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INLEIDING
Deze slotbrochure kwam tot stand door een samenwerking van Regionaal Landschap Meetjesland en 
Agrobeheercentrum Eco² in kader van het PDPO-project “Hout=Goud”.

Dit project was lopende in het Meetjesland tussen 2017 en 2019 en had als doel na te gaan wat de 
houtstromen zijn in het Meetjesland en hoe het noodzakelijke beheer van Meetjeslandse houtige kleine 
landschapselementen (KLE’s) eventueel kon bijdragen tot de energietransitie op lokaal niveau. Omdat het 
een verhaal is van de kip of het ei, werd er in dit project voor gekozen om alvast de aanbodzijde van hou-
tige biomassa en de leveringscapaciteit van het lokale landschap uit te werken voor enkele heel concrete 
cases. De uitwerking van de afzet-zijde kan dan door andere organisaties met gefundeerde realistische 
cijfers verder uitgewerkt worden.

Deze brochure is gericht aan alle geïnteresseerden en lokale overheden die gelijkaardige projecten op 
poten willen zetten of de transitie naar meer groene energie willen maken.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Knotbomen als lokale biomassa
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DOELEN VAN HET PROJECT HOUT=GOUD
Dit project had tot doel, de houtige stromen van het Meetjesland in kaart te brengen en na te gaan wat de 
mogelijke toepassingen zijn van hout bekomen via het beheer van houtige landschapselementen. Op die 
manier hopen we dat de in het Meetjesland aanwezige knotbomen en houtkanten blijvend én beter zullen 
worden beheerd zodat zowel biodiversiteit als lokale (landbouw)economie positief kunnen evolueren. 

Met dit doel voor ogen richtte dit project zich op een aantal pijlers.

COMMUNICATIE EN SENSIBILISATIE

Om de productie van houtige biomassa opnieuw op de kaart te zetten en het belang van houtige KLE te 
onderstrepen werd uitgebreid gecommuniceerd via de eigen beschikbare kanalen en die van de project-
partners. Zo werden er oproepen tot aanplant, info rond hout als biomassa en info rond houtige KLE en hun 
beheer verspreid. En werden er tevens ook een aantal brochures gepubliceerd.

Er werd een oogstdemonstratie georganiseerd en tevens ook een zeefmoment. Verder werden er meer-
dere cursussen voor particulieren en groenarbeiders ingelast omtrent beheertechnieken van houtkanten 
en knotbomen en machines die daarbij kunnen gebruikt worden. Op deze manier hopen wij bijgedragen 
te hebben tot draagvlakverbreding rond hakhout en gebruik van houtige biomassa in het Meetjesland en 
hopen we anderen te motiveren en stimuleren om daarin te ondernemen. 
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VERSTERKEN VAN HET BESTAANDE LANDSCHAP

Houtkanten en knotbomen worden opnieuw in het landschap ‘geplaatst’ vanuit een tweeledige benadering: 

• Ecologisch-landschapshistorisch en (2) landbouw-economisch.

• Deze component heeft tot doel de typische elzen- en andere ‘kanten’ en knotbomenrijen te herstellen 
en/of opnieuw aan te planten om zo opnieuw de historische landschapsstructuur te herstellen en tege-
lijkertijd ook op ecologisch vlak een meerwaarde te bieden.

Daarbij wordt gewerkt met streekeigen beplantingen bij zowel particulieren als op gronden van ge-
meente- of polderbesturen, bedrijventerreinen…

• Deze landschapselementen bieden tal van voordelen aan hun omgeving: CO₂-opslag, erosiebestrijding, 
waterbuffering, luchtzuivering en koeling en zijn dus an sich wel interessant voor landbouw maar ook 
een ideaal klimaatadaptatiemiddel voor lokale besturen. De opvatting dat deze in de meeste geval-
len meer lasten dan winsten zullen opleveren blijft echter hardnekkig hangen. Zo durven particulieren 
en landbouwers dikwijls geen nieuwe aanplantingen te laten uitvoeren omwille van concurrentie met 
landbouwgewassen, een verspreidingsbron van plaagsoorten, verplichtingen via wetgeving, gebreken 
in beheerovereenkomsten en dergelijke. 

Winst voor klimaat en landschap (bron: Provincie Oost-Vlaanderen)
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BEHEER VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
k
Goed beheer van de bestaande KLE is belangrijk. KLE die er rommelig en achterstallig bij staan, zorgen voor 
frustraties, worden aangepakt op onoordeelkundige wijze of worden zelfs (illegaal) gerooid. Een goede 
samenwerking met lokale actoren (landbouwers, lokale besturen, natuurverenigingen…) is dan ook aange-
wezen. 

Tijdens de loop van het project werd ingezet op 2 kanalen om aan het beheer van houtige landschapsele-
menten te voldoen: 

• Goedgeknot.be

De houtzoekerswerking van Regionale Landschappen, waarbij particulieren met elkaar in contact gebracht 
worden omtrent het beheer van houtkanten en knotbomen werd gemoderniseerd.

Het principe bleef hetzelfde: een eigenaar van houtige KLE doet een aanvraag en een knotter gaat langs om 
te knotten in ruil voor het hout. Maar door het oprichten van een internetplatform kon de werking uitge-
breid worden en is alles overzichtelijker. Er kunnen ook veel meer mensen worden bereikt. Op deze manier 
blijven alvast een deel van de KLE bij particulieren goed onderhouden en hebben de knotters brandhout 
voor de komende winter. Door de nieuwe manier van werken is er een duidelijke stijging in het aantal vra-
gen, maar ook in het aantal actieve knotters!

Sinds het platform online ging hebben we op deze manier bij particulieren een 1000-tal KLE kunnen behe-
ren. Tenzij de eigenaar daar anders over beslist, is het ook de bedoeling dat deze elementen onder beheer 
van de knotwerking blijven. Het beheer blijft echter volledig vrijwillig, m.a.w. als de knotter de situatie te 
gevaarlijk inschat of als hij/zij voldoende hout heeft, kunnen de werken niet op reguliere wijze uitgevoerd 
worden. Voor een goed regulier beheer komt het niet op een jaar en hoeft dit geen probleem te zijn, maar 
je moet er wel rekening mee houden.

• Beheer in functie van biomassaproductie

Naar aanleiding van de plannen van de provincie om enkele biomassaketels te plaatsen in het Meetjesland 
(Huysmanhoeve te Eeklo en school Kruipuit te Maldegem) werden de houtige KLE op grondgebied Mal-
degem en Eeklo en de potenties van hun hout in kaart gebracht. Zowel kwantiteit als de kwaliteit van de 
snippers werden onderzocht om te kijken of zij de toekomstige ketels kunnen voeden.

Dit werd dan ook de hoofdfocus voor dit project. Daar zullen we in het volgende hoofdstuk dieper op ingaan.
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HOUTIGE KLE’S: VAN VROEGER TOT NU 
CULTUURHISTORIEK, LANDSCHAPSIDENTITEIT EN BIODIVERSITEIT

Grote delen van het eigenlijke Meetjesland worden gekenmerkt door smalle percelen die ook wel Meetjes 
worden genoemd. In het verleden werden zij afgebakend door knotbomenrijen en/of houtkanten die 
regelmatig werden gekapt*. Het stratenpatroon was op vele plaatsen rechtlijnig, de wegen tussen deze 
‘meetjes’ waren vaak geflankeerd door opgaande bomenrijen. Zij beheerden de bomen regelmatig, zodat 
de opbrengst van het hout optimaal was.

Dit verzekerde de eigenaar van een dubbele winst: de houtige gewassen bleven beheersbaar, de schaduw 
op het land en concurrentie met landbouwgewassen bleef beperkt én een houtopbrengst was verzekerd. 
Dit hout werd gebruikt voor allerlei mogelijke doeleinden van brandstof en dierenvoeder tot geriefhout. 
Vandaag is landschapsbeheer een andere realiteit. De economische waarde van hout en bijgevolg ook de 
waarde van de houtige kleine landschapselementen (KLE) zijn sinds de tweede wereldoorlog,  door de 
opkomst van olie en kunststoffen, dermate gedaald dat de landschapselementen verdwijnen. Dit heeft 
een nefast effect op de unieke landschapswaarden die een streek als het Meetjesland mee identiteit geven 
alsook op de vele fauna en flora die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van deze landschapselemen-
ten.

Hout verkregen uit landschapsonderhoud kan opnieuw waarde krijgen door het te versnipperen, te drogen 
en lokaal te benutten in een biomassaketel op een (semi-)openbare plaats, als (gedeeltelijke) verwarming 
van gebouwen, ofwel door het een alternatieve bestemming te geven in meer hoogwaardige toepassin-
gen.

Met dit project wilden we nagaan hoe door middel van beter beheer van landschapselementen en beter 
cascaderen van hout uit landschapsonderhoud, de samenwerking tussen lokale overheden, natuur, land-
schap en landbouw kan worden versterkt en hoe zij door deze samenwerking meerdere voordelen kunnen 
behalen.

*lees: in hakhout gezet



8 Perceelsrandbeplanting te Eeklo (foto: E. Vandecasteele)
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HAKHOUT EN DUURZAAMHEID
K
Het periodiek snoeien of terugzetten van de takken zorgt voor het uiteindelijke vormen van knotbomen 
en hakhout. Bij knotbomen gebeurt dit tot een 10-tal cm boven de knot en bij hakhoutstoven tot op een 
20-tal cm boven de grond. In het voorjaar zullen er uit slapende knoppen opnieuw takken ontwikkelen. Na 
x aantal jaar (afhankelijk van de soort) is het dan tijd om de takken opnieuw af te zetten tot op de knot of 
hakhoutstoof. Feitelijk maakt de plant dus door middel van fotosynthese een zelfde hoeveelheid biomas-
sa aan als de hoeveelheid die werd verwijderd. Men kan stellen dat de hoeveelheid koolstof die aanwezig 
was in het gehakte hout en dat bij verbranding in de vorm van CO₂ vrijkomt ook opnieuw ingebouwd zal 
worden door de plant bij de hergroei.

