
WELKOM

Geniet alvast van onze introfilm!

Webinar: ‘Groene warmte uit 
landschapsbeheer’

We starten om 20u00

- In afwachting: klik op het 
filmpje om dit te bekijken -



Webinar “Groene 
warmte uit 

landschapsbeheer”
Joost-Pim Balis – Fientje Verbruggen – Luc Goyens – Luc Martens



How to webinar

• Online infomoment

• Geluid en presentatie in beeld
• Zelf op mute, camera af

• Vragen stellen 
• Via chat

• Hand opsteken gebruiken we niet

• Webinar wordt ook opgenomen
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Boerennatuur Vlaanderen

• vzw die land- en tuinbouwers begeleidt in agrarisch landschaps- en 
natuurbeheer
• In groep (agrobeheergroepen)

• Individueel (via projecten)

• Voor de land- en tuinbouwer is dat 
• Een duidelijke win-win

• Ecologisch en economisch verantwoord

• Op vrijwillige basis
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Agenda

• Houtkantenbeheer voor energetische valorisatie
Fientje Verbruggen – Boerennatuur Vlaanderen

• Oogsten van houtkanten
Luc Goyens - WERKERS in Aanneming

• Biomassaketel Ivan Moonen (filmpje)
Pluimveehouder

• Agrobeheergroep Bocholt
Luc Martens - Landschapsenergie CVBA
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ECCO (2017 – 2021)

• Hernieuwbare energiecoöperaties

• Onze insteek = 
samenwerking rond 
landschapsbeheer met 
energetische valorisatie vd
beheerresten

• Meer info: www.boerennatuur.be
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http://www.boerennatuur.be/


Houtkantenbeheer voor
energetische valorisatie
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Fientje Verbruggen – Boerennatuur Vlaanderen



Wat is een 
houtkant?

Presentatie Boerennatuur
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Houtkantenlandschap

vroeger…



Belang 
houtkanten 

& holle wegen

Mix van natuur, cultuur en 
economie

• Eén van de oudste 
landschapsmonumenten

• Microklimaat, stimuleren van 
biodiversiteit

• Echte functie was puur 
economisch & functioneel

Presentatie Boerennatuur
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Afbakenen van eigendommen
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Hout voor te koken
(bv. bakovens)

Verwarmen

Geriefhout
(stelen, bezems, 
constructiehout)



Erosie & afvoer regenwater

Windscherm (struiken laag, knotbomen hoog)

Draineren van akker (waterpomp, 1 boom = 40.000 l/j)

Verhoging opbrengst akker (↑ CO2 opname)
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Ecologische functie
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FOUT
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GOED
(= broedhabitat)
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Houtkantenlandschap

nu… STAAT STIL



Houtkanten
vandaag

Ons KLE-landschap staat stil of gaat achteruit:

• Geen economische functie meer

• Wel een ecologische, landschappelijke functie

• Geen betaalbare vorm van beheer

Natura 2000 netwerk - IHD

• ‘beheerde’ KLE vormen een belangrijk onderdeel

• Verbindingen -> provinciale natuurverbindingen

Vraag naar nieuwe duurzame energiebronnen

• Lokale voorziening (EEA 2006)
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Interesse in klimaat-neutrale energie

• Klimaatverandering (weer, T, CO2, …)

• Energieprijzen ↑ (we hebben hier geen vat op)

• Energie-import
• In Europa: 50% energie geïmporteerd

• In België: 80% energie geïmporteerd (cijfers 2014)

• Top 5 energie-importerende landen

• Technologie in volle ontwikkeling

• Biomassa: hout komt vaak van heel ver
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Opnieuw gebruik van houtkanten

• Op een moderne manier

• Op een economisch interessantere manier 

• Voor en door lokale mensen

• Met respect voor streekidentiteit, biodiversiteit, cultuurhistorie…

• Bijdragend aan CO2 neutrale energie

• Geld uitgegeven aan verwarming → investeren in eigen regio/mensen
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Verantwoord beheer op boomniveau
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Hakhoutstoof

Knotboom



Beheer op niveau van houtkant

Hakhout

• Afzagen bij de grond

Middelhout

• Hakhout met overstaanders

• X bomen/100m

Hooghout

• Enkel overstaanders

• Dunnen
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Beheer op landschapsniveau
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Stappenplan om tot een goed beheer te komen

• Inventariseren

• landschapsvisie opmaken

• Beheerplan 

• Werkfiches
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Moderne aanpak in de praktijk

Enkele realisaties van Boerennatuur Vlaanderen

• Beheer efficiënter laten verlopen door gecoördineerd beheer (LOB projecten)

• Gemeentelijke subsidies voor KLE’s verhogen, financiering zoeken via een 
landschapsfonds.

• Het beheer opnieuw betaalbaar maken: valorisatie van beheerhout
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Beheerresten

Kan het gebruik van beheerresten 
het beheer betaalbaarder maken?
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Hoeveel biomassa zit er in mijn houtkant?

• Heel divers

• Nu veel achterstallig beheer!

• Quickscan Dipla

• Richtcijfer 60 kg/lm (nat, ± 50%vocht)

bron: Twecom
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Van houtkant tot in de bodem

Webinar “Van houtkant tot in de bodem” 
24 februari 20u



Energetische valorisatie



Verwarring 
impact op 

klimaat vs milieu

Klimaat = CO2 = ± neutraal

• Alternatief voor fossiele energie →
energietransitie!

