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SAMENVATTING 

Het doel van de opdracht voor VEA ‘Het potentieel van bio-energie in Vlaanderen in 2030 ‘was om 
het maximum potentieel van bio-energie te bekijken per technologie. Dit werd uitgevoerd door de 
onderliggende parameters van elke technologie in kaart te brengen en door ranges te bepalen, met 
als ondergrens een conservatieve BAU (business-as-usual: dit is een scenario met de huidige 
groeivoeten) en als bovengrens het maximum potentieel van de technologie. Dit maximum werd 
geen theoretisch potentieel op basis van de technische mogelijkheden van elke technologievorm 
maar wel een realistisch en haalbaar potentieel voor 2030 (PRO (progressief) scenario). 
Het vertrekpunt was een beknopte literatuurstudie maar de resultaten van deze studie werden 
uitgebreid afgetoetst met de bio-energie sector en bijgestuurd door bijkomende informatie vanuit 
deze sector. Deze studie met potentieelberekening leert dat nu bepaalde bio-energie ketens 
volwaardig zijn uitgebouwd en hun 10-jarigheid bereiken in Vlaanderen en het belangrijk blijft 
tegen 2030 een toekomst beleidskader voor deze installaties te voorzien. De nieuwe biomassa 
waardeketens vinden stilaan hun weg binnen het bestaande Vlaamse hernieuwbare energiebeleid, 
dikwijls liggen daar echter de grootste uitdagingen in andere beleidsdomeinen om al of niet te 
kunnen groeien naar een bio-energie 2030 toekomst. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG 

Het doel van deze opdracht is om het maximum potentieel te bekijken per technologie door de 
onderliggende parameters in kaart te brengen en ranges te bepalen: met als ondergrens een 
conservatieve BAU (business-as-usual: dit is een scenario met de huidige groeivoeten) en als 
bovengrens het maximum potentieel. Dit maximum potentieel is geen theoretisch potentieel op 
basis van de technische mogelijkheden van elke technologievorm maar is een realistisch en 
haalbaar potentieel voor 2030. Tevens vraagt VEA om per technologie een realistisch groeipad te 
bepalen van de huidige toestand tot het vooropgestelde (BAU- en maximum) potentieel in 2030. 
Het vertrekpunt is een beknopte literatuurstudie om vervolgens de bevindingen te verifiëren met 
experten en stakeholders.  

1.2. UITGANGSPUNTEN EN BEPERKINGEN 

Gezien de 2030 studie reeds informatie over de technologieën en hun potentiëlen bevat en de 
beperkte beschikbare tijd per technologie is het niet de bedoeling om de potentiëlen die in de 2030 
studie bepaald waren volledig te herzien maar wel om deze (eventueel) aan te passen naar nieuwe 
inzichten die ondertussen beschikbaar kwamen. Echter, de hoofdmoot van het werk is uitgegaan 
naar het overleg met de experten en hoe tot een realistisch groeipad te komen tegen 2030. 

1.3. LINK MET STUDIE HERNIEUWBARE ENERGIEATLAS VLAAMSE GEMEENTEN 

Deze opdracht is sterk gelinkt met de TWOL studie Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 
(Van Esch et al., september 2016) die VITO voor LNE uitvoerde. In deze studie werd het theoretisch, 
technisch maximum aan hernieuwbare energieproductie voor het grondgebied Vlaanderen in kaart 
gebracht. In dit “technisch” scenario werd nagegaan waar in de beschikbare ruimte een 
technologie maximaal kan ingezet worden om energie te produceren.   
 
Daarnaast werden ook twee scenario’s gedefinieerd waarbij de haalbaarheid van het technisch 
potentieel per hernieuwbare energietechnologie afgewogen en herbekeken werd door rekening te 
houden met ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten.   
 
In het REV2030-scenario werd het potentieel aan hernieuwbare energieproductie bepaald voor 
2030, gegeven de huidige context en beleidsmaatregelen. De beperkingen in de ruimte zijn 
conform de huidige (beleids)context. In het “Ruimte voor Energie 2030+” (REV2030+) scenario 
werd dezelfde tijdshorizon en dezelfde haalbaarheden gebruikt als in het REV2030-scenario, maar 
werd de ruimte die in aanmerking komt voor de productie van hernieuwbare energie voor een 
aantal technologieën ruimer gesteld. De ruimtelijke, technische, maatschappelijke 
randvoorwaarden werden voor de twee scenario’s vastgelegd in samenspraak met de 
opdrachtgever en stuurgroep (VLM, VEA, CAPLO, VVSG, Stad Gent, Provincie Limburg, Provincie 
Vlaams-Brabant, Administratie Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen). 
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Er kan zeker een wisselwerking zijn met deze studie wat betreft de aannames voor het theoretisch 
potentieel en de methode om tot een haalbaar/realistisch potentieel te komen.  

1.4. REF EN BELEIDSSCENARIO’S BELGIË1 

Deze opdracht kadert binnen de opmaak van een Nationaal Energie- en Klimaatplan dat elke 
Lidstaat moet opmaken als onderdeel van het governancesyteem van de Energie-Unie. De 
nationale plannen moeten de vijf pijlers van de Energie-Unie op geïntegreerde wijze behandelen, 
met name bevoorradingszekerheid, interne markt, energiebesparingen, het koolstofarm maken 
van de economie en onderzoek en ontwikkeling. De nationale plannen moeten betrekking hebben 
op de periode 2021-2030 en tevens vooruitzichten tot 2050 bevatten. De plannen moeten 
volgende onderdelen bevatten: 1) huidige situatie, 2) doelstellingen, beleid en maatregelen en 3) 
geïntegreerde prognoses en indicatoren.  
 
De prognoses moeten opgemaakt worden voor ten minste twee scenario's: een referentiescenario 
met doorrekening van huidige trends, het bestaande beleid en maatregelen op nationaal en EU-
niveau; ten minste één beleidsscenario waarin rekening wordt gehouden met de uitvoering van 
nationale doelstellingen door gepland, aanvullend beleid en aanvullende maatregelen.  
 
In de richtlijnen van de Europese Commissie wordt voorgesteld om de opmaak van deze plannen 
reeds in 2016 aan te vatten, om in 2017 de ontwerpplannen over te maken aan de Europese 
Commissie en om ze te finaliseren in 2018. 

1.5. PLAN VAN AANPAK BIO-ENERGIE 

De prognoses voor bio-energie in Vlaanderen tegen 2030 starten vanuit de 3 technologieën of 
waardeketens die in de studie ‘Scenario’s voor hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen’ bepaald 
werden:  
1. Biogas (particuliere en niet-particuliere installaties); 
2. Biomassa voor warmte  (particuliere en niet-particuliere installaties); 
3. Biomassa voor elektriciteitsopwekking en WKK. 
 
Deze 3 waardeketens werden verder verfijnd en opgedeeld in subtechnologieën aan de hand van 
de evoluties die zich historisch hebben voorgedaan en aan de hand van de inzichten die uit recente 
studiewerk komen. Op die manier werden de 3 waardeketens rond biomassa uitgebreid tot 7 
waardeketens: 
1. Biogas installaties met GFT, groenafval, OBA en gras; 
2. Biogas installaties pocketvergisting met mest; 
3. Biogas installaties landbouw en industrie; 
4. Houtverbranding bij huishoudens voor warmte; 
5. Houtverbranding bij niet-particulieren voor louter warmteproductie; 
6. Houtverbranding voor elektriciteitsproductie en WKK; 
7. Afvalverbranding met energie recuperatie. 

 

                                                           
1 Bron: mededeling van de Commissie (18/11/2015) over de “Stand van de energie-unie 2015” (COM(2015) 
572 final) en bijlage “Richtsnoeren voor de Lidstaten betreffende de nationale energie- en klimaatplannen als 
onderdeel van de Energie-Unie governance” 
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Alle installaties op vloeibare biomassa, biogas RWZI en afvalwaterzuivering en biogas stortgas 
hebben we in deze studie niet behandeld daar ze een beperkt aandeel in de huidige groene stroom 
productie (< 10%) en huidige groene warmte productie (< 1%) vertegenwoordigen en voor deze 
installaties ook geen bijkomend potentieel wordt verwacht. 
 
Voor de prognose per waardeketen wordt een bottom-up benadering gekozen waarin 
verschillende factoren geëvalueerd worden die deze waardeketen in de toekomst mogelijk kunnen 
beïnvloeden. Technologische ontwikkeling, beleid en andere factoren worden meegenomen voor 
zover die door VITO en de stakeholders als relevant werden geacht. 
 
Deze bottom-up prognose werd afgetoetst met verschillende experten en stakeholders uit de 
Vlaamse energiewereld. Nadien werd deze prognose ook afgetoetst met de studie “Hernieuwbare 
EnergieAtlas Vlaamse gemeenten” en met bestaande Europese studies, modellen en 
biomassapotentiëlen. Deze studies gebruiken een top-down methode waarin modellen 
berekeningen voor Vlaanderen/België uitvoeren. Afwijkingen van de bottom-up benadering in 
vergelijking met de top-down studies die met modellen werken, worden beschreven. 
 
Voor elke waardeketen wordt een range bepaald. Deze range situeert zich tussen: 
 een conservatief BAU-scenario (ondergrens): dit is een scenario onder de huidige 

omstandigheden zoals die momenteel gekend zijn en die worden verondersteld in de toekomst 
tot 2030 te blijven bestaan. Het huidige beleid rond hernieuwbare energie wordt verondersteld 
op een zelfde manier te blijven doorwerken in de toekomst; 

 een realistisch en haalbaar PRO (progressief) scenario (bovengrens):  voor zover mogelijk wordt 
er rekening gehouden met belemmerende technische, ruimtelijke, sociaal-economische 
factoren zoals bv. fysieke onmogelijkheden (bv. interactie tussen technologieën, beschikbare 
ruimte), gebrek aan draagvlak, te hoge kosten, nadelige effecten op voorzieningszekerheid, 
economie, duurzaamheid, infrastructuur, bedrijvigheid, gewenste lange-termijn 
ontwikkelingen. Deze factoren worden minstens kwalitatief aangehaald. Extra beleid om tot 
een groei van bepaalde waardeketens te komen, worden ook meegenomen in dit PRO 
scenario. 
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HOOFDSTUK 2. BESPREKING BIO-ENERGIE WAARDEKETENS 

Op basis van groei - stabilisatie - of eventuele afbouw van huidige waardeketens/technologieën en 
mogelijke nieuwe waardeketens worden de prognoses 2030 gemaakt volgens het BAU- en PRO-
scenario en afgetoetst met experten en stakeholders. Dit loopt samen met een ‘reality check’ 
waarbij volgende vragen aan bod komen:  
• hoe zien huidige installaties in 2030 er uit? 
• welke installaties staan er in de steigers tegen 2020-2030? 
 
Tot slot wordt voor elke waardeketen concrete aanbevelingen gedaan over de stappen die gezet 
moeten worden om het bijkomend potentieel te realiseren.  

2.1. BIOGAS INSTALLATIES MET GFT, GROENAFVAL, OBA EN GRAS 

2.1.1. CONTEXT: GFT, GROENAFVAL, OBA EN GRAS 

→ GFT en groenafval 

Momenteel wordt het GFT en groenafval dat wordt opgehaald door de verschillende 
intercommunales in de meeste gevallen gecomposteerd. De compost als eindproduct van deze 
installaties wordt te koop aangeboden. Groenafval wordt niet enkel door intercommunales 
verzameld maar ook door tuinaannemers die in sommige gevallen ook zelf composteren.  
 

GFT, groenafval en organisch-biologische afvalstromen (OBA) zijn 
biomassastromen die onder het Vlaams afvalstoffenbeleid 
resorteren. Het afvalstoffenbeleid in Vlaanderen heeft reeds een 
hele evolutie achter de rug en volgt sinds het Decreet van 2 juli 
1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, 
de hiërarchische principes, gebaseerd op de ladder van Lansink. 
Volgens deze principes wordt materiaalrecyclage (inclusief 
vergisting) boven verbranding met energierecuperatie verkozen.  

Deze zienswijze uit het afvalbeleid wordt ook doorvertaald in het Vlaamse energiebeleid. Wanneer 
stromen voor materiaalrecyclage in aanmerking komen en de energetische valorisatie niet past 
binnen het betrokken uitvoeringsplan, worden volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 5 
maart 2004 geen groenestroomcertificaten toegekend.  
 
Historisch gezien primeerde in deze gedachtegang het composteren boven vergisting. Door het 
voortschrijdend inzicht vanuit de overheid (OVAM) kan binnen het huidige afvalbeleid 
compostering nu wel gekoppeld worden aan voorvergisting van biomassa afval stromen.   
 
In het ‘Ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ (januari 2016), 
worden de resultaten van de GFT-inzameling van de Vlaamse gemeenten vergeleken en daaruit 
blijkt dat er grote verschillen bestaan in de selectief ingezamelde hoeveelheden GFT-afval per 
inwoner. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 43 kilogram GFT per inwoner per jaar. Volgens 
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berekeningen van Vlaco ligt het potentieel aan in te zamelen GFT in de huidige GFT-regio’s op 
minimum 325 000 ton, terwijl er in 2014 iets minder dan 270 000 ton werd ingezameld. In de 
huidige groenregio’s is volgens Vlaco bijkomend nog 170 000 ton GFT-afval beschikbaar. 
 
Voor GFT en keukenafval volgt Vlaanderen een driesporenbeleid dat steunt op volgende 
elementen:  

• promotie van hergebruik en thuiscomposteren; 
• een maximale uitbouw van de groenafvalverwerkingsketen en  
• een maximale uitbouw van de GFT-verwerkingsketen. 

 
In het Ontwerp Uitvoeringsplan worden heel wat acties gespecifieerd waar Vlaanderen wil op 
inzetten tot 2022. Enkele van deze acties worden hieronder besproken omdat deze een impact 
kunnen hebben op de GFT en groenafval beschikbaarheid in de toekomst.  
 
In actie 25 wil Vlaanderen de gemeenten of wijken waar de inzamelhoeveelheden onder de 
verwachtingen liggen, aanzetten tot een verhoging van het selectief ingezamelde GFT-afval.  
 
In actie 26 van hetzelfde plan wil OVAM nagaan of de mogelijkheid bestaat om het GFT-afval uit te 
breiden met keukenafval in GFT-regio’s. De sorteerregels voor GFT-afval zouden dan uitgebreid 
dienen te worden met keukenafval dat dierlijke bijproducten van categorie 3 bevat, rekening 
houdend met de Europese verordening Dierlijke Bijproducten.  
 
“Dat moet meer biomassareststromen uit het restafval halen en de sorteerboodschap voor de 
consument verduidelijken. Huishoudelijk afval bevat ook nog composteerbare fracties die 
momenteel niet toegelaten zijn in de GFT-fractie omwille van procestechnische of wettelijke 
aspecten:  
- vlees- en visresten; 
- sauzen; 
- eierschalen; 
- mest van vleesetende huisdieren.  
 
De juiste omschrijving van deze categorie (keukenafval dat dierlijke bijproducten van categorie 3 
bevat) is van belang voor de eisen waaraan een verwerkingsinstallatie moet voldoen in het kader 
van de verordening Dierlijke Bijproducten. Voor dierlijke bijproducten die als keukenafval kunnen 
worden beschouwd, zijn er uitzonderingen mogelijk op de standaardverwerkingseisen als voldaan is 
aan de randvoorwaarden.  
 
Voor de sector zijn er enkele belangrijke randvoorwaarden om GFT-afval uit te breiden met dit 
keukenafval: de maatregel moet vooraf grondig worden bestudeerd, voor alle GFT-regio’s in 
Vlaanderen moet het haalbaar zijn qua inzameling en verwerking, en de afzet van GFT-compost 
naar het buitenland mag niet worden belemmerd. De OVAM bekijkt die randvoorwaarden tijdens 
het haalbaarheidsonderzoek.  
 
In de regio’s met een bestaande GFT-inzameling zou hierdoor minimaal 3 000 ton extra keukenafval 
uit het huishoudelijk restafval kunnen worden ingezameld.” 
 
Uit de resultaten van de groenafvalinzameling in de Vlaamse gemeenten blijkt dat er grote 
verschillen bestaan in de ingezamelde hoeveelheden groenafval per inwoner. Het Vlaamse 
gemiddelde bedraagt 70 kilogram groenafval per inwoner. 
 
