
IN ‘T KORT...

Kwaliteit 
van houtpellets
aandachtspunten voor  
handelaren en leveranciers 

Het gebruik van houtpellets wint 

aan populariteit. Naast toepassing 

in grote industriële installaties 

worden houtpellets steeds meer 

gebruikt in kleinere ketels. Bij deze 

ketels luistert de kwaliteit van de 

houtpellets nauw: het is essentieel 

dat de kwaliteit voldoet aan de spe-

cificaties die de ketel aan kan.Wan-

neer dat niet het geval is ontstaan 

mechanische problemen en kan het 

energetisch rendement dalen.

Deze factsheet gaat over het borgen 

van de kwaliteit van houtpellets. U 

krijgt hierin praktische handvatten 

voor het leveren van  goede kwali-

teit houtpellets.  
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Het gebruik van houtpellets als brandstof wint 
aan populariteit. Naast grootschalige industri-
ële toepassingen worden houtpellets steeds 
meer gebruikt in ‘kleinere’ ketels. Deze ketels 
hebben een vermogen variërend van enkele 
tientallen kWth tot vele honderden kWth en 
past men bijvoorbeeld toe bij zwembaden, bij 
kassen en in de veehouderij.  

Houtpellets zijn een aantrekkelijke brandstof 
door hun hoge energiedichtheid, homogene 
deeltjesgrootte en concurrerende prijsstelling. 
Behalve de aanvoer van de houtpellets vraagt 
de pelletketel bovendien weinig extra werk: 
invoer en verbranding van de houtpellets vindt 
meestal volautomatisch plaats. Bij gebruik van 
de juiste kwaliteit pellets in een goede ketel is 
weinig sprake van storingen. 

Toch verloopt het gebruik van houtpellets in de 
praktijk lang niet altijd probleemloos. Dat komt 
vaak omdat de kwaliteit van de houtpellets niet 
voldoet aan de specificaties die de ketel-instal-
latie aan kan. Hierdoor kunnen mechanische 
problemen ontstaan zoals verstoppingen en slij-
tage of kan het energetisch rendement omlaag 
gaan. Ook kunnen emissies en overlast toene-
men (stof, NOx, geur).  

Handelaren en leveranciers van houtpellets lij-
ken (in samenspraak met de keteleigenaren) de 
kwaliteit van houtpellets nog onvoldoende te 
borgen. Deze factsheet geeft een aantal advie-
zen voor een verbeterde borging van de hout-
pelletkwaliteit. De factsheet richt zich specifiek 
op handelaren en leveranciers van houtpellets. 
Een gerelateerde factsheet richt zich op ketel-
eigenaren (De factsheet: ‘Kwaliteit van houtpel-
lets: handvatten voor keteleigenaren’) [2].

WAT ZIJN HOUTPELLETS VAN 
GOEDE KWALITEIT?
De kwaliteit van houtpellets definieert men aan de hand van 
een aantal parameters. Vochtgehalte, asgehalte, verontreini-
gingen, afmetingen en mechanische stabiliteit zijn hiervan de 
belangrijkste. Een ketelleverancier specificeert de waarden 
waaraan deze parameters moeten voldoen in zijn gebruiks-
voorschriften en garantievoorwaarden. Gebruikelijk is dat hij 
daarbij verwijst naar de normen zoals die zijn opgenomen 
in het certificatieschema ENplus of DINplus. Deze normen 
maken het mogelijk om de belangrijkste kenmerken van 
houtpellets eenduidig te beschrijven en te meten: zij vormen 
als het ware de ‘taal’ waarmee leveranciers van houtpellets 
en keteleigenaren over kwaliteiten kunnen spreken en deze 
kunnen vastleggen. 
Onderstaand kader illustreert dit aan de hand van de kwa-
liteitsklassen binnen ENplus. De systematiek in het DINplus 
schema is hiermee vergelijkbaar. Meer informatie kunt u 
vinden in de handreiking: ‘Houtpellets als brandstof: hand-
reikingen voor het borgen van de kwaliteit’ [1].

EISEN AAN DE KWALITEIT VAN PELLETS
Het ENplus schema onderscheidt drie kwaliteitsklassen 
pellets. Deze klassen corresponderen met de klassen uit 
de EN 14961-2 norm en worden aangeduid als ENplus-A1, 
ENplus-A2 en EN-B. In de tabel zijn de belangrijkste kwali-
teitseisen samengevat.

