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Biomassaverbranding staat in Nederland ter discussie. Het zou niet duurzaam zijn. De kranten staan er bol van en de politiek overweegt 
om subsidies stop te zetten. 
 
Echter, deze discussie wordt veelal met foute argumenten gevoerd door partijen die weinig tot geen kennis van biomassaverbranding 
hebben. Wij voelen ons niet gehoord in deze discussie. Vanwege onze vermeende belangen hebben wij geen stem in de media. 

Wij mogen dan belanghebbenden zijn, maar wij zijn ook experts met ruim honderd jaar ervaring in deze branche. Vanwege de 
eenzijdige discussie over de duurzaamheid van houtige biomassaverbranding voelen wij ons genoodzaakt om een statement te maken.

Biomassaverbranding is duurzaam, is CO₂ neutraal en kan schoner zijn dan het verbranden van gas.  

Argumenten die gebruikt worden door milieuorganisaties, politici, maar ook het adviesorgaan SER om subsidies op biomassaverbranding 
te stoppen, zijn vaak op onjuiste feiten gebaseerd. Zo worden er geen “hele” bomen in een installatie verbrand anders dan beschadigde en/
of zieke bomen en is er geen sprake van kaalkap om hout als brandstof te oogsten. Wereldwijd groeien en worden meer bomen geplant 
dan gekapt. Zelfs na de bosbranden in Australië en Californië en de illegale kap ten behoeve van landbouwgrond of gewoon diefstal blijft 
deze balans de laatste jaren positief.

Hout vertegenwoordigt een hoge economische waarde. Elk deel van de boom heeft zijn toepassing en mogelijkheden. Na het rooien van 
de bomen in het bos en na de bewerking van het hout naar een meubel, bouwmateriaal of een pallet blijft er nog ca. 50% van de boom 
over. Een bonus: deze nieuwe producten blijft de door de boom opgenomen CO₂ opgeslagen. De overgebleven 50% heeft deels nog een 
functie als bijvoorbeeld bodembedekking voor paarden en kleine huis(knaag)dieren maar er blijft altijd een deel over die slechts geschikt 
is als brandstof. Ter illustratie een voorbeeld van de verkoopprijs van hout. Een houthandelaar ontvangt voor productie geschikt eikenhout 
€ 1.000,- per m³, ditzelfde eikenhout als brandhout levert € 30,- per m³ op. U begrijpt hieruit dat verbranding de allerlaatste bestemming 
is van de boom. Onze installaties maken voor 100% gebruik van houtresten uit bos, parken en tuinen maar ook of het restproduct van de 
houtindustrie of de houtrecycling. Allemaal houtdelen ongeschikt voor productie of enige andere toepassing.

KARA STATEMENT HOUTIGE BIOMASSAVERBRANDING
CO2 neutraal en schoner dan gas



Wij durven te beweren dat het verbranden van houtige biomassa het klimaat niet extra belast, dat de luchtkwaliteit er niet 
onder hoeft te leiden en dat het stoppen met verbranden niet bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit.  

De emissie eisen voor het verbranden van Biomassa worden in Nederland gereguleerd in het “Activiteitenbesluit”. Het emissie beleid in 
Nederland is de strengste regulering in heel Europa. De KARA installaties voldoen allen aan de eisen gesteld in dit activiteitenbesluit. 
In het activiteitenbesluit worden de emissies ten aanzien van stof, SO₂ en NOx gesteld. Door deze gestelde eisen heeft de Nederlandse 
industrie filtersystemen ontwikkelt die zorg dragen dat de uitstoot na verbranding binnen deze gestelde eisen uitkomen. Deze eisen 
zijn gesteld om de overlast tot een minimum te beperken en de impact op de directe omgeving te minimaliseren. Ondertussen is KARA 
Energy Systems zover met haar ontwikkeling dat het mogelijk is om biomassa schoner te verbranden dan gas. Biomassa installaties zijn 
met toepassing van de regelgeving nu al veel schoner dan uw open haard, uw houtkachel, uw vuurkorf en/of uw barbecue.
 

Biomassa is er, was er en zal altijd blijven.   