In actie 27 in het Ontwerp Uitvoeringsplan wil Vlaanderen in de toekomst gemeenten die minder 
dan 70 kg per inwoner per jaar verzamelen, gaan aansporen tot een hogere selectieve inzameling.   
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→ Organisch-Biologisch afvalstromen 

Bepaalde organisch-biologisch afvalstromen (OBA) uit industrieel afval, zijn stromen die qua 
fysische en chemische kenmerken zeer dicht aanleunen bij het GFT en groenafval dat bij 
particulieren wordt opgehaald. Buiten de huidige selectieve ophaling van specifieke OBA-stromen 
bij bedrijven zoals gebruikte frituurvetten en oliën, houtafval en groenafval, spreekt het Ontwerp 
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval (HHA) en gelijkaardig bedrijfsafval, de ambitie uit om deze 
stromen in de toekomst ook selectief te gaan inzamelen.  
In Actie 28 wordt nagestreefd om het OBA van grote en middelgrote bedrijven in te zamelen met 
het oog op materiaalrecyclage.   
Actie 29 uit het HHA plan wil nagaan of het OBA van kleinere producenten ofwel aansluiting kan 
vinden bij de bestaande inzameling van GFT-/keukenafval, ofwel via aparte inzamelkanalen. 

 

Figuur 1: Aandeel selectief ingezameld OBA (exclusief groenafval) ten opzichte van de totale afvalproductie 
voor de geselecteerde sectoren (Bron: IMJV, productiejaar 2012). Met de totale afvalproductie wordt het 
bedrijfsrestafval en alle selectief ingezamelde stromen (inclusief OBA, glas, papier en karton, …) bedoeld. 

(Bron: OVAM) 

Indien deze extra potentiëlen van OBA verwezenlijkt kunnen worden, zal dit impact hebben op de 
hoeveelheid GFT, groenafval en OBA die beschikbaar zijn voor vergisters op basis van deze 
stromen. Indien het samen met het GFT wordt opgehaald, zullen deze stromen beschikbaar komen 
in GFT-vergisters.  Indien een apart inzamelcircuit wordt opgezet kunnen deze potentiële stromen 
terechtkomen in de industriële/landbouw vergisters. 

→ Gras 

Bermgras en natuurgras zijn momenteel biomassastromen die niet gebruikt worden als 
inputmateriaal in vergisters en in beperkte mate worden aangeboden bij GFT- en 
groencomposteerders. Indien het gras op een correcte wijze wordt gemaaid en tijdig (liefst binnen 
48 uur) wordt aangeleverd bij een GFT-vergister, zit hier een potentieel aan biogas in.   
 
De gekende uitdagingen en hindernissen voor de benutting van het (berm)gras zijn de volgende: 

• Mobilisatie; 
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• Logistiek; 
• Prijs. 

 
Het Bermdecreet beperkt het oogsten van bermgras tot twee heel intensieve korte periodes per 
jaar. Volgens het decreet is het in Vlaanderen verboden om voor 15 juni bermen te maaien. Dat 
wordt belangrijk geacht voor de verschraling van de bermen en de bijhorende biodiversiteit. Een 
tweede maaibeurt mag worden uitgevoerd na 15 september. Het maaisel2 dient verwijderd te 
worden binnen de 10 dagen na het maaien. Door de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud 
mag worden afgeweken van deze bepalingen. Het uitstellen van het verwijderen van het maaisel 
doet het volume gras enorm slinken. Aangezien het biogaspotentieel vlak na het maaien het hoogst 
is, of behouden blijft wanneer het gras wordt ingekuild (duur!), zijn dit te overwegen pistes om het 
biogaspotentieel in de vergisters nog te verhogen.  

Tabel 1: Inventarisatie natuur- en bermgrasmaaisel in Vlaanderen. (Bron: Graskracht, Provinciale 
Hogeschool Limburg, 20123) 

 
 
In het project Graskracht werd voorzichtig geschat dat er jaarlijks ongeveer 93 000 ton droge stof 
aan grasmaaisel wordt geproduceerd in Vlaamse natuurgebieden en bermen. Alle bermen samen 
leveren hiervan ongeveer 77% en er zijn geen tekenen dat hun productie zou afnemen door 
verschraling van de bodem. Integendeel, als het grasmaaisel vlotter zijn weg zou vinden naar de 
vergistingsinstallaties, zou dit terreinbeheerders kunnen stimuleren om meer te maaien en/of 
minder maaisel te laten liggen. 
 
In het actieplan biomassarestromen van OVAM wordt een kwantitatieve doelstelling van 10% 
bermmaaisel-vergisting naar voorgeschoven voor 20204. Er dient hierbij gelet dat het potentieel 
voor de vergisting van bermgras allicht vooral praktijktoepassingen zal vinden bij droge vergisting 
en niet zozeer bij natte vergisting5. 

                                                           
2 Biogas in Vlaanderen: een SWOT-analyse p73. Astrid Roels UGent 2010. Masterproef voorgedragen tot het 
behalen van de graad van Master in de bedrijfseconomie.  
 
3 http://www.inverde.be/content/kennis-gras/eindverslag-hoofdstuk3_economie_systeeminnovatie_UHasselt.pdf 
http://hdl.handle.net/1942/14040 
4 http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Ontwerp-actieplan-biomassareststromen-def.pdf 
 
5 http://www.ows.be/nl/news/van-bermgras-naar-biogas/ 
 

http://www.ows.be/wp-content/uploads/2014/06/5-Bermgras-presentatie-OVAM-2014-05-23.pdf
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/558/RUG01-001459558_2011_0001_AC.pdf
http://www.inverde.be/content/kennis-gras/eindverslag-hoofdstuk3_economie_systeeminnovatie_UHasselt.pdf
http://hdl.handle.net/1942/14040
http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Ontwerp-actieplan-biomassareststromen-def.pdf
http://www.ows.be/nl/news/van-bermgras-naar-biogas/
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2.1.2. HUIDIGE SITUATIE BIOGAS INSTALLATIES MET GFT, GROENAFVAL, OBA EN GRAS 

Momenteel zijn er twee vergisters operationeel in Vlaanderen die gebruik maken van GFT- en 
groenafval: 
⋅ IGEAN I en II in Brecht: in deze vergisters wordt droge vergisting van GFT-afval & niet-

recycleerbaar papier (biomassa input 20-40% d.s.) toegepast. Brecht I is de allereerste demo-
installatie van de firma OWS, nadien werd op commerciële schaalgrootte Brecht II bijgebouwd. 
De totale verwerkingscapaciteit van beide installaties is 65.000 ton per jaar. Momenteel wordt 
het biogas omgezet naar elektriciteit en warmte in een biogasmotor (WKK); 

⋅ IVVO in Ieper: in deze vergister wordt een anaerobe natte vergisting van GFT-afval tot biogas 
(biomassa input DW< 20%) toegepast. IVVO verwerkt GFT en organisch-biologische 
afvalstromen en kan een capaciteit verwerken tot 50 000 ton per jaar. Momenteel wordt het 
biogas omgezet naar elektriciteit en warmte in een biogasmotor (WKK). 

Tabel 2: Huidig situatie GFT-vergisters (aantal, GWh elektriciteit en warmte) 

 Aantal Elektriciteit (GWh) Warmte (GWh) 
biogas - GFT met compostering 2 16,9 9,1 
 
Momenteel  zijn er ook 2 voorvergisters in voorbereiding6 waarvan er voor 1 al een subsidiëring 
werd aangevraagd:   

• IOK (37.000 t/j) (IOK); 
• Ecowerf (40.000 t/j) (Ecowerf). 

 

In Vlaanderen staan naast bovengenoemde GFT-verwerkers, nog 4 andere GFT-composteer-
installaties (WIPS (WIPS), DDS (DDS-Verko), Bioenerga 1 en 2 (Bioenerga)). 
 

In deze 8 GFT-verwerkingsinstallaties kan technisch gezien tot 25% van de input ingevuld worden 
met OBA (Bron: Ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval). Dit is 
echter de uiterste limiet voor een GFT-vergister om bij te mengen om nog juridisch onder deze 
categorie te vallen. Een minimum van 75% moet GFT zijn. 
 

Voor groenafval zijn er momenteel een 30-tal groencomposteerders in Vlaanderen aanwezig, 
samen verwerkten zij in 2012 een 356 kton groenafval7. 
 

De vergisters die landbouwafval en OBA verwerken worden niet onder deze categorie gerekend 
(zie paragraaf 2). 

2.1.3. POTENTIEEL BIOGASINSTALLATIES MET GFT, GROENAFVAL , OBA EN GRAS (BOTTUM-UP METHODOLOGIE) 

Voor de voorvergisting en compostering is er een mooi potentieel in Vlaanderen. De ideale 
schaalgrootte van een installatie wordt ingeschat tussen de 40 000 en 60 000 ton/jaar. Uit 
communicatie met experte Kristel Vandenbroek van Vlaco (communicatie van 17/06/2016) lijkt 
40.000 ton het meest aan te sluiten met de realiteit en geschikt als refentiegrootte. Een dergelijke 
installatie heeft een productie van 4 mio m³ biogas/installatie en een energieproductie van 84 
TJ/per installatie/per jaar.  

                                                           
6 Voortgangsrapport 2015 vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 luik mitigatie 
http://www.vlaamseklimaattop.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202016%201504%20MED.%20VORA2
015%20-%202%20bijlage.pdf  p 121 
 
7 Eindrapport IWT-VIS traject Syneco (2014) 

http://www.ows.be/wp-content/uploads/2014/06/5-Bermgras-presentatie-OVAM-2014-05-23.pdf
http://www.ows.be/wp-content/uploads/2014/06/5-Bermgras-presentatie-OVAM-2014-05-23.pdf
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224361&saveSearchParams=true&d-446978-o=1&d-3680989-s=5&d-3680989-o=2&d-446978-n=1&d-446978-s=publicationDate&pageSize=100&d-446978-p=33&
http://www.compost-wips.be/wie-zijn-wij/productie-compost/
http://www.dds-verko.be/verko/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=1324
http://www.bionerga.be/over-bionerga
http://www.vlaamseklimaattop.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202016%201504%20MED.%20VORA2015%20-%202%20bijlage.pdf
http://www.vlaamseklimaattop.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202016%201504%20MED.%20VORA2015%20-%202%20bijlage.pdf
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Figuur 2: Configuratie voorvergistingsinstallatie gecombineerd met compostering. (Bron: gebaseerd op 
Biogas-E) 

→ BAU-scenario 

Met het huidige, reële jaarproductiecijfer van beschikbare biomassa van 268 kton GFT (zie 2.1.1) 
zouden er (268 kton/40 kton= 6.7 #) 7 installaties operationeel kunnen worden tegen 2030. 
 

Momenteel zijn er reeds 2 GFT-vergisters en  5 GFT-composteerders. Idealiter zou bij elk van de 5 
GFT-composteerders een voorvergisting kunnen geplaatst worden. Voordeel is dat de logistieke 
keten van GFT, maar ook van de afzet van compost reeds loopt en niet hoeft te veranderen. Voor 2 
van deze 5 composteerders zijn er al concrete plannen nl. voor Ecowerf en IOK. Voor het BAU 
scenario tegen 2020 wordt gesteld dat de 2 bestaande en de 2 die reeds concrete plannen hebben 
in bedrijf zullen zijn. De andere 3 zouden kunnen gerealiseerd worden tegen 2030.  

→ PRO-scenario 

In het PRO-scenario wordt gekeken naar extra lokale biomassa potentieel. Dit extra biomassa 
potentieel kan gevonden worden in: 

- GFT: in Actie 25 en 26 van het Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval van OVAM 
(beschreven in paragraaf 2.1.1) stelt men dat de hoeveelheid GFT tegen 2022 kan verhoogd 
worden tot 325 000 ton per jaar voor Vlaanderen, d.w.z. van 43 kg/inwoner/jaar naar 
gemiddeld 80 kg/inwoner/per jaar. Naast een verhoging in de GFT-gemeentes, kijkt OVAM 
ook naar potentieel van groengemeentes die ook nog GFT kunnen inzamelen (+170 000 
ton/jaar). In het PRO-scenario wordt verondersteld dat dit potentieel tegen 2030 voor 
100% kan gemobiliseerd worden; 

- Gras: het project Graskracht leert dat er 93.000 ton d.s. bermgras ter beschikking is in 
Vlaanderen wat kan gecapteerd worden voor vergisting in GFT-vergistingsinstallaties. Deze 
93 000 ton komt overeen met circa 186 000 ton nat materiaal (50% d.s.). In het actieplan 
biomassarestromen van OVAM wordt een kwantitatieve doelstelling van 10% 
bermmaaisel-vergisting naar voorgeschoven voor 2020. Deze 10% wordt ook aangehouden 
voor 2030; 
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- OBA: in actie 28 en actie 29 van het Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval van OVAM 
(beschreven in paragraaf 2.1.1) stelt men dat een deel van de OBA zou kunnen gecapteerd 
worden binnen de logistieke keten of een gelijkaardige keten als de logistieke keten van 
GFT en groenafval. De studie van OVAM uit 2013 schat deze hoeveelheid in op 36 000 ton 
per jaar; 

- Groenafval: het vergisten van de fijne fractie van groenafval is technisch en economisch 
moeilijk realiseerbaar. Het SYNECO-project ondersteunt deze stelling. Er werd in de 
potentieelanalyse rekening gehouden met het biogasproductiepotentieel van de fijne 
fractie van groenafval, maar er dient dus rekening mee gehouden te worden dat dit een 
theoretische berekening is die in de praktijk, op basis van de huidige randvoorwaarden, 
weinig realistisch is. Het potentieel voor 2030 wordt dan ook niet meegerekend. 

 

Deze extra hoeveelheden biomassa voor de waardeketen GFT-vergisting resulteren in totaal: 
- 325 000 ton – 268 000 ton= 57 000 ton GFT in GFT-regio’s 
- 170 000 ton in groen regio’s 
- 10% van 186 000 ton = 18 600 ton bermgras 
- 36 000 ton OBA 
=> Totaal: 281.600 extra mobiliseerbaar potentieel aan biomassa per jaar of 7 extra installaties van 
40000 ton ten opzichte van het BAU-scenario. 

Tabel 3: Totale productie warmte en elektriciteit in 2030 volgens het BAU- en PRO-scenario 

Waardeketen GFT-vergisting 2030 BAU 2030 PRO 

Aantal installaties GFT-vergisting 7 # 14 # 

Elektrisch vermogen 9 MWe 19 MWe 

Thermisch vermogen* 11 MWth 23 MWth 

Elektrische productie 67 GWhe 133 GWhe 

Thermische productie* 82 GWhth 164 GWhth 

Biomethaan productie ** 142 GWh 284 GWh  

Biomethaan productie** 14.280 miljoen m³ 28.560 miljoen m³ 

*Gerekend met de rendementen aangenomen in de OT-berekeningen voor Bf berekening. 
** Benutting van biogas OF in WKK OF voor biomethaan 
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2.1.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare energieatlas Vlaamse gemeenten 

In de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten is het aanbod GFT en groenafval gebaseerd 
op de gemeentelijke totalen voor het jaar 2014. Met de Dynamische Energie Atlas worden de 
gemeentelijke hoeveelheden ruimtelijk toegewezen. Het GFT-afval per gemeente wordt gespreid 
volgens de verdeling van de bevolking in deze gemeente.  

Tabel 4: Resultaten Technisch scenario uit ‘Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten’ 

 Zoekzone Biomassastromen 
GFT vergister Ligging bestaande 

composteerinstallatie  
GFT 
Groenafval (niet-houtige fractie) 
Bermgras  

 
 Elektriciteit (GWh) Warmte (GWh) Aantal 
GFT vergister 51 48 5 
 
In zowel het technische scenario als het REV2030 en REV2030+ scenario worden geen bijkomende 
GFT-vergisters ingepland voor 2030 in Vlaanderen. Dit is een belangrijk verschil met de bekomen 
resultaten van deze studie waar voor dergelijke installaties wel nog een potentieel wordt 
ingepland. 

