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(op basis van de voorlopige resultaten van de ‘Specifieke opdracht in het kader van de opvolging
van de Vlaamse bio-economie’ uitgevoerd door VITO, ILVO en Clever Consult iov EWI)
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BIO-ECONOMIE EN BIOMASSA
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▪ De bio-economie bestrijkt alle sectoren en systemen die gebruikmaken van biologische 
hulpbronnen (dieren, planten, micro-organismen en afgeleide biomassa, waaronder organisch 
afval), hun functies en hun principes. De bio-economie omvat en verbindt: land- en mariene 
ecosystemen en de diensten die zij verlenen; alle primaire productiesectoren die biologische 
hulpbronnen gebruiken en produceren (landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur); en alle 
economische en industriesectoren die biologische hulpbronnen en processen gebruiken voor de 
productie van levensmiddelen, diervoeder, biogebaseerde producten, energie en diensten. 
(Europese Commissie, 2018)

▪ Biomassa is de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van 
biologische oorsprong uit de landbouw, met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen, de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie van afval, met inbegrip van industrieel en 
huishoudelijk afval van biologische oorsprong. 

(Europese Unie, 2018)



TERMINOLOGIE: STROMEN EN SECTOREN
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▪ Hoofdstroom: de productie van de hoofdstromen vertegenwoordigt het leeuwendeel van de
economische waarde van de geproduceerde stromen. Dit is (of was initieel) de reden van de
productie.

▪ Nevenstroom: naast de hoofdstroom worden ook andere stromen met economische waarde
geproduceerd.

▪ Productieresidu: hoofdstromen en nevenstromen hebben een economische waarde, i.e. er
wordt voor betaald, terwijl productieresiduen geen economische waarde hebben. Dit wil nog
niet zeggen dat productieresiduen altijd afval zijn.

In het geval van de producerende sectoren die op directe wijze beroep doen op ons natuurlijk kapitaal dient wel in acht genomen te
worden dat deze productieresiduen allereerst een belangrijke functie hebben voor datzelfde natuurlijk kapitaal. Ze leveren een
deel van de ecosysteemdiensten zoals het behoud van het nutriënten en het koolstofgehalte in de bodem (voor de koolstof zelf,
maar ook voor water) en het voorkomen of beperken van bodemerosie. Het overmatig gebruik van die productieresiduen of een
overmatige terugvoer ervan zal dat natuurlijk kapitaal hypothekeren.

▪ “Volledig biogebaseerde” sectoren en hybride sectoren
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Hout en van hout afgeleide producten
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BIOMASSAPRODUCTIE – HOUT (ALGEMEEN)
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▪ Sectoren:
1. Bosbouw
2. Landschapsbeheer
3. Handel (import van buitenlandse productie)

▪ Types:
1. industrieel rondhout
2. brandhout (eerder nevenstromen zoals kroon- en takhout

(primary logging residues), dunningshout)

▪ Apparent consumption = in dit geval aanbod aan
de Vlaamse houtverwerkende nijverheid
= production – export + import
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BIOMASSAPRODUCTIE – HOUT UIT BOS (1)
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▪ Bosinventarisatie ANB (Govaere, 2020) zal belangrijke bron van info worden voor
houtkap uit bos (na 3 campagnes)

▪ Na 2 campagnes beschikbaar: 
▪ bosareaal en – samenstelling (statisch en dynamisch)
▪ Houtvoorraad

Bosinventaris 1997-1999 trend 2009-2019
Bosareaal (ha) 140,380 

± 5,000

= 140,279 
± 5,000

Homogene dennenbestanden (ha) 42,535
(40,008 - 45,062)

↘ 30,300 
(28,056 – 32,685)

Homogene populierenbestanden (ha) 13,055 
(11,511 - 14,740)

↘ 5,471 
(4,489 -6,593) 

Inheems gemengde bestanden (ha) 14,599 
(12,915 - 16,284)

↗ 24,970 
(22,866 -27,214)

Bestanden met min 50% exoten (ha) 53,344 
(50,67 - 56,011)

↘ 42,645 
(39,98 - 45,170)

