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Sinds de mens het vuur beheerst, wordt hout gebruikt als brandstof. In ontwikkelingslanden is het nog 

steeds de belangrijkste brandstof. In West-Europa daalde het gebruik van hout voor energie sterk in  

de naoorlogse periode. Hier is echter recent verandering in gekomen, wat wordt weerspiegeld in het  

actuele energiebeleid. Europa zet in op het realiseren van een energiemix met duidelijke doelstellingen 

op vlak van uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Hierbij wordt een belang- 

rijke rol toebedeeld aan het gebruik van biomassa als energiebron en meer in het bijzonder aan het  

gebruik van hout en houtafval als brandstof. 

Tussen 1990 en 2010 verdubbelde (+ 110%) de 

hoeveelheid energie gewonnen uit hout en hout-

afval. In 2010 waren hout en houtafval de belang-

rijkste bronnen voor hernieuwbare energie in de 

EU. Ze leverden in absolute termen de grootste 

bijdrage in de mix van hernieuwbare energiebron-

nen in het bruto binnenlandse energieverbruik van 

de EU-27. De redenen voor de belangrijke rol van 

hout en houtafval in de energetische transformatie 

in Europa zijn:

- De energetische transformatie van hout gebeurt 

in een gevestigde markt: zowel op vlak van leve-

ranciers van verbrandingstechnologieën, onder-

houd, handel, logistiek, enz.

- Hout kan in periodes van beperkte vraag opge-

slagen worden, waardoor seizoensgebonden 

productie mogelijk is.

- Deze brandstof kan, mits aangepaste omzet-

tingstechniek, op afroep energie produceren 

waardoor ze geschikt is om snel in te spelen  

op fluctuaties in het aanbod van elektriciteit  

door wind en zon.

- Hout kan hoogcalorische warmte opwekken, 

wat voor andere vormen van biomassa niet altijd 

mogelijk is.

- De lokale beschikbaarheid van hout in Europa 

draagt bij tot het realiseren van energetische 

onafhankelijkheid.

- De verhoging van het bewustzijn van de waarde  

van hout moedigt kleinere boseigenaars en 

landbouwers aan om hun bossen of houtkanten 

op actieve en duurzame wijze te beheren of zelf 

houtige biomassa te gaan telen, bijvoorbeeld 

door middel van korteomloophout.

- Hout heeft, indien duurzaam geproduceerd 

en efficiënt omgezet, een belangrijke positieve 

impact op de vermindering van broeikasgassen 

vergeleken met het gebruik van fossiele brand-

stoffen.

DEZE PUBLICATIE IS EEN HANDLEIDING VOOR DE GOEDE 

PRAKTIJKEN VAN HOUTVERBRANDING in kleinschalige 

(0-2MW) verbrandingsinstallaties en kadert in de 

Europese projecten ARBOR en TWECOM. Naast het 

wetgevend kader met betrekking tot houtverbran-

ding in Vlaanderen, worden ook richtlijnen gefor-

muleerd om: 

- De warmteproductie in kleinschalige hout- 

verbrandingsinstallaties efficiënter te maken.

- De impact van houtverbranding op de lucht- 

kwaliteit te beperken.

Inleiding
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Het ARBOR-project heeft 

als doel het ontwikkelen 

van regionale strategieën 

voor de optimalisatie van 

het energetisch potentieel 

van biomassa. Zo werd  

de vraag naar hout als 

brandstof voor bedrijfs- 

toepassing  in de provincie 

West-Vlaanderen gedetail-

leerd in kaart gebracht  

en werd het potentieel  

van korteomloophout in 

pilootprojecten uitgetest  

op landbouwgrond en  

onbenutte bedrijfsgronden 

in West-Vlaanderen.

http://arbornwe.eu/

Het TWECOM-project  

wil houtige biomassa  

afkomstig van landschaps-

beheer op duurzame wijze 

valoriseren voor energie-

productie en dit op een 

lokale schaal. 

http://www.twecom.eu/

DE HANDLEIDING IS GESCHIKT VOOR VOLGENDE DOELGROEPEN: 

1 Producenten van groene warmte door middel van hout- 

verbrandingsinstallaties met een thermisch ingangs- 

vermogen tot en met 2.000 kW. Uit de inventarisatie van  

milieuvergunningsplichtige houtverbrandingsinstallaties in  

de provincie West-Vlaanderen is gebleken dat 95% van deze 

installaties warmte opwekken met een gemiddeld nominaal 

thermisch ingangsvermogen van ongeveer 2.000 kW (of 2 MW).  

Dit is eveneens de bovenste grenswaarde voor kleinschalige 

installaties zoals gedefinieerd in de milieuwetgeving.

2 Exploitanten van kleinschalige verbrandingsinstallaties die 

een thermisch ingangsvermogen hebben van minder dan 

300 kW en die houtpellets, houtsnippers die niet onder het 

verbrandingsverbod vallen of onbehandeld houtafval verbran-

den (stukhoutbranders vallen buiten de doelgroep). Dergelijke 

installaties vindt men bij de huishoudens maar ook in kmo’s en 

bij land- en tuinbouwbedrijven. 

3 Bedrijven en kmo’s die interesse hebben om warmte op te 

wekken via houtverbranding in kleinschalige verbrandings-

installaties en die met kennis van zaken willen beslissen.
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Wetgeving rond  
houtverbranding1

6



1.1.  DEFINITIES

Deze handleiding focust zich op het opwekken van groene warmte door verbranding van hout in klein-

schalige branders voor niet-huishoudelijke toepassingen, dus voor kmo’s, landbouw en industrie.  

Voor dergelijke toepassing is de keuze van de brandstof eerder beperkt. Daarom zullen in deze brochure 

enkel het verbranden van houtsnippers, houtpellets en onbehandeld houtafval besproken worden.  

Ter verduidelijking wordt ook vermeld voor welke houtige stromen een verbrandingsverbod geldt.

Kleinschalige brander

Een kleinschalige brander wordt in deze brochure 

gedefinieerd als een brander waarvan het vermo-

gen beperkt is tot 2 MW. Indien het ingangsvermo-

gen groter is dan 2 MW, dan is een andere dan de 

hier beschreven wetgeving van toepassing.

Houtsnippers 

Dit is hout dat niet onder het verbrandingsverbod 

valt en dat versnipperd werd met specifieke stuk-

grootte. De houtsnippers moeten afkomstig zijn 

van houtige stromen die niet onder de regel voor 

afvalverbranding maar onder die voor verbranding 

van biomassa vallen, zijnde: 

- houtige stromen uit bosexploitatie en -onderhoud;

- houtige stromen afkomstig van het vellen van 

hoogstammige bomen in natuurgebieden,  

tuinen, parken, langs wegen en waterlopen en 

houtige stromen ten gevolge van het bouwrijp 

maken van percelen;

- korteomloophout en andere biomassa die met 

het oog op energieproductie wordt geteeld;

- natuurelementen onderworpen aan ecologisch 

hakhoutbeheer, uitgezonderd de snoeihoutfrac-

tie afkomstig van het onderhoud van houtkanten;

- houtige stromen die worden beheerd over-

eenkomstig een goedgekeurd beheersplan, dit 

kan zijn een bermbeheerplan, bosbeheerplan, 

natuurbeheerplan of landschapsbeheerplan. Op 

deze manier worden de ecologische functies 

verzoend met andere maatschappelijk relevante 

functies van landschapselementen (recreatie, 

productie, natuurbeleving, ...). Een beheersplan 

wordt door de beheerder van een landschap-

selement voorgelegd ter goedkeuring aan ANB 

en/of de VLM;

- snoeihout met een diameter groter dan 10 cm.

Houtpellets

Houtpellets bestaan uit natuurlijk hout en worden 

gefabriceerd door het samenpersen van schaafsel 

en zaagsel die als nevenproduct in de houtindus-

trie dagelijks in grote hoeveelheden overblijven. 

Een warmtepellet heeft strengere kwaliteitseisen 

dan een industriële pellet. Deze laatste is enkel 

geschikt om verbrand te worden in elektriciteits-

centrales. De kwalitatieve warmtepellet draagt het 

keurmerk ENplus.

Het verbruik van houtpellets voor warmte in België 

is ongeveer 150 kT/jaar. Deze pellets worden deels 

in België geproduceerd en deels vanuit Europa 

ingevoerd, voornamelijk uit Duitsland, Zweden, 

Oostenrijk, Polen en Litouwen. Het laatste jaar ziet 

men een groeiende interesse van de Noord-Ameri-

kaanse en Canadese industriële pelletproducenten 

in de Europese warmtemarkt.

Houtafval

In Vlaanderen wordt houtafval onderverdeeld in 

vier categorieën:

1. Onbehandeld niet-verontreinigd houtafval 

2. Niet-verontreinigd behandeld houtafval: dit is 

alle houtafval van hout dat behandeld werd met 

houtbeschermingsmiddelen, lijmen, … of hout 

dat samengevoegd werd met andere materialen 

zoals kunststoffen, waardoor het gehalogeneer-

de organische verbindingen of zware metalen 
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bevat in concentraties vermeld in de tabel onder 

Artikel 5.2.3bis.4.8. van VLAREM II en waar na 

bemonstering bewezen wordt dat het voldoet 

aan de samenstellingsvoorwaarden. Het ver-

branden van dit type houtafval wordt in deze 

brochure niet verder besproken. 

3. Verontreinigd behandeld houtafval: dit is behan-

deld houtafval dat niet voldoet aan de samen-

stellingsvoorwaarden zoals beschreven in Artikel 

5.2.3bis.4.8. van VLAREM II. Het verbranden van 

dit type houtafval wordt in deze brochure niet 

verder besproken.

Bovenstaande categorieën van houtafval worden 

als afval beschouwd, zodat de verbranding ervan 

moet voldoen aan de voorwaarden voor afvalver-

branding.

Groenafval

Groenafval is in de regel composteerbaar daarom 

geldt voor deze stromen een verbrandingsverbod. 

Onder het groenafval valt alle organisch materiaal 

dat vrijkomt bij beheer-en onderhoudswerken van 

tuinen, plantsoenen, parken en wegbermen (bij-

voorbeeld plantenresten, haagscheersel, bladeren, 

gazon- en wegbermmaaisel), en snoeihout met 

een diameter kleiner dan 10 cm. 

Hout voor energie  
of materiaal ?

Het cascadeprincipe is een leidend principe 

in de Vlaamse wetgeving.  

Het doel is om biomassa en biomassa- 

reststromen langer in de kringloop te  

houden om deze stromen zo duurzaam  

en efficiënt mogelijk te gebruiken.  

