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1 HET IDEE 

Er is krimp in de Groningse dorpen met 

vergrijzing en ontgroening. Vooral de kleine 

dorpen ervaren dat de leefbaarheid onder druk 

staat. Met minder mensen moet in de dorpen een 

prettig woon- en leefklimaat worden 

gerealiseerd.  

Onder leefbaarheid wordt de waardering verstaan 

die mensen hebben voor hun sociale en fysieke 

leefomgeving. Daarbij gaat het om aspecten van 

wonen, sociaal netwerk, voorzieningen, werken, 

milieu, mobiliteit en de relatie tussen burgers 

onderling en met de overheid.  

Als de waarderingen positief zijn is dat een goede 

indicatie voor de kwaliteit van leven. Bij kwaliteit van 

leven gaat het om aspecten van: 

 Huisvesting (passende en comfortabele woning) 

 Sociaal netwerk (ergens bijhoren, wederzijdse 

afhankelijkheid, buren en buurt) 

 Gezondheid (lichamelijk en geestelijk welzijn) 

 Werk en inkomen (zinvolle arbeid, economische 

bestaanszekerheid) 

 Veiligheid (fysieke en sociale veiligheid) 

In een leefbaar dorp kan kwaliteit van leven 

gerealiseerd worden. Het is aantrekkelijk om daar te 

wonen en te blijven wonen. 

Als bijdrage aan een leefbaar dorp is het idee 

ontstaan om een decentrale energievoorziening in 

het dorp te realiseren, via een pelletsysteem en in 

elk huis een pelletkachel. 

 

In de vorm van een coöperatie gaan de bewoners 

zelf zorgen voor de grondstoffen, productie en 

distributie van de pellets en de financiering van het 

pelletsysteem. Voorwaarde is dat het dorp al 

beschikt over een bos om de eerste tien jaren te 

overbruggen. Er wordt steeds nieuw bos 

aangeplant. 

Door bos aan te planten verzekert de coöperatie 

zichzelf van grondstoffen. Het hout wordt door 

machines verwerkt tot houtpellets (zie Afbeelding 2). 

De pellets worden gedistribueerd naar de woningen, 

waar de bewoners deze gebruiken om hun woning 

te verwarmen. Dit is een CO2 -neutraal proces. 

Het sociale netwerk van de dorpsbewoners, een 

aspect van leefbaarheid, wordt hechter door dit idee. 

De bewoners ontmoeten elkaar, werken samen en 

zijn van elkaar afhankelijk. Ook in financieel opzicht 

is het idee aantrekkelijk, omdat er werkgelegenheid 

wordt verschaft. Door de stijgende gasprijzen is er 

een korte terugverdientijd. Stoken wordt aanzienlijk 

goedkoper, kortom een rendabele investering. 

Doordat het proces CO2-neutraal is, wordt het 

gezonder om in het dorp te wonen. Daarnaast 

vereist distributie van de pellets lichaamsbeweging. 

De woning verwarmen met de pelletkachel creëert 

een warme sfeer en wekt positieve gevoelens op. 

De risico’s van de pelletkachel zijn heel klein.  

Ons idee is toegepast op Duursaamswoude, een 

(fictief) dorp in de provincie Groningen.  

Afbeelding 2 - Houtpellets 

Afbeelding 1 - CO2-neutraal proces 



4 

 

   Duursaamswoude  4 / 16 

D 

2 DUURSAAMSWOUDE 

Duursaamswoude is een dorp in het westen van 

de provincie Groningen. Het dorp ligt op een 

zandrug die is ontstaan in de laatste ijstijd. 

Duursaamswoude telt 310 inwoners en 150 

woningen. Er was sprake van krimp: een daling van 

het aantal inwoners en verandering van de 

bevolkingssamenstelling. Er waren regelmatig 

vertrekkende en komende gezinnen en geleidelijk 

aan steeg het percentage ouderen in 

Duursaamswoude. Anno 2010 is het 

bevolkingsaantal stabiel.  

Net als in veel dorpen in Groningen worden de 

veranderingen door dorpsbewoners met elkaar 

opgevangen. De winkel wordt gekoesterd, de 

inwoners zijn blij met het voortbestaan van de 

school, het dorpshuis, de verenigingen en de kroeg. 

In Duursaamswoude woont een bepaald type 

mensen, mensen die zichzelf kunnen redden, die 

hun eigen mobiliteit regelen maar die ook de relatie 

met hun buren belangrijk vinden. Deze wederzijdse 

afhankelijkheid geeft de cohesie aan waarmee 

Duursaamswoude zich onderscheidt van de stad. 

Duursaamswoude is geschikt voor het toepassen 

van het idee, omdat het beschikt over een groot bos. 

De gemeente heeft toestemming gegeven om te 

kappen, zolang er eenzelfde of grotere hoeveelheid 

aangeplant wordt. 

 

 

 

Tabel 1 - Dorpsgegevens (aantallen %) 

Inwoners 310 

Mannen  160 

Vrouwen  150 

Kinderen 0-15 11 % 

Jongeren 15-25  10 % 

Volwassenen 25-45  20 % 

Volwassenen 45-65  42 % 

Ouderen 65+ 17 % 

Alleenstaanden                 35% 

Gezin met kinderen 31% 

Paar zonder kinderen 34% 

Allochtoon 3%  

 

Dorpsactiviteiten 

Landbouw, bosbouw en visserij 5% 

Winning en Nijverheid  15% 

Commerciële dienstverlening 55% 

Niet-commerciële dienstverlening                 25% 

 

Woningen 

Boerderijen  (voorhuizen)  >250  m
2 

15 

Grote vrijstaande woningen 150–250  m
2
 30 

Kleine vrijstaande woningen – 150  m
2
 55 

Rijtjeswoningen – 100  m
2
 50 

Huur : koopwoningen 30% : 70% 

Hoeveelheid land  70 ha 

 

Overig 

Uitkering ABW/WWB 3% 

Besteedbaar inkomen per inwoner  €9000 

Aantal inwoners per km
2
 <150 

Afbeelding 3 - Ligging Duursaamswoude in de provincie 

Groningen 

Afbeelding 4 - Bos grenzend aan Duursaamswoude 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_%28provincie%29
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3 HECHTE INWONERS 

Door samen in de energievoorziening te 

investeren, ontstaat er een gezamenlijk belang. 