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/bosinventaris


BIOMASSAPRODUCTIE – HOUT UIT BOS (2)
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Houtsoort Geoogst volume (m³) Soortelijk gewicht 
(kg/m³)*

Massa (ton)

Industrieel rondhout 526.000 286.600
− Loofhout (excl. populier) 66.000 700 46.200

− Naaldhout 260.000 540 140.400

− Populier 200.000 500 100.000
Brandhout 325.000 600 195.000
TOTALE HOUTOOGST 851.000 481.600
*Voor loofhout (excl. populier) wordt ervan uitgegaan dat eik en beuk de hoofdmoot uitmaken, voor naaldhout grenen 
(dennenhout). Voor brandhout wordt een gemiddeld soortelijk gewicht van loof- en naaldhout gebruikt.

▪ Huidige beste referentie voor productie/houtkap uit bos (Oldenburger et al., 2017)

▪ Maar vele assumpties en NL factoren (bv brandhoutverbruik Vlaanderen 1.000.000 m³ (in NL 
32.5% uit bos)

▪ Import: op basis van BE cijfers: 41% van loofhout en 55% van naaldhout (Defays en 
Saerens, 2021)
▪ Uitwisseling tussen de landsregio’s niet traceerbaar via statistieken



BIOMASSAPRODUCTIE – HOUT UIT LANDSCHAPSBEHEER (1)
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▪ Hout uit landschapsbeheer komt vrij bij het snoeien van houtige opgaande vegetatie 
in het landschap (snoeisel van hagen en struikgewas) en het kappen van solitaire 
bomen, bomenrijen, houtkanten en boomgaarden.

▪ Beste referentie op basis van cijfers uit 2011 en extrapolatie van 1 provincie naar 5 = 
Limburgs groen (2012)

BRON Stamhout (m³) Takhout (m³) Totaal (m³)

Solitairen 0 537 537

Bomenrijen 3.456 4.976 8.432

Houtkanten 30.058 5.409 35.467

Boomgaarden 17.491 1.679 19.170

Hagen 0 1.3015 13.015

Struikgewas 0 695 695

TOTALE HOUTOOGST 51.005 26.311 77.316



BIOMASSAPRODUCTIE – HOUT UIT LANDSCHAPSBEHEER (2)
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▪ Houtkanten langsheen de 7.000 km snelwegen en gewestwegen in beheer van het 
Agentschap Wegen en Verkeer en de 1.076 km waterwegen van eerste categorie in 
beheer van De Vlaamse Waterweg zijn hier niet mee in opgenomen. 

▪ Hoewel de verschillende stromen in eerste instantie op elkaar lijken, hebben zij in 
principe een afvalstatuut, wat de verwerkingsmogelijkheden bepaalt (bv. mits een 
grondstofverklaring).

▪ Zijn geen afval (OVAM):
▪ houtige biomassa afkomstig van landschapselementen onderworpen aan en in het kader van ecologisch hakhoutbeheer, 
▪ hoogstammige bomen afkomstig van het vellen in natuurgebieden, langs (water)wegen, bouwrijp maken van percelen, 

tuinen, parken;
▪ korte omloophout en andere energieteelten;
▪ houtige biomassa die gebruikt wordt als mulchmateriaal en voldoen aan de kwaliteitseisen vermeld in de omzendbrief 

'kwaliteit van houtsnippers voor gebruik als mulchmateriaal’.

▪ Wel groenafval (OVAM): Snoeihout van het regulier beheer van 
landschapselementen in functie van de veiligheid van weggebruikers of het beperken 
van ongewenste ondergroei.  = Bermsnoeisel (naar analogie met bermgras)



BIOMASSAVERWERKING – HOUT (1)
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▪ Primaire houtsector (Zagerijen)
▪ Hoofdstroom : zaaghout
▪ Nevenstroom: pre-consumer houtnevenstromen (zaagsel, schaaldelen, plaketten, chips, …)

▪ ‘waste wood’, maar OVAM (2017) bepaalt dat een aantal van die nevenstromen een 
einde-afvalstatus hebben. Het gaat hierbij dan in hoofdzaak om onbehandelde 
reststromen of pre-consumer houtnevenstromen uit de zagerijen (primair), de half 
afgewerkte plaatindustrie (secundair) en meubelindustrie (tertiair) met een 
valorisatie in de plaatindustrie