Omdat inzichten evolueren, moet er  

rekening mee gehouden worden dat de lijst 

van materialen dat onderworpen is aan een 

verbrandingsverbod een evolutief karakter 

heeft.
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1.2.  MILIEUVERGUNNINGSPLICHT 

Wanneer is houtverbranding milieuvergunnings- 

plichtig in Vlaanderen? Een stappenplan om de  

milieuvergunningsplicht na te gaan, is weergegeven 

in Figuur 1. De te volgen procedure hangt af van:

- Het geïnstalleerd of het nominaal thermisch  

ingangsvermogen van de brander.

- De toepassing van de warmte.

- De aard van de brandstof.

- De ligging van de installatie: volledig in indus-

triegebied of gedeeltelijk/geheel in een gebied 

ander dan industriegebied.

- De ligging van de installatie op grondgebied van 

één of twee gemeenten of provincies.

Voor meer inlichtingen kan je je wenden tot de  

milieudienst van jouw gemeentebestuur.

Voor installaties bij bedrijven in de provincie 

West-Vlaanderen kan je beroep doen op Westpunt 

via www.westpunt.be.

Directe verwarming, droging of een andere 
behandeling van voorwerpen of materialen.

Alle andere toepassingen (voorbeeld: ruimte-
verwarming, verwarmen van water, …) 

Onbehandeld houtafval 
met een watergehalte  
van maximaal 20%,  
met uitzondering van  
zaagsel, krullen,  
schaafsel, stof en spanen, 
voor de verwarming  
van woonverblijven  
en werkplaatsen

Milieuvergunning  
nodig vanaf  
thermisch  
ingangsvermogen 
≥ 300 kW.

Houtsnippers die niet 
onder het verbran- 
dingsverbod vallen

Houtpellets

Alle andere houtafval 
afkomstig van eigen  
productie of  
productie van derden

Altijd milieu- 
vergunning

Figuur 1: Beslissingsboom om te bepalen of de verbrandingsinstallatie al dan niet milieu-
vergunningsplichtig is

Waarvoor wordt de warmte gebruikt?

Welk materiaal of voorwerp? Brandstof?

Hout
Milieuvergunning  
nodig voor inrich- 
tingen vanaf 5 kW

Metaal

Kunststoffen

Voorwerpen  
bedekt met  
bedekkingsmiddelen

Milieuvergunning 
nodig voor oven met 
inhoud > 0,25 m3

of
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1.3. EMISSIES

Voor vergunningsplichtige installaties worden emissienormen opgelegd. Om na te gaan of aan deze 

emissienormen wordt voldaan, dienen periodiek emissiemetingen te worden uitgevoerd.  

Deze metingen gebeuren ter hoogte van de schoorsteen via een daartoe voorziene meetopening.

De schoorsteen

De rookgassen van vergunningsplichtige houtver-

brandingsinstallaties moeten op een gecontroleer-

de wijze worden uitgestoten via een schoorsteen. 

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de 

schoorsteen minstens één meter hoger dan de nok 

van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere 

gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, 

gelegen in een straal van 50 meter rond de schoor-

steen. In de milieuvergunning kan een specifieke 

minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd.

De schoorsteen moet worden uitgerust met meet- 

openingen, uitgevoerd overeenkomstig een code 

van goede praktijk, met het oog op de veilige en 

praktische uitvoering van de controlemetingen, 

met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief. 

Naleven van emissienormen

Om te bepalen welke emissienormen van toepas-

sing zijn, moet je kijken naar de soort brandstof die 

je verbrandt en naar het vermogen van je brander. 

Om na te gaan welk scenario voor jouw specifieke 

situatie van toepassing is, kun je de beslissings-

boom in Figuur 2 gebruiken.

Wij onderscheiden twee scenario’s:

Scenario A: 

Verbranding van houtafval afkomstig van eigen 

productie of productie van derden.  

De normen die voor dit scenario van toepassing 

zijn, zijn terug te vinden in VLAREM II Artikel 5.2.3 

bis 4.9, of in Tabel 1.

Scenario B: 

Verbranding van houtpellets en van houtsnippers 

die niet onder het verbrandingsverbod vallen.  

Bij uitzondering ook verbranding van onbehandeld 

houtafval met een vochtgehalte ≤ 20% indien  

gebruikt voor de verwarming van woonverblijven 

en werkplaatsen in centrale stookinstallaties met 

een vermogen < 300 kW (zie Figuur 3). Zaagsel, 

krullen, schaafsel, stof en spanen vallen nooit  

onder dit scenario.  

De normen die voor dit scenario van toepassing 

zijn, zijn terug te vinden in VLAREM II Artikel 5.43  

of in Tabel 2.

Aandacht voor de schouw

Indien je over een vergunningsplichtige 

brander beschikt, moet je erop toezien dat 

je schouw voorzien is van de correcte mee-

topeningen zodanig dat de emissiemetingen 

correct uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor 

vermijd je dat er achteraf aan de schouw 

geknutseld moet worden!
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Tabel 1: Emissiegrenswaarden voor scenario A

Type inrichting

Totaal nominaal 
thermisch ingangs- 
vermogen in MW

Emissiegrenswaarden in mg/Nm³

stof SO
2

NO
X

CO

Nieuwe installaties waarvoor de eerste 
vergunning tot exploitatie is verleend op 
of na 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2014

≥ 0 - 2 225 450 600 375

Nieuwe installaties waarvoor de eerste 
vergunning tot exploitatie is verleend  
op of na 1 januari 2014

≥ 0 - 1 200 450 600 375

≥ 1 - 5 50 450 450 375

Houtsnippers of  
houtpellets ?

Onbehandeld houtafval  
met vochtgehalte ≤ 20% 
voor de verwarming van 
woonverblijven en werk-
plaatsen

Zaagsel, krullen, schaafsel, 
stof of spanen ?

JA

NEEN

Scenario B

Scenario A

Scenario B

Scenario A

NEEN

JA

JA

NEEN3

Figuur 2: Beslissingsboom om na te gaan welk scenario van toepassing is voor de  
bepaling van de emissiegrenswaarden

De opgegeven emissiegrenswaarden in Tabel 1 en Tabel 2 worden gemeten bij een referentiezuurstof- 

gehalte in de rookgassen van 6%.

2
1
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Opstelling in cascade  
met een totaal opgesteld  
vermogen ≥ 300 kW?

Nominaal individueel vermogen 
van de brander < 300 kW ?

Overschrijding van de respec-
tievelijke massastroom volgens 
Bijlage 4.4.2. VLAREM II ?

Algemene 
emissiegrens- 
waarden 
voor lucht  
(Bijlage 4.4.2. 
VLAREM II)

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 

2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van 

centrale stooktoestellen voor de verwarming van 

gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruiks-

water. Hier moet worden voldaan aan de voorwaar-

den voor centrale stooktoestellen (zie kadertekst).

NEEN

JA

NEEN

Emissiegrenswaarden voor 
scenario B (Tabel 2)

Figuur 3: Flowchart voor de bepaling van de emissiegrenswaarden in geval van scenario B

Tabel 2: Emissiegrenswaarden voor scenario B

Type inrichting

Totaal nominaal thermisch  
ingangsvermogen in MW

Emissiegrenswaarden in mg/Nm³
stof SO

2
NO

X
CO

Nieuwe installaties waarvoor de eerste 
vergunning tot exploitatie is verleend op 
of na 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2014

≥ 0,3 - 2 225 450 600 375

Nieuwe installaties waarvoor de eerste 
vergunning tot exploitatie is verleend  
op of na 1 januari 2014

≥ 0,3 - 1 200 450 600 375

≥ 1 - 5 50 450 450 375

2
1

JA

3
NEENJA

Voorwaarden voor centrale stooktoestellen

- Het toestel wordt geacht in goede staat van 

werking te zijn indien het slechts zelden en 

op kortstondige wijze hinderlijke en milieu-

verontreinigende rook verspreidt.

- In de schoorsteen en de rookgasafvoerka-

nalen moet steeds voldoende trek heersen 

voor een vlotte afvoer van de rookgassen.

- Het lokaal waarin het centrale stooktoestel 

staat moet voldoende verlucht zijn.

- Het toestel en de schoorsteen dienen jaar-

lijks gereinigd te worden. 
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Wat met dioxines en  
furanen?

Voor dioxines en furanen geldt een  
emissiegrenswaarde van 0,6 ng TEQ/Nm3  
enkel voor installaties met een totaal 

nominaal thermisch ingangsvermogen 

tussen 300 kW en 5 MW die gebruik 

maken van niet-verontreinigd behan- 

deld houtafval. In geval van voeding  

met onbehandeld of louter mechanisch  

behandeld houtafval, houtchips of  

-snippers en houtpellets gelden geen  

emissiegrenswaarden voor dioxines en  

furanen. Let wel: de vergunningverlener  

kan, mits goede motivatie, beslissen  

om toch emissienormen of een meet- 

programma op te leggen. Deze normen  
vind je dan terug in de bijzondere milieu- 
vergunningsvoorwaarden in de milieu- 

vergunningsbeslissing.

Hoe bewijst men de naleving  
van emissienormen? 

Indien emissienormen van toepassing zijn, 

moeten luchtemissiemetingen op regel- 

matige tijdstippen uitgevoerd worden.  

Dit mag enkel gebeuren door een erkend 

laboratorium in de discipline lucht. 

De lijst van de erkende laboratoria vindt men 

op de website van LNE: http://www.lne.be/ 

themas/erkenningen/bestand/labo/ 

erkende_laboratoria_lucht_VLAREL.pdf

Wanneer wordt een  
emissiemeting uitgevoerd? 

1 In houtverbrandingsinstallaties waar 

emissienormen van toepassing zijn, 

moeten de metingen uitgevoerd worden 

met een frequentie zoals opgegeven in 

Tabel 3.

2 Metingen worden gedaan tijdens 

een periode van normale bedrijvig-

heid.

3 Kijk alleszins na of je milieuvergun-

ning bijzondere voorwaarden  

bevat op vlak van meetfrequenties en 

-procedures.

4 Breng jouw toezichthouder op de 

hoogte op welke dag de meting 

uitgevoerd zal worden en welke erkend 

deskundige je hiervoor aangesteld hebt.

5 Voor nieuwe installaties wordt een 

eerste meting uitgevoerd binnen 

een periode van drie maanden na de in-

gebruikname van de installatie tenzij het 

gaat om noodinstallaties die minder dan 

500 bedrijfsuren per jaar in bedrijf zijn.

6 Een emissiemeting op stof, SO
2
, 

NO
X
, CO en organische stoffen 

(inclusief het zuurstofgehalte, het water- 

dampgehalte, de temperatuur en de 

druk) kost ca. € 1.200,00. Een emissie-

meting op dioxines kost ca. € 2.200,00.
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Wat doet men met de verbrandingsresten?