Elke dorpsbewoner draagt bij om het idee te 

realiseren. Zo ontstaat er partnership en 

coproductie. 

Door deze samenwerking wordt de cohesie vergroot 

en onder andere de dienstenruil bevordert. Dit zien 

we terug in de appartementen waar senioren en 

jongeren samenwonen. Jongeren besteden een 

bepaald deel van hun vrije tijd aan de verzorging 

van de senioren in ruil voor goedkoper wonen. Zij 

doen boodschappen en leveren de pellets aan. 

Hierdoor ondervinden de senioren geen grote 

belasting bij de invoering van het pelletsysteem. 

Mevrouw De Groot (zie Afbeelding 5) is 78 jaar, 

weduwe en woont al 47 jaar in Duursaamswoude. 

Ze woont in een appartementencomplex met 

jongeren en ouderen. Ook mevrouw De Groot wordt 

graag betrokken bij de activiteiten in het dorp, ze 

neemt vaak het voortouw en is actief bij de 

koersbalvereniging en kaartclub. Mevrouw De Groot 

is lichamelijk niet meer in staat om zelf haar pellets 

op te halen. Ze is erg blij dat in het 

appartementencomplex is geregeld, dat de jongeren 

de pellets ophalen. 

Berend, 18 jaar oud, woont samen met drie vrienden 

in het appartementcomplex. Door de week studeert 

hij op het MBO Werktuigbouwkunde, hij neemt elke 

dag de bus naar school. De reden dat hij niet naar 

de stad verhuist is, dat zijn vrienden in 

Duursaamswoude wonen. 

 

Berend houdt van het dorp, de mensen en de 

omgeving. Hij is erg tevreden met de goedkope 

huisvesting. Mevrouw De Groot en andere senioren 

zorgen één keer per week voor het avondeten, in ruil 

voor het ophalen van de pellets. 

Henk en Janneke wonen in Duursaamswoude, zij 

hebben twee kinderen (zie Afbeelding 6). Ze zijn 

actief in het dorpsleven; Henk is lid van de 

dartvereniging en coach van het voetbalteam. 

Janneke heeft een kinderdagverblijf thuis en 

organiseert vaak activiteiten voor de kinderen in het 

dorp. Ze hebben veel vrienden en kennen iedereen 

in het dorp. Henk werkt bij de Peugeot dealer in 

Winsum en gaat elke dag met de auto naar zijn 

werk. 

Henk heeft geholpen met het opzetten van het 

pelletsysteem en is nu voorzitter van de coöperatie. 

Net als alle andere inwoners hebben zij geld en tijd 

geïnvesteerd. Elke dag na het avondeten gaat Henk 

even langs bij de pelletschuur om te kijken hoe het 

gaat en om mensen te ontmoeten. Twee à drie keer 

in de week neemt hij dan een nieuwe voorraad 

pellets mee naar huis. 

Door de invoering van het pelletsysteem gaan de 

bewoners bewuster om met energie. Ze staan 

dichtbij het productieproces en ze betalen er direct 

voor als ze pellets kopen. Ze zijn bewust van de 

hoeveelheid arbeid die verricht moet worden voor de 

energielevering. Ook de kinderen leren spelender-

wijs hoe je samen zorgt voor verwarming.  
Afbeelding 6 - Henk en Janneke en de kinderen 

Afbeelding 5 - Mevrouw De Groot 
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4 DUURZAME ENERGIE 

Houtpellets zijn een duurzame brandstof die 

verbrand kunnen worden in een pelletkachel. 

Deze pellets worden gemaakt van geperst 

zaagsel.  

Door het persen wordt de temperatuur van het 

gebruikte zaagsel relatief heet. De harsen in het 

hout zorgen door de warmte ervoor dat de pellets in 

hun vorm blijven. Er zijn geen extra bindmiddelen of 

lijmen nodig. 

De pellets hebben door het persen een zeer hoge 

dichtheid gekregen. Hierdoor is de verbrandings-

waarde hoger dan bij normaal stookhout en dit geeft 

een hoog verbrandingsrendement. In vergelijking 

met 1 m
3
 aardgas levert ongeveer 1,8 kg pellets 

dezelfde hoeveelheid energie. 

Door de hoge dichtheid van de pellets zijn deze op 

een compacte manier te transporteren en op te 

slaan. Aan de kwaliteit van pellets worden eisen
 

gesteld, de zogenaamde DIN+ kwaliteit (zie bijlage 

1). Dit houdt onder andere in, dat de pellets een 

diameter van 5 à 6 mm hebben en maximaal 30 mm 

lang zijn. 

Het verbranden van de pellets is onderdeel van de 

CO2 kringloop en is CO2 neutraal (zie Afbeelding 7). 

De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding 

is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die opgenomen 

wordt in de natuurlijke cyclus van planten en bomen.  

 

 

 

Er is geen transport nodig van het hout, zoals het 

geval zou zijn als de pellets besteld zouden worden. 

Het bos waaruit het hout gewonnen wordt is vlakbij 

het dorp. Hiermee wordt een nieuw begrip 

geïntroduceerd: woodmiles. Er zijn lage woodmiles, 

de afstand van productie tot verbruik wordt extreem 

klein gehouden. 

In Duursaamswoude staan 150 huizen. Per huis zijn 

er gemiddeld 3928 kg pellets nodig om het huis in 

de koudeperiode warm te houden. Voor het hele 

dorp zijn er 150 x 3928 kg = 589200 kg pellets nodig 

om elke huishouden warm te houden. 

