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Zowel in Vlaanderen als in Wallonië 
bestaat er interesse om biomassa in 
te zetten als bron voor hernieuwba-
re energie. Het onderwerp is echter 
niet zonder controverse. Met name 
de verbranding van biomassa voor 
energiewinning leidt regelmatig tot 
verhitte debatten. Hierbij liggen vooral 
de grootschalige biomassacentrales 
onder vuur. 

Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen 
willen we nagaan of de kleinschalige 
productie van groene warmte uit 
lokale reststromen van landschaps-
beheer duurzaam en haalbaar is. Het 
voordeel van kleinschalige groene 
warmte-projecten is dat zij naast de 
productie van hernieuwbare energie 
ook een belangrijke impuls kunnen 
geven aan de verdere ontwikkeling van 
het groen-blauwe netwerk. Dit biedt 
tal van voordelen op het gebied van 
landschapsontwikkeling, biodiversiteit, 
recreatie, erosiebestrijding en klimaat-
adaptatie. Bovendien kunnen op die 
manier de niet onaanzienlijke kosten 
voor landschapsbeheer gerecupereerd 
worden door de lokale productie van 
energie.

VOORWOORD



Om hun klimaatambities kracht bij te 
zetten, kunnen steden en gemeenten 
het Europese Burgemeestersconvenant 
ondertekenen. Meer dan driekwart 
van de Oost-Vlaamse gemeenten 
ondertekende het Burgemeesterscon-
venant al. Zo engageren ze zich om 
tegen 2020 minstens 20 % minder CO2 
uit te stoten op hun grondgebied. Re-
cente ondertekenaars gaan een stapje 
verder en willen 40% minder CO2 
uitstoten tegen 2030, én een beleid 
rond klimaatadaptatie ontwikkelen. 
Deze steden en gemeenten zijn op dit 
moment bezig om hun engagement 
te vertalen in een klimaatactieplan, 
het zogenaamde Sustainable Energy 
and Climate Action Plan (SECAP). De 
Provincie Oost-Vlaanderen is er van 
overtuigd dat het energetisch gebruik 
van houtige biomassa nauwkeurig 
onderzoek verdient bij de opmaak van 
een SECAP. 

De Provincie Oost-Vlaanderen ziet één 
belangrijke argument om biomassa te 
stimuleren: met lokale biomassa als 
grondstof kan je mitigatie én adaptatie 
in een beweging aanpakken. Anders 
gesteld: investeren in groene warmte 
creëert waarde die maatregelen voor 
klimaatbestendigheid kunnen financie-
ren. Wanneer je resthout valoriseert, 
stimuleer je vaak de klimaatbestendig-
heid van het landschap. Houtige land-
schapselementen gaan het hitte-eiland 
effect tegen, bestrijden erosie, houden 
water vast, zorgen voor biodiversiteit,.. 

LOKALE HOUTIGE 
BIOMASSA IN OOST-
VLAANDEREN

“Groene warmte is 
investeren in een 
klimaatbestendig 
landschap”

Deze trade-off geeft biomassa een 
uniek aanvullend profiel naast zon- en 
windenergie die het grote vliegwiel 
zullen zijn in de Vlaamse energie-  
transitie. 

Aanbevelingen doen aan de 
Oost-Vlaamse steden en gemeenten 
zal niet volstaan. De Provincie wil 
lokale besturen ondersteunen bij 
het koppelen van biomassa met een 
geschikte warmtevraag, de queeste 
naar de meest optimale verbranding 
en in de uitrol van de logistieke keten. 
Biomassa is maatwerk dat voortdu-
rende betrokkenheid vergt. Essentieel 
zijn communicatie en draagvlak. Niet- 
communicatie naar bewoners omtrent 
emissies, transport en oogstwerken 
haalt biomassa als lokale grondstof 
onderuit. 



Naast de strategie van vraagcreatie 
voor lokale houtige biomassa door 
verwarming van overheids-
patrimonium tracht de Provincie ook 
bij privé-vesteringen in biomassa-
installaties lokale grondstof in de 
markt te zetten. Bijvoorbeeld door 
een efficiënt logistiek proces op te 
zetten. Samenwerking tussen regiona-
le aanbieders van biomassa is hierin 
onontbeerlijk.
 