→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

Binnen het IEE Biomass Policies en het FP7 project S2Biom werden voor Europa 2 scenario’s 
doorgerekend voor 2030, namelijk een Referentie scenario (REF) en een scenario met extra Beleid 
(Pol) (Bron: Deliverable 2.3. Biomass Policies). De scenario’s worden per lidstaat doorgerekend. In 
het Referentiescenario komt een relatief laag bio-energie verbruik (deels ook door invoer) naar 
voor. Het bio-energie gebruik komt voornamelijk uit binnenlandse productie van biomassa uit 
afval, houtresiduen uit bos en slechts zeer beperkt gebruik van energiegewassen. Voor het 
beleidsscenario werden 2 varianten (B1 en B2) doorgerekend. In een eerste variant werden de 
duurzaamheids- en hulpbronnen efficiëntie (=resource efficiency) criteria op EU-schaal strikt 
toegepast. In een tweede variant werden deze criteria op wereldschaal toegepast. Naargelang deze 
scenario’s varieerde het aanbod van biomassa.  
 
Specifiek voor de waardeketen voor GFT-vergisting betekent dit dat in scenario B1 en B2 een grote 
toename (zie Figuur 3) wordt verondersteld van het totale organische potentieel. Hier wordt HHA 
(‘MSW’ Municipal Solid Waste), stortgas, industrieel organisch afval en ingezamelde GFT (collected 
CFG: Vegetable, Fruit and Garden Waste) onder de waardeketen 'Organisch afval' gecatalogeerd 
(zuiveringsslib valt hier niet onder). Ten opzichte van het referentie scenario A, vertonen B1 en B2 
een belangrijke groei van industrieel organisch afval. Dit industrieel organisch afval omvat een 
groot potentieel plantaardig, dierlijk en gemengd afval - met uitzondering van de voedings- en 
drankenindustrie. Deze laatsten maken momenteel al gebruik van hun potentieel van organisch 
afval voor de productie van energie.  
 

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Figuur 3: Organisch afval (waaronder GFT blauw) potentieel volgens de verschillende scenario’s in België 
(Bron: Deliverable 4.2a van Biomass Policies project) 

 

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Figuur 4: Organisch afval (waaronder GFT blauw) consumptie in België met REF en Pol+ varianten van het 
biomassa potentieel volgens scenario A (Bron: Deliverable 4.2a van Biomass Policies project) 

 
Zoals blijkt uit bovenstaande Figuur 4 wordt er voor België naar 2020 en 2030 een afname in de 
hoeveelheid van HHA verwacht. Door de selectieve inzameling van organisch afval neemt de 
hoeveel HHA af. In deze scenario’s wordt verondersteld dat de afgezonderde fractie naar anaerobe 
vergisting gaat voor het genereren van energie. Dit is echter geen één-op-één compensatie daar de 
efficiëntie van het omzetten van koolstof in energie en CO2 verschillend is voor verbranding ten 
opzichte een anaerobe microbieel proces naar biogas.  
 

 

Figuur 5: Organisch afval (waaronder GFT blauw) consumptie in België met B1-Pol+ en B2-Pol+ varianten 
van het biomassa potentieel volgens respectivelijke B1 and B2 scenario’s (Bron: Deliverable 4.2a van 

Biomass Policies project) 

 

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Een sterke vermindering van HHA, als gevolg van verbeterde gescheiden inzameling is duidelijk bij 
de B1 en B2 (Figuur 4) en Pol + scenario's (Figuur 5). Verder in 2030 volgt in scenario B1 en B2 een 
zeer grote stijging van de opname van organisch afval voor energie. Het blauwe gedeelte dat als 
biomassastroom GFT gebruikt wordt, krijgt een groei toebedeeld in 2030 in de beleidsscenario’s 
(B1 en B2 2030). Wanneer deze blauwe balk in cijfers wordt uitgedrukt naar biomassa gebruik en er 
een 60/40 verdeling voor Vlaanderen/Wallonië op toegepast wordt, resulteert dit in onderstaande 
resultaten van Tabel 5. De orde-groottes aan biomassa die in de Biomass Policies studie worden 
toegeschreven aan GFT en bermmaaisel liggen in lijn met de inschattingen voor deze studie. 

Tabel 5: Netto biomassa potentieel van GFT en bermmaaisel voor België en opgesplitst voor Vlaanderen en 
Wallonië in 2010, 2020 en 2030 uitgedrukt in PJ alsook in kiloton (Bron: Deliverable 2.3. Biomass Policies) 

 

Tabel 6: Vergelijking van scenario’s biomassa potentieel van GFT in Vlaanderen voor 2030 tussen Biomass 
Policies studie en deze studie 

Scenario voor 2030 kton GFT kton bermmaaisel 
PRO  (325 + 170) = 495 186 
Biomass Policies  466 266 

2.1.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Zowel in het BAU- als in het PRO-scenario is er voor deze waardeketen een groei te realiseren van 
hernieuwbare energie op basis van lokale biomassastromen. Van de verschillende waardeketens 
die in dit rapport besproken worden, is het ook de waardeketen met op korte termijn het meeste 
kans op slagen. Dit wordt ook geïllustreerd door de 2 installaties die in ontwikkeling zijn (IOK en 
Ecowerf). 
 
Om deze bio-energie waardeketen vooruit te helpen is het van belang dat op beleidsvlak, zowel 
OVAM als VEA samen deze keten elk vanuit hub bevoegdheden, in de juiste richting duwt. Het 
‘Ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig afval’ waarin reeds heel wat concrete 
acties rond de verschillende biomassastromen gedefinieerd staan (zoals opgesomd in paragraaf 
2.1.1), zullen deze waardeketen in de toekomst vooruit helpen om voldoende biomassa te 
genereren. Uit communicatie met Vlaco blijkt evenwel dat er nog bijkomende argumenten zullen 
moeten gezocht worden om ook de andere composteerders te overtuigen van voorvergisting. 
 
De GFT-vergistingsketen produceert biogas, maar verschilt technisch van landbouw- industriële 
vergisting daar het veel minder warmte nodig heeft om het digestaat te drogen. Dit maakt deze 
keten geschikt om het biogas op te zuiveren tot biomethaan. De toepassingen van biomethaan 
kunnen dan even divers zijn als de toepassingen van aardgas: 
- productie warmte voor gebouwenverwarming (residentieel of ander) of industriële processen; 
- elektriciteitsproductie; 
- WKK; 
- transportbrandstof; 
- grondstof voor chemie. 

2010 2020 2030

Type potentieel: PJ PJ PJ kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%
kiloT België

kiloT 
Vlaanderen 60%

kiloT 
Wallonië 40%

kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%

GFT 13 12 11 919 551 368 848 509 339 777 466 311

Bermmaaisel 9 8 8 500 300 200 444 266 178 444 266 178

2010 2020 2030
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Het huidige beleid rond hernieuwbare energie zal biomethaan financieel richting 
WKK/elektriciteitsproductie sturen. 

2.2. MEST - POCKETVERGISTERS 

2.2.1. CONTEXT MEST 

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen 
biomassastromen (bv. runderdrijfmest) anaeroob worden vergist om op het landbouwbedrijf 
hernieuwbare energie te produceren. Deze energie wordt (na verbranding van biogas in een WKK) 
onder de vorm van elektriciteit en warmte maximaal op het eigen bedrijf gebruikt. Ook het 
digestaat kan verder op het bedrijf gebruikt worden als meststof. 
De installaties worden gevoed met bedrijfseigen biomassa (verse mest) in functie van de 
bedrijfseigen energievraag. Een richtlijn die door de betrokken organisaties wordt gehanteerd stelt 
dat het elektrisch vermogen maximaal 200 kW bedraagt en de totale vergiste hoeveelheid verse 
biomassa maximaal 5 000 ton per jaar bedraagt. Dit is evenwel geen absolute definitie. Belangrijk 
bij een pocketvergister is dat het gaat over een bedrijfseigen en/of omgevingseigen biomassa op 
kleine schaal. De 200 kWe wordt momenteel gehanteerd omdat de administratieve lasten 
beperkter zijn (vb. verplichte keuring van motor).  

2.2.2. HUIDIGE SITUATIE POCKETVERGISTERS MET MEST 

Een analyse van Biogas-E stelt het volgende: De markt voor pocketvergisting kende een sterke 
ontwikkeling sinds 2012. Het gaat vandaag voornamelijk over vergisters binnen een segment van 
de intensieve veeteelt, sterk verschillend van andere biogasinstallaties. De combinatie van de eigen 
energievraag met beschikbare biomassa en voldoende afzetgrond, maken een melkveebedrijf op 
het eerste gezicht interessanter dan andere landbouwbedrijven. Recent wordt een afremming van 
de marktgroei waargenomen, vooral door de laagconjunctuur binnen de landbouwsector. Toch 
blijft een groeiende trend vanaf 2012 duidelijk te zien in Figuur 6, die het aantal operationele 
installaties in de loop van jaren 2011-2015 weergeeft. De potentiële groei binnen de bestaande 
niche (melkvee) is op middellange termijn nog niet ten einde, maar indien er zich geen nieuwe 
markten aanbieden, is er op langere termijn een verdere afvlakking van het aantal installaties te 
verwachten. Bepaalde factoren zorgden ervoor dat 2015 een beter jaar was dan 2014. Zo is er in 
2014 een Iicht uitsteleffect te merken door de tegemoetkoming voor randapparatuur binnen de 
VLIF-regeling (VIaams landbouwinvesteringsfonds) die pas van kracht is gegaan begin 2015.  
 

http://www.bioenergyfarm.eu/wp-content/uploads/2015/09/BE_20160318_MT_toekomstige-perspectieven-voor-kleinschalige-vergisting.pdf
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Figuur 6: Marktgroei van kleinschalige vergisting in Vlaanderen in 2015. (Bron: Biogas-E) 

Bijna alle installaties op melkveebedrijven maken gebruik van één of meer terugdraaiende tellers 
(TDT) en hebben zo het voordeel dat de totale kost voor elektriciteit gedeeltelijk kan worden 
vermeden. Dergelijk meetsysteem is beperkt tot een netaansluiting voor een elektrisch vermogen 
van 10 kWe en overproductie wordt niet vergoed. Voor melkveebedrijven is het gebruik van een 
TDT een goed systeem gebleken in de beginfase, want dit ligt in lijn met de energievraag en 
beschikbare vergistbare biomassa op deze bedrijven. Ook de administratieve eenvoud is iets wat 
vele landbouwers kan bekoren en dus het best behouden blijft. Door de invoering van het 
prosumententarief zijn echter veel van deze voordelen teruggeschroefd.   
 
lndien de kleinschalige vergisting zich in Vlaanderen verder wil ontwikkelen, dan zal zich eveneens 
een uitbreiding moeten voordoen naar andere deelsectoren binnen de landbouw en het agro-
voedingscomplex. Diverse stakeholders binnen de kleinschalige vergisting gaven aan dat een 
exploitatie met bedrijfseigen inputstromen tot 5.000 ton op jaarbasis en onder de 200 kWe 
mogelijk moet zijn onder de noemer "kleinschalig". De 10 kWe module die momenteel binnen de 
rundveesector gebruikt wordt, kan variëren in de andere deelsectoren afhankelijk van het 
technisch concept, de impact al of niet van de terugdraaiende teller, de hoeveelheid bedrijfseigen 
biomassa en het eigen energieverbruik. Belangrijk zijn ook de uitdagingen op het gebied van 
logistiek, procestechniek, biomassakwaliteit en beschikbaarheid doorheen het jaar.  
 
Momenteel draait een demo-installatie van 190 kWe op een varkensbedrijf met mestverwerking 
(Ivaco, Gistel) waar ook externe biomassastromen worden aangevoerd.  

2.2.3. POTENTIEEL POCKETVERGISTERS MET MEST 

De recente evolutie wijst op de haalbaarheid van pocketvergisting voor de rundveesector. In 2015 
telde Vlaanderen 6 658 melkveebedrijven. Hoewel het aantal zoogkoeien nauwelijks veranderde, 
werden bedrijven een flinke slag groter doorheen de jaren. Volgens de landbouwstatistieken van 
2015 waren er 2 058 melkveebedrijven die meer dan 60 dieren hielden. Volgens dezelfde 
statistieken waren er in 2015 in totaal 208 967 dieren (gemiddeld 102 dieren per bedrijf). Hoe de 
toekomst voor de melkveebedrijven zal evolueren is moeilijk in te schatten. Voor België verwacht 
volgens het CAPRI (Common Agricultural Policy Regional Impact) model (CAPRI) een daling van het 
aantal melkkoeien van 526 000 dieren naar 440 000 dieren in 2030. Dit wil zeggen een daling van 
16%. Er zijn geen gegevens over de evolutie van de verschillende groottes van bedrijven, voor deze 

http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php
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inschatting wordt aangenomen dat het aantal bedrijven onafhankelijk van de grootte 16% krimpt. 
Dit resulteert in circa 1.730 melkveebdrijven met meer dan 60 dieren in 2030. De realiteit in de 
toekomst zou evenwel kunnen zijn dat de kleinere bedrijven verdwijnen en de grotere bedrijven 
blijven bestaan. 
 
Een verdere evolutie binnen de melkveebedrijven van pocketvergisting wordt meegenomen voor 
het BAU scenario tegen 2030. Deze lineaire trend resulteert in 265 bedrijven in 2030, circa 15% van 
het aantal melkveebedrijven met meer dan 60 dieren. 
 
 

 

Figuur 7: Evolutie aantal pocketvergisters tussen 2012 en 2015, lineair benaderd 

Naast pocketvergisting op een melkveebedrijf, is pocketvergisting ook een techniek die naar 
marktverbreding aan het kijken is en op varkensbedrijven zou kunnen ingezet worden. Het eerste 
project (zoals hierboven vermeld) wordt momenteel gedemonstreerd. 
 
Een start en groei van pocketvergisting in de varkenshouderij wordt meegenomen in het BAU-
scenario. Een zelfde lineaire trend als voor melkveebedrijven wordt doorgetrokken, resulterend in 
189 installaties in 2030. Ook voor varkenshouderij wordt de 10 kWe als limitering gezien omwille 
van terugdraaiende teller en het modulaire systeem dat momenteel op de markt is. Momenteel is 
echter nog wel onderzoek bezig hoeveel varkens er nodig zijn om een dergelijke installatie te 
kunnen voeden. Dit zal afhangen of de mest vers kan afgevoerd worden, of dat enkel de dikke 
fractie vergist wordt, of en welke co-vergistingsstromen minimaal nodig zijn om een dergelijke 
installatie te kunnen laten draaien. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd in het kader van 
Pocket Power.  
 
In Vlaanderen zijn momenteel circa 6,5 miljoen varkens verdeeld over 5 019 varkenshouderijen, dit 
wil zeggen dat er gemiddeld 1 300 varkens per bedrijf zijn.  
 
Voor het PRO-scenario wordt de limiet van 10 kWe losgelaten voor de melkveehouderij en wordt 
gekeken naar het gemiddeld aantal dieren per bedrijf. Wanneer de gemiddelde grootte van een 
melkveebedrijf naar 114 koeien stijgt, dan kan er in principe naar vermogens van 50 kWe 
geïnstalleerd vermogen gegaan worden (verondersteld dat 50% van de mest wordt opgevangen).  
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http://www.innovatienetwerk.be/projects/2351
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De groei kan ook gerelateerd worden aan de herinvestering in nieuwbouw of renovatie van de 
stallen. Van de Belgische melkveehouders (vanaf 50 koeien) wil 18,8% investeren in nieuwbouw of 
renovatie van de stallen8. Dit ligt in de buurt van de 15% stijging tussen 2015 en 2030. Voor het 
PRO-scenario voor melkveehouderij wordt tegen 2030 een stijging verwacht enkel door de 
vergroting van de capaciteit, niet door een snellere groei tot 15% van het aantal bedrijven 
voorgesteld met een gemiddelde grootte van 50 kWe. 
 
Voor varkenshouderijen wordt in het PRO-scenario de limiterende factor van de terugdraaiende 
teller weggelaten en gezocht naar een grootte van installatie die afgestemd is op de bedrijfseigen 
mest. Indien de grootte van de varkenshouderij (gemiddeld 1 300 varkens per bedrijf) als 
referentie-installatie wordt genomen en gerekend aan 8 000 draaiuren, kan louter met 
varkensmest 25 kWe vermogen gevoed worden. Voor het PRO-scenario wordt een installatie met 
een grootte van 25 kWe en eenzelfde groei als in het BAU-scenario aangehouden.  
 
