprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde 

van kosten/inkomsten die over de levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking 

van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Verkoopprijs volledig versnipperde boom 

  Houtproductie  €10/ton €22,5/ton €30/ton 

NCW 13,93 ton/ha/jaar -3215,48 -1611,21 -648,65 

 

17,13 ton/ha/jaar -3422,31 -1449,54 -265,87 

  20,03 ton/ha/jaar -3609,98 -1302,81 81,49 

EJW 13,93 ton/ha/jaar -229,2 -114,85 -46,24 

 

17,13 ton/ha/jaar -243,94 -103,32 -18,95 

  20,03 ton/ha/jaar -257,32 -92,86 5,81 

 

 

Figuur 20: Genivelleerde kost GK (in €/ton) bij de teelt van hoogstam populieren na een rotatie van 21 jaar bij 

verkoop aan terrein, bij levering aan de centrale en bij verkoop op stam. De GK geeft de break-even kostprijs van het 

hout weer. 
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Bij de teelt van hoogstam populieren kan ervoor gekozen worden om de grond na 1 rotatie 

terug om te zetten in landbouwgrond. In dit geval dient er een ontstronking te gebeuren wat 

een kost van €2000/ha met zich meebrengt. Wordt deze dan voor minstens 5 jaar gebruikt als 

landbouwgrond dan kan de eigenaar bij heraanleg van een populierenplantage opnieuw 

rekenen op de subsidies voor bebossing van landbouwgrond die over 5 jaar samen €4084 

opleveren. Wordt direct aan een volgende rotatie met populieren begonnen dan valt de kost 

voor ontstronking weg maar kan ook niet meer gerekend worden op enige subsidie. Vanuit dit 

oogpunt lijkt het dus interessanter om na 1 rotatie (tijdelijk) terug om te schakelen naar 

gewone landbouwgrond. 

Invloed van levering aan handel/biomassacentrale 

Transport van rondhout en versnipperd tak- en tophout zorgen samen voor een stijging van de 

genivelleerde kosten van ongeveer 24% bij minimale productie (13,93 m³/ha/jaar), 28% bij 

gemiddelde productie (17,13 m³/ha/jaar) en 32% bij maximale productie (20,03 m³/ha/jaar). 

De gemiddelde rondhoutprijs bij levering bedraagt ongeveer €68/ton. Dit zorgt ervoor dat ook 

bij een minimale biomassaprijs (€20/ton) nog winst gemaakt kan worden. Minimale of 

maximale rondhoutprijzen werden voor verkoop aan het terrein niet gevonden waardoor deze 

prijs in de bespreking als constant beschouwd wordt. 

 

Voor het versnipperde tak- en tophout werd eenzelfde prijs aangenomen als voor de 

houtsnippers afkomstig van korte-omloophout. De verkoopprijs voor het tak- en tophout 

varieert dan tussen €20 en €50/ton met een gemiddelde van €33,75/ton (Jansen & boosten, 

2013; Harm, 2008). Deze prijs werd ook aangenomen bij versnipperen van de volledige 

boom. 

Bij levering aan de handel/centrale werd winst bekomen bij zowel minimale, gemiddelde en 

maximale houtproductie en verkoopprijs. De winst varieert van €830,97/ha bij minimale 

houtproductie (13,93 m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€68/ton rondhout en €20/ton tak- en 

tophout) tot €4038,17/ha bij maximale houtproductie (20,03 m³/ha/jaar) en verkoopprijs 

(€68/ton rondhout en €50/ton tak- en tophout). Bij gemiddelde productie (17,13 m³/ha/jaar) en 

verkoopprijs (€68/ton rondhout en €33,75/ton tak- en tophout) wordt een winst gerealiseerd 

van €2366,45/ha of €168,68/ha/jaar. 
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Tabel 23: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

hoogstam populieren in een rotatie van 21 jaar bij  levering van rondhout en versnipperd tak- en tophout aan de 

handel/centrale onder minimale, gemiddelde en maximale verkoopprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige 

waarde van kosten/inkomsten die over de levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een 

vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis.  