Het vliegas, ketelstof, rookgasstof en bodemas 

moeten afgevoerd worden met het restafval of 

gestort worden op het containerpark. Voor grotere 

volumes kun je dit bespreken met je afvalophaler. 

Verbrandingsassen, van welke aard of volume dan 

ook, mogen niet zonder toestemming van OVAM 

worden uitgespreid op het (eigen) land.

Indien je deze assen wenst te gebruiken als bouw-

stof, bodemverbeteraar of als vulstof in een kunst-

matige afdichtingslaag met waterglas dient een 

grondstofverklaring aangevraagd te worden bij 

OVAM. Deze aanvraag dient een samenstellings-

analyse te bevatten. Het uitvoeren van dergelijke 

analyse kost ca. € 350,00. Meer info vind je in  

VLAREMA afdeling 2.3 of bij OVAM.

Tabel 3: Frequentie van emissiemetingen van stof, SO
2
, NO

x
, CO en organische stoffen

≥ 500 bedrijfsuren per jaar Nominaal thermisch ingangsvermogen verbrandings- 
installatie

≤ 0,3 MW > 0,3 - 1 MW ≤ > 1 - 5 MW ≤

Onbehandeld of louter mechanisch behan-
deld houtafval

Min. 1 x per jaar Min. 1 x per jaar 6 maandelijks

Onbehandeld houtafval (max. 20% vocht- 
gehalte) – houtchips, houtpellets (geen 
spanen, krullen, etc.)

Geen meet- 
verplichting

Min. 1 x per jaar 6 maandelijks

≥ 100 - 500 ≤ bedrijfsuren per jaar Nominaal thermisch ingangsvermogen verbrandings- 
installatie

≤ 0,3 MW > 0,3 - 5 MW ≤

Onbehandeld of louter mechanisch behan-
deld houtafval

5 jaarlijks 5 jaarlijks

Onbehandeld houtafval (max. 20% vocht- 
gehalte) – houtchips, houtpellets (geen 
spanen, krullen, etc.)

Geen meetver-
plichting

5 jaarlijks
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1.4.  STEUNMAATREGELEN

Financiële ondersteuning kan bekomen worden via:

1. VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK

http://www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek 

Let op: zorg ervoor dat de aanvraag van het fiscaal attest gebeurd is uiterlijk binnen drie maanden  

na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn verworven!

2. OPROEP CALL GROENE WARMTE

http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte

Voor land- en tuinbouwbedrijven

Er is investeringssteun mogelijk tot 30% voor investeringen gericht op materieel en installaties die 

functioneren op hernieuwbare energie mits die duurzaam geproduceerd werd.  

Meer info:  

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers
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De biomassa- 
ketel kiezen2
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2.1. TYPES BIOMASSAKETELS

Biomassaketels kunnen niet zomaar beschouwd worden als gelijkwaardige vervanging voor een  

conventionele ketel. Beide technieken hebben enkele belangrijke verschillen in de toepassing,  

waarvan je je als gebruiker zeker bewust moet zijn. 

Voor kleinschalige verbranding zijn de meest cou-

rante types biomassaketel een onderschroefstoker 

en een roosterbrander. Afhankelijk van de uitvoe-

ringen van het roosterontwerp wordt bij dit laatste 

type brander een onderscheid gemaakt tussen  

een vlakke roosterbrander en een trappen rooster- 

brander. Een schematische weergave van deze 

systemen is te zien in Figuur 4. De beschikbare 

vermogens bij elk type brander zijn terug te vinden 

in Tabel 4.

Er bestaan ook nog andere types biomassaketels 

zoals stukhoutgestookte ketels. Dergelijke type  

ketel valt buiten de scope van deze publicatie  

omdat het niet geschikt is voor niet-huishoudelijke 

toepassingen en wordt ook niet verder besproken.

Figuur 4: Schematische weergave van een onderschroefstoker (Hargassner) (links), een vlakke rooster-
brander (Schmidt, Compte R., Uniconfort) (rechts) en een trappen roosterbrander (Vyncke) (onder).
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Onderschroefstokers

Dit type ketel wordt ook wel omhoogbrander of molhoopbrander genoemd. 

De brandstof wordt vanaf de onderzijde met behulp van een doseervijzel 

omhoog in de vuurhaard gebracht. Na uitbranding van de brandstof  

worden de assen door een asverwijderingsvijzel naar een ascontainer  

gevoerd. Dit type ketel dient in het bijzonder voor homogene brandstoffen 

van hoge kwaliteit en beperkte stukgrootte en met een laag asgehalte. 

Een onderschroefstoker wordt doorgaans gebruikt voor kleinere  

vermogens. De ketel wordt volledig automatisch gevoed en heeft een 

autonomie van meerdere dagen tot enkele weken, afhankelijk van de 

dimensies van de vooropslag. De kostprijs van dergelijke installatie is 

doorgaans een stuk lager dan die van een roosterbrander. 

Vlakke (of horizontale) roosterbranders

In een vlakke roosterbrander wordt de brandstof door een horizontale 

beweging van schuin opgestelde roosterelementen vanaf de zijkant  

in de vuurhaard gebracht. Door deze beweging wordt de brandstof 

gefaseerd uitgebrand en wordt een zeer homogene spreiding van de 

brandstof over het rooster bekomen. Vlakke roosterbranders zijn iets 

minder flexibel dan de trappenrooster brander met betrekking tot de 

vereisten die gesteld worden aan de brandstof en worden doorgaans 

ook gebruikt voor kleinere vermogens. Vlakke roosterbranders zijn net 

zoals trappenbranders in staat (minder kwalitatieve) brandstoffen met 

hogere asgehaltes te verbranden doordat de assen sneller afgevoerd 

worden via de bewegende rooster.

Trappen (of schuine) roosterbranders

De brandstof wordt zijdelings ingebracht in de vuurhaard door een 

rooster bestaande uit roosterdelen die trapsgewijs opgesteld zijn.  

Hierdoor worden onverbrande en brandende deeltjes met elkaar  

gemengd wat resulteert in een homogeen brandstofbed op het  

rooster. Op het einde van de trap voert een ontassingsschroef de  

assen weg uit de vuurhaard. Door het trappenrooster is deze brander 

minder gevoelig voor de stukgrootte van de brandstof in vergelijking 

met de vlakke roosterbrander.

Doorgaans zijn trappenroosterbranders duurdere installaties en  

worden daardoor vaker toegepast voor grotere vermogens (> 500 kW). 

Ze kennen een hogere investeringskost, maar een lagere brandstofkost 

doordat er minder eisen gesteld worden aan de kwaliteit en kalibratie 

van de brandstof. Roosterbranders worden eveneens volledig auto- 

matisch gevoed en heeft een autonomie van meerdere dagen tot  

enkele weken, afhankelijk van de dimensies van de vooropslag.

Figuur 5: brandkamer in een  
 onderschroefstoker

Figuur 6: brandkamer in een  
 vlakke roosterbrander

Figuur 7: brandkamer in een  
 trappen roosterbrander
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Tabel 4: Vermogen en efficiëntie in functie van het type biomassaketel

Type ketel Karakteristieken van de biomassaketel

Vermogen Efficiëntie

Onderschroefstoker 25 kW - 25 MW ± 90%

Vlakke roosterbrander 25 kW - 5 MW ± 90%

Trappen roosterbrander 150 kW – 25 MW ± 90%

Welke ketel kiezen?

De randvoorwaarden die in overweging moeten 

genomen worden bij het kiezen van een biomassa-

ketel zijn het benodigde vermogen, de beschikbare 

middelen en de karakteristieken van de brandstof. 

De invulling van de randvoorwaarden zal voor elke 

situatie anders zijn. Figuur 8 geeft schematisch 

weer welke factoren de keuze van de brander  

beïnvloeden.

Figuur 9: Biomassaketels zijn er in vele soorten en formaten

Figuur 8: Factoren die de keuze van  > 
 de biomassaketel bepalen

Middelen
(budget, tijd  

en inspanning, 
ruimte)

Brandstof
(prijs, opslag  

karakteristieken, 
beschikbaarheid)

Biomassa-
ketel

Vermogen
(warmtevraag,  

rendement,  
ontwerp)
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2.2. BESCHIKBARE MIDDELEN

De belangrijkste middelen zijn het beschikbare budget, de tijd en inspanning die men wil leveren om 

een biomassaketel operationeel te houden, en de beschikbare ruimte om een stookplaats in te richten. 

Tijd en inspanning 

Een biomassaketel vergt doorgaans meer opvol-

ging dan een ketel op fossiele brandstoffen.  

De voorraadopslag moet van tijd tot tijd worden 

aangevuld, de brander moet gereinigd worden 

en de assen afgevoerd. De eigenaar moet nagaan 

hoeveel tijd en inspanning hij/zij wil leveren voor 

het in bedrijf houden van de installatie.

Geschikte plaats voor de ketel

De ruimte waarin de stookketel komt, kan op  

voorhand bepaald zijn wanneer er reeds een ver-

warmingsinstallatie aanwezig is. In dergelijk situatie 

zullen soms aanpassingen van de ruimte of de lei-

dingen nodig zijn om deze geschikt te maken voor 

een biomassagestookte verbrandingsinstallatie.  

Indien het de inplanting van een nieuwe stookruimte 

betreft, kan ook rekening gehouden worden met 

andere aspecten zoals veiligheid, toegankelijkheid, 

inplanting schoorsteen, brandstoftoevoer en opslag. 

VOLGENDE AANDACHTSPUNTEN zijn van belang bij het 

uitkiezen van een geschikte plaats voor de installatie:

- De ketel staat best zo dicht mogelijk bij de voor-

raadbunker van de brandstof. Op die manier 

wordt de afstand die overbrugd moet worden 

door het aanvoersysteem beperkt (voor de aan-

voer met vijzel is maximale overbrugbare afstand 

6 à 8 m), worden kosten gespaard en is de  

bedrijfsvoering minder complex. 
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- De voorraadbunker naast de stookinstallatie 

moet makkelijk vulbaar zijn. (zie 2.3. “Aanvoer en 

opslag”) 

- Er moet een ventilatieopening voorzien worden 

welke dient om verbrandingslucht aan te voeren, 

restwarmte af te voeren en een gezond en veilig 

werkklimaat te garanderen. Verder dient het  

ventilatiesysteem ook om de temperatuur  

in de stookruimte onder controle te houden 

(max. 40°C). De ventilatie van de stookruimte  

is onderhevig aan dezelfde normen betreffende 

technische en veiligheidseisen als bij conven- 

tionele installaties. 

- Het toevoersysteem van de brandstof naar de 

verbrandingsinstallatie, alsook de installatie zelf 

kan mogelijks lawaai maken. Indien dit het geval 

is, moeten geluidsbeschermende maatregelen 

worden genomen om geluidsoverlast te voor- 

komen.