Binnen deze cyclus is de uitgestoten hoeveelheid CO₂ dus min of meer even groot als de opgenomen hoe-
veelheid en dus kan men in feite houtige biomassa een quasi CO₂-neutrale grondstof noemen.

Er zijn echter nog een aantal factoren die het gebruik van houtige biomassa al dan niet verantwoord of 
onverantwoord maken: 

• Het transport: het verbranden van houtige biomassa is enkel duurzaam wanneer het transport van 
kapplaats naar droogplaats en verbrandingsplaats minimaal en efficiënt is. Zoniet creëert men een 
surplus aan CO₂-uitstoot. Het gebruik van houtsnippers afkomstig uit Canadese bossen bijvoorbeeld is 
dus af te raden.

• Verbranding: Verbranding is in feite een proces waarbij een materiaal tot reactie komt met zuurstof. 
Wanneer deze reactie niet optimaal verloopt zullen er tal van ongewenste bijproducten ontstaan zoals 
meer CO₂, meer fijn stof en meer andere schadelijke stoffen zoals dioxines en PAK (polycyclische aro-
matische koolwaterstoffen. Door het verbrandingsproces te optimaliseren kan men het gebruik van 
houtige biomassa verantwoorden.
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• Fasering: Wanneer het beheer niet in fasen uitgevoerd wordt, kunnen aanwezige fauna en flora zich 
niet tijdig aanpassen en er dus schade van ondervinden. Hakhoutbeheer is dus enkel verantwoord 
wanneer dit gefaseerd kan worden.

De verkoop van de biomassaopbrengst kan de kosten van het landschapsbeheer drukken of indien men de 
snippers zelf opgebruikt, is men onafhankelijk van schommelingen op de energiemarkt.

Wanneer men sociale economie of lokale landbouwers inschakelt om de werken uit te voeren, onder-
steunt men daarmee ook nog eens de lokale economie.

Lokale houtige biomassa (bron: Provincie Oost-Vlaanderen)
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PRODUCTIE EN GEBRUIK VAN HOUT IN HET
MEETJESLAND
MEETJESLANDSE HOUTSTROMEN

Tijdens het project werden twee bijeenkomsten van de werkgroep Stère georganiseerd. Het doel van deze 
werkgroep was om alle actoren die een zekere houtproductie uit landschapsbeheer hebben samen te 
brengen en die houtstromen in kaart te brengen. Op die manier kunnen ketens op elkaar worden toege-
spitst en ontbrekende schakels gedetecteerd. Verder is het op die manier makkelijker om de houtproduc-
tie te cascaderen.

Lokale houtige biomassa in de praktijk (bron: Provincie Oost-Vlaanderen)



12

• Brandhout/blokhout

Jaarlijks produceert Provinciaal Domein Het Leen een 200-tal stèren, onderhouden de knotploegen van RLM 
ongeveer 300 knotbomen en ook de agrobeheergroep Maldegem, Stad Eeklo en Huysmanshoeve bekomen 
brandhout via het beheer. Alle producenten doen dit via vrijwilligers, sociale economie of groenarbeiders. 
De opslag gebeurd vaak ter plaatse of wordt door particulieren naar de eigen opslaglocatie vervoerd.

Meestal komt dit hout terecht bij particulieren in de vorm van brandhout en in het geval van de Huysmans-
hoeve wordt het ook ter plekke ingezet om brood te bakken. Deze afzet wordt bij de bosgroepen en bij RLM 
bewerkstelligd via online platformen.

Een grote speler kan ook Agentschap Wegen en Verkeer zijn, die tot nog toe het hout verkoopt aan de aan-
nemer die de beheerwerken uitvoert en dan naar onbekende bestemming voert. Mocht dit hout ook lokaal 
kunnen aangewend worden dan zou dit een grote win zijn op vlak van duurzaamheid. Naar de toekomst toe 
is het beter alle productie toe te spitsen op snippers/pellets en het verbruik ervan vooral lokaal te houden. 
Een extra bron kan ook hout afkomstig van afbraakwerken zijn. B-hout kan uiteraard ook als brandhout 
ingezet worden.

Conclusie: De afzet van brandhout gebeurt op kleine schaal bij particulieren 
met verschillende typen verbrandingssystemen. Deze afzet bij particulieren kan 
verbeterd worden door promotie van “goedgeknot.be” en “brandhoutweb.be” 
en educatie rond nieuwe manieren van verbranding. Een zwak punt blijft echter 
dat een groot deel van het aanbod geen afzet krijgt en daardoor veel houtige 
landschapselementen in verval raken.

• Stamhout/plankhout

Provinciaal Domein Het Leen bekomt een 500-tal stèren per jaar en ook de bosgroepen handelen op deze 
manier rond stamhout met brandhoutweb.be. De vellingen voert men zelf uit en de loten worden verkocht 
per opbod. De voorraad wordt lokaal opgeslagen en uiteindelijk door de koper meegenomen. Het kroon-
hout blijft omwille van ecologische redenen liggen. Een lokale markt voor lokaal plankhout is vrij onbe-
staand en daardoor worden kwaliteitsvolle stammen meestal ook verkocht als brandhout.

Conclusie: Op zich is dit een stroom zonder ontbrekende schakels, de afzet is er 
in beperkte mate, maar kan vergroot worden door bijvoorbeeld lokale besturen 
en producenten te motiveren lokaal hout te gebruiken bij (bouw)projecten.

• Snoeihout

Vrijwel alle partners bekomen dit hout via beheer van KLE ’s: SVAL, POV Landbouw, Eco2Eco, Natuurpunt 
en RLM. De kwaliteit varieert zeer sterk gezien het steeds ook als een nevenproduct van andere stromen 
bekomen wordt. Zowel directe afvoer, als het nat materiaal drogen in container met dubbele bodem of 
een investering in een daarvoor geschikte opslagruimte is te hoog voor zulks een laagwaardig product.
Het kan nochtans gebruikt worden voor industriële verbranding, compostering, plantsoen, takkenril, rest-
warmte, traditionele bakkers (bakovens), bospaden, paardenpaddocks of in de landbouw waar de gezeef-
de fractie wordt gebruikt om de bodem aan te rijken met koolstof. 
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Conclusie: Snoeihout is een bijproduct van vellen of beheer. Vaak kan het in 
beperkte mate gebruikt worden door de producent zelf, maar dikwijls is er een 
overschot. Wanneer beheerwerken worden uitgevoerd, moet rekening gehou-
den worden met deze restfractie en wordt ze best onmiddellijk lokaal gebruikt, 
zodat opslag- en vervoerskosten worden vermeden.

• Snippers

De benodigde kwaliteit is vaak afhankelijk van de ketel (hoe kleiner de ketel, hoe specifieker de snippers 
en hogere kwaliteitseisen). RLM, ABC Eco², SVAL, Eco2Eco, Het Leen en Natuurpunt produceren elk snip-
pers met verschillende hakselaars en leveren dus ook elk snippers van verschillende kwaliteiten. De meeste 
producenten beschikken ook over een opslagplaats: RLM & ABC Eco² en SVAL slaan op bij lokale landbou-
wers; Eco2Eco besteedt uit; Het Leen heeft een oude loods ter beschikking. Er is een grote investeringskost 
voor de inrichting van een volwaardige opslag (droog, afdekken) en door tijdens het beheer onmiddellijk te 
hakselen en op te vangen, vermijdt men een vermindering van kwaliteit. Best is het transport tussen oogst-
plaats en opslag zo klein mogelijk.

Problematisch is vooral dat er momenteel zo goed als geen afzetplaatsen zijn: de snippers worden voor-
namelijk aangewend voor bedekking van plantsoen en bospaden en in enkele gevallen als biomassa. Een 
eventuele oplossing is houtblokken niet versnipperen: voor huishoudens (kleine installaties) is houtblokver-
gassing beter, makkelijker en de investeringskost is lager.

Conclusie: De potentie aan aanbodzijde is groot maar er is weinig tot geen af-
zet. Er lopen heel wat projecten rond de productie van snippers, maar er dient 
nog opslagplaats en afzet te komen.

ALGEMENE CONCLUSIE

Uit deze analyse konden we afleiden dat voor sommige houtstromen de keten al reeds volledig kan geslo-
ten worden, bij andere ketens is er nog zeker werk aan de winkel.

In het algemeen zouden we kunnen stellen dat er grote behoefte is aan een algemene (fysieke of virtuele)
Meetjeslandse biomassahub waar alle (houtige) biomassastromen afkomstig uit het beheer van (openbare) 
landschapselementen kunnen verzameld, verwerkt en vervolgens ook lokaal opnieuw ingezet worden. In 
die biomassahub zouden bijvoorbeeld particulieren, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, ook 
hun hout bekomen via beheer kwijt kunnen. Dit kan ofwel gratis ofwel via een regeling met vermindering 
van de gemeentebelasting, zodat men gemotiveerd is het hout aan te bieden.

Dit is absoluut noodzakelijk om op een duurzame en verantwoorde manier om te kunnen
gaan met het in het Meetjesland geproduceerd hout.
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MEETJESLANDSE HOUTSNIPPERS

Een interessante toepassing van hout afkomstig uit knotbomen en houtkanten is de productie van hout-
snippers als lokale biomassa.