    Verkoopprijs versnipperd tak- en tophout  

  Houtproductie  €20/ton €33,75/ton €50/ton 

NCW 13,93 ton/ha/jaar 830,97 1204,29 1645,49 

 

17,13 ton/ha/jaar 1912,58 2366,45 2902,85 

  20,03 ton/ha/jaar 2888,6 3415,48 4038,17 

EJW 13,93 ton/ha/jaar 59,23 85,84 117,29 

 

17,13 ton/ha/jaar 136,33 168,68 206,92 

  20,03 ton/ha/jaar 205,9 243,46 287,84 

Transport van volledig versnipperde bomen zorgt voor een stijging van de genivelleerde 

kosten van ongeveer 20% bij minimale productie (13,93 m³/ha/jaar), 17% bij gemiddelde 

productie (17,13 m³/ha/jaar) en 18% bij maximale productie (20,03 m³/ha/jaar). Transport van 

de houtsnippers is goedkoper dan transport van rondhout. Transport van rondhout gaat 

namelijk gepaard met langere laad- en lostijden en de laadcapaciteit is minder groot waardoor 

meerdere keren rondgereden dient te worden.  

Er zou verwacht kunnen worden dat door het goedkopere transport meer winst behaald kan 

worden bij levering van volledige versnipperde bomen dan bij levering van rondhout en 

versnipperd tak- en tophout. Uit de berekeningen bleek dit echter niet het geval te zijn. Bij 

gemiddelde houtproductie (17,13 m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€33,75/ton) wordt een 

negatieve netto contante waarde bekomen van -€540,80/ha of -€38,55/ha/jaar. Enkel bij een 

maximale verkoopprijs (€50/ton) kan in dit geval winst geboekt worden. Deze winst varieert 

van €1038,26 bij minimale houtproductie (13,93 m³/ha/jaar) tot €2782,32/ha bij maximale 

houtproductie (20,03 m³/ha/jaar).  

Tabel 24: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

hoogstam populieren in een rotatie van 21 jaar bij  levering van volledig versnipperde bomen aan de handel/centrale 

onder minimale, gemiddelde en maximale verkoopprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van 

kosten/inkomsten die over de levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van 

kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Verkoopprijs volledig versnipperde boom 

  Houtproductie €20/ton €33,75/ton €50/ton 

NCW 13,93 ton/ha/jaar -2811,85 -1047,22 1038,26 

 

17,13 ton/ha/jaar -2710,79 -540,80 2023,74 

  20,03 ton/ha/jaar -2754,71 -216,93 2782,32 

EJW 13,93 ton/ha/jaar -200,43 -74,65 74,01 

 

17,13 ton/ha/jaar -193,23 -38,55 144,25 

  20,03 ton/ha/jaar -196,36 -15,46 198,32 
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Invloed van verkoop op stam  

In de vorige scenario’s werd ervan uitgegaan dat de eigenaar de oogst zelf laat uitvoeren. In 

Vlaanderen wordt hout echter vaker verkocht op stam (Meiresonne, 2006, Minaraad, 2014). 

De oogstkosten worden dan door de houtopkoper betaald. Bij verkoop op stam variëren de 

prijzen naargelang de omtrekklasse (cm) en de houtkwaliteit. In de praktijk bevinden 

populieren in Vlaanderen zich na een rotatie van 21 jaar in de omtrekklasse 120-149 cm (zie 

1.2 Productie hoogstam populier). De kwaliteit van het hout wordt vooral bepaald door de 

snoei. Goed gesnoeide rechte stammen leveren het meeste op (Meiresonne, 2006). Het 

prijsverschil is echter niet zo groot: €25/ton tot €30/ton voor gesnoeid hout en €20/ton tot 