Er wordt ondermeer snoeiafval gebruikt als 

grondstof voor de pellets. Een klein gedeelte hiervan 

komt van de huishoudens, het grootste deel komt uit 

het bos. Duursaamswoude heeft een bos dat voor 

dit doeleinde gebruikt wordt. Hier wordt gekapt, 

gesnoeid en geplant. In de opslagschuur wordt het 

hout verzameld en minimaal een halfjaar gedroogd 

totdat het droog genoeg is om te verwerken in de 

hakselaar. 

Nadat het hout verwerkt is tot houtsnippers is het 

gereed voor de pelletpers. De pelletpers is elektrisch 

aangedreven en heeft een capaciteit tot 600 kg 

pellets per uur. Om het proces duurzaam te laten 

verlopen, wordt er gebruik gemaakt van 

zonnepanelen, die geïnstalleerd zijn op het dak van 

de werkplaats.   

  

Afbeelding 7 - CO2 kringloop Duursaamswoude 

Afbeelding 8 - Zonnepanelen 
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5 WARME WONINGEN 

In Duursaamswoude staan vooral kleine 

vrijstaande woningen en rijtjeshuizen. Bij het 

invoeren van het pelletsysteem zijn de woningen 

aangepast. 

Om de pelletkachel te integreren in de woningen 

moet er een aantal aanpassingen komen, vooral 

voor de afvoer van het rookgas (zie Afbeelding 10). 

De afvoer van het rookgas gaat: 

 Via een bestaande schouw of schoorsteen. 

 Via een smal rookkanaal die tot het plafond van 

de kamer loopt, waarna deze door de 

buitenmuur naar buiten wordt geleid. 

 Via een verbinding naar buiten waarna een 

dubbelwandige schoorsteen tot boven de 

dakrand uitsteekt. 

 
Daarnaast moet er een aanpassing gedaan worden 

voor de luchttoevoer. In een kamer waar een 

pelletkachel gestookt wordt, moet altijd geventileerd 

worden. Een andere optie is om naast de 

rookgasafvoer een leiding aan te leggen naar de 

buitengevel waar de lucht aangezogen kan worden. 

Deze leiding zou een diameter van 40 tot 50 mm 

moeten hebben. 

Bij toepassing van heteluchtverwarming worden er 

luchtkanalen vanaf de kachel door de woning naar 

de andere ruimtes aangelegd. Bij verwarming door 

middel van radiatoren wordt de CV-installatie 

vervangen door de nieuwe pelletkachel. De 

radiatoren kunnen op de nieuwe kachel worden 

aangesloten. 

 

Afhankelijk van het type huis moeten er eventueel 

een aantal leidingen aangelegd worden. Dit kost in 

verhouding minder dan wanneer er gekozen wordt 

voor luchtverwarming. 

Als de bewoners voor vloerverwarming kiezen, zijn 

de aanpassingen het grootst. De oude vloer zou 

verwijderd moeten worden, vervolgens moeten er 

sleuven in de oude dekvloer gefreesd worden zodat 

hierin de leidingen van de vloerverwarming kunnen 

komen te liggen. Hierna kunnen de sleuven weer 

opgevuld worden en een nieuwe vloerbedekking kan 

aangebracht worden. Als laatste moeten de 

leidingen op de kachel worden aangesloten. 

Er vindt warmteverlies plaats door geleiding, 

stroming en straling van ramen, deuren, vloeren, 

gevels, kieren en het dak. Warmte kan langer 

tegenhouden worden door het toepassen van 

isolatie (zie Afbeelding 12). 

Wanneer het warmteverlies door een constructie 

berekend wordt (bijvoorbeeld bij het aanleggen van 

een verwarming) dan moet er gerekend worden met 

de warmteweerstand, lucht op lucht (Rl). 

Rl is samengesteld uit de warmteweerstand van de 

spouw (indien aanwezig) en de beide overgangs-

weerstanden. Daarna wordt de U-waarde berekend. 

Als laatste het warmteverlies (Q) per woning voor de 

verschillende constructiedelen. 

Het warmteverlies door openingen is te berekenen 

met de hoeveelheid lucht die door een bepaalde 

opening naar buiten stroomt. 

Afbeelding 9 - Woningen in Duursaamswoude 

Afbeelding 10 - Mogelijke aanpassingen bij integratie 

pelletkachel 
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De soortelijke warmte van lucht is 1000 J/kg K en 

heeft een dichtheid van 1,293 kg/m
3
. Dit komt 

overeen met 1293 J/m³ of 1,293 J/dm
3
.  

De hoeveelheid lucht die door natuurlijke ventilatie 

een ruimte verlaat, is 0,425 dm
3
/m² s. Dus het 

warmteverlies via de openingen is 0,55W/m² x ∆T. 

(0,425 x 1,293 = 0,55) 

Het warmteverlies is voor één type woning berekend 

aan de hand van de eigenschappen die vermeld 

staan in bijlage 5. Deze woning heeft geen kelder en 

een afmeting van 8,5 bij 9,0 m. De hoogte van vloer 

tot vloer is 3,5 m. Het dak heeft een hellingshoek 

van 30°.  

Deze berekening staat in de bijlage:  bijlage 6, tabel 

10. In Tabel 2 staat de uitkomst daarvan. 

Tabel 2 - Warmteverlies 

 

Met de gegevens van het warmteverlies kan de 

benodigde warmte van de pelletkachel om de kamer 

op een constante temperatuur te houden (20˚C) 

worden berekend. 

De inhoud van de gemiddelde (vrijstaande) woning 

in Duursaamswoude heeft een inhoud van 590 m
3
.  

 

 

 

Door de soortelijke warmte van lucht is het niet zo, 

dat het warmteverlies van de woning gelijk is aan de 

energie die nodig is om het huis te verwarmen. 

Lucht heeft een bepaalde soortelijke warmte en een 

dichtheid. Dit houdt in dat de lucht een bepaalde 

hoeveelheid energie moet opnemen of afgeven om 

de temperatuur met 1˚C te laten dalen of stijgen per 

kilogram lucht. Om te bepalen hoeveel kg lucht er in 

een 1 m
3
 zit, wordt gekeken naar de dichtheid van 

lucht. 