• Methodiek

Inventarisatie op kaart: verzamelen van informatie, het onderzoeken van wat er speelt op terrein: waar 
liggen de landbouwzones, de natuurkernen, buffers tegen woonkernen en/of industrie, zijn er beschermde 
landschappen, waarnemingen van bijzondere fauna en flora en zijn er zaken zoals bijvoorbeeld toeganke-
lijkheid waarmee rekening dient gehouden te worden.

Zoeken van houtige KLE op kaart en luchtfoto en intekenen in een DIPLA-projectomgeving in blokken van 
maximum 100 meter teneinde een precieze inschatting van biomassa te kunnen maken en gefaseerd be-
heer en flexibiliteit toe te laten.

Inventarisatie op terrein: inventarisatie van bestaande houtige KLE: registratie van soorten, type KLE, 
stamdiameter, overstaanders, hoeveelheid, gezondheidstoestand en voorgaand beheer en eventuele 
standplaatsomstandigheden en/of bijzonderheden.

Rechtstreekse ingave via DIPLA, koppelen van een geschikt beheerschema en startjaar. Anderzijds werd 
per element ook een Quickscanvragenlijst ingevuld teneinde een goede inschatting te kunnen maken van 
de aanwezige biomassa in de ruilverkaveling van Maldegem. Deze vragenlijst houdt rekening met factoren 
als de gemiddelde dikte van hakhouttakken, de hakhoutdominante soort, het aantal bomen die er staan, de 
breedte van de houtkant, wie de eigenaar en beheerder zijn...

Verwerken van de inventarisatie: verwerken van kaart- en terreininventarisatie tot een samenhangend ge-
heel. Met DIPLA kan men tal van rapporten en kaarten uit de ingevoerde gegevens halen die kunnen helpen 
bij de verwerking en interpretatie van deze gegevens:

• “Werkschema”: met behulp van dit rapport krijgt men een overzicht van het totaal aantal meter KLE 
met een overzicht van de te beheren hoeveelheid per jaartal 



15

• “Elementen info per projectdeel”: met behulp van dit rapport krijg je een overzicht van alle ingetekende 
elementen samen met hun dimensie, startjaar, opmerkingen, type en beheer.

• “Beheerplan projectdeel” sorteert alle elementen per beheerdoel en subbeheerdoel
• “Oogstvoorstel” geeft per jaartal een overzicht van de elementen die zouden geoogst kunnen worden 

en de hoeveelheid biomassa (ton) die ze zouden opbrengen
• “Quickscan resultaten” geeft een overzicht per element wat is ingegeven in de Quickscanvragenlijst en 

wat de schatting van oogstbare biomassa is
• Kaart “Kleuring volgens beheerdoel (KLE-type)”: alle elementen worden gekleurd volgens hun type
• Kaart “Kleuring volgens subbeheerdoel (subtype KLE)”: alle elementen worden gekleurd volgens sub-

typen
• Kaart “Kleuring volgens jaartal”: alle elementen zijn gekleurd volgens het beheerstartjaar
• Kaart “Structuur KLE”:  alle elementen zijn gemarkeerd volgens structurele verschillen vb. Draad aan-

wezig, gracht...

Bespreking en terugkoppeling naar beherende instanties.

Beheer

Er dient te worden beheerd rekening houdende met de principes voor correct beheer op boomniveau, 
houtkantniveau en landschapsniveau:

• Beheer op boomniveau: correcte kaptechniek (hakhout, knotbomen, opsnoeien van overstaanders)
• Beheer op houtkantniveau: de houtkant werd ingedeeld in blokken van maximum 100 meter teneinde 

een precieze inschatting van biomassa te kunnen maken en gefaseerd beheer en flexibiliteit toe te la-
ten, maar ook totaallengte van de houtkant, de perceelsgrenzen en de aanwezigheid van andere KLE 
in de buurt.

• Beheer op landschapsniveau: dynamisch landschap; in het omliggende landschap zijn houtkanten in 
elke fase aanwezig (houtkanten die pas gekapt zijn, houtkanten in volle ontwikkeling en kaprijpe hout-
kanten).

• De doorgang voor landbouwmachines op de wegen en werkzaamheden op het veld worden zo min 
mogelijk belemmerd.

Men kan beslissen het hout ter plekke te stapelen en te laten voordrogen (=zomerdroging), dit zal het 
optreden van broei tegengaan en het vochtgehalte reeds aanzienlijk doen dalen. Of men kan het hout 
reeds ter plekke versnipperen en naar de droogplaats vervoeren, wat dan weer efficiënter is qua machine-
gebruik.

Opslag en drogen

De bekomen hoeveelheid biomassa dient te worden opgeslagen en gedroogd voor men ze kan gebruiken 
in een biomassaketel. Het vochtgehalte in natte snippers bedraagt rond de 50% en na een 6-tal maand 
drogen is dat zo’n 20-30%, mits goede droging. Gemakkelijkheidshalve gebruiken we hier 25% vochtge-
halte in droge snippers.

Men kan opteren om natuurlijk te drogen, waarbij men gebruik maakt van convectiestromingen in de 
biomassahoop. Hiervoor dient de hoop wel een mooi conische vorm te hebben en een maximumhoogte 
van 8 meter. Anders kan de temperatuur te hoog oplopen en kan er zelfontbranding plaatsvinden. Over 
de hoop kan men een semipermeabel doek leggen waar water en warmte uit kan ontsnappen maar niet 
kan indringen. Binnen dit project maakten we van dergelijke opstelling gebruik. De droogtijd kan hier een 
aantal maand duren.
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Daarnaast kan men ook geforceerd drogen, door warme lucht door de snippers te laten stromen. Dit kan 
de droogtijd aanzienlijk verkorten maar vergt uiteraard energie. Dit systeem kan men inzetten wanneer er 
in de buurt een installatie is met restwarmte. (bron: Ecopedia)

Verbruiken

Wanneer het vochtgehalte in de snippers gedaald is tot minstens 30% zijn de snippers in principe klaar 
voor verbranding. Dit doet men in een lokale biomassaketel waar het verbrandingsproces computerge-
stuurd is en dermate geoptimaliseerd dat de uitstoot van nevenproducten (bijvoorbeeld fijn stof, stiksto-
fafgeleiden…) minimaal is. De hoeveelheid geproduceerde CO₂ en water wordt ook opnieuw ingebouwd 
bij de hergroei van het hakhout. Enkel op deze manier is de verbranding van hout te verantwoorden.

Extra aanplantingen: daarnaast wordt bekeken waar extra mogelijkheden zijn voor aanplantingen in het 
agrarisch landschap, al dan niet in samenwerking met (één van de) projectpartners.

Aanplanting van wilgenpoten door sociale economie
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CASUS MALDEGEM

• Situering

Maldegem is een landelijke gemeente gelegen in het Meetjesland in het noorden van de provincie 
Oost-Vlaanderen. De gemeente heeft een oppervlak van 94.64 km² en omvat drie landschapstypes: het 
uiterste noorden van de gemeente sluit aan bij de polders, iets zuidelijker ligt een uitgestrekt deel dat tot 
“Meetjesland binnen zandig Vlaanderen” behoort. De grens met Ursel en Oedelem wordt gevormd door 
het cuestalandschap dat gekenmerkt wordt door bos en veldrelicten. Typerend zijn de talrijke perceels-
randbeplantingen zoals knotbomen en houtkanten.

Maar met het verdwijnen van deze houtige KLE kwamen ook de landschapswaarden en biodiversiteit on-
der druk te staan. Er is dus dringend nood aan het herstel van het landschap en een geïntegreerd beheer 
van KLE, bij voorkeur met een efficiënt gebruik van de beheerresten.

Op 26 maart 2015 heeft het gemeentebestuur van Maldegem het burgemeestersconvenant ondertekend. 
Hiermee engageert men zich om tegen 2020 enkele maatregelen tegen klimaatverandering te nemen. 
Onder andere het terugdringen van de CO₂-uitstoot door middel van het gebruik van hernieuwbare ener-
giebronnen is hierin een belangrijke pijler.

Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie zijn de voornaamste middelen hier-
voor, maar ook biomassa is in deze energietransitie een niet te vergeten onderdeel.

Eén van de concrete initiatieven is het onderzoek van de gemeente in samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen naar het plaatsen van een biomassaketel in basisschool “De Kruipuit” in Adegem. Deze 
installatie zal een vermogen tussen de 60 en de 100 kW hebben en zal 30 tot 60 ton droge snippers per 
jaar nodig hebben. Het is dus zeker interessant te onderzoeken in welke mate de houtige biomassa aan-
wezig is in de schoolomgeving.

Een blik op de Ferrariskaart toont de enorme hoeveelheden houtkant en 
knotbomenrijen die vroeger aanwezig waren in Maldegem. (bron: KBR)

(bron: Open Street Maps)
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• Analyse

Wij gingen op stap met de tablet in de hand en inventariseerden zoveel mogelijk houtkanten en knotbo-
menrijen op het grondgebied van Maldegem.

Inventarisatie op kaart en luchtfoto’s

Via kaartstudie en studie van luchtfoto’s werden zoveel mogelijk houtige KLE ingetekend. Er werd gekozen 
te focussen op knotbomen en houtkanten. Elke KLE kreeg meteen een code toegewezen in het formaat 
MAL_XXX.

Houtkanten en knotbomenrijen gevonden via kaartstudie op het grond-
gebied van Maldegem (bron: DIPLA)

Ruilverkaveling Maldegem (bron: DIPLA)
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Het doel was om na te gaan in welke mate de gemeente Maldegem zichzelf kan voorzien in houtige biomas-
sa via beheer van de eigen houtige KLE.

Elk deel van de ruilverkaveling werd ingetekend en kreeg een aparte codering, bijvoorbeeld RVK_MAL_
XXX. Verder werden de KLE ook opgedeeld in stukken van ± 100 meter. Om zo tot een zo nauwkeurig mo-
gelijke Quickscan (=biomassaschatting) te kunnen komen. Dit laat op terrein ook toe veel nauwkeuriger te 
inventariseren en in het geval van beheer veel efficiënter te faseren. 