€30/ton voor niet gesnoeid hout (FNEF, 2014). Dit terwijl de snoei toch redelijke kosten met 

zich meebrengt. Dit leidt ertoe dat meer winst gerealiseerd kan worden indien de snoei 

achterwege gelaten wordt bij verkoop op stam. Bij gemiddelde houtproductie (17,13 

m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€27,5/ton) wordt €395,45/ha of €28,19/ha/jaar winst bekomen 

indien gesnoeid wordt. Bij minimale houtproductie (13,93 m³/ha/jaar) en verkoopprijs 

(€25/ton) wordt een verlies geboekt van -€736,13/ha of -€52,47/ha/jaar. Bij maximale 

houtproductie (20,03 m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€30/ton) kan een winst gerealiseerd worden 

van €1592,54/ha of €113,52/ha/jaar. 

Tabel 25: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

hoogstam populieren in een rotatie van 21 jaar bij  verkoop op stam (gesnoeid) onder minimale, gemiddelde en 

maximale verkoopprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van kosten/inkomsten die over de 

levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Prijs bij verkoop op stam (gesnoeid)  

  Houtproductie  €25/ton €27,5/ton €30/ton 

NCW 13,93 ton/ha/jaar -736,13 -415,28 -94,42 

 

17,13 ton/ha/jaar 0,89 395,45 790 

  20,03 ton/ha/jaar 669,67 1131,11 1592,54 

EJW 13,93 ton/ha/jaar -52,47 -29,6 -6,73 

 

17,13 ton/ha/jaar -0,03 28,19 56,31 

  20,03 ton/ha/jaar 47,73 80,63 113,52 

Bij gemiddelde houtproductie (17,13 m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€25/ton) wordt €1635,31/ha 

of €116,56/ha/jaar winst bekomen indien gesnoeid wordt. Bij minimale houtproductie (13,93 

m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€20/ton) wordt een winst geboekt van €256,58/ha of 

18,29/ha/jaar. Bij maximale houtproductie (20,03 m³/ha/jaar) en verkoopprijs (€30/ton) kan 

een winst gerealiseerd worden van €3226,96/ha of €230,02/ha/jaar. 
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Tabel 26: Netto contante waarde NCW (in €/ha) en equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij de teelt van 

hoogstam populieren in een rotatie van 21 jaar bij  verkoop op stam (niet gesnoeid) onder minimale, gemiddelde en 

maximale verkoopprijs en biomassaproductie. NCW toon  de huidige waarde van kosten/inkomsten die over de 

levensduur van de investering gemaakt worden , EJW zorgt voor een vergelijking van kosten/inkomsten op jaarbasis. 

    Prijs bij verkoop op stam (niet gesnoeid) 

  Houtproductie  €20/ton €25/ton €30/ton 

NCW 13,93 ton/ha/jaar 256,58 898,29 1539,99 

 

17,13 ton/ha/jaar 846,2 1635,31 2424,42 

  20,03 ton/ha/jaar 1381,22 2304,09 3226,96 

EJW 13,93 ton/ha/jaar 18,29 64,03 109,77 

 

17,13 ton/ha/jaar 60,32 116,56 172,81 

  20,03 ton/ha/jaar 98,45 164,24 230,02 

2.3 Vergelijking rendabiliteit teelt korte-omloophout en hoogstam populieren 

Indien uitgegaan wordt van een gemiddelde productie en gemiddelde verkoopprijs dan kan bij 

de teelt van korte-omloophout geen winst gemaakt worden. Bij de teelt van hoogstam 

populieren is dit wel mogelijk, maar enkel bij verkoop van rondhout en versnipperd tak- en 

tophout of bij verkoop op stam. Levering van rondhout en versnipperd tak- en tophout leidde 

tot de grootste winst met €168,68/ha/jaar, gevolgd door verkoop op stam (niet gesnoeid) met 

€116,56/ha/jaar, verkoop op stam (gesnoeid) met €28,19/ha/jaar en verkoop van rondhout en 

versnipperd tak- en tophout aan het terrein met €7,15/ha/jaar. Verkoop van biomassa aan de 

energiesector lijkt voorlopig nog niet rendabel te zijn voor zowel korte-omloophout als voor 

volledig versnipperde bomen. Bij de teelt van hoogstam populieren valt het dus aan te raden 

om ervoor te kiezen het hout als grondstof te verkopen en niet als energiebron. 