- De brandveiligheid van de stookruimte moet 

kunnen gegarandeerd worden. Voor meer  

informatie over de wettelijke voorschriften con-

sulteer je best de gemeente en/of de brandweer.  

Voor installaties met een vermogen ≥ 70 kW  

is de inrichting van de stookruimte onderhevig 

aan de technische en veiligheidseisen zoals  

beschreven in NBN B61-001. Indien het  

vermogen < 70 kW, is het lokaal waarin de  

verwarmingsketel staat, inclusief de luchttoevoer 

en afvoer van rookgassen, onderhevig aan de 

technische en veiligheidseisen zoals beschreven 

in NBN B61-002.

Figuur 10: De stookplaats kan gecombineerd worden met de opslagruimte in een enkelvoudige of  

meervoudige verwarmingscontainer. Dit is plaats- en kostenbesparend en is speciaal ontworpen voor 

openbare en industriële gebouwen.

Budget 

Houtverbrandingsinstallaties kennen een hogere 

investeringskost dan analoge verwarmingsinstalla-

ties op fossiele brandstoffen. Soms kan de meer-

kost oplopen tot ruim een viervoud van de kostprijs 

van een stookolieketel. In de budgettering van een 

biomassaketel moet naast de naakte investerings-

kost ook rekening gehouden worden met volgende 

aspecten:

- de brandstofkost;

- de subsidies;

- de inrichting van de stookplaats;

- de kost van beheer van de installatie, inclusief 

werkuren en de kosten van eventuele emissie-

metingen;

- de kosten van de asafvoer.
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Figuur 12: Verschillende types biomassa brandstof: (A) boschips zonder schors, (B) houtpellets, (C) 

boschips met schors (volledig verhakselde bomen) en (D) onbehandeld niet-verontreinigd houtafval

A B C D

2.3. BIOMASSABRANDSTOF

In het algemeen heeft houtige biomassa een ener-

getische (of calorische) waarde die ongeveer 1/3 

bedraagt van fossiele brandstoffen (zie Figuur 11). 

Hierdoor zal ook meer volume aan brandstof nodig 

zijn om eenzelfde warmtevraag te dekken. De bio-

massabrandstoffen die in aanmerking komen voor 

verbranding in een kleinschalige brander zijn hout-

snippers, houtpellets en onbehandeld niet-veront-

reinigd houtafval (voor de definitie verwijzen we naar 

het deel over wetgeving). De belangrijkste eigen-

schappen van deze soorten houtige brandstof staan 

samengevat in Tabel 5. Naar energetische waarde 

scoren houtpellets beter dan houtsnippers omdat 

ze een hogere dichtheid en een lager vochtgehalte 

hebben. Ook is de energie-inhoud van afvalhout 

afkomstig van paletten of sloophout doorgaans lager 

dan die van houtchips uit bijvoorbeeld bosbouw.  

De reden hiervoor is dat doorheen de levensduur 

van het hout als bouwmateriaal reeds een aanzien- 

lijke hoeveelheid droge stof is verloren gegaan.

Figuur 11: Energie-inhoud van houtige biomassa in vergelijking met fossiele brandstoffen

Calorische waarde

Houtsnippers (kWh/kg)

Pellets (kWh/kg)

Stookolie (kWh/lt)

Aardgas (kWh/m3)

                                             0                  2                  4                  6                 8                  10                12

De energie-inhoud van 1000 m³ aardgas of 1000 l stookolie is gelijk aan deze van 2 ton pellets of 
12m³ houtsnippers.

3,6

4,9

10

10,28
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Type hout Vochtgehalte (%) Bulkdichtheid (kg/m³) Energie-inhoud (kWh/m³)

Houtsnippers 30 160 - 330 600 - 1100

Schors 50 320 - 500 750 - 1000

Zaagsel 40 150 - 270 450 - 750

Schuurstof 15 170 717

Houtkrullen 15 90 380

Pellets <10 670 3000 - 3500

Tabel 5: Vochtgehalte, bulkdichtheid en energie-inhoud van verschillende biomassa-
brandstoffen 
(bron: ISSO-Publicatie 108)

In het beslissingsproces moet in een vroeg stadi-

um de keuze worden gemaakt over de brandstof. 

Figuur 13 geeft een schematisch overzicht van de 

factoren die de keuze van de brandstof beïnvloe-

den. De belangrijkste factoren die in overweging 

moeten genomen worden, zijn de beschikbaarheid 

van de brandstof, de kostprijs en de vereisten naar 

aanvoer en opslag. Daarnaast hangt de keuze van 

de brandstof ook sterk samen met de keuze van  

de ketel.

Figuur 13: Factoren die de keuze van de brandstof bepalen

Type
Biomassaketel

Beschikbaarheid
(bronnen, 

bevoorrading)

Brandstof

Kostprijs
(type brandstof, 

transport)

Aanvoer & opslag
(volume, tijd, 
vulsysteem)
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Beschikbaarheid 

Het is belangrijk dat de brandstof gemakkelijk 

beschikbaar is en dat de continuïteit van de be-

voorrading van de brandstof verzekerd is. Hierbij 

kan geopteerd worden voor brandstoffen met een 

duurzame herkomst, of brandstoffen die uit de 

directe omgeving betrokken kunnen worden.

Korteomloophout

Korteomloophout is de benaming voor een 

dichte aanplant van snelgroeiende boom- 

soorten waarvan de bovengrondse bio- 
massa in zijn totaliteit na maximaal acht 

jaar moet geoogst worden. In de praktijk 

wordt het hout om de 3 of 5 jaar geoogst 

voor de productie van energie. De oogst 

vindt plaats in de winter en in het daaropvol-
gende voorjaar schieten de bomen weer uit.  

Wilg en populier zijn hiervoor uiterst ge-

schikt omdat ze zich makkelijk als stek laten 

aanplanten en snel groeien, hoewel ook 

streekeigen boomsoorten niet uit te sluiten 

zijn voor gebruik als korteomloophout.

Figuur 14: Voor de aanplant van korteomloophout wordt vaak gebruik gemaakt van populier (links) en 
wilg (rechts).

Kostprijs

De kostprijs van de brandstof wordt bepaald door 

het type brandstof en het transport.  

Het is de effectieve energetische waarde die de 

prijs zal bepalen. 

Gangbare prijzen voor houtpellets zijn € 145,00  

à € 260,00 per ton, wat neerkomt op € 29,00  

à € 52,00/MWh. 

De prijzen van houtsnippers schommelen tussen 

de € 30,00 en € 120,00 per ton, afhankelijk van de 

kwaliteit en het vochtgehalte, wat neerkomt op  

€ 10,00 à € 30,00/MWh. 
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Aanvoer en opslag

Het vullen van de voorraadbunker kan op verschil-

lende wijzen gebeuren. Als het gaat om een onder-

grondse bunker kunnen de snippers onmiddellijk 

in de bunker gelost worden met een kar of walking 

floor. Is er een bovengrondse bunker voorzien, dan 

kunnen de snippers ofwel gelost worden in een 

kuip voorzien van een horizontale en vervolgens 

verticale vijzel (Figuur 15) waarlangs de snippers 

geleidelijk worden getransporteerd naar de silo. 

In het geval je over een kniklader beschikt, is het 

eveneens een optie om de snippers na het lossen 

over te scheppen naar de silo. 

Het benodigde volume voor de opslagruimte 

wordt voornamelijk bepaald door het verwachte 

houtverbruik en de wijze van brandstoflevering. Dit 

betekent dat er ten minste ruimte moet zijn voor 

Figuur 15: Vulsysteem met vijzels voor de aanvoer van houtsnippers naar de opslagbunker.

Weet wat je koopt

De energetische (calorische) waarde wordt 

bepaald door het vochtgehalte en de densi-
teit van het hout. Er is weinig verschil in de 

energie-inhoud per kilogram tussen harde 

en zachte houtsoorten met eenzelfde vocht-
gehalte. Wel is er een belangrijk verschil in 

densiteit tussen beide houtsoorten. Dit maakt 

dat de energie-inhoud per volume eenheid 

wel sterk kan verschillen. Indien het hout per 

ton verkocht wordt, informeer je dan over het 

vochtgehalte. Indien het hout per m³ verkocht 

wordt, let dan ook op de densiteit van het 

hout dat je koopt. Op die manier vermijd je 

dat je water koopt.
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één brandstoflevering (meestal 90 m³) plus het 

maximale brandstofverbruik voor één week.  

Afhankelijk van de bulkdichtheid van de biomassa 

zal meer of minder opslagruimte nodig zijn. Hout- 

pellets zijn harder en meer verdicht dan houtsnip-

pers zodat houtpellets een kleinere opslagruimte 

vereisen (3 m³ pellets = 10-12 m³ houtsnippers).  

Soms kan het nodig zijn dat een tweede opslag-

ruimte moet worden voorzien van waaruit de 

voorraadbunker naast de ketel wordt bevoorraad, 

bijvoorbeeld indien het volume van één levering 

groter is dan het volume van de bunker. 

Niet alleen het volume van de opslagruimte is van 

belang, maar ook de tijd die nodig is om de op-

slagruimte te vullen. Afhankelijk van de situatie kan 

gekozen worden voor een aanvoer met een wal-

king floor,  voor een vulsysteem met vijzels (hout-

snippers) of voor inblazen (pellets).

Bij het inrichten van de opslagplaats zijn volgende 

aandachtspunten van belang:

- Voorzie voldoende manoeuvreerruimte voor de 

beoogde leveringswijze (bijvoorbeeld tractor 

met kar (30 m³), walking floor (90 m³), pneuma-

tische levering houtchips, …) bij het kiezen van 

de locatie van de biomassaopslag. Enkele richt-

waarden zijn terug te vinden in Tabel 6. De keuze 

voor een boven- of ondergrondse opslag hangt 

voornamelijk af van de beschikbare ruimte en de 

locatie van de stookinstallatie.

- De voorschriften met betrekking tot brandvei-

ligheid van de opslagruimte moet kunnen gega-

randeerd worden. Zo moet de opslag van vaste 

brandstoffen in een gescheiden opslagplaats 

gebeuren indien het vermogen van de ketel  

≥ 70 kW is en moet deze plaats voldoende ge-

scheiden zijn van andere lokalen (normen vol-

gens NBN B 61-001). Voor meer informatie over 

de opgelegde veiligheidseisen consulteer je best 

een deskundig installateur.