Belangrijkste aandachtspunt bij de varkenshouderij is echter de hoeveelheden co-
vergistingsmateriaal die zullen gebruikt worden in de pocketvergister. In tegenstelling tot de 
pocketvergister op rundveemest, waar geen co-vergistingsstromen nodig zijn, is dit wel 
noodzakelijk voor varkensmest vergisting. In deze studie wordt theoretisch ervan uit gegaan dat de 
varkenshouders rest agriproducten van het eigen bedrijf hiervoor zullen gebruiken. Heel wat 
varkenshouders combineren varkenshouderij  met witloof-, aardappel- of maïsteelt. Residuen van 
deze teelten zouden kunnen gebruikt worden. 

Tabel 7: Potentiëlen voor het BAU- en PRO-scenario 2030 voor pocketvergisting voor melkvee 

Waardeketen melkvee pocketvergisting 2030 BAU 2030 PRO 

aantal installaties 265 (10 kWe) 265 (50 kWe) 

Elektrisch vermogen geïnstalleerd* 2 MWe 9 MWe 

Thermisch vermogen geïnstalleerd* 3 MWth 14 MWth 

Elektrische productie* 15 GWhe 74 GWhe 

Thermische productie* 22 GWhth 110 GWhth 

Biomethaan productie** 5 GWh 25 GWh 

Biomethaan productie** 512 miljoen m³ 2.560 miljoen m³ 

 
*56 000 kWe per 10 kW geïnstalleerd, 8 000 draaiuren, gemiddeld elektrisch rendement 31%, thermisch 
rendement 46%.  
** Benutting van biogas OF in WKK OF voor biomethaan. Biomethaan productie gerekend met een verbruik 
van 15% van het biogas voor opwaardering. 

                                                           
8 http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10862781/forse-daling-vlaamse-melkveebedrijven-op-til 
 

http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10862781/forse-daling-vlaamse-melkveebedrijven-op-til
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Tabel 8: Potentiëlen voor het BAU- en PRO-scenario 2030 voor pocketvergisting voor varkenshouderijen 

Waardeketen varkenshouderij pocketvergisting 2030 BAU 2030 PRO 

Aantal installaties 189 (10 kWe) 189 (25 kWe) 

Elektrisch vermogen geïnstalleerd* 1,32 MWe 3,3 MWe 

Thermisch vermogen* 2 MWth 5 MWth 

Elektrische productie* 10,6 GWhe 26,5 GWhe 

Thermische productie* 16 GWhth 39 GWhth 

Biomethaan productie** 29 GWh 73 GWh 

Biomethaan productie** 2.920 miljoen m³ 7.300 miljoen m³ 

 
*56 000 kWe per 10 kW geïnstalleerd, 8 000 draaiuren, gemiddeld elektrisch rendement 31%, thermisch 
rendement 46%:  
** Benutting van biogas OF in WKK OF voor biomethaan. Biomethaan productie gerekend met een verbruik 
van 15% van het biogas voor opwaardering. 

2.2.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 

In de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten wordt gewerkt op basis van het aanbod 
dierlijke mest, op basis van de mestproductie per stal uit de jaarlijkse aangifte bij de Mestbank.  
 
Voor pocketvergisting wordt er gezocht naar bestaande stallen met een mestaanbod van minstens 
1.000 ton. Wanneer er reeds een pocketvergister aanwezig is bij een bepaalde stal, dan wordt de 
beschikbare mesthoeveelheid van deze stal uitgesloten in de verdere analyse. 
 
 Zoekzone Biomassastromen 
Pocketvergister Alle stallen Dierlijke mest 

Het technisch potentieel wordt ingeschat op een hoeveelheid zoals in onderstaande tabel. 

 Elektriciteit (GWh) Warmte (GWh) Aantal 
Pocketvergisters 256 366 3.590 
 
Voor het realistisch potentieel wordt er aangenomen dat er 4 pocketvergisters per jaar bijkomen of 
60 installaties tegen 2030.  
 
 Ht Elektriciteit (GWh) Warmte (GWh) Aantal 
Pocketvergisters 1,56% 4,5 6,4 60 
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→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

 

 

Figuur 8: Consumptie van vloeibare mest voor de REF en Pol+ scenario’s bestemd voor energie productie in 
België (Bron: Deliverable 4.2a van Biomass Policies project) 

In het Biomass policies project worden grote potentiëlen toegedicht aan mest in België. Hiervoor 
wordt er gerekend op voldoende industrieel organisch afval als co-substraat. De totale hoeveelheid 
vloeibare mest die wordt gebruikt voor de REF en Pol + (Figuur 8) scenario’s is vrij laag en wordt 
dus beperkt door de beschikbaarheid van industrieel organisch afval (en andere co-substraten). 
In de B1 en B2 scenario’s is meer organisch afval beschikbaar voor de co-vergisting met mest. Dit 
effect wordt voorgesteld inFiguur 9, met een aanzienlijk grotere consumptie van vloeibare mest.  

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Figuur 9: Consumptie van vloeibare mest voor de Pol+ scenario’s onder de B1 en B2 afval scenario’s 
bestemd voor energie productie in België (Bron: Deliverable 4.2a van Biomass Policies project) 

Tabel 9: Netto biomassa potentieel van vloeibare mest voor België en opgesplitst voor Vlaanderen en 
Wallonië in 2010, 2020 en 2030 uitgedrukt in PJ alsook in kiloton (Bron: Deliverable 2.3. van Biomass 

Policies project) 

 
 
De analyse van Biomass Policies wordt niet gevolgd voor deze prognoses omwille van de beperking 
van de beschikbaarheid van industrieel organisch afval. Uit de analyse voor landbouw- en 
industriële vergisters blijkt dat het benutten van de industriële organische stromen reeds in 
dergelijke installaties gebeurd en daar een balans op de markt is gekomen. Bijkomend wordt voor 
pocketvergisting bewust gekozen voor bedrijfseigen co-vergistingsstromen. Het bijmengen van 
afval in een pocketvergister is niet aan te raden omwille van technische maar ook wetgevende 
factoren. 

2.2.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Uit de verschillende scenario’s in deze prognose blijkt dat er een mooie groei zou kunnen 
gerealiseerd worden in deze waardeketen in de komende jaren. Weliswaar gaat het om kleine 
installaties, maar wel met lokale biomassa en met positieve effecten op de zelfredzaamheid van de 
landbouwers en vermindering van emissies door mest op een landbouwbedrijf. 
 
Kleinschalige vergisting is een relatief nieuwe innovatie, waardoor er voor deze technologie nog 
geen aangepaste wetgeving in voege is. Zeker in het begin was het zoeken hoe en onder welke 
rubrieken (Vlarem) een installatie moest worden vergund. Dat maatwerk nodig is, bewijzen onze 
noorderburen. Nederland heeft recent de monomestvergisting tot 25 000 ton onder voorwaarden 
ontheven van de omgevingsvergunningsplicht. Een green deal tussen industrie en overheid lag aan 
de basis van deze administratieve vereenvoudiging.  

2010 2020 2030

Type potentieel: PJ PJ PJ kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%
kiloT België

kiloT 
Vlaanderen 60%

kiloT 
Wallonië 40%

kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%

Vloeibare mest 12 12 11 807 484 323 807 484 323 739 443 296

2010 2020 2030

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Uit de analyse van Biogas-E leren we dat volgende beleidsaspecten een invloed hebben op de 
ontwikkeling van pocketvergisters: ‘Sinds juli 2015 is een prosumententarief ingesteld voor de 
netgebruikers, die naast elektriciteitsafname van het net ook elektriciteit produceren en op het net 
zetten via een terugdraaiende teller “TDT”. Deze maatregel is er vooral gekomen om de kosten die 
gepaard gaan met ongelijktijdigheid (productie en consumptie die niet op elkaar zijn afgestemd) 
van de zonnepanelen te kunnen bekostigen, maar deze heffing geldt eveneens voor de 
kleinschalige vergisters. Deze kleinschalige vergisters hebben evenwel een ander profiel nl. veel 
stabielere energielevering in vergelijking met de zonnepanelen. De kleinschalige vergisters zorgen 
door hun stabiele levering voor een netondersteuning in plaats van een netbelasting. Een 
aanpassing van deze tarifering biedt misschien perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe 
projecten tot 200 kWe, vooral als de meerwaarde voor het elektriciteitsnet van een stabiel 
draaiende (biogas-)WKK in de tarieven gunstig gewaardeerd wordt.  
 
Andere regelgevende aspecten hebben ook een invloed voor de ontwikkeling van kleinschalige 
vergisting in Vlaanderen. Binnen het ARBOR9 project werd duidelijk aangegeven dat de 
afvalwetgeving belangrijke kosten met zich meebrengt voor kleinschalige vergisting van 
keukenafval op restaurantniveau. Het project GR310 kwam tot gelijkaardige conclusies voor 
toepassing van kleinschalige vergisting op basis van maaisels uit natuur- of bermbeheer. De 
gevolgen van het afvalstatuut van bepaalde biomassastromen zorgen vaak voor een afremming van 
initiatieven ter zake’.  
 
De toekomst en groei van pocketvergisting in de Vlaamse landbouw zal mee bepaald worden door 
het beleid. Een goede afstemming tussen landbouwbeleid en energiebeleid zal de beste resultaten 
opleveren voor de toekomst. Belangrijke aspecten uit het energiebeleid die de pocketvergister 
zullen impacteren, zijn prosumententarief, binnenkort omgevormd tot capaciteitstarief, 
terugdraaiende teller, groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten, investeringssteun, etc. 
Op landbouwbeleid zal het beleid rond emissie arme stallen, de grootte van een typisch melkvee-
bedrijf en de economische leefbaarheid van een dergelijk bedrijf zijn weerslag hebben op de 
mogelijkheden tot investeringen in een pocketvergisting en de grootte bepalen. Verder dient het 
systeem van pocketvergisting ook robuust te zijn. Een aantal kinderziektes bij de eerste installaties 
dienen opgelost te worden om in de toekomst met dergelijke technologie te kunnen verder 
werken. 
 
Binnen het project Pocket Power onderzoeken Inagro en UGent in de diepte het emissiereductie-
potentieel van dergelijke installaties en zal er een validatie gebeuren in de praktijk.   

2.3. LANDBOUW/INDUSTRIËLE VERGISTERS 

2.3.1. CONTEXT AGRO RESIDUE STROMEN EN OBA STROMEN 

Vanwege de goede vergistingseigenschappen worden organische reststromen (groen afval, oliën, 
maïs…) vaak samen vergist met mest, de zgn. co-vergisting. Door co-vergisting van mest met 
organische reststromen kan de biogasproductie en daardoor de rentabiliteit van de installatie 
aanzienlijk verhoogd worden.  

                                                           
9 De missie van ARBOR was het stimuleren van een innovatieve, duurzame aanpak voor de productie van 
energie uit biomassa in NW-Europe 
10 Het GR3-project promoot het gebruik van gras en andere maaisels als een substraat voor biogasproductie- 
GRass as a GReen Gas Resource 

http://www.innovatienetwerk.be/projects/2351
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Grote industriële, centrale (mest)vergistingsinstallaties hebben een verwerkingscapaciteit van 
meer dan 60.000 m³/jaar (enkel op industrieterreinen). Agrarische bedrijven kunnen voor 
gezamenlijke mestverwerking kiezen en coöperaties vormen. Naast hun mestoverschotten kan dan 
ook organisch co-vergistingsmateriaal door verschillende partijen worden aangeleverd.  
 

 

Figuur 10: Evolutie selectieve inzameling en verwerking van biomassastromen tussen 1989 en 2015 in 
Vlaanderen. (Bron: Vlaco presentatie op jaarlijks symposium 27/06/2016) 
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Figuur 11: Types biologische verwerking van GFT-afval, groenafval, OBA, mest en energiegewassen in 2015 
in Vlaanderen. (Bron: Vlaco presentatie op jaarlijks symposium 27/06/2016) 

Uit de analyses van Vlaco blijkt dat voor vergisting voornamelijk OBA, mest en energiegewassen 
gebruikt worden. Ook GFT wordt vergist maar in de 2 specifieke vergisters die in deze studie niet in 
een aparte categorie besproken werden (zie paragraaf 2.1). 

2.3.2. HUIDIGE SITUATIE LANDBOUW/INDUSTRIËLE VERGISTERS 

Het Voortgangsrapport 2016 van Biogas-E rapporteert over de stand van zaken van anaerobe 
vergisting in Vlaanderen voor het kalenderjaar 2015 zowel de landbouw- en industriële vergisters 
als de 2 GFT-vergisters.  
 
Uit het Voortgangsrapport 2016 kan geleerd worden dat er eind 2015 41 installaties in werking 
waren voor een totaal vergunde verwerkingscapaciteit van 2,6 miljoen ton input materiaal per jaar 
en met een totaal geïnstalleerd vermogen van 105 MWe. Negen installaties zijn in overname, 
heropstart of hebben technische/administratieve problemen. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

buiten werking 1 4 5 7 8 9 
bouw 4 5 2 2 2 0 

in werking  34 35 39 39 40 41 

Figuur 12: Staafdiagram met het aantal agrarische, industriële en GFT-installaties in Vlaanderen in evolutie 
van de tijd. (Bron: Voortgangsrapport 2016, Biogas-E) 

Uit de evolutie van het aantal installaties kan opgemaakt worden dat er in 2015 geen enkele 
installatie in opbouw was, verder kan uit de figuur ook vastgesteld worden dat de groei in aantal 
installaties stagneert in 2015.  
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Figuur 13: Staaf- en lijndiagram met de totale en gemiddelde vergunde verwerkingscapaciteit van de grote 
agrarische, industriële en GFT-installaties in werking. (Bron: Voortgangsrapport 2016, Biogas-E) 

Deze stagnatie wordt ook bevestigd in de vergunde verwerkingscapaciteit en het totaal elektrisch 
vermogen. Volgens Biogas-E betekent dit dat installaties die terug in werking treden van dezelfde 
grootteorde zijn als installaties die door problemen uit dienst zijn gegaan in de loop van 2015. 
 
In de conceptnota over het Energieplan: ‘Voorstel van nieuwe subdoelstellingen hernieuwbare 
energie 2020’ werd voor de ‘biogas’ subdoelstellingen van groene stroom rekening gehouden met 
een jaarlijks bijkomend vermogen van 4 MWe. In de prognose is enkel uitgegaan van geplande 
projecten. In 2016 is er een bijkomend project van 2,4 MWe in rekening gebracht met een 
startdatum van eind 2015. In 2017 is er rekening gehouden met een bijkomend project van 1,5 
MWe en in 2018 met twee bijkomende projecten met een totaal vermogen van 3,2 MWe. Voor 
deze projecten zijn er reeds vergunningen toegekend. 

2.3.3. POTENTIEEL LANDBOUW/INDUSTRIËLE VERGISTERS 

→ BAU-scenario 

Voor het BAU-scenario dienen 2 belangrijke aspecten in rekening te worden gebracht: 
- Stagnering van het aantal installaties/vermogen/capaciteit van de laatste jaren. 
- De eindigheid van de steunperiode voor deze vergistingsinstallaties die valt binnen de 

tijdspanne nu - 2030. 
 
Beide aspecten zullen een impact hebben op de prognoses.  
 
Het eerste aspect, de stagnering van het aantal installaties, zou kunnen wijzen op een verzadiging 
van de markt. Navraag bij de sector bevestigt dat met het huidige aanbod aan inputstromen van 
mest, OBA en maïs en de huidige ondersteuningsmechanismen, er geen bijkomende installaties 
meer zullen komen. Het glazen plafond is hier als het ware bereikt. 
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De eindigheid van de steunperiode valt voor heel wat van de huidige vergistingsinstallaties binnen 
de tijdspanne van de prognoses. De sector geeft aan dat het uitbaten van een vergistingsinstallatie 
zonder ondersteuningsmechanisme economisch niet haalbaar is. Dit heeft alles te maken met de 
hoge operationele kost van een vergistingsinstallatie (o.a. steeds weerkerende input biomassa 
kost). Een verlengingsmechanisme van het ondersteuningssysteem voor bestaande installaties 
werd gevraagd. VEA is hieraan tegemoet gekomen met 3 mogelijke verlengingsmechanismen voor 
een installatie van vóór 2013: 
- Verlening op basis van vollasturen; 
- 2 x een verlenging op basis van specifieke bandingsfactoren. 
 
De 3 verlengingstermijnen worden individueel berekend per installatie bij een aanvraag voor 
verlening. 
  