 

Figuur 19: De equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij gemiddelde productie en gemiddelde verkoopprijs 

per scenario: A. KOH verkoop aan terrein (3j); B. KOH levering aan centrale (3j); C. KOH verkoop aan terrein (4j); 

D. KOH levering aan centrale (4j); E. verkoop rondhout en tak/tophout aan terrein; F. verkoop volledig versnipperde 

boom aan terrein; G. levering rondhout en tak/tophout aan centrale; H. levering volledig versnipperde boom aan 

centrale; I. verkoop op stam (gesnoeid);  J. verkoop op stam (niet gesnoeid). 
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eigen machinepark ter beschikking heeft, valt er op te merken dat de rendabiliteit voor andere 

investeerders lager zal liggen. Als alle werken in uitbesteding gebeuren zullen de kosten veel 

hoger oplopen. Vooral de teelt van korte-omloophout zou hier invloed van ondervinden. In 

deze studie werd ervan uitgegaan dat bij beide teelten geploegd en geëgd werd bij 

terreinvoorbereiding. Bij de teelt van korte-omloophout werden ook planten, wieden, sproeien 

en verzamelen van de chips met eigen machines uitgevoerd. 

Zowel de biomassaproductie als de verkoopprijs van de biomassa vertonen een grote invloed 

op de rendabiliteit van beide teelten. De invloed van de biomassaproductie blijkt groter te zijn 

voor de teelt van korte-omloophout dan voor hoogstam populieren. De productiegegevens in 

de praktijk in Vlaanderen die verzameld werden vertoonden een veel grotere variatie dan de 

gegevens die voor hoogstam populieren verzameld werden. Deze grotere variatie is wellicht 

het gevolg van de vele  parameters die invloed uitgeoefend hebben op de teelt van korte-

omloophout. Zo waren er verschillen in beheer (onkruidbestrijding, bemesting, irrigatie), 

bodem, rotatielengte, plantdichtheid etc. Dit terwijl de hoogstam populieren allen met 

eenzelfde dichtheid aangeplant werden en er minder verschillen in beheer werden toegepast.  

 

Figuur 20: Overzicht van de invloed van biomassaproductie op de equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) 

per scenario: A. KOH verkoop aan terrein (3j); B. KOH levering aan centrale (3j); C. KOH verkoop aan terrein (4j); 

D. KOH levering aan centrale (4j); E. verkoop rondhout en tak/tophout aan terrein; F. verkoop volledig versnipperde 

boom aan terrein; G. levering rondhout en tak/tophout aan centrale; H. levering volledig versnipperde boom aan 

centrale; I. verkoop op stam (gesnoeid);  J. verkoop op stam (niet gesnoeid). 
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Figuur 21: Overzicht van de invloed van de verkoopprijs op de equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) per 

scenario: A. KOH verkoop aan terrein (3j); B. KOH levering aan centrale (3j); C. KOH verkoop aan terrein (4j); D. 

KOH levering aan centrale (4j); E. verkoop rondhout en tak/tophout aan terrein; F. verkoop volledig versnipperde 

boom aan terrein; G. levering rondhout en tak/tophout aan centrale; H. levering volledig versnipperde boom aan 

centrale; I. verkoop op stam (gesnoeid);  J. verkoop op stam (niet gesnoeid). 

