
Strelitziakweker Van Winden bespaart bijna € 35.000 per jaar

Het geheim van een houtkachel die werkt
Tientallen telers investeerden de afgelopen jaren in een houtstookinstal
latie. In de praktijk blijken echter niet alle houtketels optimaal te draaien. 
Richard van Winden verwarmt zijn strelitziakwekerij daarentegen zonder 
problemen al ruim anderhalf jaar met een houtkachel. ,,Het geheim van 
een goed werkende houtstookinstallatie? Kies een degelijk systeem, de 
juiste kwaliteit hout en betrouwbare leveranciers.” 
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Diverse telers die op 
hout stoken, hebben 
te kampen met proble
men. De houtstookin
stallatie van strelitzia
kweker Richard van 
Winden draait echter 
vanaf het begin zonder 
noemenswaardige pro
blemen. Succesvolle 
houtstook staat of valt 
volgens hem met een 
degelijke installatie, de 
juiste houtsoort en be
trouwbare leveranciers.

 S  amenvatting

 A  chtergrond

Ingegeven door de hoge gasprijzen en onder 
druk staande opbrengsten, verwarmen anno 

2011 tientallen tuinders hun bedrijf met een 
houtkachel of een hout-WKK; houtstookin-
stallaties waarmee naast warmte ook elektri-
citeit wordt opgewekt. Houtkachels zijn ver-
reweg het meest in zwang. ,,Hierbij gaat het 
om kleinere installaties, van grofweg 150 kW 
tot 2 à 3 MW”, vertelt René Nijboer van Tubro 
in Enschede, leverancier van houtstookinstal-
laties. ,,Hout-WKK’s beginnen bij een vermo-
gen van 2 tot 3 MW. Hiermee is een investering 
van enkele miljoenen gemoeid, een houtka-
chel kost maximaal een paar ton.”

Hoewel het aantal houtstookinstallaties met 
name van 2005 tot 2008 behoorlijk groeide, is 
de rek er volgens Energy Matters (voorheen 
Cogen Projects) wel een beetje uit; de opmars 
wordt geremd door diverse factoren. Zo staat 
de rentabiliteit steeds meer onder druk (zie 
kader ’Houtstookinstallatie steeds moeilijker 
rond te rekenen’). Ook draait een aantal instal-
laties niet optimaal, erkent ook Sander Peeters 
van Energy Matters. Om voldoende vermogen 
uit de installatie te kunnen halen, moet je de 
houtkwaliteit afstemmen op de installatie en 
andersom. Gooi je diesel in een benzineauto 

dan werkt deze ook niet naar behoren. Daar-
naast vergt een houtgestookte installatie meer 
zorg en aandacht dan een gangbare aardgasge-
stookte ketel – je moet bijvoorbeeld een goede 
houtleverancier zoeken en meer controles uit-
voeren. Nuttig is om ervaringen uit te wisselen 
met collega’s die al langer met een houtkachel 
werken. Ook moet je in zee gaan met een le-
verancier en/of een onafhankelijke partij die je 
als ondernemer goed kan voorlichten.”

42 cent per kuub
Bij Richard van Winden in Pijnacker draait 
de houtkachel echter al anderhalf jaar zonder 
noemenswaardige problemen. De strelitzia-
kweker besloot in 2008 uit te kijken naar een 
alternatief voor aardgas. ,,Op onze tuin van 
1,4 ha verstookten we op jaarbasis 170.000 
kuub gas. Vooral de transportkosten wogen 
voor mij als kleinverbruiker zwaar. In 2008 
betaalde ik hierdoor meer dan 42 cent per 
kuub gas. Daarom – en omdat ik er genoeg 
van had om overgeleverd te zijn aan de grillen 
van het energiebedrijf – ging ik op zoek naar 
een alternatief.”