Opdeling in stukken van ±100m van de ruilverkaveling (bron: DIPLA)

Opsplitsing en labeling (bron: DIPLA)
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Inventarisatie op terrein

Alle gekarteerde landschapselementen werden bezocht op terrein en werden geïnventariseerd met behulp 
van een tablet en DIPLA:

• Aan de elementen werd enerzijds op overzichtelijke manier basisdata toegewezen: label (reeds gege-
ven), opmerkingen (bijvoorbeeld soorten, punten van aandacht…) en dimensie/aantal. Op die manier 
kan men zich op een snelle manier een beeld vormen van het betreffende landschapselement. 

• Koppelen van een werkschema en startjaar aan de KLE

Basisdata element RVK_MAL_221 (in blauw) (bron: DIPLA)

Op basis van soortensamenstelling, schatting laatste beheer en 
gewenste toekomstbeeld kan men een beheerschema en startjaar 
toewijzen (eventueel achteraf nog te wijzigen) (bron: DIPLA)
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Beheer

Er dient beheerd te worden rekening houdende met de principes voor correct beheer.
Vanaf 2014 werkt de Agrobeheergroep samen met gemeente Maldegem om de ruilverkaveling te beheren. 
Elk jaar werd in samenspraak met de actoren bekeken welke elementen beheerd konden worden met het 
beschikbare budget. Aantal meter beheerd:

2014: 3646 meter
2015: 2406 meter
2016: 1070 meter
2017: 4305 meter
2018: 4968 meter

Het beheren van 1 meter houtkant (in regulier beheer) brengt theoretisch gemiddeld ±60 kg natte hout-
snippers (bron: Twecom) op. Dit beheer kost gemiddeld 6.36 euro/lm (cijfer bekomen uit praktijkervaring in 
Maldegem). Maldegem heeft een 23-tal km houtkanten en knotbomen in eigen beheer, met uiteenlopende 
cycli van 6 tot maximum 12 jaar. In realiteit verschilt de opbrengst hier sterk per KLE daar er veel in achter-
stallig beheer zijn.

Vanaf 2019 kan het beheer meer gespreid en minder ad hoc verlopen. We kunnen de werken dus zodanig 
spreiden zodat we een omlooptijd van 12 jaar hebben. Jaarlijks kan er dus bij voorkeur 1.9 km onderhouden 
worden zodat er geen achterstallig beheer ontstaat. Het is pas nadat de eerste 12 jaar verstreken zullen 
zijn, en alle KLE opnieuw in regulier beheer zijn genomen, dat de gemiddelde kost per lopende meter een 
constante zal zijn.

Verwerking van de inventarisatie en conclusie

In totaal werd ± 56 kilometer aan houtige KLE geïnventariseerd op grondgebied van Maldegem. Laanbomen 
en het merendeel aan dreven (behalve deze in de RVK) werden niet meegerekend. Daarvan zijn in totaal 
23 kilometer aan houtkanten, knotbomenrijen en dreven ingetekend in de ruilverkaveling van Maldegem.

De houtkanten vormen zelf de verwevenheid van natuurelementen in het akkergebied. Ze hebben geen 
functie in het verbinden van natuurkernen (vb. bossen of natuurgebieden) en hebben in sommige geval-
len een bufferfunctie tegen industrie of woonkernen. Zij functioneren uiteraard wel als migratieroute en 
nestplaats voor lokale fauna. Het beheer kan dus best afgestemd worden op het recupereren van biomassa 
maar wel met oog voor ecologisch verantwoorde principes.

De meest voorkomende plantensoorten in deze houtkanten zijn zomereik, zwarte els, wilgensoorten, grau-
we abeel en es gemengd met andere struiksoorten zoals meidoorn, sleedoorn, lijsterbes… Op basis van 
de aanwezige soorten werd aan alle houtkanten/knotbomenrijen een beheercyclus toegekend: een korte 
cyclus van bijvoorbeeld 6 jaar voor veel snelgroeiende soorten zoals bijvoorbeeld wilg, en een lange cyclus 
van bijvoorbeeld 12 jaar voor veel traag groeiende soorten zoals bijvoorbeeld zomereik.

De meest voorkomende KLE-types zijn houtkanten die “volledig in hakhout” staan en “middelhout”; hout-
kanten met 4 à 5 overstaanders per 100 meter. 
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Kleuring volgens KLE-type: houtkant, knotbomenrijen en/of  bomenrijen (bron: DIPLA)

Kleuring volgens subbeheerdoel: puur hakhout (paars), houtkant met overstaanders 
(rood en oranje) of een volledig opgaande houtkant (bruin) (bron: DIPLA)
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Bij het merendeel van de KLE dient men bij het beheer rekening te houden met de aanwezigheid van grach-
ten en weideafsluitingen die de werken kunnen vertragen en bemoeilijken.

Maldegem heeft een 23-tal km houtkanten en knotbomen in eigen beheer, met uiteenlopende cycli van 
6 tot maximum 12 jaar. Vanaf 2019 kan het beheer meer gespreid en minder ad hoc verlopen. We kunnen 
de werken dus zodanig spreiden dat we een omlooptijd van 12 jaar hebben. Jaarlijks kan er dus in theorie 
1.9 km onderhouden worden zodat er geen achterstallig beheer ontstaat. Dit zal het jaarlijks benodigde 
budget voor beheer van de ruilverkaveling dus sterk doen dalen. 

De Quickscan uitgevoerd in 2018 toont een momentopname van de algemeen aanwezige biomassa:

Bereikbaarheid: zijn er zaken in de structuur van de KLE die werkomstandigheden kunnen 
beïnvloeden? (bron: DIPLA)

Aanwezige biomassa op moment van Quickscan in 2018-2019 (bron: DIPLA)



24

Momentopname biomassa 2018 (bron: DIPLA)

Wanneer we ervan uitgaan dat een installatie zal geplaatst worden met een vermogen van 100 kW zal men 
dus 60 ton droge snippers nodig hebben en moet er dus in principe jaarlijks 1.5 km houtkant onderhouden 
worden om voldoende voorraad te hebben om de ketel draaiende te houden.

Nieuwe startjaren (bron: DIPLA)
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Naar beheer toe is het echter interessant dat we gedurende de omlooptijd (=12 jaar) 1.9 km per jaar oog-
sten. Dit wil zeggen dat er in theorie telkens ook nog eens ± 24 ton natte snippers extra zullen geoogst wor-
den die kunnen verkocht worden om de kosten te drukken of om een reserve aan te leggen.

Vermogen biomassaketel    100 kW
Nodige droge snippers per jaar 60 ton
Vochtgehalte in droge snippers 25%
Vocht in droge snippers 15 ton
Vochtgehalte natte snippers 50%
Droge stof 45 ton
Gewicht natte snippers 90 ton/jaar
Gemiddelde opbrengst bij beheer 60 kg/lm natte snippers (bron: Twecom)
Te oogsten lengte per jaar om te voldoen aan de 
vraag van de ketel

1.5 km

Om een omlooptijd van 12 jaar te hebben beheert 
men best

1.9 km

In realiteit zal de opbrengst verschillen, daar meerdere KLE nog in achterstallig beheer of in voorgaande 
jaren geoogst zijn, zo toont de Quickscan bijvoorbeeld dat we 126 kg/lm zouden oogsten. Dit geeft echter 
een vertekend beeld en dus rekenen we verder met 60 kg/lm.

Aan een gemiddelde prijs van 6.36 euro/lm zou de uitvoering van de beheerwerken in theorie dus jaarlijks 
9540 euro (=1.5 km) kosten. In de praktijk zal de gemiddelde beheerkost uiteraard kunnen verschillen af-
hankelijk van de ervaring van de beheerploeg, gebruikte materialen, de aanwezigheid van bemoeilijkende 
factoren of achterstallig beheer.

Dit mag dan ook een grote kost lijken maar de jaarlijkse opbrengst van 60 ton droge snippers, heeft een 
waarde van 5400 euro (1 ton=90 euro). De netto beheerkost is dus slechts 4140 euro voor het jaarlijkse 
onderhoud van 1.5 km houtkanten/knotboomrijen.

Droge snippers nodig    60 ton
Gemiddelde leverprijs biomassa per ton (droge 
snippers)*

90 euro/ton

Aankoopprijs droge snippers 5400 euro 
Uitvoering beheerwerken 9540 euro
Effectieve kost voor beheer 4140 euro

In realiteit zal er uiteraard ook nog een personeelskost zijn voor het opvolgen van de biomassaketel en 
zal door de aanwezigheid van uiteenlopende cycli de opbrengst en de kost verschillen elk jaar. Opslaan en 
drogen is verrekend in de kostprijs van 1 ton droge snippers. Netto gezien kan Maldegem dus in principe 
zelfvoorzienend zijn in haar houtsnippervoorraad.

*een gemiddelde van de leverkost voor 1 ton droge houtsnippers bij gelijkaardige projecten
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CASUS EEKLO

• Situering

Eeklo is een verstedelijkte gemeente gelegen in het Meetjesland in het noorden van de provincie Oost-Vlaan-
deren. De gemeente heeft een oppervlak van 30.05 km² en omvat één landschapstype: “Meetjesland bin-
nen zandig Vlaanderen”. De grote dekzandrug tussen Gistel en Stekene doorsnijdt de gemeente. De kern 
van Eeklo ligt bovenop deze zandrug. In Eeklo zijn de heel smalle langgerekte percelen, ook wel meetjes 
genoemd, sterk aanwezig. De kaart van Ferraris toont duidelijk en heel nadrukkelijk de aanwezigheid van 
perceelsrandbeplanting.