Om de teelt van korte-omloophout rendabel te maken is het opdrijven van enkel de productie, 

of enkel de verkoopprijs, niet voldoende. Productie en verkoopprijs dienen beide samen 

gemaximaliseerd te worden. De winst die in dit geval bij levering van korte-omloophout 

gemaakt kan worden overtreft in grote mate de winst die in de andere scenario’s gemaakt 

wordt. Bij levering van korte-omloophout in een 4-jarig rotatiesysteem kan tot 

€579,41/ha/jaar bekomen worden en in een 3-jarig systeem tot €492,28/jaar. Deze gegevens 

tonen aan dat, onder bovenvermelde voorwaarden, goede resultaten met de teelt van korte-

omloophout in de toekomst haalbaar zijn. Onderzoek dient zich toe te spitsen op een 

optimalisatie van de teelt. Dit dient in combinatie te gebeuren met het uitbouwen van een 

stabiele biomassamarkt die investeerders voldoende hoge prijzen kan garanderen. Verder zou 

het beschikbaar maken van gespecialiseerde oogstmachines in de omgeving ervoor zorgen dat 

de kosten van de teelt gedrukt kunnen worden. Zolang deze factoren niet bereikt worden blijft 

de teelt van hoogstam populieren de beste optie. Indien toch voor de teelt van korte-

omloophout gekozen wordt, zou het eigen gebruik van de biomassa het meeste kansen bieden 

(El Kasmioui & Ceulemans, 2013). Hierbij dient wel aangehaald te worden dat in deze studie 

gewerkt werd met een constante rondhoutprijs. Als de verkoopprijs voor houtsnippers zou 

stijgen is het aannemelijk dat ook de rondhoutprijzen zullen stijgen. Indien de berekening 

gemaakt wordt met een maximale rondhoutprijs dan zal het verschil tussen de netto 

equivalente jaarlijkse waarde bij maximale productie en verkoopprijs waarschijnlijk 

beduidend lager zijn. 
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Figuur 22: De equivalente jaarlijkse waarde EJW (in €/ha/jaar) bij maximale productie en maximale verkoopprijs per 

scenario: A. KOH verkoop aan terrein (3j); B. KOH levering aan centrale (3j); C. KOH verkoop aan terrein (4j); D. 

KOH levering aan centrale (4j); E. verkoop rondhout en tak/tophout aan terrein; F. verkoop volledig versnipperde 

boom aan terrein; G. levering rondhout en tak/tophout aan centrale; H. levering volledig versnipperde boom aan 

centrale; I. verkoop op stam (gesnoeid);  J. verkoop op stam (niet gesnoeid). 
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Conclusie 

In dit onderzoek werden twee teeltsystemen voor de productie van houtige biomassa met 

elkaar vergeleken: de teelt van hoogstam populieren en de teelt van korte-omloophout. Beide 

teeltsystemen werden vergeleken op basis van biomassaproductie (aantal ton vers 

gewicht/ha/jaar) en op basis van de rendabiliteit. Er kan besloten worden dat de teelt van 

hoogstam populieren op dit moment te prefereren valt boven de teelt van korte-omloophout, 

aangezien deze het meeste zekerheid biedt op een goede biomassaopbrengst en in gemiddelde 

omstandigheden het meest rendabel is.  

Productiegegevens uit de praktijk voor korte-omloophout in Vlaanderen per plantage 

varieerden van 2,2 ton/ha/jaar tot 26,17 ton/ha/jaar, met een gemiddelde van 13,38 ton/ha/jaar. 

Voor hoogstam populierenteelt varieerden de productiegegevens van 13,93 ton/ha/jaar tot 

20,03 ton/ha/jaar, met een gemiddelde van 17,13 ton/ha/jaar. 