Om een inschatting te maken voor het BAU-scenario werden bovenstaande aspecten als volgt in 
een prognose voor 2030 gegoten: 
- Het BAU-scenario voorziet geen groei en uitbreiding van de huidige capaciteit; 
- Het BAU-scenario geeft een range weer waartussen het aantal installaties zich zal bevinden in 

2030 al of niet gebruik makend van de verlengingsmechanisme voor de installaties van vóór 
2013: 

o Scenario BAU-a: huidige installaties zonder verlening; 
o Scenario BAU-b: huidige installaties van vóór 2013 gebruiken verlening op basis van 

vollasturen en deze is gemiddeld 2 jaar; 
o Scenario BAU-c: huidige installaties van vóór 2013 gebruiken verlening op basis van 

vollasturen (gemiddeld 2 jaar) en verlenging op basis van specifieke bandingsfactor van 
5 jaar; 

o Scenario BAU-d: huidige installaties van vóór 2013 gebruiken verlening op basis van 
vollasturen (gemiddeld 2 jaar) en twee maal een verlening op basis van specifieke 
bandingsfactor (twee maal vijf jaar). 

 
Onderstaande Figuur 14 geeft de ranges weer waartussen het BAU scenario zich afspeelt, waarbij 
installaties in werking getreden na 2013 niet over de mogelijkheid beschikken om verlengingen aan 
te vragen. 
 
De grafiek leert dat ongeacht de al of niet gebruikte verlenginsmechanismen die de huidige 
installaties zullen gebruiken, er een duidelijk dalende en zelfs uitdovende trend zal zijn tegen 2030. 
Zonder verlengingsmogelijkheden, zal deze dalende trend al vanaf 2016 starten. Met de 
veronderstelde 2 jaar vollasturen verlenging begint deze trend in 2018. Met verlenging van 2 jaar 
vollasturen en 5 jaar op basis van bandingfactoren begint deze trend in 2020. Met 2+10 jaar 
verlenging start de uitdovende trend in 2023. Enkel met verlengingen van 2+10 jaar (vollasturen en 
2 keer specifieke bandingfactor), blijft er nog productiecapaciteit over tegen 2030.  
 
Indien naar een uitdovend scenario wordt gegaan, zal er een andere verwerkingsmogelijkheid 
dienen gezocht te worden voor deze stromen. De meest problematische stromen zullen de 1,5 
miljoen ton organisch-biologische afvalstromen zijn. 
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Figuur 14: BAU-scenario’s met initiële steunperiode 10 jaar, steunperiode met 2 jaar verlenging op basis van vollasturen, steunperiode met 2 + 5 jaar verlenging op 
basis van vollasturen en specifieke bandingfactor, steunperiode met 2+5+5 jaar verlenging op basis 
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Het huidige beleid waarin verlengingen kunnen aangevraagd worden per installatie na afloop van 
de 10 jaar steunperiode op basis van individuele berekeningen, kan in totaal 3 maal gebruikt 
worden maar stelt elke keer een korte termijn voorop als volgende einddatum. Dit zorgt voor 
vragen in de sector. Het zet de sector aan om zijn installatie met beperkte investeringen nog 
draaiende te houden maar niet tot het uitvoeren van grotere toekomstgerichte investeringen met 
langere terugverdientijd. Heel wat van de huidige vergisters zullen in de komende jaren deze 
afweging dienen te maken. Wat momenteel waargenomen wordt, is dat een aantal onder hen kiest 
om een volledig nieuwe vergister te bouwen om zo opnieuw voor 10 jaar de volle steun te kunnen 
ontvangen. Indien deze trend zich voor de meeste vergisters voordoet, dan zal het BAU-scenario 
niet uitdovend zijn, maar stagnerend. 
 

Vanuit kostenefficiëntie van het ondersteuningsmechanisme en duurzaamheidsoogpunt dient 
vanuit het beleid nagedacht te worden of dit een gewenst scenario is. Installaties van 10 jaar 
worden verlaten en volledig nieuwe installaties worden opgebouwd, terwijl in de oude installaties 
nog heel wat herbruikbare stukken aanwezig zijn.  

→ PRO-scenario 

Voor het PRO-scenario wordt wel rekening gehouden met het eerste argument van het BAU-
scenario, nl. capaciteit wordt behouden. Dit wordt ook meegenomen met als reden dat de fysieke 
limiet van aanbod van inputstromen ook in een PRO-scenario niet overschreden wordt. 
 

Het tweede aspect rond einde van steunperiode van bestaande installaties wordt niet als 
randvoorwaarde meegenomen. In tegendeel, voor het PRO-scenario, wordt eenvoudig 
verondersteld dat de bestaande installaties zullen verder draaien met behulp van een 
ondersteuningsmechanisme. Een glazen plafond van circa 100 MWe wordt als stabiel geïnstalleerd 
vermogen voor 2020 aangehouden. 
 

Zo resulteert het PRO-scenario en het BAU-scenario in eenzelfde aantal vergisters en geïnstalleerd 
vermogen. Belangrijk verschil tussen beide scenario’s zou de kostprijs in ondersteunings-
mechanisme kunnen zijn. In het BAU-scenario zal dit overeenkomen met 10 jaar steun voor circa 40 
nieuwe vergisters, in het PRO-scenario kan met de sector gezocht worden naar een degelijke 
ondersteuning om bestaande vergisters up-to-date en toekomstgericht te houden maar zonder 
volledige vervanging. 

Tabel 10: Potentiëlen BAU- en PRO-scenario 2030 voor landbouw-en industriële vergisters 

Waardeketen landbouw- 
en industriële vergisters 2030 BAU 2030 PRO 

Aantal installaties vergisters 0 - 40# 40# 

Elektrisch vermogen 0 -100 MWe 100 MWe 

Thermisch vermogen* 0 - 125 MWth 125 MWth 

Elektrische productie* 0 - 810 GWhe 810 GWhe 

Thermische productie* 0 - 1.000 GWhth 1.000 GWhth 

Biomethaan productie** 0 - 1.600 GWh 1.600 GWh 

Biomethaan productie** 0 -  162.600 miljoen m³ 162.600 miljoen m³ 
 
*Gerekend met de rendementen aangenomen in de OT-berekeningen voor Bf berekening. 
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** Benutting van biogas OF in WKK OF voor biomethaan. 

2.3.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 

In de Hernieuwbare EnergieAtlas wordt als referentie een landbouwvergister naar voor geschoven 
van 60 000 ton die aan co-vergisting doet met maïs (20% mest en 25-40% energiemaïs). In de 
inplantingstool van de Dynamische EnergieAtlas worden gebieden uitgesloten die onvoldoende 
maïsaanbod hebben in een straal van 15 km. Voor het technisch potentieel werd ervoor gekozen 
om het maïsaanbod niet als limiterende factor te gebruiken.  
Het technisch potentieel wordt ingeschat op 308 installaties. In het REV2030 en REV+2030 wordt 
echter uitgegaan van een stabilisering van de landbouwvergistingsmarkt, en worden er geen extra 
landbouwvergisters verondersteld. 

Tabel 11: Technisch potentieel in Hernieuwbare energieatlas voor landbouwvergisters 

 Elektriciteit (GWh) Warmte (GWh) Aantal 
landbouwvergisters 175 250 308 

→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

De potentiëlen voor landbouw-en industriële vergister zijn in de Biomass Policies studie niet apart 
opgenomen. Het potentieel zit vervat in de beschrijvingen onder paragraaf 2.1.4 GFT en paragraaf 
2.2.4 mestvergisting. 

2.3.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

De analyse dat het aantal landbouw- en industriële vergisters tot 2030 niet verder zal stijgen, wordt 
door de Vlaamse experten en sector onderschreven. De cruciale vraag zal echter zijn of er naar een 
stabilisatie of eerder een uitdoving van de sector zal gegaan worden tegen 2030. 
 
Voor elke individuele installatie zal de afloop van de initiële steunperiode van 10 jaar een zeer 
belangrijk evaluatiemoment worden. Afhankelijk van hoe deze evaluatie uitdraait, zal gekozen 
worden voor een verder draaien onder verleningen, een definitieve stopzetting of een volledige 
vervanging door nieuwbouw. 
 
In het BAU-scenario zullen de huidige installaties, met de verschillende mogelijkheden tot 
verlenging, 2030 niet halen. Het BAU-scenario dat zich vermoedelijk in de praktijk zal voltrekken is 
het behouden van de capaciteit maar door de bouw van nieuwe installaties. In het PRO-scenario 
wordt er van uitgegaan dat de overheid de bestaande installaties en dus ook de capaciteit met 
beleid ondersteunt (zonder in deze studie dit beleid te specifiëren).  
 
Volgende aanbevelingen voor de waardeketen landbouw- en industriële vergisters worden 
meegegeven: 
- Verderzetting van installatie na afloop 10-jarige initiële steunperiode: momenteel kan pas een 

verlenging aangevraagd worden wanneer de steunperiode afgelopen is. In de praktijk betekent 
dit dat de vergister volledig stil gelegd dient te worden. Een opstart vraagt echter enkele weken 
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tijd aangezien het hier gaat om een biologisch proces. Dit maakt de evaluatie om opnieuw op 
te starten nog moeilijker. Een doorstart zou zowel voor uitbater als voor productie van groene 
stroom en warmte een win betekenen; 

- PRO-scenario: de Vlaamse overheid dient na te gaan of ze in Vlaanderen voor landbouw- en 
industriële vergisters nog een toekomst ziet. Voor- en tegenargumenten worden hierbij 
opgelijst: 

o Kostenefficiëntie: Wanneer naar dit type vergistingsinstallatie wordt gekeken in 
vergelijking met andere hernieuwbare energie installaties, zijn deze installaties niet de 
meest kostenefficiënte installaties en zijn het ook installaties die een operationeel 
ondersteuningsmechanisme nodig hebben om te kunnen blijven draaien, zelfs nadat de 
investeringen zijn afgeschreven; 

o Landbouw- en industriële vergisters als nuclei van decentrale biogebaseerde economie: 
Wanneer met een open blik naar een landbouw- en industriële vergister gekeken 
wordt, dan kan gezien worden dat deze vergisters heel wat functies vervullen: 
 Afvalverwerker: OBA en mest worden verwerkt; 
 Producent van hernieuwbare energie: groene stroom, groene warmte en in de 

toekomst mogelijk groen gas; 
 Producent van hernieuwbare producten: kunstmestvervangende producten uit 

het digestaat; 
 Koolstofvastlegging: bodemverbeterende producten na droging van digestaat.   

In deze optiek zijn vergisters een goed voorbeeld van decentrale biogebaseerde 
raffinaderijen. In deze optiek zou door de Vlaamse overheid breed nagedacht kunnen 
worden hoe deze nuclei van decentrale biogebaseerde economie een lange termijn 
toekomst te geven; 

o Lokale economie: de volledige keten van constructie tot uitbating van de vergister, 
aanvoer van biomassa is zeer sterk lokaal verankerd in de Vlaamse economie. De 
vergistingssector is een sector die in Vlaanderen de laatste 15 jaar sterk gegroeid en 
geprofessionaliseerd is; 

o Innovatie: de uitdagingen die een Vlaamse vergister diende te trotseren waren groter 
dan in de buurlanden omdat Vlaanderen zijn digestaat in vele gevallen niet zonder 
nabehandeling kon uitrijden. Verschillende oplossingen zijn hiervoor onderzocht, 
uitgetest en in praktijk gebracht. De sector heeft steeds open gestaan voor deze 
nieuwe evoluties. Het Voortgangsrapport 2016 van Biogas-E leert dat er momenteel 27 
onderzoeken lopende zijn rond vergisting. Innovatie is in deze sector nooit ver weg. 
Trends in deze onderzoeken zijn nabehandelingstechnieken om vanuit het digestaat tot 
kunstmestvervangers te komen (momenteel implementatie full-scale van 
amoniakstripper), biogas naar biomethaan; 

- Wanneer in realiteit het uitdovende karakter zich zal voltrekken, zal er op de markt ruimte 
ontstaan om nieuwe installaties te bouwen. Met het huidige beleid is deze 
vervangings/vernieuwbouw de beste uitweg om in de sector te kunnen blijven bestaan (een 
voorbeeld in de praktijk bestaat reeds al). Er dient evenwel nagedacht te worden of dit 
wenselijk is: huidige nog goed werkende installaties stil leggen en nieuwe bouwen met 
opnieuw een maatschappelijke kost. Vanuit de optiek om de ondersteuningsmechanismen zo 
kostenefficiënt in te zetten voor hernieuwbare energie, dient dit geëvalueerd te worden. Het 
lijkt aangewezen om naar een ondersteuningmechanisme te gaan die de bestaande installaties 
stimuleert om verder hernieuwbare energie te produceren maar tegelijk ook gestuurd worden 
richting innovatie en waar mogelijk efficiëntieverbetering door ruimte te creëren voor 
aanpassingen aan de bestaande installaties. 



HOOFDSTUK 2 Bespreking bio-energie waardeketens 
 

2016/SEB/R/0800  
40 

2.4. HOUTVERBRANDING BIJ PARTICULIEREN VOOR WARMTEPRODUCTIE 

2.4.1. CONTEXT HOUTVERBRANDING BIJ PARTICULIEREN 

 

Figuur 15: Sankey diagram: houtgebruik in energie in Vlaanderen. (Bron: Impactanalyse beleidsvoorstellen voor het duurzaam gebruik van houtafval, VITO-studie 
voor OVAM 2014) 
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Onderzoek toont aan dat in de residentiële sector heel wat hout gebruikt wordt voor 
bijverwarming. Het is echter onduidelijk waar en welke houtstromen hiervoor gebruikt worden. In 
de residentiële sector wordt immers hout gebruikt dat nooit in een officiële monitoring 
gedetecteerd wordt.  

2.4.2. HUIDIGE SITUATIE HOUTVERBRANDING BIJ PARTICULIEREN 

Het grootste gedeelte van de groene warmteproductie op basis van vaste biomassa is in 
Vlaanderen afkomstig van houtverbrandingsinstallaties (kachels, open haarden, cassettes, …) bij de 
huishoudens (71% van de totale groene warmteproductie door vaste biomassa) (Bron: Inventaris 
hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, VITO 2016). 
 
De groene warmteproductie op basis van vaste biomassa daalde in 2014 met 22% en in 2015 steeg 
ze terug met 10,0% ten opzichte van het voorgaande jaar. (Bron: Inventaris hernieuwbare 
energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, VITO 2016). Vooral het wisselende buitenklimaat op 
jaarbasis zorgt voor de variatie in de groene warmteproductie: 2010 was erg koud, 2011 eerder 
warm en 2012 eerder gemiddeld, 2013 kouder dan 2012 en 2014 uitzonderlijk warm, waarna 2015 
weer iets minder warm dan 2014. De warmteproductie door houtverwarmingsinstallaties bij de 
huishoudens is daar het meest gevoelig aan (-27% in 2014 t.o.v. 2013; + 14,6% in 2015 t.o.v. 2014).  
De bijdrage van hout in de mix van vaste biomassa in groene warmte bedraagt 96% in 2015. 

2.4.3.  POTENTIEEL HOUTVERBRANDING BIJ PARTICULIEREN 

Cijfers uit de Inventaris hernieuwbare energiebronnen voor 2015 geven een inschatting van 12,6 PJ 
aan residentieel houtgebruik, deze inschatting wordt gedaan aan de hand van het aantal 
installaties, het gemiddeld rendement per installatie en het aantal graaddagen 
(seizoensafhankelijk). De methodologie voor deze inschatting werd de afgelopen jaren verfijnd aan 
de hand van grootschalige bevragingen bij de bevolking. 
 
De residentiële installaties zijn niet enkel nieuwe moderne installaties, maar er staan ook heel wat 
installaties die meer dan 20 jaar oud zijn. In 2011 was de gemiddelde leeftijd van een kachel 15 jaar 
oud, de vraag is of de installaties verder verouderd zijn of dat ze vervangen werden. 

Tabel 12: Gemiddelde leeftijd per type installatie (Bron: VMM studie Emissies door houtverbranding, 2011) 

Type installatie Gemiddelde leeftijd Aantal installaties* 
Centrale verwarming, ketel 11 12 
Open haard 25 55 
Cassette 13 160 
Kachel 15 159 
Accumulatiekachel 7 31 
 
*Per uitzondering vormt de eenheid [aantal installaties] i.p.v. [aantal gezinnen], aangezien gezinnen meerder 
houtinstallaties kunnen hebben.  Deze aantallen aan installaties zijn het resultaat van een genormaliseerde 
steekproef via een grootschalige bevraging bij gezinnen in Vlaanderen die gebeurd is in het kader van de 
VMM-studie. Dit zijn geen totaal aantallen voor heel Vlaanderen. De hoeveelheden geven wel een indicatie 
voor Vlaanderen welke installaties het meest voorkomen en wat de gemiddelde leeftijd is. 
 