De eigenaars van deze bomenrijen en houtkanten onderhielden deze systematisch door middel van een 
cyclisch hakhoutbeheer. Maar met het verdwijnen van deze houtige KLE kwamen ook de landschapswaar-
den en biodiversiteit onder druk te staan. Er is dus dringend nood aan het herstel van het landschap en een 
geïntegreerd beheer van KLE, bij voorkeur met een efficiënt gebruik van de beheerresten.

Stad Eeklo ondertekende het Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om minstens 40 % minder 
CO₂ uit te stoten tegen 2030. Daarnaast zal Eeklo maatregelen nemen om de negatieve effecten van de 
klimaatverandering: zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit zoveel mogelijk te 
temperen. Hierin kan het herstel, heraanplant en goed beheer van houtige KLE uiteraard een grote rol spe-
len!

Stad Eeklo onderzoekt of het mogelijk is het huidige verwarmingssysteem om te bouwen tot een systeem 
met biomassaketel. Zo kan aangesloten worden op het reeds gerealiseerde warmtenet. Verder onderzoekt 
de provincie Oost-Vlaanderen samen met streekcentrum Huysmanhoeve de plaatsing van een biomassa-
ketel op de site. 

Een blik op de Ferrariskaart toont de enorme hoe-
veelheden houtkant en knotbomenrijen die vroeger 
aanwezig waren in Eeklo, in combinatie met de over-
blijvende hedendaagse (bron: Open Street Maps en 
DIPLA)
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• Analyse

Wij gingen op stap met de tablet in de hand en inventariseerden zoveel mogelijk houtkanten en knotbo-
menrijen op het grondgebied van Eeklo.

Inventarisatie op kaart en luchtfoto’s

Via kaartstudie en studie van luchtfoto’s werden zoveel mogelijk houtige KLE ingetekend. Er werd gekozen 
te focussen op knotbomen en houtkanten. Elke algemene KLE kreeg meteen een code toegewezen in het 
formaat EEK_xxx_x  en EEKLO_xxx_x voor de KLE in eigendom van de gemeente.

Het doel was om na te gaan in welke mate de gemeente Eeklo en de Huysmanhoeve zichzelf kan voorzien 
in houtige biomassa via beheer van de eigen houtige KLE. 

Verder werden de KLE ook opgedeeld in stukken van ± 100 meter. Om zo tot een zo nauwkeurig mogelijke 
Quickscan (=biomassaschatting) te kunnen komen. Dit laat op terrein ook toe veel nauwkeuriger te inven-
tariseren en in het geval van beheer veel efficiënter te faseren.

Houtkanten en knotbomenrijen gevonden via kaartstudie op grondgebied van Eeklo  
(bron: DIPLA)
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KLE ’s in beheer van Eeklo ( bron: DIPLA)

Opdeling in stukken van ±100m (bron: DIPLA)
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Inventarisatie op terrein

Alle gekarteerde landschapselementen werden bezocht op terrein en werden geïnventariseerd met behulp 
van een tablet en DIPLA:

• Aan de elementen werd enerzijds op overzichtelijke manier basisdata toegewezen: label (reeds gege-
ven), opmerkingen (bijvoorbeeld soorten, punten van aandacht…) en dimensie/aantal. Zo kan men zich 
op een snelle manier een beeld vormen van het betreffende landschapselement.

• Koppelen van een werkschema en startjaar aan de KLE 

• Anderzijds werd per element ook een Quickscanvragenlijst ingevuld teneinde een goede inschatting te 
kunnen maken van de aanwezige biomassa.

Beheer

De gemeente voert zelf het beheer uit. Tot nog toe gebeurt dit grotendeels allemaal in 1 keer. Wat zowel op 
vlak van verdeling van opbrengst en kosten als op ecologisch en landschappelijk vlak minder interessant is.
In de toekomst kan men beter beheren rekening houdende met de principes voor correct beheer.

Uit voorgaande gegevens bleek dat het beheren van 1 meter houtkant (in regulier beheer) theoretisch ge-
middeld ±60 kg natte houtsnippers opbrengt. En dat dit gemiddeld 6.36 euro/lm kost. Eeklo heeft onge-
veer 4500 meter houtkanten en knotbomen in eigen beheer waarvan het merendeel met cycli van 6 jaar.

Vanaf 2019 kan het beheer meer gespreid en minder ad hoc verlopen. We kunnen de werken dus zodanig 
spreiden zodat we een omlooptijd van 6 jaar hebben. Jaarlijks kan er dus bij voorkeur ±758 m onderhouden 
worden zodat er geen achterstallig beheer ontstaat. Het is pas nadat de eerste 6 jaar verstreken zullen zijn 
en alle KLE opnieuw in regulier beheer zijn genomen dat de gemiddelde opbrengst per lopende meter maar 
ook de beheerkost min of meer een constante zal zijn.

Nieuwe startjaren (bron: DIPLA)
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Verwerking van de inventarisatie & conclusie

In totaal vonden we zo 31 kilometer aan houtige KLE op grondgebied van Eeklo (ongetwijfeld zijn er nog 
meer op particuliere eigendommen te vinden). 

In totaal werden er ongeveer 5700 meter aan houtkanten, knotbomenrijen en dreven ingetekend, die in 
eigendom zijn van stad Eeklo. 4550 meter daarvan is in beheer, de bomen rond de Vrombautputten zijn dat 
niet.

De houtkanten (in eigendom van Eeklo) zorgen in zekere zin mee voor de verwevenheid van natuurelemen-
ten tussen de stadsrand en het akkergebied. Sommige hebben tevens een bufferfunctie tegen industrie of 
woonkernen. Zij functioneren uiteraard wel als migratieroute en nestplaats voor lokale fauna. Het beheer 
kan dus best afgestemd worden op het onderhoud van de KLE en het recupereren van biomassa maar wel 
met oog voor ecologisch en landschappelijk verantwoorde principes en voor buffering van eventueel sto-
rende zaken vanuit de industriezone naar omwonenden toe.

De meest voorkomende plantensoorten in deze houtkanten zijn zwarte els, wilgensoorten, grauwe abeel 
en hazelaar met soms wat zomereik of spork . Op basis van de aanwezige soorten werd aan alle houtkanten/
knotbomenrijen een beheercyclus toegekend. Een korte cyclus, bijvoorbeeld 6 jaar voor veel snelgroeiende 
soorten als bijvoorbeeld wilg, en een lange cyclus, bijvoorbeeld 12 jaar voor veel traag groeiende soorten, 
zoals bijvoorbeeld zomereik. Daar er over het algemeen snelgroeiende soorten voorkomen kunnen we kie-
zen om ze allemaal een cyclus van 6 jaar te geven.

De meest voorkomende KLE-types op grondgebied Eeklo zijn knotbomen. De KLE in eigendom van Eeklo 
zijn grotendeels houtkanten die “volledig in hakhout” staan maar er zijn ook enkele knotbomenrijen en 
houtkanten met opgaande bomen.

Kleuring volgens KLE-type: houtkant (groen), knotbomenrijen (rood)  en/of  bomenrijen 
(bron: DIPLA)
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Kleuring volgens subbeheerdoel: hakhout (paars), middelhout met 4 tot 5 overstaander/ 
100m  (oranje), snelgroeiende knotbomen (rood met groene stippen), opgaande bomen-
rij (rood) (bron: DIPLA)

Bij het merendeel van de KLE dient men bij het beheer rekening te houden met de aanwezigheid van grach-
ten en weideafsluitingen die de werken kunnen vertragen of bemoeilijken.

Bereikbaarheid: zijn er zaken in de structuur van de KLE die werkomstandigheden kun-
nen beïnvloeden? (bron: DIPLA)
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Eeklo  heeft een 5-tal km houtkanten en knotbomen in eigen beheer, met cycli van 6 jaar. Er zijn echter nog 
veel private houtkanten. Vanaf 2019 kan het beheer meer gespreid en minder ad hoc verlopen. We kunnen 
de werken dus zodanig spreiden zodat we een omlooptijd van 6 jaar hebben. Jaarlijks kan er dus in theorie 
758 m onderhouden worden zodat er geen achterstallig beheer ontstaat. Dit zal het jaarlijks benodigde 
budget voor beheer dus sterk doen dalen. 

De Quickscan uitgevoerd in 2019 toont een momentopname van de algemeen aanwezige biomassa op dat 
moment:

De hoeveelheid biomassa is momenteel beperkt gezien er de voorbije jaren heel veel tegelijkertijd 
geoogst is. Door op de nieuwe manier te beheren zal na het doorlopen van 1 volledige omlooptijd een min 
of meer constante voorraad aan snippers kunnen voorzien worden.

Er zijn plannen voor het ombouwen van een warmtekrachtkoppelinginstallatie te Eeklo. Technische 
specificaties daarvan zijn nog niet bekend. Het is dus ook niet vast te stellen welke hoeveelheid biomassa 
ze zal nodig hebben.

We kunnen echter wel stellen dat indien men elk jaar een 758 m beheert er een theoretische opbrengst zal 
zijn van 45 ton natte snippers.

Aanwezige biomassa op moment van quickscan  in 2018-2019 (bron: DIPLA)

Momentopname biomassa 2019 (bron: DIPLA)
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Gemiddelde opbrengst bij beheer 60 kg/lm natte snippers
Gewicht natte snippers 45 ton
Vochtgehalte natte snippers 50%
Droge stof 22.5 ton
Vochtgehalte in droge snippers 25%
Vocht in droge snippers 7.5 ton
Droge snippers per jaar 30 ton

Aan een gemiddelde prijs van 6.36 euro/lm zou de uitvoering van de beheerwerken in theorie dus jaarlijks 
4820 euro kosten. In de praktijk zal dit uiteraard kunnen verschillen afhankelijk van de ervaring van de be-
heerploeg, gebruikte materialen of de aanwezigheid van bemoeilijkende factoren.