ENplus- A1 ENplus-A2 EN-B

Onder 
meer 
ketels voor 
particulier 
gebruik

Onder 
meer ketels 
die zowel 
chips en 
pellets 
gebruiken

Industriële 
pellets

EIGENSCHAP EENHEID

Diameter Mm 6 of 8

Lengte Mm 3,15 ≤ L ≤ 40 (3)

Vochtgehalte Gew.% (1) ≤ 10

Asgehalte Gew.% (2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,0

Mechanische  
duurzaamheid

Gew.% (1) ≥ 97,5 (4) ≥ 96,5 (4)

Fijne deeltjes 
(< 3,15 mm)

Gew.% (1) < 1

Netto calori-
sche waarde

MJ/kg (1) 16,5≤Q≤19 16,3≤Q≤19 16,0≤Q≤19

Bulkgewicht Kg/m3 ≥600

Stikstof ge-
halte

Gew.% ≤0,3 ≤0,5 ≤1,0

Zwavel gehalte Gew.% ≤ 0,03 ≤ 0,04

Chloor gehalte Gew.% ≤ 0,02 ≤ 0,03

As smeltpunt °C ≥ 1.200 ≥ 1.100

HOE KAN EEN LEVERANCIER DE KWALITEIT 
VAN HOUTPELLETS AANTONEN?
Als professionele leverancier van houtpellets dient u te 
kunnen aantonen dat de houtpellets die u levert van goede 
kwaliteit zijn en voldoen aan de eisen die de betreffende 

ketel stelt. Waarschuw uw klant als deze wellicht een on-
juiste bestelling plaatst. Als pelletleverancier kunt u met de 
keteleigenaar afspraken maken over kwaliteitseisen en de 
monitoring van de houtpelletkwaliteit (al dan niet door een 
onafhankelijk laboratorium). Deze afspraken kunt u vastleg-
gen in leveringsvoorwaarden of een contract. In de praktijk 
blijkt deze benadering echter vaak niet goed werkbaar. Een 
belangrijke reden is dat het van beide partijen de nodige 
expertise vraagt op het gebied van pelletkwaliteit, het beoor-
delen van analyseresultaten etc. Bij veel kleinere keteleige-
naren is deze expertise niet aanwezig. Daarnaast is het niet 
eenvoudig om bij verschillen van inzicht over de pelletkwa-
liteit tot een goede oplossing te komen. Het alternatief is 
om ENplus of DINplus gecertificeerde pellets te leveren. Het 
certificaat geeft de afnemer dan immers een ‘automatische’ 
kwaliteitsgarantie. Levering van gecertificeerde pellets is 
alleen mogelijk wanneer u als producent/leverancier gecerti-
ficeerd bent conform het betreffende certificatieschema (zie 
ook onderstaand kader). In de handreiking ‘Houtpellets als 
brandstof: handreikingen voor het borgen van de kwaliteit’ 
kunt u hierover meer informatie vinden [1].
Certificering kost geld. Daar staat tegenover dat u op een 
eenvoudige manier uw kwaliteit kan garanderen, wat dis-
cussies met afnemers over kwaliteit vermindert. Bovendien 
dringen ketelleveranciers er bij hun klanten steeds meer 
op aan om uitsluitend gecertificeerde pellets te gebruiken, 
waardoor de vraag naar gecertificeerde houtpellets zal stij-
gen. Ten slotte is een indirect voordeel van certificering dat 
het u dwingt om kritisch naar uw bedrijfsprocessen te kijken, 
waardoor in de praktijk kostenvoordelen kunnen ontstaan 
(efficiëntie).  

HET GEBRUIK VAN ENPLUS 
IDENTIFICATIENUMMERS EN LOGO
Iedere gecertificeerde pellet producent en pellet handelaar 
krijgt een unieke code (ID) voor elke kwaliteitsklasse pellets 
die hij produceert. Bij iedere vracht pellets moet de code 
van de pelletproducent en pellet handelaar of handelaars 
worden meegegeven. Dit borgt de traceerbaarheid van de 
pellets. Het ID bestaat uit vijf karakters: de eerste twee ka-
rakters specificeren het land waar de producent of hande-
laar is gevestigd, de laatste drie karakter het nummer van 
het bedrijf in dat land. De nummers 001 tot 299 zijn voor 
producenten, de nummers 301 tot 999 voor handelaren.
De pellet keten kan worden gespecificeerd door de ID’s van 
de producent en de handelaar of handelaren te combine-
ren. Het volgende voorbeeld betreft een vracht pellets die 
door Oostenrijkse producent met nummer 12 zijn geprodu-
ceerd, en door een Duitse handelaar met nummer 344 zijn 
geleverd.

