Kwaliteit
van houtchips
aandachtspunten voor
producenten en leveranciers

IN ‘T KORT...
Houtchips zijn een populaire brandstof voor bio-energieinstallaties.
Houtchips zijn eenvoudig te produceren en toepasbaar in zowel grote
als kleine installaties. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de houtchips voldoet aan de specificaties
die de ketel aan kan. Wanneer dat
niet het geval is ontstaan mechanische problemen en kan het energetisch rendement dalen.
Deze factsheet gaat over het borgen
van de kwaliteit van houtchips. U
krijgt hierin praktische handvatten
voor het produceren en leveren van
goede kwaliteit houtchips.
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Deze factsheet richt zich op partijen in de houtchips toeleverende keten. De factsheet geeft
allereerst antwoord op de vraag welke parameters de kwaliteit van houtchips bepalen. Vervolgens gaat de facstsheet in op praktische maatregelen die u kunt nemen om te zorgen voor
goede kwaliteit houtchips. Tenslotte behandelt
deze factsheet het belang van heldere (contract)afspraken tussen houtchips leveranciers
en keteleigenaren.
Een gerelateerde factsheet gaat in op het maken van afspraken tussen houtchips leveranciers en keteleigenaren (De factsheet: ‘Kwaliteit
van houtchips: aandachtspunten voor de keteleigenaar’) [2].

WAT ZIJN HOUTCHIPS VAN
GOEDE KWALITEIT?
Wanneer men spreekt over de ‘kwaliteit’ van houtchips,
gaat het over de fysisch-chemische samenstelling van het
materiaal. Wanneer men spreekt over houtchips van goede
kwaliteit dan is dat maatwerk. Afhankelijk van het type en
de grootte van de ketel-installatie waarin houtchips worden
toegepast, luistert de samenstelling van de houtchips meer
of minder kritisch.
In alle gevallen is het zo dat de volgende houtchips karakteristieken samen de kwaliteit bepalen: vochtgehalte, asgehalte, verontreinigingen en afmetingen.
Het vochtgehalte bepaalt de energie inhoud van de houtchips. Hoe lager het vochtgehalte, hoe hoger de energie
inhoud (ook wel aangeduid als calorische waarde). Vers
hout heeft een vochtgehalte van circa 50%, bij resthout en
afvalhout ligt dit over het algemeen veel lager. Afhankelijk
van de eisen die de ketel stelt aan het vochtgehalte zullen
hout of houtchips eerst moeten drogen. Meer informatie
hierover staat beschreven bij ‘Opslag van hout’ en ‘Opslag
van houtchips’.
Het asgehalte is het deel van de houtchips dat na verbranding overblijft als bodemas en vliegas. Deze reststoffen
moeten tegen kosten worden afgevoerd. Bovendien kan
een te hoog asgehalte een negatieve invloed hebben op het
operationeel functioneren van de ketel.
Het asgehalte van houtchips hangt af van de herkomst van
het materiaal en van de manier van oogsten, verkleinen en
opslaan. Chips uit oud hout, resthout en ‘mooie’ chips uit
vers hout hebben een asgehalte tussen de 1-2%. Schors
heeft een asgehalte van 4-5%. Wanneer hout(chips) in aanraking komen met grond of zachte delen kan het asgehalte
gemakkelijk oplopen tot 10%. Door netjes te werken, onder
meer op verharde ondergrond, kan men het asgehalte van
houtchips beperken.

Bij verontreinigingen gaat het in de eerste plaats om
niet-houtdeeltjes die zijn mee gechipt, bijvoorbeeld naalden,
bladeren of stukjes plastic. Verontreinigingen zijn ongewenst
omdat ze een negatief effect hebben op het functioneren
van de ketel. Door netjes te werken kan men deze verontreinigingen sterk beperken.
Daarnaast zijn er de zogenaamde micro-verontreinigingen,
bijvoorbeeld chemicaliën, lijm of verfresten in het hout. Deze
kan men voorkomen door het vermijden van bijvoorbeeld
B-hout en oude transportpallets met verlijmde klossen.
De afmetingen van de houtchips zijn van belang voor het
probleemloos functioneren van de ketel, in het bijzonder
voor het brandstoftoevoer systeem. Te veel grote of kleine
delen kunnen verstoppingen of blokkades veroorzaken in de
toevoer. Daarnaast kunnen ze in de opslag tot brugvorming
leiden, waardoor de houtchips ongelijkmatig of helemaal
niet meer onttrokken kunnen worden door het brandstofstof toevoersysteem.