Figuur 16: Opslag van de biomassabrandstof kan gebeuren in een ondergrondse of bovengrondse opslagbunker.
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Leveringswijze Totale lengte 
(m)

Hoogte  
(m)

Draaicirkel  
(m)

Laadvermogen 
(ton)

Volume  
(m3)

Tractor met kar

8 - 10 2 - 3,5 8 10 - 15 6 - 30

Bakwagen

7 - 9 3,8 8 - 10 19 30 - 40 

Bakwagen met remorque

13 4 15 40 60 - 80

Trailer (walking floor)

11 - 15 3,8 - 4,4 15 38 70 - 100 

Tabel 6: Richtwaarden voor de aangevoerde volumes en de benodigde manoeuvreer-
ruimte in functie van de leveringswijze 
(bron: Bioénergie promotion 2013)
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Tabel 7: Samenstelling en klassengrenzen van stukgrootte volgens de Oostenrijkse  
normering (O-norm 7133) 
(de fractie is steeds uitgedrukt als een gewichtspercentage) 

Brandstof in functie van het type ketel

De belangrijkste karakteristieken waarmee reke-

ning gehouden moet worden bij de keuze van de 

brandstof, zijn:

- Type biomassa: de meeste biomassaketels laten 

enige flexibiliteit toe in de keuze van de brand-

stof (1). Zo kan er bij onderschroefstokers en bij 

vlakke roosterbranders zowel op houtsnippers 

als op houtpellets gestookt worden mits kleine 

aanpassingen aan de installatie.

- Stukgrootte: de meeste van de kleinschalige 

biomassa-installaties specifiëren het gebruik van 

biomassa met een stukgrootte van maximum 

G30 of G50  (zie Tabel 7). De juiste stukgrootte 

is belangrijk om een goede automatische aan-

voer naar de ketel te verzekeren. De toegelaten 

variatie in stukgrootte is afhankelijk van het aan-

voersysteem en het type ketel. Vooral bij onder-

schroefstokers mag de stukgrootte van de bio-

massa niet te groot zijn omdat de ketel gevoed 

wordt met een vijzel, waarbij de dimensie afhan-

kelijk is van het vermogen van de ketel. Wanneer 

in de brandstof stukken voorkomen die groter 

zijn dan de vijzeldiameter kan dit problemen ver-

oorzaken in het aanvoersysteem. Ook wanneer 

de stukken de verkeerde vorm hebben, bijvoor-

beeld spie-vormig, kunnen in de voorraadbunker 

problemen ontstaan met brugvorming. Rooster-

branders (en voornamelijk grotere vermogens) 

daarentegen zijn minder gevoelig voor de stuk-

grootte van de brandstof omwille van een groter 

gedimensioneerd aanvoersysteem met walking 

floor en hydraulische schuif in plaats van vijzel. 

 

(1) Het is vaak technisch mogelijk om verschillende types biomassa aan te wenden in biomassa-installaties mits beperkte aanpassingen. Zo 
kan in theorie van houtchips naar pellets of naar houtafval worden omgeschakeld. In de praktijk dient echter steeds rekening te worden ge-
houden met de brandstof waarvoor de milieuvergunning toegekend werd en eventueel vereiste technische aanpassingen aan de installatie 
door de eventuele verschillen in het verbrandingspatroon van de diverse brandstoffen.

Fijne fractie
Max. 4%

Fijne fractie
Max. 20%

Hoofdfractie
60-100%

Grove fractie
Max. 20%

G30 < 1 mm 2,8-1 mm 16-2,8 mm > 16 mm

G50 < 1 mm 5,6-1 mm 31,5-5,6 mm > 31.5 mm

G100 < 1 mm 11,2-1 mm 63-11,2 mm > 63 mm

variatie in stukgrootte
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Fijne fractie
< 3,15mm

Hoofdfractie
Min. 75%

Grove fractie

P16A ≤ 12% ≥ 3,15 en ≤ 16 mm 100% < 31,5 mm en ≤ 3% > 16 mm 

P16B ≤ 12% ≥ 3,15 en ≤ 16 mm 100% < 120 mm en ≤ 3% > 45 mm

P31,5 ≤ 8% ≥ 8 en ≤ 31,5 mm 100% < 120 mm en ≤ 6% > 45 mm

P45A ≤ 8% ≥ 8 en ≤ 45 mm 100% < 120 mm en ≤ 6% >63 mm

P63 ≤ 6% ≥ 8 en ≤ 63 mm 100% < 350 mm en ≤ 6% >200 mm

P100 ≤4% ≥ 16 en < 100 mm 100% < 350 mm en ≤ 6% >200 mm

- Vochtgehalte: op nat hout stoken heeft een  

negatieve impact op de energetische waarde  

van de brandstof en is ten sterkste afgeraden.  

De warmte die verbruikt wordt om het vocht in 

het hout te verdampen gaat namelijk verloren. 

Telkens wanneer het hout 5% natter wordt gaat 

een vergelijkbare hoeveelheid aan energie ver-

loren. Wanneer hout van 45% vochtgehalte ver-

brand wordt, gaat dus 15% à 20% van de energie 

verloren voor het verdampen van water ten op-

zichte van wanneer er droog hout zou verbrand 

worden (zie Figuur 17).

- Asgehalte: indien de brander over een continu 

afvoermechanisme voor assen beschikt (bv. 

zoals bij roosterbranders), kunnen brandstoffen 

met een hoog asgehalte (tot 50%) gebruikt wor-

den. Indien de asafvoer niet continu gebeurt, is 

het asgehalte bij voorkeur lager dan 3% (zoals bv. 

bij onderschroefstokers). Asrijke stromen (asge-

halte > 25%) zoals schors of wortelhout kunnen 

niet verbrand worden in een onderschroefstoker 

omdat de assen te hoge temperaturen bereiken 

en gaan smelten met slakvorming tot gevolg. In 

een roosterbrander kunnen deze wel toegepast 

worden omdat de asresten tijdig worden afge-

voerd door een bewegend rooster. Houtchips uit 

bos- en landschapsbeheer en korteomloophout 

bevatten doorgaans een asgehalte rond 1,5% en 

zijn dus meer geschikt voor toepassing in onder-

schroefstokers. 

De vereisten die gesteld worden aan de brand-

stof voor toepassing in de verschillende types van 

brander, staan samengevat in Tabel 9.

Tabel 8: Samenstelling en klassengrenzen van stukgrootte volgens de Europese  
normering EN 14961 
(de fractie is steeds uitgedrukt als een gewichtspercentage) 
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Figuur 17: Invloed van het vochtgehalte op de calorische waarde van houtige biomassa

Tabel 9: Vereisten die gesteld worden aan de brandstof in functie van het type brander

(2) In de specificaties van de biomassa-installatie wordt ofwel naar de Oostenrijkse Önorm ofwel naar de Europese norm voor vaste bio-
brandstoffen EN14961. Voor onderschroefstokers meestal P31,5 (EN14961) of G30 (Önorm 7133). 

Type brandstof
Vocht- 
gehalte

As- 
gehalte

Stuk- 
grootte

Onderschroef-
stoker

Houtsnippers, droog onbehandeld 
houtafval, houtpellets

20 - 30% < 3% > 3 x 3 x 1 cm (2)

Vlakke rooster-
brander

Houtsnippers, droog onbehandeld 
houtafval, houtpellets

25-35% < 10% 3 – 5 cm

Trappen rooster-
brander

Houtsnippers, vers onbehandeld 
houtafval (bijvoorbeeld takken, schors)

25 - 50% Niet  
gelimiteerd

3 - 30 cm

0                                   10                    20                   30                    40                             50                    60
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kWh/kg

Pellets:
5.0 kWh/kg
8%

%  percentage vochtgehalte

Houtblokken:
4.3 kWh/kg
18% Houtsnippers:

3.6 kWh/kg
25%, ideaal

Houtsnippers:
1.9 kWh/kg
55%, groen
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2.4. VERMOGEN VAN DE KETEL

De dimensionering van een biomassaketel moet op zeer precieze wijze gebeuren, dit in functie van de 

te verwachten of de reeds bestaande warmtevraag. Een over-dimensionering leidt tot een hogere inves-

teringskost en verhoogde emissies van schadelijke stoffen.

Voor een correcte bepaling van de benodigde nominale capaciteit laat je je best bijstaan door een des-

kundig installateur of leverancier.

Warmtevraag

De totale warmtevraag bestaat uit de gelijk- 

tijdige vraag voor ruimteverwarming, warm water, 

proceswarmte en onbedoelde warmteverliezen  

in transport en distributie. De warmtevraag kan 

bepaald worden aan de hand van historische  

gegevens over het energieverbruik of door het  

uitvoeren van een warmteverliesberekening. 

- Ruimteverwarming: dit is de warmte die nodig  

is om kantoren, wooneenheden en andere  

gebouwen te verwarmen. De bedoeling van het 

verwarmingssysteem is om het warmteverlies in 

het gebouw te compenseren en zo de gewenste 

binnentemperatuur te bereiken. Warmteverliezen 

treden op door transmissie van warmte via de 

gebouwenschil, door ventilatie van het gebouw 

en door infiltratie (dit is onbedoelde ventilatie via 

kieren en andere openingen).

- Sanitair warm water: de vraag naar warmte 

wordt hier bepaald door het benodigde volume 

aan warm water. 

- Proceswarmte: voor landbouwers en bedrijven 

kan het nodig zijn dat de biomassaketel ook 

warmte moet leveren voor het productieproces, 

bijvoorbeeld het verwarmen van water om melk-

poeder in op te lossen voor kalveren en biggen. 

De warmtevraag moet hier per geval worden 

beschouwd.

- Onbedoelde warmteverliezen: warmteverliezen 

kunnen optreden door slecht geïsoleerde leidin-

gen of door stralings- en convectieverliezen ter 

hoogte van de brander. Daarnaast zijn er moge-

lijks ook warmteverliezen die eigen zijn aan de 

sector, bijvoorbeeld stof- en nevelafzuiging in 

respectievelijk zagerijen en spuiterijen.

Niet alleen de totale warmtevraag is van belang, 

maar ook de dynamiek in de warmtevraag. Deze 

wordt veroorzaakt door: 

- variaties in de zonnestraling (winter versus zomer); 

- apparatuur of dieren die warmte produceren;

- aanwezigheid van personen. 

Om deze dynamiek op te vangen, is het aange-

wezen om het systeem van warmtetransport en 

-afgifte zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de 

karakteristieken van de biomassaketel.

Rendement

De optimale grootte van de ketel moet geval per 

geval bepaald worden. Vaak wordt foutief gerede-

neerd en wil men de ketel groter dimensioneren 

dan nodig om zo bij grote warmtevragen zeker in 

staat te zijn voldoende warmte te kunnen produ-

ceren. Het risico hierbij is evenwel dat indien er 

regelmatig minder warmte nodig is, het gevraagde 

vermogen onder het minimale deellastvermogen 

daalt. Hierdoor zal de ketel afschakelen. Omdat 

in dergelijk scenario het aantal vollasturen van de 

installatie laag is, zullen de kapitaallasten zwaar 

doorwegen op de totale jaarlijkse kost van de in-

stallatie. Een kleine installatie is doorgaans duurder 

per kW geïnstalleerd vermogen, maar zal meer 

vollasturen presteren en kan ook bij lagere warm-

tevragen nog worden ingezet waardoor het rende-

ment van de installatie geoptimaliseerd wordt. 
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Voor een optimale economische rendabiliteit 

kan als vuistregel worden gehanteerd dat de ke-

tel onder onze weerscondities ten minste 3.500 

vollasturen moet draaien, dus 1/3 van het jaar 

werkende zijn. Dit komt overeen met een ketel die 

een vermogen heeft van ca. 65% van de piekvraag. 