Dit mag dan ook een grote kost lijken maar de jaarlijkse opbrengst van 30 ton droge snippers, heeft een 
waarde van 2700 euro (1 ton=90 euro). De jaarlijkse netto beheerkost is dus slechts 2120 euro voor on-
derhoud van 758 meter.

In realiteit zal er uiteraard ook nog een kost zijn voor de opvolging van de biomassaketel. Opslaan en dro-
gen is verrekend in de kostprijs van 1 ton droge snippers. Uiteraard kan men de snippers ook nat verkopen 
en op deze manier uitsparen.

Eeklo zou dus in principe zeker en vast een kleinere biomassaketel kunnen bevoorraden. Vermoedelijk zal 
de om te bouwen warmtekrachtkoppelinginstallatie niet voldoende hebben aan deze hoeveelheid. De ele-
menten in eigen beheer zullen niet volstaan om de ketel in de Huysmanhoeve te kunnen voeden. Er zijn 
daarnaast echter wel veel houtige KLE in eigendom van landbouwers en particulieren aanwezig op het 
grondgebied. Indien men deze ook zou kunnen aanwenden zou men zeker voldoende hebben. Particulieren 
stimuleren om hun houtoogst af te leveren of ze overtuigen om het beheer te laten uitvoeren ruil voor het 
hout lijkt dus zeker en vast een interessante piste. Zo voorziet men in de eigen energiebehoefte en kan men 
ook helpen particuliere KLE beter te beheren en bewaren voor de toekomst.

Benodigde hoeveelheid droge snippers om de bio-
massaketel te voeden

? ton

Prijs verbranding biomassa per ton (droge snip-
pers)*

90 euro / ton

Aankoopprijs droge snippers 2700 euro 
Uitvoering beheerwerken 4820 euro
Effectieve kost voor beheer 2120 euro

*een gemiddelde van de leverkost voor 1 ton droge houtsnippers bij gelijkaardige projecten
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CASUS HUYSMANHOEVE

• Situering

De Huysmanhoeve is gelegen in het noorden van Eeklo in de provincie Oost-Vlaanderen. Het is een his-
torische site die fungeert als provinciaal streekcentrum. Men kan er bijleren rond landschap, natuur en de 
historiek van de streek. De site is gelegen binnen het landschapstype Meetjesland binnen zandig Vlaande-
ren. Veelvoorkomend daar zijn de smalle percelen, in het verleden afgebakend door knotbomenrijen en/
of houtkanten die regelmatig werden gekapt. Het stratenpatroon tussen de ‘meetjes’ werd traditioneel 
geaccentueerd door opgaande bomenrijen.

Dit was rondom de Huysmanhoeve niet anders, zoals hierboven te zien is op de Ferrariskaart. Zowel langs 
de omliggende percelen als langs de walgracht zijn houtkanten/knotbomen te zien. Vandaag is dat nog 
steeds het geval. Daar het provinciaal streekcentrum als educatief centrum fungeert enerzijds en gezien de 
situering anderzijds, leent deze situatie zich uitstekend voor een project rond houtige biomassa.

Daarom heeft de Provincie besloten hier een biomassaketel te laten plaatsen. De werken zouden afgerond 
raken in 2021. De houtkanten en knotbomen van de site werden reeds beheerd in een 4-jarige cyclus. Het 
is nu uiteraard zaak om na te gaan in welke mate de site kan voorzien in zijn vraag naar biomassa uit eigen 
beheer.

• Analyse

Wij gingen op stap met de tablet in de hand en inventariseerden de houtkanten en knotbomen van de 
Huysmansite.

Inventarisatie op kaart & luchtfoto’s

Via kaartstudie en studie van luchtfoto’s werden de houtige KLE ingetekend. De KLE kregen meteen een 
code toegewezen in het formaat HUYS_xxx. Ook de stukken waar vroeger wel beplanting stond, maar die 
nu kaal zijn, werden ingetekend.

Een blik op de Ferrariskaart toont de site zoals ze was 
rond 1770 (bron: Open Street Maps en KBR)
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Houtkanten en knotbomenrijen gevonden via kaartstudie op terrein Huysman 
(bron: DIPLA)

Verder werden de KLE ook opgedeeld in stukken van ± 100 meter. Om zo tot een zo nauwkeurig mogelijke 
Quickscan (=biomassaschatting) te kunnen komen. Dit laat op terrein ook toe veel nauwkeuriger te inven-
tariseren en in het geval van beheer veel efficiënter te faseren.

Inventarisatie op terrein

Alle gekarteerde landschapselementen werden bezocht op terrein en werden geïnventariseerd met behulp 
van een tablet en DIPLA:
• Aan de elementen werd enerzijds op overzichtelijke manier basisdata toegewezen: label (reeds gege-

ven), opmerkingen (bijvoorbeeld soorten, punten van aandacht…) en dimensie/aantal. Op die manier 
kan men zich achteraf vlot een beeld vormen van het betreffende landschapselement.

• Er werd een beheerschema en startjaar toegewezen.
• Per element ook een Quickscanvragenlijst ingevuld teneinde een goede inschatting te kunnen maken 

van de aanwezige biomassa in de ruilverkaveling van Maldegem.

Beheer

De houtige elementen worden tot nog toe beheerd in een 4-jarige cyclus. Er wordt best beheerd rekening 
houdende met de principes van correct beheer. Uit de casus Maldegem konden we calculeren dat het behe-
ren van 1 meter houtkant (in regulier beheer) theoretisch gemiddeld ±60 kg natte houtsnippers opbrengt. 
En dat dit gemiddeld 6.36 euro/lm kost. De Huysmanhoeve heeft een 1190 m houtkanten en knotbomen 
in eigen beheer, met uiteenlopende cycli van 6 tot maximum 12 jaar. 
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Verwerking van de inventarisatie en conclusie

In totaal vonden we zo 1190 meter aan houtkant/knotboom op het domein. Zo’n 160 meter daarvan is 
nog niet beplant en kan nog aangevuld worden. 

Verder is er ook een beschermde oude rij knoteiken (± 67m) waarop men best niet rekent voor biomassa-
winning gezien zij een gespecialiseerd beheer vereisen met het oog op het behoud van de rij. Tevens is er 
ook een stukje van 35 meter met hoogstammige es die men voorlopig ook beter als bomen beheert en die 
dus naar biomassawinning ook weinig interessant zijn. Er is ook een toegangsdreef aanwezig maar het be-
heer daarvan is ook eerder ter instandhouding en is dus naar winning van biomassa toe weinig interessant.

In het geval men de onbeplante zijden ook beplant, hebben we dus ±1090 meter aan KLE die kunnen wor-
den gebruikt voor biomassawinning. Indien men beslist deze niet te beplanten hebben we effectief 930 
meter waarmee we kunnen werken. Ervan uitgaande dat het beplanten van deze 160 meter een logische 
stap is in het kader van ecologie, biomassawinning en cultuurhistorische context rekenen we verder met 
deze afstand incluis.

De houtige elementen hebben een bufferfunctie ter inpassing in het landschap en voorzien in brandhout. 
Zij functioneren uiteraard wel als migratieroute en nestplaats voor lokale fauna. Het beheer kan dus best 
afgestemd worden op het correct onderhouden en recupereren van biomassa maar wel met oog voor eco-
logisch verantwoorde principes. De meest voorkomende plantensoorten in deze KLE zijn zomereik, zwar-
te els, wilgensoorten en es. Op basis van de aanwezige soorten werd aan alle houtkanten/knotbomenrijen 
een beheercyclus toegekend. Een korte cyclus bijvoorbeeld 6 jaar voor veel snelgroeiende soorten als bij-
voorbeeld wilg, 9 jaar voor soorten van middelmatige snelheid en een lange cyclus bijvoorbeeld 13 jaar voor 
veel traag groeiende soorten zoals bv. zomereik. De meest voorkomende KLE-types zijn houtkanten die 
“volledig in hakhout” staan en knotbomen.

Houtkanten (groen) en knotbomen (rood) (bron: DIPLA)
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Kleuring volgens sub KLE-type: houtkant in hakhout (paars), snelgroeiende 
knotbomenrijen (rood met meerdere punten) en/of traaggroeiende knotbomenrijen 
(rood met 1 punt) en opgaande bomen (rood) (bron: DIPLA)

Bij alle KLE dient men bij het beheer rekening te houden met de aanwezigheid van grachten die de wer-
ken kunnen vertragen en bemoeilijken.

De Quickscan uitgevoerd in 2019 toont een momentopname van de algemeen aanwezige biomassa op 
dat moment:

Er is bijzonder weinig biomassa aanwezig. Dat is vooral te wijten aan de vrij korte beheercycli. Het is aan te 
raden de normale cycli te volgen afhankelijk van de soorten en de startjaren ervan wat te spreiden.

Aanwezige biomassa op moment van Quickscan  in 2018-2019 (bron: DIPLA)
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Momentopname biomassa 2019 (bron: DIPLA)

Er zijn plannen voor het plaatsen van een installatie op de Huysmanhoeve met een vermogen tussen de 60 
en de 100 kW. Deze zullen 30 tot 60 ton droge snippers per jaar nodig hebben. 

Wanneer we ervan uitgaan dat de ketel dat zal geplaatst worden, het maximumvermogen (= 100 kW) zal 
moeten opwekken en dus 60 ton droge snippers zal nodig hebben moet er in principe dus jaarlijks 1.5 km 
houtkant onderhouden worden om de ketel draaiende te houden. De KLE op de Huysmanhoeve zullen 
slechts een onderhoud van een 180 m per jaar toelaten. Theoretisch zou dit dus een opbrengst van ± 11 ton 
natte snippers per jaar opleveren.