Zoals eerder vermeld heeft lucht een 

warmtecapaciteit van 1293 J/m³•K. Dus voor een 

temperatuurdaling van 1˚C moet de lucht in het huis 

1293 J per m³ afgeven aan buiten. De woning heeft 

een inhoud van ongeveer 590 m³. Dus de warmte 

die lucht moet afgeven is (590x1293=) 762870 J. 

Gronings aardgas heeft een verbrandingswaarde 

van 31,65 MJ/m³ (onderwaarde). Dit komt overeen 

met 8,8 kWh energie. Bij een gemiddeld 

omzettingsrendement van een CV-installatie blijft 

hiervan 7 kWh over. De bovenwaarde (de 

onderwaarde plus de warmte die vrijkomt door 

condensatie van rookgassen) voor standaard 

Nederlands aardgas is 35,17 MJ/m3 wat neerkomt 

op 9,8 kWh energie. 

Pellets leveren bij verbranding gemiddeld een 

energetische waarde van 18 MJ/kg. 

De benodigde hoeveelheid pellets en gasverbruik is 

berekend in bijlage 7. De resultaten staan vermeld in 

Tabel 3. 

Woningsoort Q (W of J/s) 

Vrijstaande woning 11576,4 

Afbeelding 12 - Warmte lekken 

Afbeelding 11 - Opbouw pelletkachel 
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Tabel 3 - Benodigde pellets en gasverbruik 

 

Bij de meeste pelletkachels is de behuizing van de 

rookgasafvoer gemaakt van gietijzer. Er wordt altijd 

een afstandsbediening meegeleverd, zodat de 

kachel gemakkelijk in te stellen is. Elke kachel 

beschikt over een chronothermostaat. Pelletkachels 

zijn zo ontworpen dat ze proberen altijd op maximaal 

rendement te werken. Dit rendement ligt tussen de 

82 en 94%. 

Een computer in de kachel stuurt de toevoer van 

pellets en lucht aan. Ook regelt de computer de 

warmteafgifte en stemt alle acties op elkaar af. 

Doordat het proces automatisch gestuurd wordt, 

blijft de verbrandingsruimte gesloten tijdens het 

branden. Dit zorgt voor een effectieve verbranding. 

Het reservoir kan tot 45 kg met pellets worden 

gevuld. Hierop kan de kachel tussen de 2 tot 5 

dagen branden. Dit is afhankelijk van de 

temperatuur. 

Voor het functioneren van de kachel is stroom nodig. 

Voor het opstarten gebruikt de ontstekings-

gloeispiraal enkele minuten 300 watt. Daarna tijdens 

het branden verbruiken de ventilator en de vijzel, 

waarmee de pellets in de verbrandingsruimte 

worden gebracht, slechts 30 watt. Omgerekend zou 

dit neerkomen op slechts enkele euro’s per jaar. 

Een pelletkachel is als volgt opgebouwd (zie 

Afbeelding 14): 

 

1. Pellettank 

2. Beschermingsrooster  

3. Pellettransportschroef  

4. Warme lucht ventilator  

5. Automatische gloeikaars  

6. Elektronische besturing met microprocessor  

7. Rookgasventilator temperatuurvoeler 

8. Regelbare voetjes  

9. Digitale display  

10. Uitneembare aslade  

11. Primaire lucht  

12. Secundaire lucht  

13. Duurzame gietijzeren binnenbekleding 

14. Gietijzeren deur met keramisch glas (bestand tot 

800°C) 

15. Glas reinigingslucht 

16. Warmtewisselaar in roestvast staal 

17. Schraper warmtewisselaar 

18. Gietijzeren bovenblad 

Een CV-pelletkachel werkt op dezelfde manier als 

een standaard pelletkachel. Het verschil tussen 

beide is, dat de CV-pelletkachel een ingebouwde 

waterwarmtewisselaar heeft. Daarnaast is de kachel 

standaard uitgerust met een intern expansievat en 

een circulatiepomp. De warmte die vrij komt door de 

verbranding, komt langs de warmtewisselaar 

waardoor het water verwarmd wordt. Deze warmte 

wordt door de radiatoren weer afgegeven aan de 

lucht in de ruimtes die verwarmd worden (zie 

Afbeelding 13). In de kamer waar de kachel staat, 

zal ook de restwarmte van de kachel worden 

gebruikt om deze kamer te verwarmen. 

Woningsoort Pellets (kg) Gas (m
3
) 

Vrijstaande woning 3928 3751,2 

Afbeelding 14 - Opbouw pelletkachel 

Afbeelding 13 - CV-pelletkachel 
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Voor de verdere berekeningen wordt er uitgegaan 

van de volgende CV-pelletkachel (zie Tabel 4 en 

Afbeelding 15). 

Tabel 4 - Gegevens pelletkachel 

 

Het onderhoud voor deze kachel bestaat uit de 

volgende taken: 

 Eén keer per dag dient de aslade geleegd te 

worden.  

 Dagelijkse schoonmaak van de kachel bestaat 

uit het schoonpoetsen van de ruit en eventueel 

stofzuigen. Een aantal keren per seizoen moet 

de warmtewisselaar en de brandhaard van de 

pelletkachel worden uitgeveegd. 

 Na elk stookseizoen, zo’n 1500 tot 2000 kg 

pellets, is het noodzakelijk om een grote 

reinigingsbeurt uit te voeren. Dit gaat eventueel 

samen met een technische controle door een 

installateur (vergelijkbaar met een standaard 

CV). 

 

Het plaatsen van de kachel en de aanpassingen aan 

de woning kost gemiddeld € 500,-. Hiervoor is een 

contract afgesloten met een installatiebureau. 

Tabel 5 - Vergelijking in kosten per keuze  

 

Van het gasverbruik wordt niet alles besteed aan de 

verwarming, er moet tenslotte ook gekookt worden 

en warm tapwater met gas worden verwarmd.  De 

combiketel of boiler blijft behouden in de woning, 

wanneer deze aan vervanging toe is kan er een 

zonneboiler aangeschaft worden.  

