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Hernieuwbare energie en 

houtige biomassa 
• Situatie in 2013: 

• 4,5% van NL energieverbruik 
kwam uit hernieuwbare bronnen 

• Hiervan is 70 % opgewekt met  
biomassa, waarvan ruim 1/3 houtige biomassa 

• Bijstook in elektriciteitscentrales 

• Houtkachels bij bedrijven 

• Houtkachels bij huishoudens 
 (Bron: CBS, 2014. Hernieuwbare energie in NL 2013) 

• Afgelopen decennium 
inzet houtige biomassa sterk toegenomen: 
ca. 14 PJ in 2000 => ca. 40 PJ * in 2013    
(* primair verbruik) 
(Schatting op basis van: CBS, 2014. Hernieuwbare energie in NL 2013) 

• Vraag naar houtige biomassa sterk 
toegenomen! 
Ook vanuit uit het buitenland: veel export! 

 



Hernieuwbare energie en 

houtige biomassa 

• Energieakkoord: 
• 14% duurzame energie in 2020 ( 300 PJ) 

• 16% in 2023 

• NBLH-sector: 32 PJ uit natuur, bos, 

landschap en houtketen 

• Actieprogramma ‘Duurzame biomassa 

2020’ (Houtconvenantpartners): 

40 PJ in 2050 



Herkomst biomassa 

• Eigen productie NL (16 PJ) 

• Bos, landschap en 

bebouwde omgeving: 7 PJ * 

• Resthout en gebruikt hout: 9 PJ * 

• Import (24 PJ**) 
 

Verbruik ca. 40 PJ 

 

 

* Bron: Boosten, M. & J. Oldenburger. 2014. Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050. Wageningen, Stichting Probos 

** Schatting op basis van: CBS, 2014. Hernieuwbare energie in NL 2013 

 

 



Verwachte ontwikkelingen in EU 

Bron: Oldenburger, J. 2011. Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen? Bosberichten. Nr. 2-2011. 

 

Hoeveelheden in mil. m3 Rondhout Equivalenten 

 



Opkomst biobased economy 

Agro & Chemie, juni 2014 Wageningen World, nr. 2 2014 

De Volkskrant 02-02-2002 

www.topsectorenergie.nl 

21-02-2014 

www.biobasedeconomy.nl 

15-03-2015 

Cobouw 28-11-2014 



Maatschappelijke ontwikkelingen 

Biomassa als “nieuwe” economische drager 

voor bos, natuur en landschap 

Energielandschappen: hernieuwde aandacht 

voor producerend vermogen landschap 



Maatschappelijke ontwikkelingen 

Toenemende aandacht voor 
duurzaamheid biomassa 

 



Uitdagingen voor toekomst 

Zorgen dat: 

• Er in de toekomst voldoende én betaalbare biomassa is 

• De inzet van biomassa duurzaam is: 

• Verantwoorde herkomst biomassa 

• Letten op CO2-balans 

• Vermijden concurrentie met hoogwaardige 

toepassingen (cascadering) 

 

 => Biomassateelt in NL als 

aanvulling op bestaande bronnen, 

bij voorkeur in functiecombinaties! 

 



Wilgenplantages 

• Moderne wilgengrienden voor biomassa-

productie 

• Korte omlopen: oogst elke 2, 3 tot 4 jaar 

• Relatief hoge productie: 10 ton ds/ha/jr 
= 180 GJ ≈ 5600 m3 gas ≈ verbruik 3 huishoudens 

• Ook andere snelgroeiende loofhout- 

soorten (populier, els, es, robinia) 

 => In NL beste ervaringen met wilg  

• Hoge mechanisatiegraad  

• Geen/nauwelijks bemesting of chemicaliën 

nodig 
=> Scoren hoog op gebied van duurzaamheid 



Aanplant 

15.000 stekken/ha 

 



Aanplant 

Plantage Zeumeren 

1 maand na aanplant 

Wilgenplantage 

Flevoland 

6 maanden 

na aanplant 



Oogst 

 

1 jaar na de oogst 

 



Natuurwaarde 

Monitoring wilgenplantages in Flevoland (2006-2008) 

• Verrassend hoge biodiversiteit: 

Vaatplanten (101)*, paddenstoelen (62-96), broedvogels (18-22 ) 

amfibieën (4 ), muizen (6), dagvlinders (13), kevers (54), mossen en 

korstmossen (12) * (101) = aantal gevonden soorten 

 Bron: Boosten, M., P.A.G. Jansen, 2010. Flevo-energiehout; resultaten van groei- en opbrengstenmetingen en biodiversiteitsmetingen, 

Wageningen, Stichting Probos. 