De Huysmanhoeve zal dus zeker en vast niet genoeg hebben met de houtige landschapselementen die 
aanwezig zijn op de site. Men kan echter wel de oogst van de gemeentelijke houtkanten inzetten om de 
snippervoorraad aan te vullen.
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Nieuwe startjaren (bron: DIPLA)

Vermogen biomassaketel    100 kW
Nodige droge snippers per jaar 60 ton
Theoretische opbrengst droge snippers per jaar via 
eigen beheer

7.2 ton

Vochtgehalte in droge snippers 25%
Vocht in droge snippers 1,8 ton
Vochtgehalte natte snippers 50%
Droge stof 5,4 ton
Opbrengst natte snippers 10.8 ton/jaar
Jaarlijks te beheren lengte 180 m
Gemiddelde opbrengst bij beheer 60 kg/lm natte snippers
Theoretisch te oogsten lengte per jaar om de bio-
massaketel te voeden

1.5 km
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Aan een gemiddelde prijs van 6.36 euro/lm zou de uitvoering van de beheerwerken in theorie dus jaarlijks 
1145 euro kosten. In de praktijk zal dit uiteraard kunnen verschillen afhankelijk van de ervaring van de be-
heerploeg, gebruikte materialen of de aanwezigheid van bemoeilijkende factoren.

Dit mag dan ook een grote kost lijken maar de jaarlijkse opbrengst van 7.2 ton droge snippers, heeft een 
waarde van 648 euro (1 ton=90 euro). 

In principe is het beheren en gebruiken als biomassa op de site dus niet rendabel. Hoogstwaarschijnlijk zal 
er echter extra biomassa moeten voorzien worden om te voldoen aan de energievraag en dus zal er een 
meerkost zijn. Men kan dus gebruik maken van de snippers uit de KLE van Eeklo of men kan beroep doen 
op particuliere KLE. 

Uiteraard zijn er nog andere bronnen van houtige biomassa die ook kunnen aangewend worden zolang 
men correct cascadeert. Sowieso zullen enkel bovenstaande opties duurzaam zijn. Het aankopen van niet 
lokale snippers is uit den boze. In realiteit zal er uiteraard ook nog een kost zijn voor het opvolgen van de 
biomassaketel. Opslaan en drogen is verrekend in de kostprijs van 1 ton droge snippers.
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HOUTSNIPPEROOGST

• Kwaliteitsnormen

Door de beheerresten van houtkantenbeheer terug een waarde te geven, kan de noodzakelijke beheerkost 
beperkt worden. Hout heeft een bepaalde waarde als klimaatneutrale energiebron. Met die project richten 
we ons op de afzet van houtsnippers afkomstig van houtkantenbeheer richting kleinschalige lokale bio-
massaketels. De algemene regel is hoe kleiner de installatie, hoe hoger de eisen voor de kwaliteit van het 
invoermateriaal. Voor grootschalige installaties (> 2MW) is er ook een andere wetgeving. Omdat niet alle 
beheerresten hiervoor geschikt zijn en omdat bepaalde houtsnipperketels specifieke eisen stellen, werden 
hiervoor normen opgesteld volgens een aantal belangrijke kenmerken.

Vochtgehalte

Verse houtsnippers bestaan voor ongeveer 50% uit water. Wanneer je deze snippers gaat verbranden, moet 
eerst het aanwezige water verdampen. Dit vraagt energie die niet omgezet kan worden in warmte waar-
door het rendement daalt. M.a.w. hoe droger de houtsnipper, hoe efficiënter de verbranding en hoe meer 
warmte per volume-eenheid. Er zijn 3 opties om houtsnippers te drogen: (1) natuurlijk drogen in een open 
loods, (2) natuurlijk drogen onder geotextiel en (3) geforceerd drogen. Natuurlijk drogen kan tot een vocht-
percentage van ongeveer 20%, machinaal kan je de snippers droger krijgen, maar het blijft een afweging 
om de houtsnippers op een zo efficiënt mogelijke manier zo droog mogelijk te krijgen. Een vochtpercen-
tage van 0% is echter onmogelijk. De meeste (kleinschalige) biomassaketels vragen een vochtgehalte van 
20-30%, dit komt overeen met kwaliteitsklasse A1 (≤25%) of A2 (≤35%).

Europese normering voor vocht- en as-gehalte, DIN EN ISO 17225-4 (bron: Technologie- und Förderzentrum, 2014)
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Asgehalte

Het asgehalte is een maat voor de restfractie na verbranding. Deze as is dus afkomstig van partikels die niet 
verbranden zoals steentjes, grond en een bepaald gehalte van de schors. Enerzijds is het dus belangrijk om 
de houtstammen zo proper mogelijk te hakselen en de bekomen houtsnippers correct te transporteren en 
te stockeren. Wat we minder in de hand hebben is het aandeel schors dat mee gehakseld wordt. Houtkan-
ten bestaan voor een belangrijk gedeelte uit hakhout met een maximum diameter van 30 cm. Er zijn m.a.w. 
relatief veel fijne takken aanwezig met dus meer schors t.o.v. kernhout. Bij houtsnippers afkomstig van 
houtkantenbeheer, kunnen we dus een hoger asgehalte verwachten.  

Het asgehalte is te bepalen met een verbrandingsproef. De meeste (kleinschalige) biomassaketels vragen 
een asgehalte lager dan 1% (A1) of 1,5 % (A2). Een mogelijke oplossing om dit te behalen is het afzeven van 
de gedroogde snippers waarbij onbrandbare partikels verwijderd worden uit de hoofdfractie. 

Fractiegrootte

Een volautomatische invoer en efficiënte verbranding van houtsnippers vergt een uniforme dimensionering 
van het invoermateriaal. Hierbij kijkt men naar de hoofdfractie en houdt men rekening met een afwijking 
langs beide kanten (zowel groter als kleiner). Daarnaast geldt er ook een algemene maximumgrootte. 
De fractiegrootte kan je bepalen met een zeefproef met verschillende zeefmaten. P16S (=G30) en P31S 
(=G50) zijn de meest courante normen voor kleinschalige biomassaketels.

Samenstelling en klassengrenzen van stukgrootte volgens de Europese normering DIN EN ISO 17225-4

Samenstelling en klassengrenzen van stukgrootte volgens de Oostenrijkse normering (O-norm 7135)
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Calorische waarde 

Verschillende houtsoorten hebben een verschillende “energie-inhoud”. Dat klopt als je de calorische waar-
de bepaalt per volume-eenheid, de calorische waarde per gewichteenheid is echter voor alle houtsoorten 
ongeveer dezelfde. Literatuur beschrijft een calorische waarde van 3,6 kWh/kg houtsnippers (25% vochtge-
halte); dit is ongeveer een derde van de energie-inhoud van fossiele brandstoffen. De calorische waarde is 
verder ook afhankelijk van het vochtgehalte; hoe droger de houtsnippers, hoe hoger de calorische waarde. 
De houtsoorten waren voornamelijk eik, wilg, kastanje, acacia, es en els.

• Resultatenbespreking houtsnippers uit houtkanten in Maldegem  

De bekomen houtsnippers werden gedroogd onder een geotextiel op een propere beton bij een landbou-
wer. De houtsnipperhoop werd ondanks de goede richtlijnen niet optimaal gevormd (afgevlakte top in 
plaats van piramidale vorm) waardoor het water niet altijd even mooi kon aflopen. Tijdens het droogpro-
ces werd het vochtgehalte opgevolgd met een meetsonde. Een natuurlijk droogproces duurt gemiddeld 6 
maanden, maar dankzij het goede voorjaar van 2018 waren de snippers bij het begin van de zomer al droog. 
Na 7 maanden drogen werden 6 stalen genomen van 6-7 kg op verschillende plaatsen in de houtsnipper-
hoop. Deze stalen werden vervolgens geanalyseerd door een erkend labo (zie tabel).

De resultaten tonen aan dat de houtsnippers mooi droog waren. Zoals verwacht was het staal in het mid-
den van de houtsnipperhoop nat, dit is te verklaren door het natuurlijk droogproces (van onder naar boven 
via een centrale as cfr. schoorsteen). Onderaan de hoop kan je eveneens een nattere laag van ongeveer 10 
cm verwachten. Dat verklaart waarom het staal MAL18-Zuid, genomen op 20-tal cm van de grond, natter 
is. Omdat de toplaag en de bodemlaag van lagere kwaliteit zijn, kan je ervoor kiezen om hier een andere 
afzet te zoeken dan energetische valorisatie. Het staal genomen net onder de top hebben we hier buiten 
beschouwing gelaten, het staal op 20 cm boven de grond vonden we toch tot het bruikbare aandeel hout-
snippers te behoren. Het asgehalte is in al de stalen aan de hoge kant. Ook volgens de zeefproef is het aan-
deel kleine fractie iets te hoog om aan de meeste normen te voldoen (zie tabel). De oplossing hiervoor is het 
afzeven van de snippers; ook binnen andere experimentele projecten is dit een gangbare stap. 

Resultaten vochtgehalte, as-gehalte en calorische waarde van houtsnippers afkomstig van houtkanten in Maldegem

Resultaten zeefproef van houtsnippers afkomstig van houtkanten in Maldegem
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Houtsnippers afkomstig van houtkanten in Maldegem en normen P16S, P31S en P45S

• Zeefproef  

Om meer uniforme snippers te bekomen zonder een te hoog aandeel van fijne fractie werd een demo ge-
organiseerd. Dit gebeurt best nadat de snippers gedroogd zijn, zodat eventueel stof en zand niet aan de 
snippers blijft kleven. Idealiter wordt zand vermeden door de werf goed te organiseren en wordt de snip-
pergrootteverdeling geoptimaliseerd door de juiste hakselaar te kiezen en de messen scherp te houden. 
Afhankelijk van het te beheren materiaal (fijne fractie met een hoger schorsaandeel) en de werfomstandig-
heden is afzeven echter noodzakelijk om goede biomassa te bekomen. 
 