Tabel 6 - Verdeling Gasverbruik huishouden 

 

Uit Tabel 6 blijkt dat, ook na aanschaf van de 

pelletkachel, 21 % van het oorspronkelijke 

gasverbruik blijft bestaan voor het koken en 

warmwatervoorziening. Dat is jaarlijks € 61,89 + € 

371,37 = € 433,26.  

De totale jaarlijkse kosten voor energie, exclusief 

elektriciteit, komen uit op € 433,26 + € 499,20 =  

€ 922,46.  

De besparing per woning komt uit op € 2063,16 -  

€ 922,46 = € 1140,70.   

De investering van € 3899,- + € 500,- = € 4399,- is 

terugverdiend in 4 jaar, waarbij geen rekening is 

gehouden met de stijgende gasprijzen. 

Clam Niagra Mini CV 

Afmetingen 630x1270x580 mm 

Gewicht  210 kg 

Inhoud tank  45 kg 

Vermogen  24 kW 

Rendement 90% 

Min. pellets/h 1,6 kg/h 

Max. pellets/h 4,8 kg/h 

Prijs € 3899,- 

Manier Hoeveelheid  
Kosten per 
eenheid 

Totale 
kosten 

Gas 3751,2 m³ € 0,55 € 2063,16 

Pellets 3928 kg € 0,13 € 499.20 

Verdeling Gasverbruik  % € 

Koken 3  61.89 

Warmwater 18  371,37 

Verwarming 79  1629,90 
Afbeelding 15 - Clam Niagra 

Afbeelding 16 - Stijgende gasprijs 
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Ophaaldepot

Opslag Thuis

Pelletkachel

Onderhoud

6 IN BEWEGING 

In dit hoofdstuk wordt het gebruiksscenario voor 

de inwoners doorlopen. Aan de hand van een 

analyse worden alle fasen bij het gebruik langs 

gelopen. 

Zie hieronder het overzicht met de bijbehorende 

verantwoording. 

1. Ophalen pellets 

Bij het ophalen wordt door een medewerker 

genoteerd hoeveel pellets er afgenomen worden. 

Betaling gebeurt op rekening. Maandelijks wordt 

door middel van automatische incasso het bedrag 

afgeschreven.  

2. Vervoer 

De inwoners halen de pellets zelf op met de 

kruiwagen. De medewerker helpt met het inladen 

van de pellets. De pellets zitten in herbruikbare 

netten en worden per 20 kg verpakt zodat ze 

makkelijk te vervoeren zijn. 

3. Opslag thuis 

De pellets moet thuis op een droge plaats worden 

opgeslagen.  

 

 

 

 

 

4. Bijvullen kachel 

Het reservoir van de pelletkachel wordt bijgevuld, 

deze kan tot 45 kg opslaan. Dit zijn bijna twee 

netten. 

5. Gebruik kachel 

De kachel kan op afstand bediend worden en kan op 

de gewenste temperatuur worden ingesteld. 

6. Onderhoud kachel 

Dagelijks moet de aslade geleegd worden en de ruit 

moet worden schoongemaakt. Een aantal keren per 

seizoen moet de warmtewisselaar en de brandhaard 

van de pelletkachel worden uitgeveegd. 

 

7. Recycling 

 

De inwoners leveren hun snoeihout in. De gebruikte 

netten leveren zij voor hergebruik in.  
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7 ORGANISATIE 

De productie van de pellets vereist een goede 

organisatie.  

Het productieproces omvat de volgende 

werkzaamheden; 

 Het bos wordt onderhouden; snoeien, kappen 

en bijplanten.  

 Snoeihout van de huishoudens wordt gesorteerd  

 Het hout wordt opgeslagen in de droogschuur.  

 Wanneer het hout droog wordt het verwerkt tot 

snippers door middel van een hakselaar (zie 

Afbeelding 17).  

 Deze snippers gaan in de pelletpers en komen 

eruit als pellets (zie Afbeelding 18). 

 De pellets worden in netten van 25 kg 

opgeslagen voor distributie. 

 Het administratief bijhouden van afname, 

bestellingen en werkuren. 

Voor de veiligheid van de productiemedewerkers 

zijn er regels voor de werkplaats opgesteld. Zo zijn 

er altijd minimaal twee mensen aanwezig, omdat er 

met machines wordt gewerkt. Voor het kappen van 

bomen moet een diploma behaald worden. 

Elk jaar wordt er elk jaar een hectare bos 

aangeplant. De benodigde grond wordt beschikbaar 

gesteld door de omliggende boeren. Zij ontvangen 

hier subsidie natuurbeheer voor.  

De coöperatie is gecertificeerd voor het FSC-

keurmerk. De tien FSC principes zijn helemaal van 

toepassing op de bosplantages van het dorp. 

 

Om voor voldoende grondstoffen te zorgen is er een 

snelgroeiende boomsoort nodig, de populier is na 20 

jaar kaprijp. In Nederland geldt een S-Waarde II, wat 

een bovengrens van 40 meter betekent.  

Uit Afbeelding 19 blijkt dat de boom na 20 jaar een 

gemiddelde hoogte van 28 meter heeft bereikt en 

een gemiddelde diameter van 36,4 cm heeft. Dit 

levert 3600 kg hout per boom op (zie bijlage 8).  

Per hectare bos staan er gemiddeld 278 bomen, dit 

is ruim voldoende voor de productie van pellets voor 

het dorp in een jaar. De totale opbrengst van het bos 

is 278 bomen x 3.600 kg = 1.000.800 kg hout.  

Om het benodigde aantal kg hout te behalen voor 

alle pellets zijn 589200 kg / 3600 kg = 164 bomen 

nodig.  