Bijvoorbeeld bij een ketel van 100 kW, moet het 

verbruik minimaal 350 000 kWh zijn. Indien je min-

der stookt is je winst door uitgespaarde stookolie-

kosten te laag en is de terugverdientijd te groot. 

Bivalente opstelling

Om te vermijden dat de ketel vaak op deellast 

draait, kan de ketel in een bivalente opstelling met 

een warmtebuffer worden geplaatst. Lees meer 

over de toepassing van een buffervat onder “3.3 

Configuratie van het verwarmingssysteem” (p. 38).

Cascade opstelling

De warmtevraag hoeft niet noodzakelijk door één 

ketel gedekt te worden. Indien de warmtevraag 

sterk schommelt of een discontinu profiel vertoont, 

kan er gekozen worden om meerdere ketels ge-

combineerd te gebruiken. Zo kan ofwel de keuze 

gemaakt worden voor een combinatie van biomas-

sa en fossiele brandstoffen of voor een combinatie 

van meerdere biomassaketels. Indien de warmte-

vraag vrij continu en voldoende groot is doorheen 

het jaar zal in de meeste gevallen gekozen worden 

voor een combinatie van biomassaketels. Slechts 

wanneer er naast een vrij continue warmtevraag 

ook kortstondige piekvragen zijn of waar buiten het 

stookseizoen slechts een heel beperkte disconti-

nue warmtevraag is of er ook sanitair warm water 

dient geproduceerd te worden, zal eerder gekozen 

worden voor de combinatie van biomassa met een 

ketel op fossiele brandstof.

Het inzetten van een combinatie van ketels in  

parallelopstelling heeft volgende voordelen:

- het minimum leverbaar vermogen is lager bij  

een combinatie van meerdere biomassaketels 

met lager vermogen dan bij het gebruik van één 

grote biomassa installatie. Zo kan het warmte 

aanbod beter gedoseerd worden en wordt het 

functioneren op deellast vermeden;

- de combinatie met een fossiele installatie kan de 

investeringskost in sommige gevallen gevoelig 

doen dalen doordat de kostprijs per kW voor 

dergelijke installaties veel lager ligt dan voor 

installaties op biomassa en de meerkost van de 

stookolie beperkt is door de slechts kortstondige 

inzet bij piekvragen;

- de tweede ketel kan fungeren als back-upinstallatie  

wat de bedrijfszekerheid verhoogt en schade 

beperkt bij een mankement aan de andere ketel;

- buiten het stookseizoen, wanneer slechts spora-

disch warmte nodig is, kan de inzet van een fos-

siele installatie toch nog warmte of sanitair warm 

water leveren.

Figuur 18: Buffervat in bivalente  
opstelling met de verbrandingsketel.
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Figuur 19: Opstelling van biomassaketels in cascade.

BESLUIT : WELK TYPE BRANDER KIEZEN?

De goede keuze maken voor een biomassaketel is een complex proces waarbij heel  

wat factoren in rekening gebracht moeten worden. Voor elke situatie zal het optimale 

systeem daarom ook anders zijn. Het belangrijkste is dat de installatie correct gedimensi-

oneerd wordt (zeker niet te groot om deellast te vermijden) en dat er een perfecte match 

is tussen biomassa, aanvoersysteem en brander. Indien biomassa gebruikt wordt die niet 

geschikt is, zal het systeem nooit optimaal werken.
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3.1. HET VERBRANDINGSPROCES

Om te begrijpen hoe emissies ontstaan en hoe deze vermeden kunnen worden, is het belangrijk om het 

verbrandingsproces in een biomassagestookte ketel te kennen. 

De verbranding bestaat uit een aantal opeenvol-

gende fasen waarin complexe chemische en  

fysische reacties plaatsvinden. In essentie is het de 

verbranding van een vaste stof door toevoeging 

van zuurstof waarbij koolstofdioxide (CO
2
) en wa-

ter (H
2
O) vrijkomt. De verschillende fasen worden 

meer in detail uitgelegd in Figuur 20. Door de 

verschillende stappen in het verbrandingsproces 

te optimaliseren, is het mogelijk om de emissies te 

beperken en een zo hoog mogelijk ketelrendement 

te bekomen.  

Bij de verbranding van hout is de netto uitstoot van 

CO
2
 aanzienlijk lager dan wanneer gestookt wordt  

op fossiele brandstoffen (Figuur 21).

Verbranding van de gassen 

Bij nog hogere temperaturen (400 - 1.300°C) en in aanwezigheid 

van zuurstof gebeurt volledige oxidatie van de biomassa waarbij de 

koolstofketens volledig worden omgezet naar koolstofdioxide (CO
2
) 

en water (H
2
O). Tijdens dit proces komt warmte vrij dat de vluchtige 

componenten doet ontbranden (bij temperatuur van 500 - 600°C) 

waarna ook de vaste koolstof zal oxideren (bij temperatuur van 

800 - 900°C) totdat enkel nog asresten overblijven.  

Vergassing van biomassa 

Bij hogere temperaturen (500 - 800°C) en in aanwezigheid van zuur-

stof treedt verdere thermische degradatie van de biomassa op waar-

bij de koolstofketens worden omgezet tot CO, CO
2
, H

2
O, H

2
, CH

4
 en 

andere koolwaterstoffen. 

Pyrolyse van biomassa 

Bij hogere temperaturen (150 - 500°C) en in afwezigheid van zuurstof 

treedt thermische degradatie van de biomassa op waarbij de lange 

koolstofketens worden ontbonden tot teer, houtskool, CO en CO
2
.

Droging van biomassa 

Het aanwezige vocht in de biomassa verdampt bij lage temperatuur 

(100 - 150°C).  De verdamping van water verbruikt energie die ont-

trokken wordt aan de warmte in de verbrandingskamer. Afhankelijk 

van het vochtgehalte wordt het verbrandingsproces in meerdere of 

mindere mate geremd.

1.300 °C

1.200 °C

1.100 °C

1.000 °C

900 °C

800 °C

700 °C

600 °C

500 °C

400 °C

300 °C

200 °C

100 °C 1

2

3

4

Figuur 20: Verschillende fasen in het verbrandingsproces bij een 
biomassaketel
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CO
2
-uitstoot (ton/jaar)

Houtsnippers

Pellets

Stookolie

Aardgas

                             0            1            2           3           4           5            6           7            8           9           10

Volledige verbranding

Bij volledige verbranding wordt hoofdzakelijk CO
2
 

en H
2
O gevormd en wordt een maximum aan 

brandstof omgezet naar thermische energie.  

In geval van onvolledige verbranding wordt slechts 

een deel van de brandstof omgezet naar thermi-

sche energie. Daarbij worden naast CO
2
 en H

2
O 

andere ongewenste gassen gevormd die schadelijk 

zijn voor mens en milieu. De uitstoot van zwarte 

rook uit een schoorsteen is een zichtbaar teken 

van onvolledige verbranding. Een goede regeling 

van het verbrandingsproces is dus een belangrijke 

voorwaarde om het thermisch rendement van de 

biomassa te maximaliseren. 

De toevoer van zuurstof is de belangrijkste factor 

in het verbrandingsproces. In geval zuurstof in 

voldoende mate aanwezig is, is temperatuur de 

bepalende factor. Daarnaast zijn ook de menging 

van de brandstof en zuurstof en de verblijftijd van 

de verbrandingsgassen in de verbrandingskamer 

van belang.

Figuur 21: Netto uitstoot aan CO
2
 

over de volledige levenscyclus van de brandstof bij een jaarlijks energieverbruik van 27 000 
kWh (dit komt overeen met de warmtevraag voor een bewoonbare oppervlakte van 220 m²)
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Figuur 22: Factoren die de emissies van de biomassaketel beïnvloeden

Kwaliteit
biomassa

(vochtgehalte, 
stukgrootte, 
asgehalte, ...)

Emissies
verbranding

Configuratie
biomassaketel
(dimensionering,  

verbrandingscontrole, ...)

Configuratie
verwarmingssysteem

(ventilatie, buffervat,
schoorsteen, ...)

Schadelijke stoffen

De verbranding van hout veroorzaakt naast water-

damp (H
2
O) en koolstofdioxide (CO

2
) steeds de uit-

stoot van fijn stof, stikstofdioxiden (NO
x
), dioxines 

en andere schadelijke stoffen. Echter, als de ver-

branding onvolledig is, of de brandstof van slechte 

kwaliteit is, kunnen sommige van deze schadelijke 

stoffen in hogere concentraties voorkomen en 

kunnen de rookgassen eveneens koolstof- 

monoxide (CO), vluchtige organische stoffen (VOS) 

en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) be-

vatten. Sommige van deze stoffen zijn erg schade-

lijk voor het milieu (zure regen, broeikaseffect) en 

de menselijke gezondheid (kankerverwekkend). 

Om de emissies van schadelijke stoffen te  

beperken, moet een volledige verbranding  

nagestreefd worden. Zowel de configuratie  

van het volledige verwarmingssysteem en de  

individuele brander als de kwaliteit van de  

biomassa spelen hierin een belangrijke rol.  

Dit is schematisch weergegeven in Figuur 22.
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Figuur 24: Automatische reiniging van de warmtewisselaars d.m.v. spiralen (links) of perslucht (rechts).

3.2. CONFIGURATIE VAN DE BIOMASSAKETEL

Door rekening te houden met enkele eenvoudige 

richtlijnen, kunnen de emissies reeds beperkt wor-

den bij het kiezen van de juiste biomassaketel:

- Een correcte dimensionering in functie van de 

warmtebehoefte is erg belangrijk. Zoals eerder 

vermeld onder 2.4, leid het over-dimensioneren 

ertoe dat de ketel op deellast draait met ver-

hoogde emissies van fijn stof en CO tot gevolg.