Ter illustratie wordt de leeftijdsverdeling van kachels weergegeven. De gemiddelde leeftijd is dan 
wel 15 jaar, maar de spreiding is tevens groot: zo is de jongste kachel 1 jaar en de oudste 50 jaar.    

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/Inventaris_hernieuwbare_energiebronnen_Vlaanderen_2005-2015_publiek.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/Inventaris_hernieuwbare_energiebronnen_Vlaanderen_2005-2015_publiek.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/Inventaris_hernieuwbare_energiebronnen_Vlaanderen_2005-2015_publiek.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/Inventaris_hernieuwbare_energiebronnen_Vlaanderen_2005-2015_publiek.pdf
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Figuur 16: Leeftijdsverdeling kachels (Bron: VMM studie, Emissies door houtverbranding, 2011) 

Recentlijk werden door de Ecodesign Richtlijn vanuit Europa (Commission Regulation (EU) 
2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and 
of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers) en aanpassingen in het 
Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van 
verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen (12 oktober 2010) 
nieuwe eisen naar energetisch rendement, CO-emissies en stofemissies gesteld aan alle nieuwe 
kachels en verbrandingstoestellen op vaste brandstof. Deze nieuwe eisen verstrengen per jaar en 
zijn een enorme verbetering ten opzichte van de oude bestaande toestellen. 
 
Voor het BAU-scenario voor houtverbranding bij huishoudens wordt het park als stabiel beschouwd 
ten opzichte van het huidige park aan residentiële verbrandingsinstallaties. 
 
Voor het PRO-scenario wordt een berekening gemaakt die in lijn ligt met de filosofie die Frankrijk 
volgt sinds 2000. In Frankrijk was het residentiële houtverbrandingspark een verouderd park en de 
vervanging ging erg langzaam. De residentiële sector was verantwoordelijk voor een belangrijk 
aandeel van fijn stof in de atmosfeer. Het werd dan ook een prioriteit van de overheid om naar een 
oplossing te zoeken. In Frankrijk heeft ADEME samen met de constructeurs van residentiële 
houtverbrandingsinstallaties het label ‘Flamme Verte11’ gecreëerd in 2000, met als doel toestellen 
op de markt te brengen die een goed rendement en lagere emissies hebben. ADEME diende op 
deze manier een dubbele doelstelling voor de Franse overheid: 
• In het Nationaal Actieplan hernieuwbare energie van Frankrijk (2009-2020) voor de Europese 

Commissie werd de doelstelling opgenomen om tegen 2020 9 miljoen residenties te 

                                                           
11 http://www.flammeverte.org/decouvrir-flamme-verte/pourquoi-label-qualite.html 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1189
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1189
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1189
http://www.flammeverte.org/decouvrir-flamme-verte/pourquoi-label-qualite.html
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verwarmen met hout op basis van een constant (lees niet-stijgend) verbruik van 6,5 miljoen ton 
olie equivalenten; 

• In het Nationaal Plan Leefmilieu 2 werd voor 2015 een doelstelling vooropgesteld om de 
concentratie van fijn stof in de atmosfeer met 30% te verminderen (max. van 15µg/m³ voor 
PM2,5 in 2015).  Een aanpassing van de doelstelling aan dit plan werd in 2014 doorgevoerd. 

 
In Vlaanderen is er recent heel wat aandacht rond houtkachels en de stof emissieproblematiek, 
steden zoals o.a. Gent en Antwerpen gaan een ontraadingsbeleid voeren. In de afgelopen winter 
werd ook algemeen het advies gegeven in Vlaanderen om geen hout te stoken als bijverwarming 
omwille van gezondheidsredenen. Het voorgestelde PRO-scenario zal deze stof 
emissieproblematiek in positieve zin beïnvloeden en ook langdurig, niet enkel op dagen dat er 
afgeraden wordt om te stoken. 
 

Tabel 13: Voorwaarden stofemissies opgelegd aan nieuwe toestellen die op de markt komen na publicatie 
van het KB van 12/10/2010. (bron: bijlagen van KB 12/10/2010 12 

 
 
Uit deze Tabel 13 kan afgeleid worden dat we vanaf oktober 2016 in de laatste fase zitten en de 
stofemissies voor o.a. voorzetkachels gehalveerd zijn van 300 naar 150 mg/Nm³. 
 
 

                                                           
12 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010101217&table_name=wet 
 

http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-fijnstof
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010101217&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010101217&table_name=wet
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Tabel 14: Voorwaarden energetisch rendement en emissies van koolmonoxide opgelegd aan nieuwe 
toestellen die op de markt komen na publicatie van het KB van 12/10/2010. (bron: bijlagen van KB 

12/10/2010) 

 
 
De rendementsverbetering tussen fase I en fase III is niet voor alle toestellen even groot. 
Daartegenover staat wel dat de rendementsverbetering door oude toestellen (energetisch 
rendement van 50%) of een open haard (energetisch rendement van -10% tot 20%13) wel groot is 
(tot 25% voor toestelvervanging, tot 75% voor vervanging van open haard). 
 
Voor het PRO-scenario wordt ingezet op vervanging en wordt verondersteld dat een 
vervangingsbeleid gestimuleerd wordt. Tegen 2030 zal, in plaats van 14 PJ aan hout, nog 7 PJ 
verbrand worden door particuliere installaties. Dezelfde hoeveelheid warmte zal nog aangeleverd 
worden aan de huishoudens maar met minder inputmateriaal. 
 
Opgelet: voor de residentiële berekening van groene warmte wordt gerekend met input van het 
materiaal en niet met output. Op de EU-teller voor hernieuwbare energie zal Vlaanderen achteruit 
gaan in plaats van vooruit. Wel zal Vlaanderen enorm vooruitgaan in stofemissie, CO-emissie, 
veiligheid en energetische efficiëntie. 

Tabel 15: Potentieel BAU en PRO scenario 2030 voor residentieel houtverbruik genormaliseerd voor 
graaddagen 

Waardeketen residentieel houtverbruik 2030 BAU 2030 PRO 

Thermische productie 3.850 GWth 1.925 GWth 

 

                                                           
13 https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Statusoverzicht%20houtkachels%20in%20Nederland.pdf 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010101217&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010101217&table_name=wet
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Statusoverzicht%20houtkachels%20in%20Nederland.pdf
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2.4.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 

Huidige productie en bijkomend potentieel van houtverbranding bij residentiële sector werd niet 
meegenomen in de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten wegens gebrek aan (publiek 
beschikbare) gegevens. 

→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

Binnen het Biomass Policies project wordt verwacht dat het potentieel aan houtige biomassa zal 
dalen in 2030 voor de benutting van bio-energie. In deze studie werden duurzaamheidscriteria 
meegenomen voor de bepaling van het potentieel. Onderstaande tabel geeft hoeveelheden weer 
van biomassa niet enkel voor benutting in de residentiële sector maar ook in andere bio-energie 
sectoren. 

Tabel 16: Netto biomassa potentieel van hout voor particulieren voor België en opgesplitst voor 
Vlaanderen en Wallonië in 2010, 2020 en 2030 uitgedrukt in PJ alsook in kiloton (bron: Deliverable 2.3. van 

Biomass Policies project).  

 

2.4.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Zonder bijkomende acties vanuit het beleid, zal er voor de residentiële sector in de toekomst 
weinig veranderen tegen 2030 (BAU-scenario). Beleidsmatig is het toch aangewezen om na te 
denken over het PRO-scenario en zelfs meer omwille van het leefmilieu dan omwille van de 
hoeveelheid hernieuwbare energie. Door in het PRO-scenario vervangingsbeleid te stimuleren 
zullen betere installaties de oude vervangen en de luchtkwaliteit doen verbeteren. De hoeveelheid 
hernieuwbare energie zal echter op papier (omwille van methodiek die Europa gebruikt) dalen. De 
recente technische evolutie naar betere kachels en ketels, het KB en de Ecodesign Richtlijn, zijn 
reeds aanwezig om dit vervangingsbeleid te doen slagen. Vanuit beleidsoogpunt dient nagedacht 
te worden over hoe de publieke opinie over de streep te trekken. Een doorgedreven sensibilisering 
kan een eerste stap zijn waarin argumenten als dalend houtverbruik, minder emissies (minder 
geurhinder en dus minder burenruzies, etc.) gebruikt kunnen worden, bijkomend kan nagedacht 
worden over een ondersteuningsmechanisme als extra stimulans. 

2.5. HOUTVERBRANDING BIJ NIET PARTICULIEREN VOOR LOUTER WARMTEPRODUCTIE 

2.5.1. CONTEXT HOUTVERBRANDING BIJ NIET PARTICULIEREN 

Naast de residentiële sector, gebruikt ook de industrie, de tertiaire sector en de landbouw hout als 
brandstof. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het verbruik van verschillende 
houtfracties in 2014. 

2010 2020 2030

Type potentieel: PJ PJ PJ kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%
kiloT België

kiloT 
Vlaanderen 60%

kiloT 
Wallonië 40%

kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%

Rondhout (brandhout) ui t bossen 4 3 3 210 126 84 158 95 63 158 95 63

Primaire bos  res iduen 22 16 15 1070 642 428 777 466 311 728 437 291

2010 2020 2030

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Tabel 17: Brandstoffen en geïnstalleerd thermisch vermogen voor louter groene warmteproductie van 
houtinstallaties in de verschillende sectoren (exclusief huishoudens) in 2015. (Bron: Inventaris 

hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015) 

 

Uit bovenstaande Tabel 17 kan opgemaakt worden dat het houtverbruik in 2015 quasi niet 
gewijzigd is ten opzichte van 2014 (slechts 0,1%).  

2.5.2. HUIDIGE SITUATIE HOUTVERBRANDING BIJ NIET PARTICULIEREN 

De Inventaris Hernieuwbare Energiebronnen Vlaanderen 2005-2015 leert dat 11,8% van de groene 
warmteproductie in de categorie ‘vaste biomassa’ afkomstig is van installaties voor de 
gecombineerde elektriciteit- en warmteproductie in eigen beheer van de industrie 
(houtverbranding en slibverbranding). In de periode 2007-2010 merken we ook een duidelijke 
stijging van het aantal houtverbrandingsinstallaties in de landbouwsector (enkel voor 
warmteproductie), maar in 2011 is de houtverbranding (enkel voor warmtetoepassingen) in de 
landbouwsector serieus gedaald (-47 % t.o.v.2010). In 2012 en 2013 is er terug een stijging (+8,6% 
en +14,1%) waar te nemen. In 2014 daalde de exclusieve groene warmteproductie in de 
landbouwsector terug met 22% waardoor de productie terug op het niveau van 2011 zit. Enkele 
installaties meldden het niet (of weinig) gebruiken van de houtinstallatie in 2014 door de warme 
temperaturen en de keuze voor gas.  

2.5.3. POTENTIEEL HOUTVERBRANDING BIJ NIET PARTICULIEREN 

Houtverbranding bij niet particulieren is een type installatie waar in prognosestudies heel wat van 
verwacht wordt, zowel in het verleden als in recente bio-energie prognoses op EU-niveau. Deze 
verwachtingen werden tot op heden echter niet ingelost. Mogelijke redenen zijn de fluctuerende 
houtprijzen en houtkwaliteiten, buiten de houtsector is voor industrie de houtmarkt voor aankoop 
van brandstof ofwel weinig transparant ofwel zijn ze te klein om goede prijzen voor 
import/aankoop van houtpellets over te gaan. Ook door de grotere complexiteit en de gasprijs die 
daalt, zeker van toepassing in de landbouw, zijn er installaties stopgezet in de afgelopen 10 jaar.  
 
In Vlaanderen heeft de vooropgestelde groei zich nooit doorgezet. In 2014 zijn er 11 installaties in 
de tertiaire sector die hout gebruiken als brandstof, 32 installaties in de landbouw en 131 
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installaties in de industrie. Samen is dit goed voor een verbruik van hout van 3,1 miljoen GJ per jaar 
in 2014. 
 
Het verbruik van hout voor warmte is zowel in enkel warmte installaties als in WKK installaties (met 
uitzondering van 1 grote WKK installatie in de industrie, deze wordt in de categorie van grote 
installaties meegerekend) tussen 2005 en 2014 fluctuerend constant geweest (2,7 miljoen GJ in 
2005, 2,8 miljoen GJ in 2014). 
 
Gezien er zich in de laatste 10 jaar geen duidelijke groeitrend heeft voorgedaan, ondanks de 
inspanningen op beleidsniveau rond hernieuwbare energie, wordt voor het BAU- scenario tot 2030 
het houtverbruik op 2,75 GJ constant gehouden.  
 
Voor het PRO-scenario wordt de inschatting gekoppeld aan de berekening van het PRO-scenario 
van het residentiële verbruik in 2030 van hout. Voor de residentiële markt wordt een beleid van 
vervanging (en rendementsverbetering) voorgesteld waardoor het verbruik van 14 PJ per jaar naar 
7 PJ zou zakken. Dit wil zeggen dat er houtfracties vrijkomen op de markt. Deze vrijgekomen 
houtfracties kunnen in theorie ingezet worden op medium schaal. Het is echter in de residentiële 
markt niet altijd even duidelijk waar al deze houtfracties vandaan komen (cf. Sankey diagram 
houtstromen in Vlaanderen). Vandaar dat niet de volledige 7 PJ in het PRO-scenario wordt ingezet, 
maar dat dit slechts voor 60% kan gecapteerd worden, meer bepaald 4,2 PJ per jaar. 
 
Overleg met experten en sector, wijzen op de meeste mogelijkheden van verbrandingsinstallaties 
voor warmteproductie van 1 MWth of kleiner. In de verdere overzichtstabellen is met een 
installatie van 1 MWth als referentie verder gerekend. Wanneer deze 4,2 PJ omgerekend wordt 
naar aantal installaties in MWth komt dit op 267 installaties (gerekend met 3.500 draaiuren en een 
thermisch rendement van 80%). 
  
Recentelijk tonen gemeentes en regionale landschappen interesse om aan de slag te gaan met het 
snoeihout van hun eigen domeinen. Omwille van deze interesse werd er voor louter warmte 
installaties ook een prognose gedaan voor deze gemeentes. 
 
In een PRO-scenario wordt het percentage verhoogd tot 10% 14 van de gemeenten die een ketel op 
snoeihout installeren van 100 kWth geïnstalleerd vermogen. 

Tabel 18: Potentiëlen BAU- en PRO-scenario 2030 voor houtverbranding bij niet particulieren (zowel in 
verschillende sectoren als bij gemeentes) 

Waardeketen houtverbranding bij niet particulieren 2030 BAU 2030 PRO 

Aantal installaties  194 # 492 # 

Thermisch vermogen 480 MWth 748 MWth 

Thermische productie 875 GWhth 1.819 GWhth 

                                                           
14 Inschatting door Vito op basis van experten kennis. 
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2.5.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 

 Zoekzone Biomassastromen 
 
Houtverbrandingsinstallatie  

 
Nabij warmtevragers zijnde de 
residentiële en tertiaire sector  

 
Loofhout 
Naaldhout  
Groenafval (houtige fractie) 
 

 
In het referentie scenario wordt het potentieel aan kleinschalige houtverbranding (<= 1 MWth) 
buiten beschouwing gelaten. Projecten zoals in Bocholt (Interreg IVB NWE-project 'TWECOM': 
http://www.twecom.eu/) vallen buiten het huidig subsidiekader en zijn op dit moment sterk 
afhankelijk van Europese subsidies. 
De hoeveelheid tak- en kroonhout wordt op kaart gezet, rekening houdende met: 
- de productiviteit van de bossen door middel van ecodistrictkaarten waardoor een differentiatie 

van gemiddelde jaarlijkse aanwas mogelijk is in functie van het ecotype; 
- de verhouding tussen naaldbos en loofbos gezien deze een verschillende hoeveelheid takhout 

opleveren (de boskartering); 
- tot slot een duurzaamheidsparameter die een bepaalde hoeveelheid takhout in het bos 

achterlaat voor de opbouw van de organische strooisellaag.  
 