Het planten van een hectare bos kost € 7.500,-. Dit 

wordt jaarlijks geïnvesteerd. De resterende bomen,  

278 - 164 = 112, worden verwerkt tot pellets voor de 

verkoop. Deze worden verkocht voor € 0.15/kg, dit 

levert jaarlijks € 54.000,- op. Met deze marge kan 

geschoven worden en is afhankelijk van vraag en 

aanbod.   

Om de haalbaarheid van de pelletproductie aan te 

tonen is de volgende berekening gedaan: 

8 uur (werkdag) x 600 kg (productie pelletpers/uur) = 

4.800 kg pellets. De hoeveelheid grondstoffen is 

1.000.800 kg, daaruit volgt de berekening: 

1.000.800 kg  / 4.800 kg = 209 dagen productie.De 

Afbeelding 17 - Hakselaar 

Afbeelding 18 - Pelletpers 
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werkzaamheden in dit productieproces (uren/week) 

worden vermeld in Tabel 7. 

Tabel 7 - Urenverantwoording 

 

Uitgaande van 40 uur durende werkweek komt dit 

neer op 3 FTE. Dit houdt in dat er door twee mensen 

een voltijd functie ingevuld wordt. Daarnaast zijn er 

drie deeltijd functies. Eén hiervan is een 

administratieve functie van 0.25 FTE. 

De deeltijd-medewerkers werken in een 

wisselrooster en zorgen voor opvulling tijdens ziekte 

of vakantie. Deze medewerkers zijn in dienst bij de 

coöperatie. Hierdoor is het aantal werklozen in 

Duursaamswoude gehalveerd van tien naar vijf. 

 

 

 

 

 

 

Voor het complete financiële overzicht van de 

investeringen en exploitatie, wordt verwezen naar 

bijlage 9.  

De coöperatie is opgezet met een financiering van  

€ 74.244,10 waarbij de bewoners per huishouden  

€ 200,- hebben geïnvesteerd, wat een totaal maakt 

van € 30.000,-. Daarnaast is er € 20.000,- geleend 

bij de ASN bank, zij bevorderen duurzame 

initiatieven. De provincie Groningen heeft € 25.000,- 

subsidie beschikbaar gesteld. 

Aan apparatuur, waaronder de hakselaar, trekker, 

pelletpers en zonnepanelen, is € 46.460,- besteed. 

Er wordt vanaf het eerste jaar winst gemaakt, 

hiermee kunnen de investeerders gedeeltelijk 

worden terugbetaald met rente en een gedeelte 

apart gezet voor latere investeringen. Bijvoorbeeld 

voor een nieuwe pelletpers. Het resterende deel van 

de winst wordt in samenspraak met de inwoners 

geïnvesteerd in het dorp.  

 

 

  

Werkzaamheden per week Uren 

Bosonderhoud; snoeien en kappen 20 

Bomen bijplanten 5 

Hout sorteren en opslaan in droogschuur 10 

Hout verwerken tot snippers 30 

Snippers persen tot pellets 30 

Pellets verpakken en opslaan 15 

Administratie bijhouden  10  

Totaal 120 

Afbeelding 19 - Groeicurve Populier 
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8 20 JAAR LATER… 

Het zelfvoorzienende dorp is een succes 

geworden. Met het invoeren van de 

pelletverwarming is het dorp sociaal duurzaam 

en leefbaarder geworden.  

Verwarmen op houtpellets is schoon, comfortabel, 

goedkoop, sfeervol en niet te vergeten duurzaam.  

Doordat de inwoners zichzelf voorzien van pellets, 

dus energie, gaat men bewuster om met energie. De 

kachel wordt niet onnodig aangelaten, deuren en 

ramen blijven gesloten in verwarmde ruimtes, 

isolatie van de huizen wordt goed geregeld, etc. 

De kinderen maken van dichtbij mee hoe het 

productieproces in elkaar steekt en hoeveel moeite 

het kost om energie op te wekken. Onnodig 

energieverbruik wordt tegengegaan. Er wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energie en 

men gaat zuinig om met de fossiele brandstoffen (in 

geval duurzame energie niet volstaat). Kortom, het  

driestappenplan Trias Energetica wordt volop 

toegepast.  

Daarnaast wordt het transport vanuit het bos tot de 

plaats waar het wordt gebruikt, beperkt tot het 

minimum, door het bos en de werkplaats aan de 

rand van het dorp te plaatsen. Hierdoor worden de 

woodmiles verkleind (zie Afbeelding 21). De CO2 

productie wordt tijdens het transport beperkt tot een 

minimum, wat een positief effect heeft op zowel het 

milieu als de financiën.  

 

 

De werkplaats waar de productie van de pellets 

plaatsvindt en het ophaaldepot voor de inwoners is 

een ontmoetingsplaats voor het hele dorp. De 

inwoners hebben samen een duurzaam project 

opgezet; ze zijn samen aan het werk, hebben 

samen geïnvesteerd en helpen elkaar (eventueel 

door dienstenruil) met als resultaat een hecht en 

vitaal dorp.  

Duursaamswoude is een sociaal duurzaam dorp 

geworden, mensen blijven er wonen en het dorp is 

gegroeid. Er zijn verschillende voorzieningen 

bijgekomen, wat het dorp aantrekkelijk maakt om er 

te gaan wonen. De bosrijke omgeving is een plek 

geworden waar de kinderen kunnen spelen. Er zijn 

inmiddels wandelroutes uitgezet.   

De coöperatie heeft elk jaar een stijging van de 

winst. De oorspronkelijke investeerders zijn volledig 

terugbetaald. Een gedeelte van de winst is in het 

dorp geïnvesteerd. Hiervoor is er een speelplaats 

voor de kinderen gerealiseerd.    

De coöperatie heeft in samenwerking met de 

gemeente mensen met een beperking in dienst 

genomen als sociale werkvoorziening.  

Duursaamswoude staat goed op de kaart. Er 

gaat niets boven Duursaamswoude.  

 

  

Afbeelding 21 - Woodmiles 

Afbeelding 20 - Succesvol dorp 
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NAWOORD 

Deze uitgave is geprint op ongebleekt papier. 