Opstelling van de schudzeef
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Op de markt zijn verschillende types zeven beschikbaar: trommelzeven, schudzeven en sterrenzeven. Na 
bevraging zou een schudzeef voor ons het beste resultaat bekomen. Hiermee kan je makkelijk afzeven op 
3 fracties: de fijne fractie, de middenfractie (de fractie die we nodig hebben) en de grove fractie. Daarenbo-
ven kan je de zeven doorgaans makkelijk veranderen. Voor onze zeeftest hadden we een schudzeef (type 
grondzeef) ter beschikking met 5 verwisselbare zeven (langwerpig 8 mm, 6x6 mm, 10x10 mm, 40x40 mm 
en 50x50 mm). 

De schudzeef kon afzeven op 3 fracties: een grove fractie die niet door de eerste zeefmaat valt, de gewens-
te middenfractie als biomassa voor verbranding en een fijne fractie die door beide zeefmaten valt. Hoewel 
de capaciteit van de machine duidelijk te klein was voor onze hoop houtsnippers van 160 ton, was het een 
leerrijke ervaring. 

Onze  bevindingen:

• Het nam redelijk veel tijd in beslag om alles goed op te stellen: aansluiten elektriciteit, plaatsen van 
machine, plaatsen van externe opvoerband en het maken van aan afschuifplaat waarbij de grove 
fractie over de middenfractie schuift (dit was bij de leverancier aangevraagd maar niet tijdig in orde 
gekomen).  

• De invoerbak was te klein. Het uitkiepen door de verreiker in de invoerbak moest heel traag en geco-
ordineerd gebeuren, wanneer het iets te snel ging vielen de snippers er over. Handiger zou zijn als je er 
een hele bak kan in kiepen, dit geeft je tijd om een volgende bak te scheppen tegen dat de invoerbak 
afgezeefd is.  

• Naar achter laten draaien van de schudmotor gaf het beste resultaat. Het duurde echter wel langer eer 
de snippers van de zeef op de opvoerband kwamen.  

• De zeven die we konden testen bestonden uit aan elkaar gelaste metalen staven. Wanneer een hout-
snipper hier tegen de rand komt, begint die te springen. Een mat of juttezakken erover binden zodat 
de snippers niet zouden springen, gaf geen goed resultaat. Een geponste metalen plaat zou betere 
resultaten geven volgens de firma.

  
• De langwerpige zeef van 10 mm (parallelle openingen van 10 mm) was niet zo geschikt. De snippers 

bleven hierin vast steken. Daarnaast kwam er ook nog teveel goed materiaal bij de fijne fractie terecht.
 
• Het verschil tussen 40x40 of 50x50 was niet echt merkbaar, er waren niet zoveel grove stukken en die 

werden in beide gevallen goed gescheiden. 

De afgezeefde fractie
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Van elke fractie met elke zeefmaat werden stalen genomen en opgestuurd naar een erkend labo ter analy-
se. De zeefproef behaalt hier teleurstellende resultaten: 

• De 2 FIJN-fracties zien eruit zoals verwacht, behalve een hoog vochtgehalte, en hoeven we niet verder 
te bespreken gezien dit de fractie is die we er zoveel mogelijk uit willen. 

• De 2 MID-fracties bevatten nog teveel fijn materiaal 

• De resultaten van het asgehalte zijn onverwacht groot 

• Het vochtpercentage is onverwacht groot 

Resultaten vocht en asgehalte van houtsnippers afkomstig van houtkanten in 
Maldegem na afzeven

Resultaten zeeftest van houtsnippers afkomstig van houtkantenbeheer in Maldegem na 
afzeven

Houtsnippers afkomstig van houtkanten in Maldegem en normen P16S en P31S na 
afzeven
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De vooropgestelde normeringen worden niet gehaald. Een verklaring kan gevonden worden bij het hoge 
vochtgehalte. Wanneer de houtsnippers onvoldoende droog zijn, blijven kleine deeltjes plakken en worden 
ze onvoldoende afgezeefd. Het was niet aan het regenen tijdens de zeeftest en de snippers waren steeds 
goed afgedekt met speciaal agrotextiel. Vermoedelijk was het aan het regenen bij het laden van een eerste 
deel snippers dat eerder weggevoerd werd of zijn deze snippers na het laden niet tijdig afgedekt geraakt. 
Hieraan zien we dat elke schakel cruciaal is om een kwalitatieve houtsnipper te bekomen.

• Resultatenbespreking houtsnippers uit knotbomen 

Naast houtkanten staan ook knotbomen onder druk. Als de bomen al geknot worden, blijven de kleine tak-
ken vaak achter. Sinds enkele jaren mogen die ook niet meer in brand gestoken worden. Binnen het project 
Hout=Goud wilden we ook de potentie van energetische valorisatie onderzoeken van knotwilgen, een ty-
pisch landschapselement in het Meetjesland.  
 
Op twee locaties werden knotwerken georganiseerd (Waarschoot en Middelburg). De takken werden ma-
chinaal met een kleine kraan met velkop op ongeveer een meter boven de knot afgeknipt en afgelegd. De 
rest werd met de kettingzaag bijgewerkt. De hele tak werd verder gehakseld met een geschikte machine. 
De bekomen snippers werden nat verkocht. 
 
Het vochtgehalte is uiteraard te hoog voor de norm, dit is normaal want het gaat over verse snippers. Toch 
valt het op dat het vochtgehalte relatief laag is. Natte snippers hebben een vochtgehalte rond de 50%, het 
is speculeren of de droge zomers van de afgelopen 2 jaar aan de oorzaak liggen. Het asgehalte is duidelijk 
hoger dan de gevraagde norm. Dit bevestigt opnieuw dat afzeven echt noodzakelijk is om een kwaliteitss-
nipper te bekomen van beheerresten uit houtkanten en knotbomen. Deze conclusie wordt eveneens beves-
tigd door de zeefproef.

Resultaten vochtgehalte, asgehalte en calorische waarde van 
houtsnippers afkomstig van knotwilgen

Resultaten zeefproef van houtsnippers afkomstig van knotwilgen
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Houtsnippers afkomstig van knotwilgen en normen P16S en P31S

Hoewel er tijdens onze demo mechanisch knotten enkele problemen waren met de hakselaar en de kraan, 
geeft een theoretische financiële doorrekening volgens meer optimale condities een kost van 35 euro per 
knotboom.
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CONCLUSIE
Houtige biomassa is een kleine schakel in de energietransitie. Het is echter wel een optie die de moeite 
waard is te verkennen en te implementeren! Ook in het Meetjesland kan houtige biomassa een rol spelen in 
de lokale energietransitie en het vervullen van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, zij het 
in beperktere mate dan andere hernieuwbare energievormen. 

Wat lokale houtige biomassa in dat kader interessant maakt is het feit dat het reeds aanwezig is in het 
landschap in de vorm van houtige landschapselementen en dat deze tevens ook een noodzakelijk beheer 
vragen. Door aan de noodzakelijke (en kostelijke) uitvoering van het beheer een duurzaam productieaspect 
te koppelen, kunnen we de beheerkosten temperen. Helaas is dit systeem, wanneer we puur kijken naar het 
economisch aspect, niet rendabel. Anderzijds worden we onafhankelijk van de sterk veranderende fossiele 
energiemarkt en zijn er wins op vlak van luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit, waterkwaliteit, erosiebe-
strijding en natuurlijke plaagbestrijding. 

De cases van Maldegem en Eeklo en de Huysmanhoeve zijn interessant om de situatie van houtige biomas-
sa in het Meetjesland te verkennen. We kunnen concluderen dat er heel wat houtige biomassa aanwezig is 
in het Meetjesland en dat deze zeker geschikt is voor energieproductie.
  
Om deze energiebron in het Meetjesland duurzaam en effectief te implementeren ontbreken er echter nog 
enkele grote schakels in de keten, namelijk de aanwezigheid van een (fysieke of virtuele) biomassahub en 
afzet. Op termijn zal er in Maldegem een ketel komen en zal deze volledig kunnen gevoed worden met 
houtsnippers afkomstig uit het beheer van de houtkanten in eigendom van de gemeente. In het geval van 
Eeklo en de Huysmanhoeve zullen de gemeentelijke houtkanten echter niet volstaan en zal men op zoek 
moeten gaan naar extra bronnen. Deze kunnen bos- of natuurbeheer zijn, maar ook particuliere bronnen 
kunnen hierin helpen. Wij hopen dan ook van harte dat houtige biomassa, hoe klein ook, in de algemene 
transitie zijn plaats krijgt.

BIJKOMENDE INFORMATIE
• Projectpagina Hout=Goud op www.RLM.be > Projecten > Hout=Goud 
        of www.agrobeheercentrum.be > Projecten > Landschap > Hout=Goud

• DIPLA ( DIgitaal PLAtform voor onderhoud, www.dipla.be) is software om landschapsonderhoud struc-
tureel te plannen en op te volgen.

• Ecopedia is een database voor alle informatie rond groenbeheer (www.ecopedia.be) 

• Twecom was een interreg-project over “hout van hier” rond hernieuwbare warmteproductie 
        (www.twecom.eu )

• Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen 
samen te brengen en die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese 
Unie te behalen en zelfs te overtreffen. (www.burgemeestersconvenant.eu) 

• Informatie rond landschapstypen, KLE en streekeigen soorten > www.RLM.be
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