De biomassa stroom bestond al en zal altijd blijven bestaan. De Nederlandse cultuur van het onderhouden van openbaar groen maakt 
dat het afval uit tuinen, parken en de openbare ruimte blijft. Door het kabinetsbesluit, de bouw te verplichten met meer duurzame 
bouwmaterialen (d.w.z. meer hout) te werken, neemt de reststroom biomassa enorm toe in de toekomst. Deels zullen daar nieuwe 
duurzame producten van gemaakt kunnen worden in de toekomst maar met de huidige stand van techniek kunnen we vaststellen dat 
biomassa reststromen blijven bestaan. We kunnen besluiten te stoppen met het verbranden van biomassa in functie van het genereren 
van warmte, daarmee verdwijnt de biomassa niet. 

CO₂ reduceren is het belangrijkste doel van de energietransitie. CO₂ is echter geen lokale aangelegenheid maar is een wereldwijd 
probleem. Hout verbranden is CO₂ neutraal vanwege het feit dat er meer bomen worden geplant dan er worden gekapt. In Nederland 
wordt er alles aan gedaan om nieuwe bomen aan te planten voor elke gekapte boom. Van die gekapte boom wordt 50 procent niet 
verbrand maar als grondstof verwerkt in een product. Hierdoor ontstaat een positieve balans bij biomassa verbranding. Wereldwijd zien 
we een enorme toename aan bossen en in het aantal bomen. Biomassa verbranden voor energie toepassingen en de houtindustrie 
dragen samen zorg voor een positieve bijdrage in dit belangrijke wereldwijde doel. 

Mede door de subsidies heeft de branche zich enorm kunnen ontwikkelen. Er bestaan technieken om het verbranden van hout schoner 
te laten zijn dan het verbranden van gas. Biomassaverbranding zal noodzakelijk blijven omdat er altijd houtafval zal zijn. Wat er ook 
van een boom gemaakt wordt, er blijft altijd een fors percentage restproduct over. Daarnaast is het op dit moment of zelfs in de nabije 
toekomst onmogelijk om alle in Nederland noodzakelijke warmte en elektriciteit op te wekken met zonne-, wind- of hydro-energie. 

De monocultuur in productiebossen zorgt voor minder biodiversiteit en het werkt ziektes van bomen gemakkelijker in de hand. Dat 
is een probleem, maar ook hiervoor worden talloze initiatieven ontplooit met als doelstelling het herstellen van de biodiversiteit. Het 
terugbrengen van biodiversiteit in de bossen en in de natuur wordt niet opgelost door het stoppen met verbranden van biomassa. 
Sterker nog dit brengt zelfs meer schade toe aan natuur, mens en milieu.  

Wij gaan graag met u in gesprek om meerdere argumenten tegen biomassaverbranding te weerleggen met bewezen feiten. 
Neem voor meer informatie contact op met info@kara.nl of 0546-876580.
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Biomassa verbranden is CO₂ neutraal
• Biomassa is CO₂ neutraal 
• De hoeveelheid koolstof dat een hectare bos vastlegt is over een langere tijd constant. Als er niks gebeurt met het bos, sterven 

bomen en groeien er weer nieuwe bomen op. Tijdens het verrottingsproces van de bomen komt de C weer vrij als CO₂. Dit is korte 
levenscyclus van circa enkele decennia.

• In NL en andere landen komt snoeihout vrij bij onderhoud aan het landschap (bijv. door gemeentes) en bossen (dunningshout). Dit hout 
kan op de lokale plek achter blijven of verbrand worden in een biomassa centrale. Dit voegt geen extra CO₂ toe in een periode van enkele 
decennia. Door de biomassa te verbranden heeft het snoei-hout een rest waarde, wat kan bijdragen aan onderhoud aan landschap en bossen.

• Hout is een belangrijke grondstof voor bijv. de houtverwerkende, papier industrie, die er planken, meubels, papier enz. van maakt. 
Dit zijn hoogwaardige toepassingen. Tijdens de verwerking van het hout naar een eindproduct komt resthout vrij. Dit percentage 
kan afhankelijk van het eindproduct tot ruim over de 50% van de boom zijn. Tevens zal in productiebossen regelmatig gedund 
moeten worden om mooie rechte bomen te krijgen. Het resthout dat vrij komt bij de houtverwerkende industrie kan zeer goed 
gebruikt worden om verbrand te worden in een biomassa centrale op locatie of in de buurt. Want anders zal het in NL afgevoerd 
moeten worden als afval en dan verbrand worden in een afvalcentrale.