• Veel soorten van struwelen en andere dynamische milieus 

 

 

Brede wespenorchis, fitis en kleibosbreeksteeltje (foto’s vlnr: Fred van Daalen, Martin Parss & Yves Deneyer) 



Kansen in NL 

• Sinds 1993 onderzoek in proefvelden 

• Vanaf 2010 verkenningen naar functie- 

combinaties door Probos en InnovatieNetwerk 
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Wilgen en waterzuivering 

• 2014: Literatuurstudie i.s.m. 

• Bundelen kennis en ervaring 

uit o.a. Scandinavië, Ierland, Frankrijk 

• Schetsen perspectieven voor NL 
 

• Nu: opzetten praktijkpilots bij 

waterschappen, bedrijven, huishoudens, 

… 
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Wilgen en waterzuivering 

Hoe werkt het? 
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Wilgen en waterzuivering 

Twee systemen: 
• Zonder lozing 

• Al het water wordt verdampt 

• Geen lozingsvergunning (en bijbehorende kosten)  

• Druppel- of sprinklerirrigatie 

• Opslagcapaciteit in winter nodig 

• Met lozing 
• Verticaal doorstroomd systeem met bodempassage 

• Drainagesysteem nodig (kwetsbaar voor berijding met 
machines) 

• Water wordt deels gezuiverd en bevat bij lozing nog 
(lichte) verontreinging 

• Duurder in aanleg 
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Wilgen en waterzuivering 

Type verontreinigingen: 
• Stikstof en fosfaat: opname + afbraak door 

bacteriën 
• Stikstof: 75-630 kg/ha/jr 

• Fosfaat: 5-50 kg/ha/jr 

• Nutriënten worden benut voor groei: 30-100% meer 
biomassaproductie t.o.v. niet geïrrigeerde systemen! 

• Zware metalen: opname en opslag in 
• Wilgen kunnen zeer hoge concentraties aan 

• Afvoer via oogst biomassa 

• Organische verontreinigingen (PAK’s etc): 
afbraak door bacteriën 
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Wilgen en waterzuivering 

Toepassingen 

• Nabehandeling effluent RWZI 

• Percolatiewater uit vuilstorten of 

restwater uit slibdepots 

• Reiniging industrieel afvalwater 

(bijv. brouwerijen, aardappel-

verwerkers, zuivelindustrie, … 

 

Wilgenzuivering Cichoreifabriek Leroux  in Orchies (F) 

(foto: La Gazette Nord-Pas de Calais) 

76 ha grote wilgenzuivering voor de reiniging van stikstofrijk 

restwater van een slibontwatering bij een rwzi in Enköping (S) 

(foto: www.jonesmcgirr.com) 
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Wilgen en waterzuivering 

Benodigde oppervlakte: 

grofweg: 20,6 m2/ i.e.* 
* i.e.= inwonersequivalent = gemiddelde 

hoeveelheid vervuiling in afvalwater van één 

persoon 

 

 

 

 

Bron: Otte, A., M. Boosten. 2014, Nieuwe kansen voor 

duurzame biomassa: afvalwater zuiveren met wilgen. Utrecht, 

InnovatieNetwerk. 
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Wilgen en waterzuivering 

Vergelijking zuiveringskosten diverse systemen: 
• RWZI, basisbehandeling:  ca. €1,00/m3 

• Ultrafiltratie:   ca. €0,35/m3 

• UV-desinfectie (pathogenen): ca. €0,20/m3 

• Coagulatie en (bio)filtratie (N + P):ca. €0,20/m3 

• Langzaam Zandfilter:  ca. €0,10/m3 

• Helofytenfilters:   ca. €0,05/m3 

• Krooszuivering:   ca. €0,045/m3 

• Wilgenzuivering zonder lozing: ca. €0,030/m3 kosten -  

     €0,013/m3 opbrengsten 

Bron: Otte, A., M. Boosten. 2014, Nieuwe kansen voor duurzame biomassa: afvalwater zuiveren met wilgen.  

Utrecht, InnovatieNetwerk. 
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Wilgen en waterzuivering 

Kosten en baten 

• Sterk afhankelijk van schaal 

• Baten uit: verkoop biomassa en 

vermeden lozings-/zuiveringskosten 

• Voorbeeld: 

 

Bron: Otte, A., M. Boosten, M. van den Ham. 2014, Afvalwater kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen.  

H2O-Online 11-02-2014 
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Wilgen en waterzuivering 

• In NL zeker perspectieven voor 
kostenneutrale waterzuivering en duurzame 
biomassaproductie met wilg 

• Extra aantrekkelijk in combinatie met lokale 
warmte- of energieopwekking 

• Korte ketens 

• Zekerheid over beschikbaarheid en prijs 
biomassa op langere termijn 

=> Pilotlocaties gezocht! 
  Meer info: martijn.boosten@probos.nl 
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Dank voor uw aandacht! 