• Houtkantenbeheer kost 1 eenheid energie 
maar brengt er 27 op

• Hou het lokaal!

Milieu = fijnstof

• Moderne kachels/ketels = hoog 
rendement

• Veel partikels worden verbrand door 
naverbranding

• Filtersystemen bestaan (in kleinere 
toestellen niet verplicht)
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Stappen verbranding

Droging en 
Pyrolyse

• Pyrolysegassen en as komen vrij

Primaire 
verbranding

• Verbranding licht ontvlambare gassen bij 220°C

• Rendement van 30%

Secundaire 
verbranding

• Verbranding moeilijker ontvlambare gassen bij 600°C

• CO2

• Roetdeeltjes

• Rendement van bijna 100%

28/01/2021
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Conclusie

• Duurzaam landschapsbeheer

• Efficiënt werken

• Lokale keten

• Droge snippers

• Normering

28/01/2021
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Oogsten van houtkanten
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Luc Goyens – WERKERS in aanneming



Kenmerken van houtkanten beheer

• Visie plan:  zijn er al dan niet overstaanders

• Is het duidelijk wat er afgezaagd of geknipt mag worden 

Kleurcode markering:  

Wit                        begin/ einde te oogsten houtkant

Blauw                   overstaander of toekomst boom

Oranje                  te oogsten hout



Hoogte van afzagen 

bomen < 20cm diameter

Afzaaghoogte = minimaal de dikte van de boom

VB. 15 cm diameter = 

stam laten staan van minimum 15cm 
hoog





Hoogte van afzagen 

bomen ˃ 20 cm diameter

• Bij dikkere bomen kan men indien mogelijk een sap trekker 
laten staan

• Hergroei is afhankelijk van het soort boom( eik, zwarte els)



Manueel 

•



Manueel met behulp van kraan



Machinaal knippen met velkop



Machinaal knippen met velkop



Velkop met vast mes



Forestcutter



Velkop met kettingzaag





Hakselen

Juiste manier van hakselen is zeer belangrijk voor de 
snipperkwaliteit



SHREDDER



Schredder



MESSENSCHIJFHAKSELAAR



Messen hakselaar



Trommelhakselaar!!!!!





Trommelhakselaar zonder bunker



Trommelhakselaar met voorraadbunker





Aandachtspunten voor een goede snipperskwaliteit

• Proper en aandachtig werken

• Dikke stammetjes vs dunne…

• Zorg voor scherpe messen

• Rooster in de afvoerpijp



Biomassaketel
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Ivan Moonen - Pluimveehouder
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Agrobeheergroep Bocholt
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Luc Martens – Landschapsenergie CVBA





Agrobeheersgroep (ABG) Bocholt

• Houtkanten terug onderhouden zoals eeuwen lang gebeurde.

• Om de 10 jaar machinaal afzetten

• Niet overal tegelijk.

• Goed voor biodiversiteit.

• Met inzet van land-schaps-bouwers



Duurzame verwarming in Bocholt

• Energie in Bocholt produceren en lokale 
tewerkstelling realiseren.

• Hout periodiek  oogsten uit 180 km houtkanten in 
Bocholt/18 km per jaar.

• Genoeg voor de gemeenschapsvoorzieningen, 
maar niet voor het hele dorp.

• Landbouwers oogsten hout in een coöpereratief
verband, drogen,  en zorgen voor opslag.
Landbouwers leveren op afroep.





CVBA Landschapsenergie

• Opgericht met steun van de provincie Limburg

• Bestaat uit volgende coöperanten
• Gemeente Bocholt

• Regionaal landschap lage kempen

• Agro aanneming

• Kleuterschool

• Lagereschool

• Biotechnicum

• PVL

• Vzw Parochiehuis



Doelstelling

• Het verwarmen van gebouwen op een lokale en duurzame wijze en het 
installeren, onderhouden, herstellen en uitbaten van energie producerende 
installaties dienaangaande.



Duurzame verwarming in Bocholt.

• Waarover gaat het?

• CO2 reductie realiseren.

• Hergebruik van lokale duurzame energiebronnen.

• Geld voor energie, niet exporteren, maar lokaal houden, om lokale economie in 
de benen te houden.

• Energie in regio zelf produceren en lokale tewerkstelling op het platteland 
realiseren

• Goedkoper en duurzaam verwarmen in een gebouwen groep.

• Een vernieuwend ‘schoolvoorbeeld’ zijn inzake energie-productie en duurzaam 
energieverbruik.

• Mogelijkheden voor unieke samenwerking.



Duurzame verwarming in Bocholt.
• Door het verwarmen van gebouwen met hout of 

houtsnippers, kan men de CO² vastleggen middels hergroei
van het hout

• Dit resulteert in 0% CO² productie.

Een belangrijk aandachtspunt voor de provincie Limburg















Boerennatuur vzw

Word nu gratis lid van 

Ga naar www.boerennatuur.be en schrijf je 
onderaan de webpagina in. 

http://www.boerennatuur.be/


Boerennatuur vzw



Boerennatuur vzw

Contacteer ons

Diestsevest 40, 3000 Leuven

016 28 64 64

info@boerennatuur.be 

www.boerennatuur.be

http://www.boerennatuur.be/