PRAKTISCHE TIPS VOOR HET LEVEREN 
VAN GOEDE KWALITEIT HOUTPELLETS
Voor de productie van goede kwaliteit houtpellets is een 
schoon, droog uitgangsmateriaal nodig. Dat betekent dat 
het gebruikte hout vrij moet zijn van verontreinigingen zoals 
spijkers, zand, bladeren, naalden en schors. De gebruikte 
pelletproductie-apparatuur moet vervolgens geschikt zijn 

voor het type hout en de capaciteit waarmee u beoogt hout-
pellets te gaan produceren. Meer informatie over het proces 
van pelletproductie kunt u vinden in de handreiking Hout-
pellets als brandstof –handreikingen voor het borgen van 
de kwaliteit [1]. In  de gehele toeleveringsketen is zorgvuldig 
transport en opslag van houtpellets van essentieel belang. 
Treft u als professional bij uw klant onvolkomenheden aan, 
adviseer deze dan om aanpassingen door te voeren. Zo laat 
u uw toegevoegde waarde zien en behoud u een tevreden 
klant. Bij het transport en de opslag van pellets moet u spe-
cifiek aandacht te besteden aan de volgende zaken:

1 Zorg dat pellets droog blijven
Van groot belang is dat de pellets tijdens transport en opslag 
droog blijven. Wanneer de pellets in aanraking komen met 
vocht, worden ze broos en vallen ze uit elkaar. Daarnaast 
kunnen problemen ontstaan door microbiële activiteit. 
Bacteriën en schimmels breken hout af en zorgen daarmee 
voor verlies van brandstof. Door de temperatuurontwikke-
ling bij deze afbraakprocessen kan bovendien broei ontstaan 
in het opgeslagen materiaal, in extreme gevallen gevolgd 
door spontane ontbranding van de pellets. Bovenstaande 
betekent dat bij vervoer in containers deze zorgvuldig geslo-
ten of afgedekt moeten zijn. Opslagruimtes moeten volledig 
overdekt zijn en u moet vermijden dat afstromend neerslag-
water de ruimte kan binnentreden (afschot). Bij transport 
per vacuum truck en opslag in silo’s is de kans op vochtige 
pellets minder aanwezig.

2 Zorg dat de containers en de opslag schoon zijn
De vloer van de opslag moet verhard zijn. De vloer moet 
vrij zijn van vervuiling zoals zand en grond. Bij transport 
in containers is van belang dat deze schoon zijn. Wanneer 
voorafgaand aan het pellet transport ander materiaal in de 
container is vervoerd, moet deze eerst worden gereinigd.

3 Voorkom beschadiging van pellets tijdens transport  
en opslag

Door onvoorzichtige handling kunnen pellets beschadigen 
en breken, en neemt het aandeel fijne deeltjes in de partij 
pellets toe. Dit is ongewenst, omdat hierdoor de kwaliteit 
van de brandstof vermindert. Beschadiging van pellets kunt 
u beperken door zorgvuldige handling, dat wil zeggen het 
zorgvuldig laden en lossen van trucks. Bij losse opslag van 
pellets moet sterk samendrukken van de hoop pellets tij-
dens het vullen en legen van de opslag worden voorkomen. 
Dit betekent dat u het berijden van  het opgeslagen materi-
aal met machines moet vermijden. 

4 ‘First in first out’ principe
Zorg ervoor dat de opslag zodanig is vormgegeven dat de 
pellets die het langst liggen opgeslagen als eerste worden 
gebruikt ( ‘first in first out’ principe). Dit is vooral van belang 
bij losse opslag, bij opslag in silo’s zal dit normaal gesproken 
vanzelf plaatsvinden.

5 Zorg voor een gezonde werkomgeving
Door aanwezige houtstofdeeltjes kan in de pellet opslag 
sprake zijn van verhoogde stofconcentraties. 
Blootstelling hieraan kan sterk worden gereduceerd door 
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personen die regelmatig in de opslag komen een masker 
met P3 filter te laten dragen. Hiermee wordt tevens bloot-
stelling aan eventueel aanwezige schimmel- en bacteriespo-
ren sterk terug gedrongen. Zorg bovendien voor voldoende 
ventilatie van de opslagruimte, zodat stofconcentraties laag 
blijven.

MEER INFORMATIE
[1] Houtpellets als brandstof –handreikingen voor het bor-
gen van de kwaliteit
[2] Factsheet ‘Kwaliteit van houtpellets: aandachtspunten 
voor keteleigenaren’

OVER DEZE FACTSHEET
Deze factsheet is geschreven als onderdeel van het werk-
programma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en 
Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. De NBLH-
sector, 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 beschik-
baar stellen van 32 PJ biomassa in 2020. Hiervoor onder-
neemt 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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