Onderscheid tussen naald- en loofhout wordt gemaakt, omdat deze andere energieproductie-
factoren hebben. De inplantingstool voor biomassaverwerkingsinstallaties bepaalt aan de hand van 
de mobilisatiefactoren welke hoeveelheden hout effectief in aanmerking komen voor de productie 
van hernieuwbare energie, gegeven een specifiek scenario. 
 
- Houtverbranding:  

o Voor groenafval wordt 15% bij de houtverbranding (houtige fractie).  
 
 
 
 

Technisch potentieel: 
 Elektriciteit (GWh) Warmte (GWh) Aantal 
Houtverbrandingsinstallaties 

 74 41 

http://www.twecom.eu/
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→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

 

Figuur 17: Consumptie van industriële houtresiduen en houtafval bestemd voor energieproductie in België 
(Bron: Deliverable 4.2a van Biomass Policies project) 

 
In de Biomass Policies analyse voor België werd het stimuleren van de warmteproductie in de 
houtindustrie voor Pol +scenario gemodelleerd door extra ondersteuning voor warmte door WKK 
installaties. Figuur 17 toont echter niet dat dit tot meer consumptie van industriële houtresidues 
en houtafval leidt. 
Eigenlijk is de consumptie in het Pol + scenario iets lager dan in de REF-variant. De hoeveelheid 
geïmporteerde houtpellets in de Pol + is aanzienlijk hoger dan in de REF: tot 2020 blijft de invoer 
hetzelfde, echter na 2020 stijgt de invoer in de Pol +, resulterend in 15 PJ extra import van 
houtpellets in het jaar 2030. 

Tabel 19: Netto biomassa potentieel van hout op medium schaal voor België en opgesplitst voor 
Vlaanderen en Wallonië in 2010, 2020 en 2030 uitgedrukt in PJ alsook in kiloton. (bron: Deliverable 2.3 van 

Biomass Policies project) 

 

2.5.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Voor het BAU-scenario wordt enkel groei verwacht in de installaties die gebruik maken van 
snoeihout voor lokale gebouwen te verwarmen (cf. projecten gemeentes en Regionaal Landschap).  
 

2010 2020 2030

Type potentieel: PJ PJ PJ kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%
kiloT België

kiloT 
Vlaanderen 60%

kiloT 
Wallonië 40%

kiloT België
kiloT 

Vlaanderen 60%
kiloT 

Wallonië 40%

Primaire bos  res iduen 22 16 15 1070 642 428 777 466 311 728 437 291

Secondaire houtres iduen houtverwerkings industriën 27 28 29 1500 900 600 1555 933 622 1611 967 644

Hout van landschapsonderhoud 5 6 7 255 153 102 306 184 122 357 214 143

2010 2020 2030

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Voor het PRO-scenario wordt de groei van installaties die snoeihout verbranden verhoogd door een 
verschuiving van houtgebruik van de residentiële sector naar de andere sectoren te 
veronderstellen. 
 
Voor het gebruik van snoeihout door gemeentes, regionale landschappen, provincies, etc. is er heel 
wat interesse maar zijn er ook veel vragen. Beleidsmatige aandachtspunten bij deze prognoses zijn 
de volgende: 
- Kunnen zij vallen onder een bepaald steunmechanisme? 
- Zij willen een goed voorbeeld stellen naar emissies, welke emissiegrenswaarden zijn haalbaar 

en verdedigbaar voor dergelijke installaties? 
- Hoe een balans vinden tussen het gebruik van snoeihout voor verbranding en gebruik als 

structuurmateriaal in compost? Een duidelijke en eenvoudige richtlijn/handleiding vanuit de 
overheid als geheel (energie, leefmilieu, afval administratie), zou de gemeentes houvast geven 
om te bepalen of ze voor dergelijke installatie kunnen opteren.  

2.6. HOUTVERBRANDING VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE EN WKK 

2.6.1. CONTEXT HOUTVERBRANDING VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE EN WKK 

Houtverbranding voor elektriciteitsproductie en WKK gebruikt verschillende houtstromen. 
Installaties die binnen een productieproces zijn ingeschakeld gebruiken in vele gevallen de 
afvalstromen van het productieproces (houtafval, slibs, houtstof, houtsnippers, etc.) aangevuld met 
aangekocht materiaal. Dit kan zowel lokaal zijn als import van houtige stromen. De installaties 
binnen de transformatiesector zijn volledig afhankelijk van aankoop van hout en daar speelt de 
import van houtpellets een zeer belangrijke rol als brandstof. 

2.6.2. HUIDIGE SITUATIE HOUTVERBRANDING  

De grote coverbrandingsinstallaties spelen een belangrijke rol.   
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Figuur 18: Evolutie van de bruto groene stroomproductie door installaties op basis van vaste biomassa 
(2000-2015). (Bron: Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015) 

Aangezien de centrale van Ruien in 2013 de deuren heeft gesloten is de daling in groene stroom 
productie in 2013 en 2014 uiteraard niet verwonderlijk. In 2014 produceerde ook de 
elektriciteitscentrale van Rodenhuize heel wat minder groene stroom door de tijdelijke stillegging 
(ong. 5 maanden) wegens de blokkering van de certificatensteun. De steun werd geblokkeerd door 
het ontbreken van de toestemming van de sectorfederaties (Cobelpa en Fedustria) voor het 
aanwenden van hout voor energiedoeleinden (met steun). In september 2014 werd de centrale 
weer opgestart. 

2.6.3. POTENTIEEL HOUTVERBRANDING  

Een gelijkaardige situatie doet zich voor bij houtverbranding voor elektriciteitsproductie als bij de 
landbouw-industriële vergisters. De initiële steunperiode loopt af binnen de tijdspanne van deze 
prognose (nu tot 2030). De vraag zal ook hier bij elke individuele installatie na 10 jaar zijn of deze 
nog zal verder draaien of niet. Voor de  bestaande installaties is het moeilijk inschatten, of zij zullen 
kunnen blijven bestaan. De prijs van de biomassa zal een belangrijke factor in deze beslissing zijn. 
Momenteel staat de prijs van houtafval zeer laag (zelfs gate fee), maar tot 2 jaar geleden stond 
deze hoog, waarmee de volatiliteit duidelijk wordt waarmee biomassa te maken heeft. Een andere 
factor in de evaluatie is de verbondenheid van de biomassa installatie met het productieproces. 
Voor de biomassa installaties die rechtstreeks verbonden zijn met een productieproces, zal elke 
uitbater evalueren of en welke alternatieven er zijn, tegen welke prijs.  
 
Naast de vraag of de huidige installaties nog zullen blijven bestaan na afloop van hun initiële 
steunperiode, rijst ook de vraag of er bijkomende installaties zullen gebouwd worden. Er stonden 2 
grote projecten op stapel, nl. in BEE in Gent en Langerlo. BEE heeft echter zijn project niet gegund 
gekregen, in Langerlo zorgden overnames voor extra uitdagingen om het project tijdig te 
realiseren. Recent maakte ook Unilin bekent via hun MER dat zij een nieuwe installatie plannen van 
circa 20 MWe. 
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Voor het BAU-scenario wordt een range gegeven: 
- uitgaande van een minimum omwille van de eindigheid van de groene stroom certificaten,  
- een tweede scenario waar de bestaande capaciteit (zonder Rodenhuize vanaf 2024) behouden 
blijft (met de extra centrale Unilin 20 MWe). 
 
Dit resulteert in een totaal geïnstalleerd vermogen in 2030 van: 
- 0 MWe; 
- 94 MWe; 
 
Afhankelijk van het al of niet benutten van de mogelijkheid tot verlenging zakt in 2030 het 
geïnstalleerd vermogen weg tot 0 MWe zonder verlengingen en 94 MWe bij maximale benutting 
van de verlengingen.  
  
Voor een PRO-scenario wordt ook een range gegeven. Hier wordt echter niet uitgegaan van een 
uitdovend karakter van de bestaande installaties. Als minimum wordt de bestaande capaciteit 
behouden en als maximum de bestaande capaciteit met de 2 extra centrales.  
Dit resulteert in een geïnstalleerd vermogen van 94 - 889 MWe MWe in 2030. 
 
Zowel uit de samenvattende tabel voor deze installaties als in de totaal tabel op het einde van dit 
rapport, zal duidelijk worden dat de komst al of niet van een installatie van 519 MWe zoals deze 
van Langerlo en het operationeel blijven van Rodenhuize (277 MWe), zeer bepalend zijn voor het 
potentieel. Het is dan ook belangrijk om bij het overzicht deze categorie met de nodige 
omzichtigheid te benaderen. 
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Figuur 19: Geïnstalleerd elektrisch vermogen van houtverbrandingsinstallaties in Vlaanderen tussen 2002 en 2030 berekend op basis van een initiële steunperiode 
van 10 jaar GSC, 5 jaar verlenging op basis van specifieke bandingfactor en 10 jaar verlenging (2 keer 5 jaar) op basis van specifieke bandingfactor in een PRO 

scenario. (Bio-Energieplatform ODE Vlaanderen F. Van Gijzeghem) 
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Tabel 20: Potentiëlen BAU en PRO scenario 2030 voor houtverbranding voor elektriciteitsproductie 

Waardeketen 
houtverbranding voor 
elektriciteitsproductie 

2030 BAU 2030 PRO 

Aantal installaties 0 - 5 # 7 # 

Elektrisch vermogen 0 - 94 MWe 94 - 889 MWe 

Thermisch vermogen* 0 -   144 MWth 144 MWth 

Elektrische productie 0 - 490 GWhe 490 - 4.673 GWhe 

Thermische productie* 0 -739 GWhth 739 GWhth 
 

*Gerekend met vermogen en met elektrisch, thermisch rendement en draaiuren. Eigen inschatting 
rendement en draaiuren op basis van o.a. Centraal parameterdocument (VEA, januari 2013). Deze 
parameters worden tevens gebruikt voor inschatting productie in Burgemeestersconvenant tool (LNE) 
en Hernieuwbare Energie Atlas Vlaamse gemeenten (LNE).  

2.6.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 

Geen bijkomend potentieel voor grootschalige houtverbranding voor elektriciteitsproductie 
ingeschat want focus op potentieel aan hernieuwbare energieproductie op basis van lokale 
biomassastromen. 

→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

Het potentieel van houtverbranding werd reeds mee opgenomen in paragraaf 2.5.4. In Biomass 
Policies is geen categorie voor grootschalige benutting van vaste biomassa voorzien. 

2.6.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Zoals voor vergisting speelt ook bij houtverbranding voor elektriciteitsproductie een mogelijke 
daling in capaciteit in plaats van een groei tegen 2030. In het BAU-scenario wordt deze daling en 
zelfs uitdoving in 2030 vooropgesteld. Voor het PRO-scenario wordt uitgegaan van een stabilisatie 
(excl. Max Green) en 1 extra installatie cf. opvolger GermanPellets. 
 
Beleidsmatig dient deze categorie met de grootste zorg opgevolgd te worden en is het aan te raden 
in dialoog te gaan over de toekomst van deze installaties. Aangezien het hier gaat om grote 
installaties, zal het stopzetten van deze installaties een belangrijke impact hebben op het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. 
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Ook bij houtverbranding voor elektriciteitsproductie moet nagedacht worden over hoe men 
bestaande installaties ruimte kan geven om te blijven draaien en waar mogelijk te investeren in 
innovatie en verbetering, in plaats van aan vernieuwbouw te doen. Dit om de kosten voor de 
maatschappij niet te doen oplopen. 
 
Deze studie doet geen uitspraak of er al of niet ruimte is voor één of meerdere grote installaties op 
biomassa in Vlaanderen in de toekomst. Een grote installatie op biomassa heeft zowel op de 
hoeveelheid hernieuwbare energie als op het huidige ondersteuningsmechanisme een grote 
impact, nu en de 10 komende jaren. Een dergelijke installatie heeft echter ook een positieve 
impact in Vlaanderen op de bevoorradingszekerheid, de basislast en de back-up voor 
intermitterende energiebronnen en dus de stabiliteit van het net. 

2.7. AFVALVERBRANDING MET ENERGIERECUPERATIE 

2.7.1. CONTEXT AFVALVERBRANDING MET ENERGIERECUPERATIE 

In het huidige Vlaamse regeerakkoord staat vermeld: ‘We stemmen de afvalverbrandingscapaciteit 
af op de nog resterende restafvalproductie. De OVAM zorgt voor een overkoepelende regie op 
Vlaamse niveau.´ 
 
In 2014 bedroeg het beschikbare aanbod aan brandbaar afval (in ton): 

 

Figuur 20: Prognoses beschikbaar aanbod aan afval tot 2023. (Bron: Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk 
afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Januari 2016) 
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2.7.2. HUIDIGE SITUATIE AFVALVERBRANDING MET ENERGIERECUPERATIE 

De beschikbare capaciteit in Vlaanderen wordt berekend op basis van de theoretische capaciteit bij 
10 GJ en niet op basis van de effectief ingezette capaciteit. Immers, installaties kunnen hun 
capaciteit ook opvullen met stromen die niet onder het aanbod voor deze capaciteitsplanning 
vallen. Maar tegelijk blijven die vergunde installaties wel beschikbaar om de stromen die onder de 
capaciteitsplanning (en dus ook onder het plan) vallen, te verbranden. Uit gegevens van 2014 blijkt 
dat de hoeveelheden verbrand afval buiten de capaciteitsplanning (bijvoorbeeld slib, hout, ...) 
eerder beperkt zijn. Stora Enso en Sleco zijn de enige uitzonderingen. Die installaties verwerken 
zowel stromen die onder de capaciteitsplanning vallen als andere stromen. Hun vergunning 
vermeldt alleen de totaal vergunde capaciteit. Voor die installaties wordt daarom de werkelijke 
aanvoermix (gemiddelde over vier jaar) toegepast op de vergunde capaciteit.  
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Tabel 21: Vergunde capaciteit voor het beschikbare aanbod (2013). (Bron: Ontwerp uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Januari 2016) 
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Tabel 22: Evolutie van de totale (groen en fossiel) bruto elektriciteitsproductie in groene stroominstallaties 
op basis van biomassa in Vlaanderen (2004-2015)(Bron: Inventaris hernieuwbare energiebronnen 

Vlaanderen 2005-2015) 

 

Er zijn heel wat groene elektriciteitsproductie installaties die ook fossiele brandstoffen aanwenden.  
Tabel 22 geeft de totale elektriciteitsproductie (groene + fossiele) weer van alle groene 
stroominstallaties op basis van biomassa in Vlaanderen. Hierin wordt de productie van multi-
biomassa installaties niet verdeeld over de betreffende categorieën volgens hun groene 
brandstofinput (immers het fossiele gedeelte moet er ook inzitten), ze wordt toegekend aan de 
categorie van de belangrijkste GROENE drager (over de hele tijdsreeks wordt deze behouden). Voor 
de co-verbranding van biomassa in de publieke elektriciteitscentrales werd in deze tabel enkel het 
groene stroomgedeelte meegenomen en dus niet de totale elektriciteitsproductie door deze 
centrales. 
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Figuur 21: Groene warmteproductie uit de hernieuwbare fractie van afval voor installaties met 
gecombineerde elektriciteit- en warmteproductie en installaties die enkel warmte produceren. (Bron: 

Inventaris hernieuwbare energiebronnen voor Vlaanderen 2005-2015) 

Uit de Inventaris hernieuwbare energiebronnen voor Vlaanderen 2005-2015 leren we dat: ‘In 2015 
bedroeg de groene warmteproductie door afvalverbrandingsinstallaties 6,7% van de totale groene 
warmteproductie. De groenewarmteproductie door afvalverbranding daalde met 12,9% ten 
opzichte van 2014. In 2013 steeg de groene warmteproductie met 24% en vervolgens in 2014 nog 
eens met 40% ten opzichte van het voorgaande jaar. De sterke stijging in die jaren heeft vooral te 
maken met een verbeterde warmte-inventarisering in 2013 en 2014 van installaties die geen WKK 
zijn, maar wel elektriciteit en (nuttige) warmte produceren (enkele restafvalverbrandingsovens 
behoren daartoe). Ook in 2015 beschikken we over diezelfde data, maar zien we voor 2 belangrijke 
warmteproducerende afvalverbrandingsinstallaties een zeer sterke daling. Een sinds 2010 actieve 
installatie verbruikt naast houtafval ook RDF (Refused Derived Fuels) waarvan een gedeelte groen 
is. De groenewarmteproductie van deze installatie die overeenstemt met deze RDF-fractie wordt in 
rekening gebracht onder deze categorie ‘afval’. De geproduceerde groene warmte die 
overeenstemt met de andere hernieuwbare fracties (houtafval) wordt in de categorie ‘vaste 
biomassa’ in rekening gebracht. Ook voor andere installaties die gebruik maken van verschillende 
biomassa-types geldt dit.’ 