Verwarmen met biomassa leert men al 
doende. De Provincie heeft plannings-
processen lopen voor verwarming 
van haar eigen patrimonium met een 
biomassaketel. Deze zijn nu in studie-
fase. Parallel lopen aan aanbodzijde 
proefprojecten zoals Gestroomlijnd 
Landschap in Zuid-Oost-Vlaanderen en 
Hout=Goud in het Meetjesland. Deze 
capaciteitsopbouw bij de Regionale 
Landschappen én de klimaatengage-
menten van de lokale besturen doen 
ons vermoeden dat het momentum 
voor biomassa daar is. Aan de slag!  

Voor het energiebeleid van de 
Provincie Oost-Vlaanderen zijn het 
strategische project Energielandschap 
Oost-Vlaanderen en het energieluik 
van het strategisch project Denderland 
van groot belang. De projecten leveren 
beleidsinput door capaciteitsopbouw 
op het terrein. 
   
De projecten stellen de provincie 
in staat om de energietransitie in 
Oost-Vlaanderen gebiedsgericht én 
met participatie van de bevolking aan 
te pakken.





Binnen het strategisch project 
Denderland willen we nagaan of de 
kleinschalige productie van groene 
warmte uit lokale reststromen van 
landschapsbeheer duurzaam en 
haalbaar is in de regio. De concrete 
aanleiding hiertoe was de vraag van de 
gemeente Denderleeuw om onder-
steund te worden bij een lokaal project 
rond groene warmte, verder bouwend 
op een eerste verkennende studie van 
het Steunpunt Ruimte in 2015.
  
Aan de hand van concrete proef-     
projecten willen we een hefboom  
creëren voor de ontwikkeling van 
regionale expertise rond dit thema. 
In een eerste fase wordt hiervoor 
een haalbaarheidsstudie uitgewerkt 
voor twee deelgebieden, namelijk 
Denderleeuw en Geraardsbergen. Het 
doel van deze haalbaarheidsstudies 
is om ook de andere gemeenten in 
het projectgebied inzicht te bieden 
in het potentieel, de haalbaarheid en 
randvoorwaarden voor kleinschalige 
biomassa-projecten.

Voor beide pilootprojecten maakten 
we een eerste GIS-analyse van het 
potentieel aan houtige biomassa in de 
gemeente. Daarnaast ontwikkelden we 
een rekenblad dat geautomatiseerde 
inschattingen mogelijk maakt van het 
benodigde vermogen van de ketel, 
het volume en de tonnage van de 
biomassa op basis van de warmtevraag 
en dat - vice versa - ook toelaat om het 

energetisch potentieel in te schatten 
op basis van de aanwezige houtige 
biomassa en het specifieke beheertype 
per deelgebied.

ENERGIELANDSCHAP 
DENDERLAND

“Groene warmte is 
investeren in een 
klimaatbestendig 
landschap”

Ondanks het feit dat beide pilootcases 
nog volop in ontwikkeling zijn, bouw-
den we al heel wat expertise rond het 
thema op. De uitbouw van concrete 
groene warmte-projecten o.b.v. rest-
stromen uit landschapsbeheer staat in 
Vlaanderen immers nog in zijn kinder-
schoenen. De eerste leerervaringen 
werden op verschillende momenten 
naar een breder publiek gecommu-
niceerd. Zo werkte de coördinatiecel 
mee aan de organisatie van een 
provinciale studiedag rond het thema, 
op initiatief van de diensten Landbouw, 
Milieu en Ruimtelijke Planning van 
Provincie Oost-Vlaanderen. 



In Denderleeuw gaan we na of de 
nieuw geplande brandweerkazerne en 
gemeentelijke loods op de Van Roy-site 
met houtsnippers verwarmd kunnen 
worden. In eerste plaats kijken we 
hiervoor naar houtresten afkomstig uit 
het groenbeheer door de gemeente 
zelf. Daarnaast onderzoeken we of een 
samenwerking met Natuurpunt en de 
provinciale waterloopbeheerder 
mogelijk is. De site waarop de gemeen-
telijke gebouwen gevestigd worden 
kan ook dienst doen als locatie om de 
snippers te drogen.