Omdat Van Winden geen elektriciteit en 

 Service
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De rentabiliteit van houtstook-
installaties staat onder druk, 
meldt Energy Matters. Dit heeft 
te maken met de relatief hoge 
investeringskosten, de lage 
aardgasprijs en de snel geste-
gen houtprijs van het afgelo-
pen jaar. ,,Voor een houtstook-
installatie tot 1.500 kW ther-
misch bedraagt de investering 
tussen de € 300 en € 450 per 
kW. Vanaf 1.500 kW thermisch 
ben je € 250 tot € 350 per kW 
kwijt”, zegt Sander Peeters van 
Energy Matters. 

Ook zijn de subsidies op 
houtstookinstallaties verlaagd. 
Sinds 1 januari 2011 vallen 
houtkachels niet meer onder 
de MEI-subsidieregeling, maar 
binnen de Energiebesparing 
(IRE). Kregen tuinders voor-
heen nog 40% terug op hun 
investering, nu is dat nog 
maar 25%. Wel zijn de criteria 
versoepeld en is deze subsidie 
gegarandeerd.
Hout-WKK’s, waarmee ook 
elektriciteit kan worden opge-
wekt, vallen nog wel onder de 

MEI-regeling. Ook kan hierbij 
een beroep worden gedaan op 
de subsidie Stimulering Duur-
zame Energieproductie (SDE). 
Omdat bij hout-WKK’s sprake 
is van een nog hogere investe-
ring, zijn deze subsidies echter 
nauwelijks toereikend.
Verder ging de prijs voor 
biomassa het afgelopen jaar 
flink omhoog. Verse houtchips 
kosten volgens Peeters nu 
tussen de € 35 tot € 50 per 
ton (inclusief transport), tegen 
circa € 30 een jaar geleden. De 

vraag naar biomassa neemt 
volgens hem hand over hand 
toe. Ook doordat veel grote 
energieproducenten hout bij-
stoken en veel A-hout de grens 
over gaat. 
Peeters verwacht dat de groei 
van het aantal houtstookinstal-
laties zal stagneren wanneer 
de aardgasprijs laag blijft (circa 
€ 0,22 per Nm3) en de hout-
prijzen verder stijgen. ,,Het 
plaatje is dan moeilijk rond te 
rekenen. Zeker als een tuinder 
ook CO2 moet inkopen.’’

’Houtstookinstallatie steeds moeilijker rond te rekenen’ 

Ondernemersplat- 
form bio-energie
Tuinders die interesse hebben in 
een houtstookinstallatie kunnen 
deelnemen aan het ’Onderne-
mersplatform bio-energie voor 
de glastuinbouw’. Dit platform 
vindt vier keer per jaar plaats en 
wordt georganiseerd door het 
Productschap Tuinbouw. Tuinders 
kunnen hier kennis en ervaring 
uitwisselen. Ook vindt een excur-
sie plaats bij een tuinder met een 
bio-energieinstallatie. Aanmelden 
kan bij Sander Peeters van Energy 
Matters, 030-6911844.

Van Winden. ,,Wel moet je met een houtka-
chel leren werken, zoeken naar de ideale in-
stellingen. Zeker in het begin moet je daarom 
’s nachts wel eens je bed uit. Maar met hulp 
van mijn leverancier had ik een en ander vrij 
snel door.” 

De vraag is natuurlijk waardoor de overgang 
naar een houtkachel bij de strelitziakweker zo 
soepel verliep, terwijl andere telers met langdu-
rige problemen kampen. Van Winden: ,,In de 
eerste plaats is het belangrijk te investeren in 
een degelijke installatie die zich heeft bewezen 
in de praktijk. Daarbij is het aan te raden om in 
zee te gaan met een leverancier die van wanten 
weet; die de installatie op de juiste manier weet 
te plaatsen, je voldoende informatie en advie-
zen geeft en voor je klaar staat bij storingen. Wij 
zijn wat dit betreft tevreden over onze leveran-
cier, Tubro in Enschede.”