2.7.3. POTENTIEEL AFVALVERBRANDING MET ENERGIERECUPERATIE 

Voor het BAU-scenario gaat deze studie ervan uit dat de huidige verbrandingscapaciteit zal blijven 
bestaan. Wel wordt een verschuiving verwacht van groenestroomproductie naar groenewarmte-
productie uit het afval door het wegvallen van het steunmechanisme groene stroom voor restafval 
vanaf 2019. We maken in onze scenarioberekeningen abstractie van Stora Enso omdat deze 
installaties reeds werden meegenomen onder 2.6 “houtverbranding voor elektriciteitsproductie en 
WKK”. 
 
Voor het PRO-scenario wordt wel een daling in capaciteit verwacht en dit om verschillende 
redenen: 
- Wanneer afvalstromen zoals GFT en OBA in hogere mate apart zullen ingezameld worden en 

gebruikt worden in o.a. vergistingsinstallaties, zullen deze niet meer in de afvalverbrandings-
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installaties terechtkomen. Dit heeft op 2 manieren een impact, nl. de tonnages aangeleverd 
zullen dalen, maar ook zal procentueel de hoeveelheid hernieuwbare fractie in afval een lager 
percentage toebedeeld krijgen; 

- OVAM zet zelf in op een lagere verbrandingscapaciteit in zijn Ontwerp Uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: Actie 41 wil tegen ten laatste 2020 een 
instrument operationeel hebben om indien nodig de afbouw van de afvalverbrandings-
installaties te ondersteunen.  

 
De gebruikte hoeveelheden afval die zullen verschuiven van de afval waardeketen naar de 
vergistingsketen zijn: 230.000 ton GFT, 36.000 ton OBA. Dit wil zeggen dat van de 2 miljoen ton 
geïnstalleerde capaciteit circa 10% verschuift. In het PRO-scenario wordt een daling van 10% in 
groene stroom en groene warmte verwacht. In het Ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 
gelijkaardig bedrijfsafval ziet OVAM de capaciteit in 2023 dalen tot onder de 1,8 mio ton per jaar. 
Er wordt geen vooruitzicht gegeven voor 2030. Hoe de evolutie zal zijn van het afvalbeleid op deze 
capaciteiten tot 2030 wordt in deze studie niet becijferd en dus ook niet in rekening gebracht. 

Tabel 23: Potentiëlen voor BAU- en PRO-scenario 2030 voor afvalverbranding 

Waardeketen afvalverbranding 2030 BAU 2030 PRO 

Aantal installaties 12 # 12 # 

Elektrisch vermogen 0 MWe 0 MWe 

Thermisch vermogen 258 MWth 232 MWth 

Elektrische productie 0 GWhe 0 GWhe 

Thermische productie 2.040 GWhth 1.836 GWhth 

2.7.4. AFTOETSING MET ANDERE TOP-DOWN STUDIES 

→ Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse gemeenten 

Geen bijkomend potentieel voor afvalverbranding met energierecuperatie ingeschat. 

→ IEE Biomass Policies & FP7 S2Biom 

Warmte 
In Biomass Policies project wordt (zie Figuur 22) verwacht dat de productie van warmte uit 
biomassa aanzienlijk zal groeien. In de REF en Pol + scenario’s is er een even grote toename van de 
bio-warmteproductie tussen 2015 en 2020. Na 2020 is de verhoging voor het REF-scenario 
bescheiden, maar de Pol + blijft met een gestage groei toenemen. De belangrijkste reden van dit 
verschil is dat in de Pol+ scenario warmte output van WWK bijkomende ondersteuning verkrijgt. In 
werkelijkheid zijn er weinig nieuwe projecten betreffende warmte productie uit biomassa in 
Vlaanderen. Daardoor is de totale hoeveelheid bio-warmte alsook bio-energie waarschijnlijk te 
hoog ingeschat zijn. Voor elektriciteit uit biomassa worden er meer projecten gerealiseerd.  
 

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Figuur 22: Bruto finaal verbruik van bio-warmte per technologie in PJ in België. (bron: Deliverable 4.2a van 
Biomass Policies project) 

Elektriciteit 
De bruto finale consumptie van elektriciteit uit biomassa wordt weergegeven inFiguur 23. Er is een 
beperkte groei van bio-elektriciteit tussen 2015 en 2020. Hier ook is het verschil tussen de REF en 
Pol+ scenario’s minimaal, om de gelijkaardige reden: de tijd die nodig is om extra installaties te 
realiseren met bijkomende ondersteuningsmaatregelen. Nu wordt bio-elektriciteit uit biomassa in 
de Pol+ scenario groter dan in de REF. In de Pol+ is ‘WKK op vaste en vloeibare biomassa’ (grijze 
zone) significant hoger dan in de REF, maar het aantal WKK op pyrolyse olie en vergassing is dan 
weer lager, omwille van bijkomende ondersteuning voor WKK op vaste en vloeibare biomassa. 
Een vreemde trend is te zien in de elektriciteit uit biogas: daling tussen 2015-2020 gevolgd door 
een stijging richting 2030. Analyse van de onderliggende resultaten blijkt dat dit komt door de 
factoren: 

⋅ het verbruik van zuiveringsslib voor de productie van biogas in 2015 is meer dan wat 
realistisch wordt verwacht op basis van de statistische trend 

⋅ de productie van biogas uit storten neemt af. 
De berekende productie van elektriciteit uit biogas voor 2015 is waarschijnlijk te optimistisch 
geweest, wat resulteert in deze vreemde trend.  
In Figuur 23 kunnen we zien dat meestook van biomassa wordt afgebouwd. De reden hiervoor is 
dat kolencentrales worden afgebouwd in België. 
 

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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Figuur 23: Bruto finaal verbruik van bio-elektriciteit per technologie in PJ in België. (bron: Deliverable 4.2a 
van Biomass Policies project) 

2.7.5. ANALYSE EN AANBEVELINGEN 

Ook hier zijn beleid rond afval en energie nauw met elkaar verbonden. De grootste impact op 
hoeveelheid hernieuwbare energie uit afval tegen 2030 zal voornamelijk te verwachten zijn van de 
acties die zullen gebeuren in het kader van afvalbeleid en het wegvallen van de steun van groene 
stroom voor restafval verbrandingsinstallaties in 2019. Verschuivingen van afvalstromen naar 
andere bio-energiewaardeketens zoals vergisting worden in deze studie in rekening gebracht. De 
impact van het afvalbeleid evenwel niet. 
 
Beleidsmatig is het belangrijk dat zowel OVAM als VEA blijven afstemmen met elkaar welke acties 
naar de toekomst genomen zullen worden omdat dit op beide beleidsdomeinen effect heeft.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomasspolicies.eu/?page_id=414
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2.8. SAMENVATTING VAN DE VERSCHILENDE BIO-ENERGIE WAARDEKETENS 

Tabel 24: Samenvattende tabel BAU potentiëlen 2030 van de verschillende waardeketens met bijhorende 
assumpties 

Waardeketen 2030   BAU Assumpties 

Vergisting 
GFT/groen 

67 GWhe alle bestaande GFT composteerinstallaties zetten 
een  voorvergister 

82 GWhth  
142 GWh   benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Pocketvergisting 
rund 

15 GWhe lineaire trend huidige groei zet zich voort tot 2030 

22 GWhth 10 kWe limit blijft behouden 

5 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Pocketvergisting 
varken 

10,6 GWhe zelfde trend wordt gevolgd bij varkenshouders 
zoals bij melkvee, start in 2016 

16 GWhth 10 kWe limit blijft behouden 

29 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Industrieel/ 
landbouw 
vergisting 

0 - 810 GWhe huidige installaties doven uit of worden vervangen 
door nieuwe installaties 

0 - 1.000 GWhth 100 MWe capaciteit is maximum capaciteit 
 Vlaamse markt 

0 - 1.600 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Residentieel hout 3.850 GWhth 
status quo vorige jaren, fluctuatie enkel door 
warme/koude winter 
 

 
Houtverbranding 
niet particulieren 
 

875 GWhth status quo vorige jaren  

Houtverbranding 
voor elektriciteits-
productie 

0 - 490 GWhe 
 
0 -739 GWhth 

 
- huidige installaties doven uit  
- bestaande capaciteit blijft bestaan (zonder 

Rodenhuize) 

 

Afvalverbranding 2.040 GWhth 

 
alle afval gaat tegen 2030 naar warmtetoepassing, 
uitdoven van  elektriciteitsproductie door 
 afschaffing GSC 2019 
 

 Totaal 

92,6 - 902,6 - 582,6 – 1.392,6 GWhe  elektrische productie 

6.885 - 7.624 - 7.885 - 8.624 GWhth  thermische productie 

176 – 1.776 GWh    biomethaan productie 
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Tabel 25: Samenvattende tabel PRO potentiëlen 2030 van de verschillende waardeketens met bijhorende 
assumpties 

Waardeketen 2030 PRO Assumpties 

Vergisting GFT/groen 

133 GWhe alle bestaande GFT composteerinstallaties zetten 
een voorvergister  

164 GWhth extra GFT en OBA voor bijkomende 7 vergisters 

284 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Pocketvergisting rund 

74 GWhe lineaire trend huidige groei zet zich voort tot 2030 

110 GWhth 50 kWe als passende capaciteit voor grote 
melkveebedrijven 

25 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Pocketvergisting varken 

26,5 GWhe zelfde trend wordt gevolgd bij varkenshouders zoals 
bij melkvee, start in 2016 

39 GWhth 25 kWe als capaciteit per installatie 

73 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Industrieel/landbouw vergisting 

810 GWhe huidige installaties blijven bestaan 

1.000 GWhth 100 MWe capaciteit is maximum capaciteit Vlaamse 
markt 

1.600 GWh benutting biogas OF WKK OF biomethaan 

Residentieel hout 1.925 GWhth 
 
vervangingsbeleid kachels en openhaarden -50% 
 

 
Houtverbranding niet 
particulieren 
 

1.819 GWhth extra potentieel door hout uit residentiële markt dat 
vrijkomt + 10% gemeentes zetten 100 kWth ketel 

Houtverbranding voor 
elektriciteits-productie 

490 - 4.673 GWhe huidige installaties blijven bestaan 

739 GWhth huidige capaciteit met twee (nieuwe) installaties 
(Rodenhuize, Langerlo of andere) 

Afvalverbranding 1.836 GWhth 

 

Alle afval gaat tegen 2030 naar warmtetoepassing, 
uitdoven van elektriciteitsproductie door afschaffing 
GSC 2019.  

10% daling van hoeveelheid afval 

Totaal 

1.533,5 - 5.716,5 GWhe elektrische productie 

7.632 GWhth thermische productie 

1.982 GWh   biomethaan productie 

 
De productie van groene stroom in het BAU-scenario in 2030 kent een zeer brede range. Deze 
range is het gevolg van de assumptie hoe de markt zal reageren op het beleid rond verlengingen na 
de tienjarigheid van de ondersteuning. De belangrijkste producenten van groene stroom blijven de 
grootschalige installaties op vaste biomassa. Voor de bijdrage aan groene warmte wordt veel 
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verwacht van de afvalverbranding in de toekomst, maar ook residentieel blijft een belangrijke 
speler voor groene warmte in het BAU-scenario. 
De relatief nieuwe waardeketens GFT-vergisting en pocketvergisting kennen een gestage groei 
maar kennen niet dezelfde grootteorde als de bestaande waardeketens. Stel dat er zich een verlies 
voordoet in capaciteit bij de klassieke vergister of bij de grootschalige verbrandingsinstallatie 
kunnen de nieuwe ketens dit niet opvangen. 
  
In het PRO-scenario is ook hier weer de evolutie van de grootschalige installaties van zeer groot 
belang. Al of niet 2 grootschalige installaties die (her-)opgestart zouden worden, bepalen een 
belangrijk stuk van het toekomstige potentieel voor bio-energie.  
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Het doel van voorliggende opdracht voor VEA was om het potentieel van bio-energie te bekijken 
per technologie door de onderliggende parameters in kaart te brengen en ranges te bepalen: met 
als ondergrens een conservatief BAU (business as usual) scenario en als bovengrens een realistisch 
en haalbaar PRO (progressief) scenario. Het opwekken van energie uit biomassa gebeurt met 
verschillende technieken voor de diverse biomassastromen en in zeer verschillende grootteordes. 
Voor deze studie werden 7 biomassa waardeketens gekozen. Hierbij werd gekeken naar de 
stromen die in de bestaande bio-energie installaties in Vlaanderen gebruikt worden en recente 
evoluties op de commerciële markt. Gezien de tijdshorizon van 2030, werden geen waardeketens 
met technologieën gekozen die nog in onderzoeksfase zitten. Verbranding en vergisting zijn de 
basis conversietechnologieën die voor Vlaanderen tot 2030 werden gekozen. 
 
Zowel voor het BAU-scenario als voor het PRO-scenario was het belangrijk om een realistische 
inschatting te maken omtrent de evolutie van het bestaande bio-energie park. Dit omwille van het 
feit dat elke bestaande installatie zijn 10-jarigheid zal bereiken binnen de tijdspanne tot 2030. Het 
bereiken van de 10-jarigheid betekent het stoppen van de ondersteuning (mits nog mogelijkheden 
tot verlengingen). Aangezien elke installatie de al of niet verderzetting individueel evalueert, werd 
voor de reeds bestaande waardeketens met een range gewerkt waarin uitgegaan werd van een 
volledige stopzetting tot statusquo van het bestaande bio-energie park. Naast de evolutie van het 
bestaande park werd nagedacht over de mogelijkheden tot uitbreiding van de verschillende 
waardeketens.  
 
Omwille van bovenstaande kent de productie van groene stroom en groene warmte in het BAU-
scenario in 2030 een brede range (respectievelijk 100 –1.400 GWhe en 6.900 – 8.600 GWhth). Deze 
ranges zijn het gevolg van de aannames over hoe de markt zal reageren op het beleid rond 
verlengingen, na de 10-jarigheid van de ondersteuning. De belangrijkste producenten van groene 
stroom blijven de grootschalige installaties op vaste biomassa. Voor de bijdrage aan groene 
warmte wordt veel verwacht van afvalverbranding met energierecuperatie in de toekomst (2.040 
GWhth), maar ook residentieel blijft een belangrijke speler voor groene warmte in het BAU-
scenario (3.850 GWhth). 
 
De relatief nieuwe waardeketens GFT-vergisting en pocketvergisting kennen een gestage groei 
maar deze groei is niet van dezelfde grootteorde als de bestaande biomassa waardeketens. Stel dat  
de capaciteit bij de klassieke vergisters of bij de grootschalige houtverbrandingsinstallaties wordt 
afgebouwd, kunnen de nieuwe ketens dit niet opvangen. 
 
Ook in het PRO-scenario is de evolutie van de grootschalige houtverbrandingsinstallaties van zeer 
groot belang. Al of niet 2 grootschalige installaties die (her-)opgestart worden, bepalen een 
belangrijk stuk van het toekomstige potentieel voor bio-energie (1.500 – 5.700 GWhe / 7.600 
GWhth).  
 
De resultaten van deze studie werden uitgebreid afgetoetst met de bio-energie sector en, in 
samenspraak met het VEA, bijgestuurd op basis van bijkomende informatie vanuit deze sector. 
Deze studie met potentieelberekening leert dat het voor bio-energie ketens in Vlaanderen die 
vandaag volwaardig zijn uitgebouwd en hun 10-jarigheid bereiken binnen de tijdspanne tot 2030, 
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belangrijk blijft om een toekomstgericht beleidskader voor deze installaties te voorzien. De nieuwe 
biomassa waardeketens vinden stilaan hun weg binnen het bestaande, Vlaamse hernieuwbare 
energiebeleid. Voor deze waardeketens hangt het potentieel als energiebron vaak samen met 
uitdagingen in andere beleidsdomeinen zoals landbouw en materialen.  
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