- Omdat de kwaliteit van de houtige biomassa 

niet zo constant is als bij een gestandaardiseer-

de brandstof zoals stookolie of aardgas, is het 

belangrijk dat de installatie voorzien is van een 

elektronische lambda-sonde. Aan de hand hier-

van wordt de aanvoer van lucht en brandstof 

aangepast aan de kwaliteit van de brandstof. Bij 

een tekort aan zuurstof is de verbranding onvol-

ledig en blijft een mengsel achter van koolwater-

stoffen die nog verbrand kunnen worden. Daar-

om wordt elk gecontroleerd verbrandingsproces 

geregeld met een overmaat zuurstof. Voor deze 

regeling wordt in het afgaskanaal een zuurstof-

meter geplaatst die een paar procent restzuurstof 

moet meten. Wordt het zuurstofpercentage te 

laag, dan wordt er lucht bijgevoegd. Wanneer

het zuurstofpercentage te hoog wordt, wordt de 

hoeveelheid lucht verminderd. Bij een voldoen-

de hoog percentage aan restzuurstof, wordt 

een overmaat aan CO vermeden en wordt extra 

roetvorming voorkomen.  

Bijkomend voordeel is een hogere energetische 

efficiëntie. Indien de hoeveelheid lucht te groot 

is, moet de overmaat lucht opgewarmd wor-

den wat energieverspilling is. Zo draait de ketel 

steeds op het gewenste vermogen met een  

optimale verbranding.

- Kies voor een getrapte toevoer van lucht (pri-

maire en secundaire luchttoevoer). Een bio-

massaketel voorzien van een tweetrapsverbran-

dingsproces met injectie van secundaire lucht 

Figuur 23: Een elektronische lambda-sonde con-
troleert de kwaliteit van het verbrandingsproces
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3.3. CONFIGURATIE VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM

Door rekening te houden met enkele eenvoudige 

richtlijnen bij de configuratie van het verwarmings-

systeem, kunnen de emissies beperkt worden:

- Ga na of de biomassaketel moet voorzien wor-

den van een buffervat, rekening houdend met 

een turn down ratio (zie kadertekst) van 1/3.  

Een buffervat kan ingezet worden voor het op-

slaan van een overproductie aan warmte indien 

de warmtevraag kleiner is dan een derde van het 

ketelvermogen, of voor het opvangen van een 

kortstondige piek in de warmtevraag die groter 

is dan het ketelvermogen. We illustreren dit voor 

een ketel met een vermogen van 300 kW. Voor 

deze ketel is de minimale deellast 1/3 x 300 kW 

= 100 kW. Wanneer de warmtevraag zakt onder 

100 kW, zal de ketel ofwel uitschakelen ofwel 

bij een vermogen van 100 kW en zijn overtollige 

warmte in een buffervat opslaan. De opgeslagen 

warmte kan later geheel of gedeeltelijk worden 

vrijgesteld in functie van de daaropvolgende 

warmtevraag. Op deze manier wordt het lang- 

durig functioneren op deellast vermeden.  

Anderzijds, indien de warmtevraag boven de  

300 kW stijgt, bv 350 kW, dan kan deze extra 

50 kW aangevuld worden met de warmte op-

geslagen in het buffervat. Op deze manier kan 

gedurende een korte tijd een vermogen geleverd 

worden dat groter is dan het vermogen van de 

biomassaketel.

- Verder bestaan ook verschillende nageschakelde  

methodes voor rookgasreiniging. Met deze  

methoden worden de schadelijke stoffen uit de 

rookgassen verwijderd vooraleer ze de omge-

vingslucht worden ingeblazen. Afhankelijk van de 

te verwijderen stof, zijn andere technieken toepas-

baar. Voor de verwijdering van fijn en grof stof uit 

de rookgassen worden vaak (multi)cyclonen  

(rendement 60 - 90%), doekenfilters (rendement 

99%) of elektrostatische filters (rendement 95%) 

gebruikt. De twee laatste technieken zijn erg duur 

en worden enkel toegepast bij verbrandingsinstal-

laties met een vermogen groter dan 5 MW. Bemerk 

dat rookgasreiniging normaal niet nodig is indien 

houtpellets of houtsnippers verbrand worden.

Turn down ratio

De minimale deellast waarbij nog een aan-

vaardbare verbrandingscapaciteit kan wor-

den bekomen, wordt bepaald door de ver-

houding tussen laagst en hoogst leverbaar 

vermogen. Dit wordt de turn down ratio 

genoemd. Voor installaties op houtsnippers 

is dit meestal 1/3 of 33%, voor pellet- 

gestookte ketels is dit 1/4 of 25%.  

Dit betekent dat de biomassaketel vanzelf 

uitschakelt wanneer de warmtevraag onder 

deze kritische waarde zakt.

voorafgaand aan de verbrandingskamer zorgt voor 

een 30-40% lagere NO
x
 emissies. Door de lagere 

vlamtemperatuur en in beperkte aanwezigheid 

van O
2
  wordt de gevromde NO

x
 gereduceerd tot 

N
2
 gas. De hogere temperaturen en overmaat aan 

zuurstof dankzij de secundaire luchttoevoer, zorgt 

voor een volledige verbranding.

- Geforceerde ventilatie garandeert een goeie 

menging tussen de brandstof en de zuurstof 

omdat de luchtcirculatie op die manier niet  

afhankelijk is van de weersomstandigheden.  

Een goeie menging resulteert in volledige  

verbranding en vermijdt de vorming van  

ongewenste schadelijke emissies.

- Een automatisch reinigingssysteem van de 

warmtewisselaar zorgt ervoor dat de ketel 

properder blijft zodat er minder vliegas met  

de rookgassen wordt meegevoerd (Figuur 24).
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3.4. KWALITEIT VAN DE  BRANDSTOF 

De kwaliteit van de brandstof heeft duidelijk een impact op de goede werking van de installatie (zeker 

voor wat de aanvoer van de brandstof tot de brander betreft), de efficiëntie van het verbrandingsproces 

en de uitstoot aan schadelijke stoffen. Een biomassaketel is geen allesbrander, verbrand zeker geen 

groenafval (waarvoor bovendien een verbrandingsverbod geldt, zie 1.1). Verbranden van groenafval zal 

aanleiding geven tot verhoogde emissies van NO
x
, dioxines, …, en corrosieve rookgassen die de levens-

duur van de installatie aanzienlijk kunnen verkorten.

Er werden een aantal kwaliteitsnormen ontwik-

keld voor de kwaliteit van de biomassabrandstof 

(bijvoorbeeld EN14961). Er bestaat evenwel geen 

wettelijke verplichting om deze normen te gebrui-

ken bij het verhandelen van biomassabrandstof. 

Biomassaleveranciers kunnen deze normen wel 

hanteren om hun kwaliteit kenbaar te maken. Als 

klant-aankoper kan je de normen gebruiken om de 

kwaliteit van de aangeboden brandstof te beoor-

delen. De belangrijkste criteria van de biobrandstof 

die gedefinieerd worden via deze normering en 

een impact hebben op de emissies zijn: stukgroot-

te, vochtgehalte, asrest, stikstofgehalte en de aan-

wezigheid van onzuiverheden.

Stukgrootte 

Wanneer de brandstof te veel fijne delen of stof 

bevat, zal dit hogere emissies van fijn stof veroor-

zaken. Voor meer informatie omtrent de verschil-

lende klassen van stukgrootten, verwijzen we naar 

Tabel 7 en Tabel 8.

Vochtgehalte 

Het is aanbevolen om biomassa te gebruiken met 

een vochtgehalte dat zich bevindt binnen de gren-

zen van de specificaties aangegeven door de fabri-

kant van de biomassaketel. De brandstof mag noch 

te nat noch te droog zijn. Een te hoog vochtgehalte 

in de brandstof zal aanleiding geven tot een onvol-

ledige verbranding met de productie van schadelijke 

stoffen en teer tot gevolg. De teer zet zich af op de 

warmtewisselaars en vermindert de efficiëntie van de 

biomassa-installatie. 
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Anderzijds zal stoken op te droog hout eveneens 

negatieve gevolgen hebben op het verbrandings-

proces. Een te laag vochtgehalte zal immers aan-

leiding geven tot een te sterke verbranding waar-

door de temperatuur in de verbrandingskamer te 

hoog oploopt. Een mogelijk gevolg hiervan is een 

hogere emissie van NO
x
 en het smelten van de 

assen (slakvorming). Indien frequent te droog hout  

(< 20%) verbrand wordt, is het aangeraden een  

ketel te nemen met rookgasrecyclage om de  

vlamtemperatuur naar beneden te halen.

Asgehalte

Het asgehalte heeft een invloed op de emissie van 

schadelijke stoffen, maar ook op de efficiëntie van 

het verbrandingsproces. Niet alleen de hoeveelheid 

as is belangrijk (2 - 4% komt terecht in de schouw) 

maar ook de samenstelling van het as. Daarnaast 

bepaalt de samenstelling ook het assmeltpunt. Een 

brandstof met een laag assmeltpunt verhoogt het 

risico op storingen in de installatie waardoor het 

verbrandingsproces suboptimaal verloopt.

Stikstofgehalte

NO
x
-emissies bij biomassaverbranding in klein-

schalige installaties zijn in hoofdzaak afhankelijk 

van het stikstofgehalte in de brandstof en liggen 

meestal ergens tussen de 300 en 500 mg/Nm³ 

(Tabel 9). Het is daarom aangewezen om houtige 

biomassa met lage N-gehaltes te gebruiken en 

op regelmatige tijdstippen het stikstofgehalte in 

de brandstof te monitoren. Wanneer de biomassa 

afkomstig is van eigen geteelde brandstoffen zoals 

Miscanthus en korteomloophout, is extra aandacht 

voor het N-gehalte aanbevolen. Er kan hiermee 

rekening gehouden worden door de bemesting te 

beperken.

Tabel 9: Verband tussen het stikstofgehalte 
in de biomassa en de uitstoot aan NO

x
 

(bron: bioénergie international n°    31 mei-juni 2014)

N-gehalte biomassa Uitstoot NO
x

< 0,1 - 0,2% 208 - 375 mg/Nm³

0,2 - 0,4% 375 - 525 mg/Nm³

0,4 - 0,6% < 600 mg/Nm³

Onzuiverheden

Zwaveloxiden (SO
x
) kunnen eveneens gevormd 

worden tijdens het verbrandingsproces. De uitstoot 

van SO
x
 is direct afhankelijk van het zwavelgehalte 

in de brandstof. In zuiver hout zijn deze concen-

traties vaak erg laag, maar de verbranding van be-

handeld hout kan aanleiding geven tot verhoogde 

SO
2
-emissies. Andere onzuiverheden in de bio-

massa zoals zware metalen komen meestal voor in 

erg lage concentraties wanneer het om natuurlijk 

hout gaat en vormen dus geen probleem voor de 

verbranding en emissies.

BESLUIT : HOE EMISSIES REDUCEREN ?