Mede mogelijk gemaakt door het Energie 

Kenniscentrum en het Kenniscentrum 

Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte. 

Wij willen graag een aantal personen bedanken: 

Ramon Alberts van het Energie Kenniscentrum voor 

het inbrengen van het idee. Steven de Boer, Jannie 

Rozema en Ron de Vrieze voor de begeleiding 

tijdens het project. 

Deze uitgave is ook online te bekijken op 

www.duurzamedorpen.nl. 
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BIJLAGE 1 - DIN+ Normen 

DIN+ KWALITEIT 

 De densiteit van de massa van de korrel moet zo dicht mogelijk bij de 1200 kg/m³ zijn, wat ongeveer 650kg/m³ korrel in bulk geeft.  

 De korrels hebben een diameter van 5 à 6 mm en een maximale lengte van 30mm 

 Maximale watergehalte: 10 %  

 Maximale stofgehalte: 10 % 

 Maximaal schorsgehalte: 15 % 

 

 



BIJLAGE 2 - Algemene gegevens voor de berekeningen 

In tabel 1 wordt de warmtegeleidingcoëfficiënt van een paar materialen waarvan een gemiddelde huis bestaat. Tabel 2 is de warmte overgangsweerstanden van een paar 

situaties. In tabel 3 zijn de U-waarde van een paar glassoorten gegeven volgens ekbouwadvies.nl. Aan de hand van deze tabellen is de U-waarde van de verschillende 

materialen berekend. 

 

Tabel 1:  Warmte geleidingscoëfficiënt uit Bouwfysisch (Tabellarium, TU Delft) 

Materiaal λ [W/mK] 

Baksteen rood 0,600 

Isolatie Rockwool  0,035 

Kalkzandsteen 0,900 

Dak pannen 1,346 

Dakbedekking 0,170 

Hardhout 0,170 

Ribbe cassette vloeren Rc = 2,48 

Beton 2,000 

 

Tabel 2: Overgangsweerstanden conform NEN 1068   

 rsi [m
2
•K/W] rse [m

2
•K/W] 

Vloeren bij naar boven gerichte warmtestroom 0,10 0,10 

Vloeren boven buitenlucht 0,17 0,04 

Vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte 0,17 0,17 

Uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met een horizontaal ≤ 75˚ 0,10 0,04 

Overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht of sterk geventileerde ruimte 0,13 0,04 

Overige scheidingsconstructies 0,13 0,13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze waarden zijn inclusief de rsi-waarde en de rse-waarde van de buitenlucht respectievelijk binnenlucht. 

Tabel 3:  Warmte doorgangscoëfficiënt volgens ekbouwadvies.nl 

Soort U [W/m
2
•K] 

Enkel glas 5,7 

Dubbel glas (4-12-4) 3,0 

HR glas 2,0 

HR + glas 1,6 

HR ++ glas 1,2 

Hout kozijn 2,4 



BIJLAGE 3 - Belangrijke formules voor de berekeningen 

Voor de berekeningen van de warmteweerstand is de volgende formule; 

Rm = 

 

waarbij; 

Rm = Warmteweerstand van het materiaal in m
2
•K/W 

d = dikte van het materiaal 

λ = Warmte geleidingscoëfficiënt van het materiaal in W/m K (zie tabel 1) 

 

Rc = Rm1 + Rm2 + Rm3 + … 

waarbij; 

Rc = warmteweerstand van de constructie in m
2
•K/W 

Rm = Warmteweerstand van het materiaal in m
2
•K/W 

 

Om de warmteweerstand lucht op lucht te berekenen heb je de formule; 

 

Rl = rsi + Rc + rse 

waarbij; 

Rl = warmteweerstand lucht op lucht in m
2
•K/W 

rsi = Warmte doorgangscoëfficiënt van binnenlucht in m
2
•K/W (zie tabel 2) 

Rc = warmteweerstand van de constructie in m
2
•K/W 

rse = Warmte doorgangscoëfficiënt van buitenlucht m
2
•K/W (zie tabel 2) 

   

 



Om de warmte doorgangscoëfficiënt te berekenen heb je de formule; 

 

U = 

 

waarbij; 

U = Warmte doorgangscoëfficiënt van de constructie in W/m
2
•K 

Rl = warmteweerstand lucht op lucht in m
2
•K/W 

 



BIJLAGE 4 - Uitgangspunt voor de woning 

Er is één type woning uit het dorp genomen die een gemiddeld energieverbruik heeft. De keuze viel op de kleine vrijstaande woning. Deze komt het meeste voor in het dorp en 

komt het dichtst in de buurt van de gemiddelde oppervlakte per woning in het dorp. 

Om het warmteverlies van de woning te kunnen berekenen, moet eerst bepaald worden wat de afmetingen van de woning, ramen, deuren en het dak zijn. Hiervoor zijn 

gemiddelden genomen. De uitgangspunten zijn alleen maar een indicatie van wat het warmteverlies is. Voor de opbouw van de woning is uitgegaan van een constructie die 

overeenkomt met huizen uit de jaren ‘70.  

In de verwarming wordt voorzien door de pelletkachel. Voor het warme tap- en douchewater kan de nog aanwezige CV-ketel gebruikt worden. Er is niet voor gekozen om het 

warme tapwater uit de pelletkachel te laten komen, de kachel zou dan altijd moeten branden om het water op temperatuur te houden, dat geeft een grote stijging in het verbruik 

van pellets buiten het stookseizoen. 

De gegevens van de woning zijn als volgt: 

 Vloer oppervlakte van 8500 mm bij 9000 mm 

 Ramen bevatten dubbel glas met houten kozijnen van 67 mm breed 

 Hellend dak van 30˚ 

 Buitenmuur;  

- 100 mm baksteen 

- 50 mm spouw 

- 50 mm isolatie 

- 100 mm kalkzandsteen 

 Vloer;  PS – isolatievloer met een dekvloer van 40 mm. 

