
Waar komt het hout voor energie nu vandaan?
Bijna 30% van onze huidige hernieuwbare energie komt uit hout(ige biomassa)1. Maar waar komt het hout voor Nederlandse duurzame 
energieproductie nu eigenlijk vandaan?
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Bronnen van houtige biomassa in Nederland
In 2015 bestond iets meer dan de helft van de houtige 
biomassa uit vers hout uit bos, natuur en bebouwde 
omgeving (zoals takken, toppen en haardhout).2

Circa een derde van het vers hout komt daadwerkelijk 
uit het bos. De overige tweederde komt vrij door snoei-, 
kap- en rooiwerkzaamheden in de bebouwde omgeving 
en natuurterrein en landschap.3
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Waar komt het Nederlandse vers hout 
vandaan?

Duurzaam geproduceerd hout
Belangrijke voorwaarde voor de duurzame 
toepassing van hout is dat het van terreinen 
afkomstig is die duurzaam beheerd worden. 
Hier wordt rekening gehouden met sociale, 
ecologische én economische aspecten. Bij 
voorkeur is deze biomassa gecertificeerd 
(zoals bossen met een FSC of PEFC keurmerk).

Het grootste deel van de door ons ingezette houtige biomassa voor energie
komt uit Nederland, het restant halen we voornamelijk uit Europa.4
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We verkrijgen veel lokaal

Nederlandse en deels Europese bossen voorzien Nederland van hout voor 
energie, papier en karton en houtproducten. In deze bossen groeit nu elk jaar
meer hout bij dan er geoogst wordt.5
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1: De cijfers hebben betrekking op de situatie in 2015. Op dat moment vond er geen bij- en meestook in kolencentrales plaats.
2: Nabuurs, G.J. 2016. Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie http://edepot.wur.nl/390425 
3: Probos biomassa-enquête 2016 (niet gepubliceerd) en Seegers, 2013 
     https://www.cbs.nl/-/media/imported/onze%20diensten/methodendataverzameling/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/documents/
     2013/51/2013-houtverbruik-huishoudens-woononderzoek-2012-art.pdf
4: Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2015, Platform Bioenergie, december 2016
5: Voor beide plaatjes: State of Europe’s Forests 2015 http://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf 