Het beperken van emissies is een samenspel van het correct kiezen en afstellen van de 

verbrandingsketel en het selecteren van kwaliteitsvolle biomassa. De emissie van schade-

lijke stoffen is vaak een gevolg van onvolledige verbranding waardoor niet enkel het mili-

eu schade berokkend wordt, maar ook de ketel. Hoe slechter de verbranding, hoe sneller 

de ketel vervuilt en hoe korter de levensduur. 
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4.1. PROCESCONTROLE

Volgende procesparameters kunnen opgevolgd worden om storingen tijdig te detecteren:

- Rookgastemperatuur: een indicator voor vervui-

ling van de warmtewisselaars door asafzetting is 

de rookgastemperatuur die oploopt door de ver-

minderde warmteoverdracht. Indien dit het geval 

is, wordt de ketel best stilgelegd om de assen uit 

de verbrandingskamer en de warmtewisselaar 

manueel te verwijderen.

- Luchtovermaat: dit is een maat voor de hoeveel-

heid lucht die toegevoerd wordt aan het ver-

brandingsproces in vergelijking met de minimale 

hoeveelheid lucht die nodig is voor de volledige 

oxidatie van de brandstof. Indien te laag, is er te 

weinig zuurstof voor de verbranding beschik-

baar. Ideale waarden van de overmaat aan lucht 

ratio is 1,4 - 1,6. De (secundaire) luchttoevoer 

naar de verbrandingskamer moet opgedreven 

worden. De overmaat aan lucht ratio van de pri-

maire toevoer is idealiter 0,7.

- Toerental rookgasventilator: indien het toeren-

tal hoger is dan normaal, is de onderdruk in de 

ketel onvoldoende groot. Dit kan het gevolg zijn 

van een blokkade in de vuurhaard, schouw of 

meetsonde, van een kapotte dichting of van as-

ophopingen in de warmtewisselaar. 

- Geleverd vermogen van de ketel: indien het 

vermogen te laag is, zijn er vermoedelijk proble-

men met het hydraulisch systeem (bijvoorbeeld 

circulatiepomp), is de brandstof te vochtig of de 

energie-inhoud te laag. Het kan nodig zijn om 

de circulatiepomp te vervangen of om meer 

kwalitatieve biomassa in te kopen.

- Slakvorming: indien er overmatige slakvorming 

optreedt, is dit een indicatie dat het verbran-

dingssysteem niet goed is afgesteld op de ge-

bruikte biomassa, bijvoorbeeld wanneer de in-

stallatie is afgeregeld voor houtsnippers met een 

hoger vochtgehalte dan effectief gebruikt wordt, 

of wanneer biomassa met een te laag assmelt-

punt wordt gebruikt. Vaak is de vuurhaardtem-

peratuur ook te hoog (boven 900°C) en is de 

verhouding tussen primaire en secundaire lucht 

niet goed afgesteld. 

- Uitstoot rookgassen: indien de emissies aanzien-

lijk toegenomen zijn of geuroverlast wordt waar-

genomen, is de verbrandingskwaliteit slecht. Dit 

kan opgelost worden door het verbrandingspro-

ces opnieuw af te stellen, de ketel te reinigen en 

de brandstofkwaliteit te controleren.

- Aanvoer- en retourtemperaturen: indien de 

warmtevraag plots daalt, kan de ketel de rest-

warmte niet meer afstaan en treedt oververhit-

ting van de ketel op. Uiteindelijk gaat de thermo-

staat in veiligheid. Dit kan opgelost worden door 

de brandstoftoevoer te verminderen of door de 

overtollige warmte in een warmtebuffer op te 

slaan.

Figuur 25: Vorming van slakken

43



4.2. AFVOER VERBRANDINGSASSEN

Assen ontstaan doorgaans op twee plaatsen in de 

verbrandingsinstallatie, zodat we volgende types as 

onderscheiden: 

- Bodemas: ontstaat in de vuurhaard en omvat 60 

- 90% van de totale as in de biomassa. Dit as kan 

ophopen onder en rond het verbrandingsrooster.

- Vliegas: dit zijn verbrandingsassen die zich op-

hopen ter hoogte van de warmtewisselaar waar-

door de warmteoverdracht vermindert.

De afvoer van deze verbrandingsassen is een zeer 

belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van 

een biomassaketel omdat een overmaat aan assen 

kan leiden tot storingen in de verbrandingsketel en 

tot verhoogde operationele kosten. Indien de ketel 

voorzien is van een nageschakelde rookgasreini-

ging, kunnen zich ook hier assen ophopen. Afhan-

kelijk van de gebruikte techniek onderscheiden we:

- Cycloonvliegas: indien een voorscheider van 

stofdeeltjes aanwezig is, kan ook as ontstaan aan 

het einde van de vuurhaard ter hoogte van deze 

(multi)cycloon en kan tot 10 - 35% van de totale 

as in de biomassa bevatten.

- Filtervliegas: indien een elektrostatische filter of 

doekenfilter aanwezig is, zal ter hoogte van deze 

filter asuitval zijn. De hoeveelheid filtervliegas 

kan oplopen tot 2 - 10% van de totale as in de 

biomassa.

Bij de meeste ketelinstallaties gebeurt een auto- 

matische ontassing van de vuurhaard via een  

vijzelsysteem en een automatische reiniging van  

de warmtewisselaars. Indien het om verticale 

warmtewisselaars gaat, wordt gebruik gemaakt  

van turbulatoren of spiralen, voor het reinigen  

van horizontale warmtewisselaars wordt gebruik  

gemaakt van perslucht (Figuur 24). De assen  

komen dan terecht in een of meerdere (stofdichte) 

ascontainers die zich in de nabije omgeving van de 

ketel of in de stookruimte bevinden. Indien zowel 

bodemas als filteras opgevangen worden, is het 

belangrijk om na te gaan of deze asfracties al dan 

niet gezamenlijk afgevoerd kunnen worden.

Figuur 26 en 27: Ascontainer en afvoer van assen via een vijzel
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4.3. ONDERHOUDSSCHEMA

Een biomassaketel vereist meer aandacht dan  

een ketel op fossiele brandstoffen in termen van  

onderhoud en beheer omdat deze ketels een  

hogere storingsgevoeligheid hebben. Handelingen 

voor controle, onderhoud en oplossen van  

storingen zijn normaal terug te vinden in de  

handleiding die door de leverancier van de ketel 

aangeleverd wordt. Om problemen met de instal-

latie te voorkomen en tijdig te detecteren, is het 

aangewezen dat de eigenaar zelf het verbrandings-

proces regelmatig controleert en de verbrandings-

installatie regelmatig onderhoudt. Daarnaast moet 

de eigenaar de ketel ook laten onderhouden zoals 

voorgeschreven bij wet en op de manier zoals aan-

geraden door de leverancier.

Waar op letten bij de keuze van uw installateur? 

VLAREM legt voor houtverbranding met houtafval op dat de installatie minstens eenmaal per jaar 

wordt afgesteld door de constructeur of installateur. Die afstelling omvat een controle van de pro-

cesparameters van de werkende installatie, met een daarop volgende afstelling van die procespa-

rameters zoals vereist is om een zo volledig mogelijke verbranding te realiseren. Het bewijs van 

afstelling moet ter inzage gehouden worden van de toezichthouder.

Biomassa is geen gestandaardiseerde brandstof zoals stookolie of aardgas dat wel zijn. Het is een 

veeleisende brandstof zowel op vlak van handling als op vlak van het verbrandingsproces. Indien je 

hier rekening mee houdt, zal je beloond worden met een installatie met een optimaal rendement, 

weinig asvorming en een lange levensduur. Hou er dus rekening mee dat je de werking van de ver-

brandingsinstallaties goed moet beheersen en dat het toestel regelmatig afgesteld moet worden. 

Ondersteuning door een deskundige installateur is ten sterkste aanbevolen en wordt dus best mee 

in rekening gebracht in jouw keuze van leverancier/installateur.

Voor installateurs van verwarmingsketels op biomassa met een vermogen tot 100 kW hebben de 

drie Gewesten zich verenigd in de “Renewable Energy Systems Certification”, RESCert. Het RESCert 

bekwaamheidscertificaat levert het bewijs dat de installateur beschikt over de nodige competenties 

om zeer kleinschalige verwarmingsketels op hout te ontwerpen en te realiseren. Dit certificaat is een 

erkenning geldig in alle Europese landen. Certificatie is in Vlaanderen echter geen vereiste om de 

job van installateur te mogen uitvoeren waardoor de opleiding tot op heden slechts beperkte ingang 

heeft gevonden. Het is daarom aangeraden om zich te richten tot installateurs die beschikken over 

een ruime ervaring met het installeren van biomassaketels.

Alle informatie over RESCert: http://www.rescert.be.

In Vlaanderen werd ODE Bio-Energie-platform erkend als opleidingsverstrekker. Meer informatie 

kan bekomen worden via http://www.ode.be
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BESLUIT : HOE DE KETEL ONDERHOUDEN EN BEHEREN?

Indien de installatie goed werkt en uitgerust is met een lambda-sonde, is het meestal  

niet nodig om de ketel manueel bij te regelen. De ketel moet wel op tijd gereinigd  

worden om ervoor te zorgen dat de verbranding optimaal kan doorgaan. Via enkele  

eenvoudige controles kun je zelf de kwaliteit van het verbrandingsproces opvolgen.  

Indien er onregelmatigheden zijn, verwittig dan de installateur.

Onderhoudsschema

Wekelijks Controle van de kwaliteit en kwantiteit van de brandstof

Controle van de procesparameters zoals opgelijst in 4.1

Controle van de asafvoer, tijdig vervangen van de ascontainers

Controle van de verbrandingskamer op onregelmatigheden

Controle en reiniging van de aanwezige sensoren (onder andere om de druk te meten)

Reinigen van de ketel om opgehoopte assen en stof te verwijderen. Afhankelijk van 
de installatie en de intensiteit van het gebruik, gebeurt de asafvoer uit de brandkamer 
automatisch. Indien dit niet het geval is, moeten de assen op en onder het rooster en 
in de verbrandingskamer manueel verwijderd worden

Reinigen van de optische detectoren in de brandstoftoevoer (indien aanvoer met wal-
king-floor)

Maandelijks Reinigen van de warmtewisselaars. Het is ook mogelijk om de ketel uit te rusten met 
een automatische vlampijpreiniging van de warmtewisselaar waardoor de frequentie 
van het manueel reinigen sterk verminderd kan worden

(Half)jaarlijks Onderhoud van de ketel door de leverancier/installateur. Dit betreft een algehele con-
trole van de installatie en indien nodig de vervanging van slijtagegevoelige onderdelen 
zoals de lambda-sonde, druksensoren, schroeven, filters en afdichtingen

Uitvoering van de wettelijk verplichte emissiemetingen. Voor de frequentie van de 
metingen, verwijzen we naar het hoofdstuk over de wetgeving (Tabel 3).
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