BIOMASSAVERWERKING – HOUT (2)
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▪ Productie van zaaghout (Defays en Saerens, 2021)

   België    Vlaanderen  

     #    #  

ZAGERIJEN      

 loofhout                                              62                                                  30  

  naaldhout                                              33                                                    2  

   m³    m³  ton* 

INPUT      

 loofhout                                    217.000            142.000              82.360  

  naaldhout                                2.700.000             189.000           102.060  

OUTPUT      

 loof-zaaghout                                   102.000              83.000              48.140  

  naald-zaaghout                                1.460.000             102.200              55.188  

*voor naaldhout werd gebruik gemaakt van een soortelijk gewicht van 540kg/m³, voor loofhout wordt 
uitgegaan van 60% populier (500kg/m³ en 40% andere (700kg/m³)  

 

eerder grotere populierenzagerijen

waarvan 41% geïmporteerd 
wordt, hoofdzakelijk vanuit 
Frankrijk (79%)

waarvan meer dan de helft 
populier, gevolgd door eik. 
Samen staan deze beide 
soorten in voor  97% van het 
in Vlaanderen verzaagd 
loofhout. Vooral voor 
constructie-en 
verpakkingshout. 

7% van de Belgische productie, maar voor de Belgische naaldhoutzagerijen geldt dat 
55% van het naaldhout uit België komt, een bijkomende 40% komt uit Frankrijk en 
Duitsland. Het gaat om 83% fijnspar (vurenhout) en 13% Douglasspar. Vooral voor 
constructiehout, verpakkings- en bekistingshout.



BIOMASSAVERWERKING – HOUT (3)
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▪ Secundaire en tertiaire houtsectoren
▪ Hoofdstroom : 

2. Constructie-elementen, parket, plaatmaterialen (spaan, MDF, OSB), verpakking en diversen
3. Meubelen, bedartikels en keukenmeubelen

▪ Nevenstroom: pre-consumer houtnevenstromen (zaagsel, delen etc.)

▪ Moeilijk te begroten door het gebruik van andere eenheden (m², stuks, …), vuistregel
80% ratio Vlaams:
▪ 900.000 stuks deuren, ramen en dergelijke 
▪ Bijna 150.000 ton bouwhout. (hoogstwaarschijnlijk overschatting omdat de ratio op dit niveau niet opgaat, want is meestal 

naaldhout)
▪ 400.000m³ OSB platen staat volledig op het conto van NORBORD. 
▪ bijna 1 miljoen m³ spaanplaten en bijna 63 miljoen m² vezelplaten.
▪ Het overgrote deel van de gegevens over multiplex- en fineerproducten is confidentieel.
▪ 34 miljoen paletten 



BIOMASSAVERWERKING – HOUT (4)
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▪ De primaire, secundaire en tertiaire houtverwerkingssectoren produceren jaarlijks 
625.000 ton pre-consumer houtnevenstromen onder de vorm van zaagsel, krullen, 
afgekeurd houtsnijwerk en schaaldelen

▪ 4 pulp- en papierproducenten (COBELPA)
▪ STORA ENSO Langerbrugge (Gent): pulp uit oud papier (540.000 ton/j) voor de productie van grafisch 

papier: krantenpapier en supergekalanderd magazinepapier;
▪ VPK Packaging Oudegem (Dendermonde): pulp uit oud papier voor de productie van verpakking: 

golfkarton;
▪ SAPPI (Lanaken): CTMP-pulp op basis van nevenstromen uit zagerijen en dunningshout, aangevuld met 

ingekochte chemische pulp voor de productie van 530.000 ton grafisch papier: gestreken fijn papier;
▪ SOFIDEL Benelux (Duffel):  ingekochte pulp voor de productie van hygiënische papierwaren zoals 

toiletpapier, keukenrol en droge babydoekjes. 