In het najaar van 2017 zullen de 
concrete bouwplannen voor de 
site gefinaliseerd worden door een              
ontwerpteam. De coördinatiecel van 
het strategisch project Denderland en 
de milieuambtenaar van Denderleeuw 
zullen vervolgens in overleg met dit 
team bekijken of het haalbaar is om 
een houtsnipperketel met bijhoren-
de opslagruimte in deze plannen te         
integreren. Studiebureau Zero Emissi-
on Solutions werd aangesteld om de 
technische en financiële haalbaarheid 
van een dergelijk project te berekenen.

PILOOTPROJECT 
DENDERLEEUW





Voor het pilootproject in Geraards- 
bergen gingen we na of Jeugdherberg 
’t Schipken op het provinciaal domein 
De Gavers kan verwarmd worden met 
groenbeheerresten. Studiebureau 
ENPROVE werd aangesteld om in het 
voorjaar van 2017 de financiële en 
technische haalbaarheid te berekenen.

Wat het aanbod van biomassa betreft 
gingen we na of er een samen-
werkingsverband kan worden opge-
start tussen de Stad, Natuurpunt, het 
knotteam van het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen en een lokaal bos-
beheerbedrijf (Deboscat). Deze laatste 
speler verwerkt momenteel een deel 
van de houtige reststromen die vanuit 
verschillende omliggende gemeenten 
worden aangeleverd.

Uit de haalbaarheidsstudie bleek al 
snel dat een houtsnipperketel met 
bijbehorende opslagruimte technisch 
in te passen is in het gebouw. Door 
de vervanging van de  verouderde 
aardgasinstallatie door deze ketel kan 
perfect voldaan worden aan de 
warmtevraag van Jeugdherberg ’t 
Schipken (203 Mwhth) en wordt 
bovendien een jaarlijkse besparing van 
58 ton CO2 gerealiseerd. 

Vervolgens werd nagegaan of deze 
investering ook financieel rendabel 
zou zijn. Hiertoe werden 2 scenario’s 
onderzocht:  een eerste waarbij het 
provinciaal domein De Gavers zelf 
instaat voor het aanleveren van de 

PILOOTPROJECT 
GERAARDSBERGEN

houtsnippers door het verwerken van
houtresten uit het eigen groenbeheer, 
en een tweede waarbij het lokale 
bosbeheerbedrijf (Deboscat) de 
nodige  houtsnippers aanvoert. Voor 
beide scenario’s werd de rendabiliteit 
onderzocht ten aanzien van een nulin-
vestering en een minimuminvestering 
(waarbij de verouderde aardgasin-
stallatie door een nieuwe hoogrende-
mentsketel wordt vervangen).

De studie besloot uiteindelijk dat hoe-
wel de investeringskost bij scenario 2 
lager ligt, scenario 1 op termijn toch de 
meest rendabele keuze is wegens veel 
lagere jaarlijkse kosten (geen aankoop 
houtsnippers). De terugverdientijd 
bedraagt 15 jaar, daar waar deze 25 
jaar is bij scenario 2. Indien uitgegaan 
wordt van de minimuminvestering als 
referentie, neemt de rendabiliteit toe 
en dalen de terugverdientijden naar 
respectievelijk 9 en 15 jaar.

De coördinatiecel van Denderland stel-
de de resultaten van de haalbaarheids-
studie voor aan het provinciaal domein 
De Gavers en de milieuambtenaar van 
Geraardsbergen. Gezien beide 
scenario’s rendabel zijn, was de 
directie van De Gavers bereid de 
effectieve realisatie van een hout-
snipperinstallatie in de loop van 2018 
verder te onderzoeken. In dit verband 
werd in september 2017 door het 
provinciaal domein De Gavers een 
subsidie aangevraagd bij het Fonds 
Culturele Infrastructuur (FoCI).
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