• Hout zal eerst naar de hoogwaardigste toepassing gaan, zoals de houtverwerkende industrie omdat deze partijen meer kunnen 
betalen voor het hout en naar de biomassaverbranding de reststromen.

• Het aantal bomen is in de afgelopen jaren gegroeid. 

Biomassa kan schoner zijn dan verbranden van gas 
• De emissie eisen van houtgestookte ketelinstallaties wordt steeds strenger net als dat van aardgasketels. Maar aardgasketels 

hebben ook uitstoot.
• Nederland heeft de strengste eisen ten aanzien van NOx en stof emissies in heel Europa voor biomassaverbrandingsinstallaties. 
• NOx vorming bij houtgestookte installaties komt door de stikstofverbindingen aanwezig in het hout en bomen hebben 

stikstofverbindingen nodig om te groeien. Dus dit kan ook als een soort kringloop gezien worden. Echter CO₂ is een 
wereldkringloop, terwijl de NOx, die vrijkomt bij verbranding, binnen een bepaalde afstand van het emissie punt weer neerkomt: 
(binnen 250 km ca 40%). Dus verbranden van lokaal gewonnen snoeihout zal op landelijk niveau niet leiden tot meer stikstof in 
de natuur. Want deze stikstof komt er al uit. Terwijl bij aardgasverbranding er nieuwe 
stikstof toegevoegd wordt, dat vrij komt bij de verbranding van aardgas.

• Door nieuwe technieken en ontwikkelingen kan de NOx emissie waarde van 
biomassaverbranding lager zijn dan van aardgasketels.

• Stof / fijnstof emissies uit houtgestookte installaties zijn voornamelijk de mineralen die 
die in hout aanwezig zijn als voedingsstoffen, deze blijven over als as na de  verbranding. 
Dit is heel anders dan de fijnstof uit een dieselmotor, dat vooral bestaat uit aromaten 
(koolstofverbindingen), en veel kwalijker zijn. De ene fijnstof is de andere niet.

• Indien rest hout stromen niet in NL verbrand mogen worden, is er een internationale 
markt voor deze reststromen. Dan wordt het bijv. in Duitsland verbrand. Is dit beter  
dan in NL verbranden? De branche heeft zich zover ontwikkeld dat het mogelijk is 
om het rookgas zodanig te filteren dat de uitstoot minder vervuilend is dan bij het 
verbranden van gas. 

Er gaan GÉÉN gezonde hele bomen in een biomassaverbrandingsinstallaties  
• Als brandstof levert een boom niets op. De economische waarde als  

productiemateriaal is vele malen hoger. 
• Wanneer hout voor productie gebruikt wordt, is er altijd 50 procent afval. O.a. de  

schors en de takken worden niet gebruikt. Dat deel wordt als biomassa verbrand.  
• Alleen beschadigde b.v. kromme en holle bomen worden soms in z’n geheel  

verbrand omdat ze als productiehout niet gebruikt kunnen worden. 

• Omgewaaide bomen worden soms in z’n geheel verbrand.  
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Er is geen kaalkap vanwege biomassaverbranding; er wordt in Europa altijd herplant
• Er wordt een boom herplant voor elke boom die verbrand wordt. (50 procent van een verbrandde boom is dan bijvoorbeeld een  

stoel geworden) 
• De reden voor boskap kan ook andere redenen hebben zoals het voorkomen van en het verspreiden van ziektes. 
• Alleen in landen als Brazilië worden bossen gekapt om landbouwgrond te creëren. Dit is problematisch en dit  

moet aangepakt worden door politiek en door de bewoners op deze aarde. Op de meeste plekken in de wereld, zeker in Europa, 
wordt bos opnieuw aangeplant.    

• In de media en op internet worden vaak dramatische foto’s van kaal gekapte bossen vertoond. Deze foto’s zijn dan genomen 
voordat er nieuwe bomen zijn aangeplant, de beelden van nieuwe aanplant worden nauwelijks gedeeld. 

