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BIO-ENERGIE
IN EEN NOTENDOP 
Bio-energie is energie uit biomassa en is onmisbaar in de 
energietransitie. Dankzij de energieopwekking in Andijk 
wordt 15 miljoen Nm3 (kuub) aardgas per jaar bespaard.  
Biomassa is organisch materiaal, zowel plantaardig als 
dierlijk, en is biologisch afbreekbaar. Er zijn drie verschillende 
manieren van opwekken van bio-energie: verbranden, 
vergisten en vergassen. Moderne bio-energiecentrales 
voldoen aan strenge emissienormen en borgen de 
duurzaamheid en herkomst van de biomassa. 

De biomassagestookte energiecentrale Andijk verbrandt 
houtige biomassa (snoeihout) en zet dit om naar groene 
warmte en groene stroom. Dit is een mooi voorbeeld van 
verduurzaming van de glastuinbouw, maar bio-energie is ook 
geschikt voor andere sectoren en voor huizen. 

BIO-ENERGIECENTRALE ANDIJK
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STRENGE EISEN

ROOKGASREINIGING

Door bewezen technieken, continue innovatie en strenge 
emissienormen wordt de uitstoot door verbranding van 
biomassa tot een minimum beperkt. Moderne installaties 
stoten, door uitgebreide en geavanceerde rookgasreiniging, 
zeer weinig emissies uit in tegenstelling tot open haarden en 
oude houtkachels.

Dankzij het doeken�lter, dat zorgt voor �ltrerende 
stofafscheiding, en uitgebreide rookgasreinigings- 
technologie, zoals onder andere een DeNOx-katalysator en 
ureuminjectie in de vuurhaard, heeft de installatie 
gegarandeerde lage stofemissies en stikstofoxiden-emissies. BIOMASSAPOTENTIEEL

Diverse regio’s bieden een groot potentieel aan 
duurzame biomassa dat groter is dan de vraag, niet 
alleen nu maar ook in de toekomst. 

Van in totaal 784 kton droge stof biomassapotentieel 
in Nederland wordt momenteel 78% benut. De 
herkomst van dit biomassapotentieel bestaat voor 
49% uit noodzakelijk onderhoud in de bebouwde 
omgeving,  30,5% landschapsbeheer, 12,5% 
bosbeheer en 8% omvorming van bos en 
beplantingen.

Van het biomassapotentieel dat wordt gebruikt 
wordt 49% ingezet voor energieopwekking in 
Nederland. 45% wordt geëxporteerd en kan dus zelfs 
nog in eigen land worden ingezet. Dat betekent dat 
tweederde van het Nederlandse biomassapotentieel 
nog niet wordt benut in Nederland. Bron: Probos (2019).

HERKOMST HOUT
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Zo’n 6,6% van het Nederlandse energieverbruik in 
2019 is afkomstig uit hernieuwbare energie. Hiervan 
is ruim 60% biomassa de energiebron (Bron: CBS, 2019). 
Een kwart van alle groene energie wordt opgewekt 
met hout. Dat hout bestaat weer voor 57% uit vers 
hout uit duurzaam bos- en landschapsbeheer en de 
bebouwde omgeving. Het gaat om reststromen uit 
Nederland die allemaal zijn gecerti�ceerd. Nederland 
heeft ‘s werelds strengste certi�ceringssysteem. 

In Andijk wordt alleen snoeihout uit Nederland 
verbrand. Deze centrale is niet geschikt voor pellets 
(bijvoorbeeld uit Baltische staten en/of 
Noord-Amerika).

NOX EMISSIE

OPEN HAARD: 1.000 mg NOx/ m3 rookgas

NORM: 145 mg NOx/ m3 rookgas

ANDIJK CENTRALE*: 30 mg NOx/ m3 rookgas

FIJNSTOF
EMISSIE

OPEN HAARD: 1.500 mg �jnstof / m3 rookgas

NORM: 5 mg �jnstof / m3 rookgas

ANDIJK CENTRALE*: 1 mg �jnstof / m3 rookgas

* Dit is een verwachting op basis van eerder gerealiseerde projecten van HoSt.

* Dit is een verwachting op basis van eerder gerealiseerde projecten van HoSt.
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ROOKGASREINIGING VOOR LAGE EMISSIES

DeNOx-KATALYSATORMULTICYCLOON

STOOMCONDENSOR
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De rookgas-
condensor is de 

laatste stap in de 
rookgasreiniging 

en zorgt voor 
schone 

rookgassen en  
een zeer hoge 
e�ciëntie van 

118%.