Ook Van Winden benadrukt dat het gebruik 
van de juiste biomassa van groot belang is. ,,Het 
hout dat je verstookt moet geschikt zijn voor 
jouw type kachel – in een houtkachel mag je 
sowieso alleen A-hout verstoken – en vooral 
niet te nat zijn. Dan is het namelijk lastig om 
het maximale vermogen uit de kachel te halen. 
Daarbij moet je natuurlijk een betrouwbare 
houtleverancier hebben.”

De ondernemer verstookt van september tot 
mei zo’n 650 ton sloophout uit de bouw, dat 
afkomstig is van Sita-afvalverwerking in Delft. 
Samen met twee collega-telers heeft hij hier 
een contract voor twee seizoenen afgesloten. 
,,Ik betaal nu € 30 per ton schoon hout. Hier-
bij gaat het om hout met slechts 22% vocht; 
mooi droog hout dus. Wel komt hier per ton 
nog € 24 bovenop voor transport en het in de 
silo storten van het hout. We werken overigens 
samen met een betrouwbare transporteur; dat 
is goud waard.” 

Verschil tussen winst of verlies
Tot slot: wat levert de houtkachel Van Winden 
financieel op? ,,Ik schat dat ik afgelopen jaar 
bijna € 35.000 heb kunnen besparen op ener-
giekosten. Met een strenge winter betaalde ik 
op jaarbasis zeker € 70.000 aan gas, afgelopen 
jaar was ik slechts € 37.000 kwijt aan energie. 
Wel vergt een houtkachel meer arbeid dan een 
gasketel: je moet de asbak één keer per week 
schoonmaken, de vlampijpen regelmatig rei-
nigen en de installatie eens per maand smeren. 
Maar dankzij de houtstookinstallatie hebben 
we vorig jaar toch nog iets verdiend; de kachel 
maakt het verschil tussen winst of verlies.”   <
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 nodig heeft, verdiepte hij zich in de mo-

gelijkheden van een houtkachel. Hij nam een 
kijkje bij twee amarylliskwekers die al langer 
met een houtkachel werkten; ook bezocht hij 
een pluimveehouder. ,,De amarylliskwekers 
kampten met behoorlijk wat storingen en pro-
blemen. Dit kwam vooral doordat de installa-
tie niet degelijk genoeg was voor het verstoken 
van grote hoeveelheden hout.” 

De installatie van de kippenboer sprak Van 
Winden meer aan. ,,Deze kachel, van het Oos-
tenrijkse merk Binder, werkte prima. En de 

ondernemer was tevreden. Dat was voor mij 
het belangrijkste: dat de installatie haar meer-
waarde al had bewezen in de praktijk.”

Investering: € 185.000
De positieve ervaringen van de pluimvee-
houder deed de strelitziakweker besluiten te 
investeren in een houtstookinstallatie van 500 
kW, type Binder. Kosten: € 185.000. ,,Hier zit-
ten ook de aansluitkosten, de kosten voor het 
bouwen van de opslagsilo van 100 kuub en de 
aanleg van een nieuw ketelhuis bij. Overigens 
kregen we 40% van dit bedrag gesubsidieerd 
via de MEI-regeling (Markintroductie ener-
gie-innovaties, red.).”

Het verkrijgen van de benodigde milieu- en 
bouwvergunning verliep zonder problemen.  
Uiteindelijk was de houtkachel in september 
2009 een feit. ,,De werking van het systeem 
is heel eenvoudig: door het verstoken van de 
biomassa wordt water verwarmd tot 80°C. Dit 
wordt rondgepompt door de ringleiding en 
komt, via een verdeelstuk met vier mengklep-
pen, in het buizensysteem in de kas.’’ Van Win-
den liet zijn gasmeter verwijderen; in geval van 
nood kan hij zijn kas verwarmen door olie te 
verstoken in zijn oude gaskachel.

Succesfactoren
Op enkele kleine opstartproblemen na, draai-
de de installatie al snel naar behoren. ,,Ik ben 
weinig grote obstakels tegengekomen”, zegt 

Richard van Winden wijst de plek 
aan waar voorheen zijn gasmeter 
zat. De teler stookt inmiddels ander
half jaar zonder problemen op hout.
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