Biomassa is er altijd, ook als het niet verbrand mag worden
• Biomassa afval blijft altijd. 
• Er is een roep om meer hout als bouwmateriaal, maar tegenover 1 m³ bouwhout staat ook 1m³ afvalhout. Conclusie meer biomassa!
• Als snoei- en afvalhout niet verbrand wordt in een biomassaverbrandingsinstallatie, dan gaat het naar een afvalverbrander en  

wordt het alsnog verbrand. 
• Bomen die in het bos blijven liggen stoten uiteindelijk meer milieubelastende stoffen uit dan wanneer het verbrand wordt. 

Niet alle biomassa verbrandingsinstallaties gebruiken pellets (van over zee)
• Er is een onderscheid tussen energiecentrales die bijstoken met pellets (>15MW) en de kleinere biomassacentrales (500 kW tot  

15 MW) die draaien op afvalhout zoals tuinafval.
• 95 procent van alle biomassaverbrandingsinstallaties in NL wordt gestookt op snoeihout en afvalhout.   

Enkele andere feiten over biomassaverbranding 

• Niet alles is met elektriciteit op te lossen. Het lukt bijvoorbeeld niet om alle benodigde elektriciteit en warmte op te wekken  
met zonne-, wind- of hydro-energie. 

• De strenge emissie-eisen in Nederland hebben ervoor gezorgd dat de branche zich enorm heeft ontwikkeld, waardoor we in 
Nederland een voorsprong hebben op andere landen.

 

Andere hernieuwbare bronnen.
• Zon en windenergie leveren elektriciteit op en zijn een goede bron voor elektriciteit. Maar de productie is afhankelijk van  

de weersomstandigheden en het jaargetijden. Dus vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd.
• Warmte is vooral in de winter nodig voor verwarming of in piekmomenten voor warm water, b.v. ’s avonds als we gaan douchen.
• Elektriciteit kan deze warmte vraag niet leveren. Voor verwarming kunnen bijv. Warmtepompen gebruikt worden, maar voor oudere 

huizen is de warmte vraag groot en voor het aansluiten van de nieuwe warmtepomp zal de elektriciteitsaansluiting eerst veel zwaarder 
moeten worden. Grootste probleem de vraag is altijd het grootst als de zon het minste schijnt, bijvoorbeeld de winter als het donker is.

• Warmte opgewekt uit biomassaverbranding is een goed alternatief voor verwarming met aardgas, bijv. blokverwarming, en waar 
huizen dicht op elkaar staan kan een warmtenet worden aangelegd om aardgas te vervangen. Biomassa kan makkelijk opgeslagen 
worden om gebruikt te worden wanneer het nodig is.

• De vraag naar elektriciteit zal toenemen de komende jaren, door bijv. elektrische auto’s. En op dit moment produceren we nog 
steeds elektriciteit met fossiele brandstof, dus er is helemaal geen overschot van elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden.
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Grofweg zijn er drie thema’s te onderscheiden waar tegenstanders vraagtekens bij plaatsen.  
1. De invloed op het klimaat.  

Ons antwoord: Biomassaverbranding is CO₂ neutraal. 
2. De bijdrage aan luchtvervuiling  

Ons antwoord: Daar zijn technologische oplossingen voor. 
3. De biodiversiteit van productiebossen. 

Ons antwoord: Productiebossen blijven altijd bestaan omdat mensen hiervan leven. Hout is altijd nodig, ook als het niet verbrand wordt. 
4. Deze nieuwste ontwikkelingen zijn een enorme strop voor de energietransitie en het bewijst de mensheid en de natuur geen dienst.  

Ons antwoord: Het is zelfs een erg kwalijke zaak.  Stop deze praktijken, houd uw ogen gericht op de feiten en kom tot de conclusie dat  
zonder verbranden van houtachtige biomassa de energietransitie voor een welhaast onmogelijk opgave staat. Biomassa is niet de oplossing 
voor alles. Maar in de juiste mix, met toepassing van de nieuwste techniek is biomassa, nu nog, een onlosmakelijk onderdeel van de opdracht. 
CO₂ terugdringen en op een goede en efficiënte wijze gebruik maken van een altijd bestaande reststroom. 

Namens KARA Energy Systems B.V.

Klaas Reinders 

CEO