De teelt van korte-omloophout was niet rendabel bij een gemiddelde productie en gemiddelde 

verkoopprijs. De teelt van hoogstam populieren was onder deze omstandigheden wel 

rendabel, maar enkel bij verkoop van rondhout en versnipperd tak- en tophout of bij verkoop 

op stam. Het valt aan te raden om te blijven produceren voor de houtverwerkende industrie en 

dus rondhout apart te oogsten. Volledig versnipperen van de bomen voor verkoop aan de 

energiemarkt blijkt voorlopig nog geen rendabele optie te zijn. 

Het lijkt nog verantwoord om blijvend aandacht te gegeven aan de teelt van korte-

omloophout. Uit de resultaten blijkt dat deze teelt het in een best case scenario met maximale 

biomassaopbrengst en maximale biomassaprijzen beter doet dan de teelt van hoogstam 

populieren onder dezelfde omstandigheden. De teelt biedt goede toekomstperspectieven op 

voorwaarde dat een verdere optimalisering van de opbrengst mogelijk is en er zekerheid is op 

hogere biomassaprijzen. Verder is het ook belangrijk dat er gespecialiseerde oogstmachines in 

de omgeving beschikbaar zijn.  
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Bijlage 

Tabel 27: Overzicht van de landbouwstreek, plaats, type kloon, aantal gemeten bomen en meetleeftijd (in jaar) van de 

hoogstam populieren die gebruikt werden in deze studie. 

Landbouwstreek  Plaats Kloon Aantal bomen Meetleeftijd (jaar) 

Zandstreek Deinze Grimminge 16 15 

Zandstreek Rotselaar Muur 20 8, 9, 10 

Zandstreek Rotselaar Oudenberg 16 8, 9, 10 

Zandstreek Rotselaar Vesten 12 8, 9, 10 

Zandleemstreek Houwaart, Tielt-Winge Muur 21 7, 8, 9 

Zandleemstreek Houwaart, Tielt-Winge Oudenberg 29 7, 8, 9 

Zandleemstreek Houwaart, Tielt-Winge Vesten 41 7, 8, 9 

Zandleemstreek Houwaart, Tielt-Winge Skado 12 7, 8, 9 

Zandleemstreek Houwaart, Tielt-Winge Koster 12 7, 8, 9 

Zandleemstreek Zoutleeuw Vesten 62 6, 7, 8, 9 

Zandleemstreek Zoutleeuw Bakan 19 6, 7, 8, 9 

Zandleemstreek Zoutleeuw Skado 28 6, 7, 8, 9 

Zandleemstreek Zoutleeuw Koster 38 6, 7, 8, 9 

Zandleemstreek Overboelare, Geraardsbergen Oudenberg 27 5, 6, 7, 8 

Zandleemstreek Denderwindeke, Ninove Muur 12 3, 4, 5, 6 

Zandleemstreek Denderwindeke, Ninove Oudenberg 13 3, 4, 5, 6 

Zandleemstreek Denderwindeke, Ninove Vesten 15 3, 4, 5, 6 

Zandleemstreek Denderwindeke, Ninove Grimminge 59 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Zandleemstreek Denderwindeke, Ninove Bakan 12 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Zandleemstreek Denderwindeke, Ninove Bakan 13 3, 4, 5, 6, 7 

Zandleemstreek Wellen Bakan 15 7, 8, 9 

Zandleemstreek Wellen Skado 15 7, 8, 9 

Zandleemstreek Oosterzele Muur 14 2, 3 

Zandleemstreek Oosterzele Oudenberg 14 2, 3 

Zandleemstreek Oosterzele Vesten 13 2, 3 

Zandleemstreek Oosterzele Grimminge 29 2, 3, 4, 5 

Zandleemstreek Oosterzele Grimminge 46 2, 3 

Zandleemstreek Oosterzele Bakan 27 2, 3 

Zandleemstreek Oosterzele Skado 30 2, 3 

Leemstreek Bassily, Opzullik Grimminge 74 13, 14, 17, 18 

Leemstreek Vézon, Tournai Grimminge 12 7, 10 

 

 

 