TIPS VOOR HET PRODUCEREN EN LEVEREN
VAN GOEDE KWALITEIT HOUTCHIPS
SELECTEER HET JUISTE HOUT
Het type hout en de wijze van vrijkomen bepaalt in belangrijke mate welke kwaliteit houtchips (op kosteneffectieve wijze)
kan worden geproduceerd. Zo is schoon tak- en tophout en
dunningshout geschikter voor het maken van hoge kwaliteit
chips dan hout uit gemengd groenafval. Deze soort hout
heeft een relatief hoog asgehalte en wordt meestal opgewerkt tot shrips in plaats van chips.
Wanneer u voornemens bent om vers hout te bewerken
tot houtchips, moet u voorkomen dat bij de oogst van het
hout veel aanhangende grond- of zanddeeltjes worden
meegevoerd. Direct contact van (al dan niet gechipt) hout
met onverharde ondergrond moet u daarom zoveel mogelijk
vermijden. Beter is het om het materiaal op de plaats van
vrijkomen direct in containers te brengen, dan wel tijdelijke
opslag op een verhard oppervlak te laten plaatsvinden.
Naast grond-/zanddeeltjes moet u ook het meevoeren van
veel blad en/of naalden voorkomen. Dit niet-houtige materiaal kan bij opslag van hout(chips) voor broei en schimmelvorming zorgen. Een effectieve manier om blad of naald te
verwijderen is om het hout vóór bewerking enige tijd te laten
liggen, waardoor de bladeren en naalden vanzelf loslaten.

OVERWEEG OPSLAG VAN VERS (ONGECHIPT) HOUT
Wanneer vers hout in pieken beschikbaar komt en de levering van houtchips geleidelijk moet plaatsvinden, is het aan
te bevelen niet al het hout onmiddellijk te chippen, maar een
belangrijk deel in onverkleinde vorm op te slaan. Hierdoor
vindt een eerste droging plaats van het hout voorafgaand
aan chippen. Deze droging komt bovendien de latere opslag
van houtchips ten goede (zie onderstaand).

Zoals al is aangegeven leidt deze opslag ook tot de uitval
van nog aanwezige bladeren en naalden voorafgaand aan
het chippen, waardoor het vochtgehalte daalt en de kans op
sterke schimmelgroei tijdens opslag afneemt. Sterke schimmelgroei is ongewenst, omdat het kan leiden tot gezondheidsrisico’s (verspreiding van sporen) en bijdraagt aan de
versnelde afbraak van hout.
Om de droging van hout te bevorderen moet u de opslag
bij voorkeur situeren op een locatie die is blootgesteld aan
de zon en aan de overheersende windrichting. Dit bevordert natuurlijke ventilatie door het opgeslagen materiaal.
Daarnaast moet de opslag bij voorkeur plaatsvinden op een
verharde ondergrond, zodat geen ‘vervuiling’ van het hout
met grond, zand of stenen plaatsvindt. Bij voorkeur moeten
de randen van de opgeslagen hoop hout zo steil mogelijk
zijn, om daarmee infiltratie van neerslag te beperken.
Wanneer u hout in het bos opslaat, moet u ervoor zorgen
dat de opslag in alle jaargetijden en weersomstandigheden
met geëigend materieel bereikbaar is.

PRODUCEER HOUTCHIPS MET
DE JUISTE APPARATUUR
Voor het produceren van goede kwaliteit chips is gebruik van
de juiste apparatuur cruciaal, net als correct en regelmatig
onderhoud. Het is aan te bevelen in de markt navraag te
doen naar praktijkervaringen met verschillende apparatuur,
voordat u een keuze maakt.
Van specifiek belang is om te zorgen dat de messen van de
chipper voldoende scherp zijn, zodat chips met ‘scherpe
randen’ ontstaan. Deze chips vormen door hun vorm vanzelf
een poreuze hoop (hetgeen belangrijk is voor de natuurlijke ventilatie bij opslag). Voorkom dat veel kleine deeltjes
ontstaan of zeef deze uit; veel kleine deeltjes tussen de chips
vergroten de dichtheid van de hoop en belemmeren de
natuurlijke ventilatie.
Daarnaast dient de operator van de chipper deze zorgvuldig
te voeden, dat wil zeggen zo regelmatig mogelijk en binnen
de ontwerpcapaciteit (m3/uur).

ZORG VOOR SCHONE, DROGE
OPSLAG VAN HOUTCHIPS
Wanneer houtchips te nat worden opgeslagen of onvoldoende droging tijdens de opslag optreedt, kunnen problemen
ontstaan door microbiële activiteit (onder andere broei en
verlies van brandstof).
Het is daarom zaak om chips ofwel zo droog mogelijk te produceren en op te slaan, of te zorgen voor voldoende droging
tijdens de opslag. Droging kan passief plaatsvinden, dat wil
zeggen door een combinatie van zon en wind (natuurlijke
ventilatie), of actief. Bij actieve droging wordt (warme) lucht
door het opgeslagen materiaal geblazen. In de praktijk is actieve droging alleen haalbaar wanneer goedkope restwarmte beschikbaar is van de biomassa installatie of van andere
nabijgelegen activiteiten.