BIOMASSAVERWERKING – PAPIER (1)

https://www.storaenso.com/en/about-stora-enso/stora-enso-locations/langerbrugge-mill
https://www.vpkgroup.com/en/plant-overview/vpk-packaging-oudegem
https://www.sappi.com/nl/lanaken-mill
https://www.sofidel.com/en/the-group/sofidel-in-the-world/sofidel-benelux/


BIOMASSAVERWERKING – PAPIER (2)
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▪ Twee derde van de 
gebruikte vezels in de 
Belgische papierindustrie is 
afkomstig van oud papier
dat volledig door Vlaanderen 
geproduceerd wordt.

  België EU Vlaanderen 

       van/naar    

INPUT (vezels voor pulp)    
oud papier Ophaling          1.748.000    

 Import          1.042.000  96%  

 Export          1.593.000  63%  

 Verbruik          1.197.000        1.197.000  

hout binnenlands aanbod             325.000    

 Import          1.423.000   **   
  Verbruik          1.748.000            300.000  

OUTPUT (pulp van vezels) - INPUT (pulp voor papier)    
Pulp Productie             515.000           157.509  

 Import             239.000  62%  

 Export  confidentieel    

 schijnbaar verbruik             538.000    
INPUT (voor papier)    
zetmeel     
  consumptie               35.000              33.296  

OUTPUT (papier van pulp)    
papier en karton    

 productie          1.946.000        1.553.236  

 import          3.396.000  93%  

 export          1.536.000  90%      1.217.779  

 gecorrigeerd schijnbaar verbruik*          2.758.000    

  
binnenlandse leveringen en stocks op 
afroep             413.000      

*apparent collection = utilisation + export - import    
**waarvan 83% uit FR (enkel loofhout) en 13% uit DE (80% naaldhout)   
***berekening deels op macroniveau (tissue en grafisch papier) en deels op basis van VALIPAC en 
FOSTPLUS gegevens (verpakking) 

 



BIOMASSAVERWERKING – ENERGIE
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▪ Brandhout voor gezinnen +

▪ En binnenkort TORERO?

bedrijf locatie brandstof  ton  aandeel 

Indaver Antwerpen ander dierlijk afval                 157  0% 

  ander slib                 642  0% 

  verontreinigd behandeld houtafval                      4  0% 

Aquafin Brugge waterzuiveringsslib         100.706  7% 

Electrabel Rodenhuize biomassa- houtpellets         781.398  55% 

Biopower  Oostende dierlijke vetten cat. 1            25.380  2% 

  dierlijke vetten cat.3            17.969  1% 

  plantaardige oliën en vetten                 421  0% 

Greenpower Oostende dierlijke vetten              2.452  0% 

Stora Enso (WBO1) Gent niet verontreinigd behandeld houtafval            89.341  6% 

VPK Paper Dendermonde afval van de recyclage activiteit            33.756  2% 

Unilin Oostrozebeke niet verontreinigd behandeld houtafval            24.739  2% 

 Wielsbeke niet verontreinigd behandeld houtafval            33.403  2% 

2Valorise Ham Biomassa-afval (onbehandeld houtafval)            70.310  5% 

A&S Energie Oostrozebeke niet verontreinigd behandeld houtafval         174.113  12% 

Norbord Genk biomassa            52.110  4% 

    biomassa-afval            11.573  1% 

TOTAAL          1.418.474  100% 

 



WAAROM KIJKEN WE HIER NAAR?

4/04/2022

©VITO 17

▪ Klimaatverandering – AFOLU –LULUCF - HWP

▪ Duurzaamheid – breder dan klimaat: biodiversiteit en ecosysteemdiensten

▪ Circulariteit als vehikel voor duurzaamheid (grondstofverbruik)
▪ 98% vd productie van biomassa in VL = landbouw een veeteelt
▪ 2% bosbouw

▪ Maar in deze sectoren nood aan systematische dataverzameling met alle stakeholders 
uit de sector



VRAGEN?
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▪ Contact:
Dieter Cuypers – https://www.linkedin.com/in/dietercuypers1979
Action-researcher @VITO NEXUS
VITO NV | Boeretang 200 | 2400 Mol
Phone = Mob: +32 472303258

https://www.linkedin.com/in/dietercuypers1979
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