Bij de opslag van houtchips moet u de volgende richtlijnen in
beschouwing nemen:
1. Plaats de opslag van hout(chips) bij voorkeur op een
plaats die is blootgesteld aan de zon en aan de overheersende windrichting. De natuurlijke ventilatie door het
opgeslagen materiaal bevordert de afvoer van warmte en
lucht, en daarmee de droging van de brandstof;
2. Plaats de opslag op een verharde, schone ondergrond
onder licht afschot. Hiermee voorkomt u dat de brandstof tijdens de handling verontreinigt raakt met gronddeeltjes. Het afschot borgt dat eventueel van buiten
intredend vocht alsnog kan weglopen;
3. Zorg voor een overkapping, permanent of flexibel. Zorg
bij een afdekking met zeil/plastic voor voldoende verzwaring met bijvoorbeeld oude autobanden of hout .
4. Vermijd samendrukken van de hoop chips bij het vullen
-en eventueel het legen - van de opslag, met andere
woorden vermijd het berijden van het opgeslagen materiaal met zware machines;
5. Zorg ervoor dat de opslag zodanig is vormgegeven dat de
chips die het langst liggen opgeslagen als eerste worden
gebruikt ( ‘first in first out’ principe);
6. Zorg voor een gezonde werkomgeving: door microbiologische activiteit in de opslag ontstaan schimmel- en
bacteriesporen. Bij frequente en langdurige blootstelling
kunnen deze gezondheidsklachten bij mensen veroorzaken. Blootstelling kan sterk worden gereduceerd door
personen die regelmatig in de opslag komen een masker
met P3 filter te laten dragen.

MONITOR REGELMATIG DE KWALITEIT
VAN TE LEVEREN HOUTCHIPS
Een professionele leverancier van houtchips kent de vereiste
specificaties van zijn klant en weet wat hij levert. Regelmatig
monitoren van de houtchips kwaliteit hoort bij een verantwoorde bedrijfsvoering.
Het vochtgehalte en het asgehalte van houtpellets zijn betrekkelijk eenvoudig zelf te meten met behulp van respectievelijk een droogstoof (bij 105°C) en een oventje (bij 550°C tot
600°C). Deze apparatuur is beschikbaar in allerlei uitvoeringsvormen, en bij laboratorium-speciaalzaken of online
aan te schaffen.
Gehalten verontreinigingen in de houtchips zijn moeilijker
zelf te bepalen. Wanneer u als de houtchips producent goed
zicht heeft op de herkomst van het gebruikte hout (en zijn
eigen werkwijze), zal het niet altijd nodig zijn deze regelmatig
te bepalen.
Het kan ook zijn dat de houtchips-klant (keteleigenaar)
verlangt dat de houtchips kwaliteit wordt gemeten door een
onafhankelijk laboratorium. Een dergelijke afspraak wordt
dan meestal vastgelegd in leveringsvoorwaarden of –contract. Hierbij leggen partijen tevens vast wat de gewenste
kwaliteit van de te leveren houtchips is (en wat sancties zijn
bij afwijkingen). Het is gebruikelijk om hiervoor aan te sluiten
bij internationale normen voor de classificatie van houtchips
kwaliteiten (bijvoorbeeld de EN 14961 en de Ö-norm 7133).
Meer informatie hierover kunt u vinden in de handreiking
‘Houtchips als brandstof – handreikingen voor het borgen
van de kwaliteit’ [1]
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MEER INFORMATIE

OVER DEZE FACTSHEET

[1] Houtchips als brandstof – handreikingen voor het borgen
van de kwaliteit
[2] Factsheet ‘Kwaliteit van houtchips: aandachtspunten voor
de keteleigenaar’

Deze factsheet is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en
Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. De NBLHsector, waarin zijn vertegenwoordigd de BVOR, de VBNE en
het Platform Hout in Nederland (PHN), hebben in 2008 het
Agroconvenant Schoon & Zuinig getekend. Hierin heeft de
sector zich gecommitteerd aan het aan de markt beschikbaar stellen van 32 PJ biomassa in 2020. Hiervoor onderneemt deze verschillende activiteiten om marktpartijen en
anderen te stimuleren deze biomassa beschikbaar te stellen
en te gebruiken. Deze factsheet past daarin. Publicatie is
mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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