 Dak;    

- Houten gordingen met daartussen isolatie van 80 mm 

- plaatmateriaal met daarop tengels en panlatten.  

- dakpannen 

 Deuren van 2315 mm bij 930 mm bij 40 mm  

- Voordeur met een rand van 100 mm en een  

 glas opening van 400 mm bij 300 mm  

 Achterdeur massief hard hout rand met glas opening  

- Berging deur van massief hardhout 

 Verdiepingshoogte van vloer tot vloer 3500 mm met een hoogte van zoldervloer tot nok 2600 mm. 

 Opening onder de deur 28 mm hoog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Plattegrond Begaande grond   Figuur 2: Plattegrond Eerste Verdieping grond 

 

Tabel 4: Type raam met afmetingen en aantallen. 

 

 

Type aantal Afmeting ( mm) 

1 1 2000 bij 1500 

2 3 2000 bij 2000 

3 7 2000 bij 1000 

4 1 500 bij 1000 

5 2 500 bij 2000 



BIJLAGE 5 - Berekeningen 

Opbouwberekeningen 

Gevelconstructie met 50 mm isolatie 

100 mm baksteen met een Rm-waarde van 0,1/0,6= 0,17 m
2
•K/W 

50 mm lucht met een Rm-waarde van 0,16 m
2
•K/W  

50 mm Rockwool isolatie 433 Mono met een Rm-waarde van 0,05/0,035= 1,43 m
2
•K/W 

100 mm kalkzandsteen met een Rm-waarde van 0,1/0,9= 0,11 m
2
•K/W 

Rc= 0,17 + 0,16 + 1,43 + 0,11 = 1,87 m
2
•K/W 

Rl= 0,13 + 1,87 + 0,04 = 2,04 m
2
•K/W 

U= 1/2,04= 0,49 W/m
2
•K 

 

Dak met 80 mm isolatie 

12 mm dakpannen met een Rm-waarde van 0,012/1,346= 0,01 m
2
•K/W 

10 mm plaatmateriaal met een Rm-waarde van 0,010/0,10= 0.1 m
2
•K/W 

80 mm dakisolatie Rockwool met een Rm-waarde van 0,08/0,035= 2,29 m
2
•K/W 

Rc=0,01 + 0,10 + 2,29 = 2,31 m
2
•K/W 

Rl= 0,10 + 2,31 + 0,04 = 2,45 m
2
•K/W 

U= 1/2,45 = 0,41 W/m
2
•K 

 

Deuren (massief) 

40 mm hardhout met een Rm-waarde van 0,04/0,17= 0,24 m
2
•K/W 

Rc= 0,24 m
2
•K/W 

Rl= 0,13 + 0,24 + 0,04 = 0,41 m
2
•K/W 

U= 1/0,41= 2,44 W/m
2
•K 



PS - isolatievloer  

40 mm dekvloer van beton met een Rm-waarde van 0,04/2,00= 0,02 m
2
•K/W 

245 mm PS - isolatievloer met een Rm-waarde van 2,48 m
2
•K/W 

Rc= 0,02 + 2,48 =2,5 m
2
•K/W 

Rl= 0,17 + 2,5 + 0,17 = 2,84 m
2
•K/W 

U= 1/2,84= 0,35 W/m
2
•K 

 

Samenvatting 

Tabel 5: Warmtedoorgangscoëfficiënt (U)  Waarden in  W/m
2
•K  

Woning soort Gevel Dak Glas Hout kozijn Deur  Vloer 

Kleine vrijstaande woning 0,49 0,41 2,8 2,4 2,44  0,35 

 

Oppervlakte berekeningen 

Oppervlakte ramen 

Tabel 6: oppervlaktes ramen 

 Opp. raam   Opp. Kozijn   Opp. glas   

Type 1 2,0 x 1,5 x 1 = 3,0 2,0 x 0,067 x2 + 1,366 x 0,067 x2 x1 = 0,45 3,0 – 0,45 = 2,55 

Type 2 2,0 x 2,0 x 3 = 12,0 2,0 x 0,067 x2 + 1,866 x 0,067 x2 x3 = 1,56 12,0- 1,56 = 10,44 

Type 3 2,0 x 1,0 x 7 = 14,0 2,0 x 0,067 x2 + 0,866 x 0,067 x2 x7 = 2,66 14,0– 2,66 = 11,34 

Type 4 0,5 x 1,0 x 1 = 0,5 0,5 x 0,067 x2 + 0,866 x 0,067 x2 x1 = 0,18 0,5 – 0,18 = 0,32 

Type 5 0,5 x 2,0 x 2 = 2,0 0,5 x 0,067 x2 + 1,866 x 0,067 x2 x2 = 0,64 2,0 – 0,64 = 1,36 

    Totaal = 5,49 m
2
 Totaal = 26,01 m

2
 

 

 



Oppervlakte deuren 

 

 

 

 

 

 

 

Oppervlaktes van de kozijnen worden; 

Voordeur en bergingdeur 2,343 x 0,067 x 2 + 0,93 x 0,067 = 0,38 x 2 = 0,76 m
2
 

Achterdeur   2,343 x 0,067 x 2 + 1,86 x 0,067 = 0,44 m
2
  

 

Oppervlakte van de openingen onder de deuren worden; 

Voordeur en bergingdeur 0,93 x 0,028 = 0,026 x 2 = 0,052 m
2
 

Achterdeur   1,86 x 0,028 = 0,052 m
2
 

 

Tabel 7: oppervlakte deuren 

 Opp. hout  Opp. glas 

Voordeur 2,315 x 0,93 = 2,15 – 0,12 = 2,03  m
2
 0,4 x 0,3 = 0,12  m

2
 

Achterdeur 2,315 x 0,1 x 2 + 1,86 x 0,1 x 2= 0,84  m
2
 4,3 – 0,84= 3,47  m

2
 

Berging deur 2,315 x 0,93 = 2,15  m
2
 n.v.t. 

Totaal =5,02  m
2
 =3,59  m

2
 



Oppervlakte gevel 

Gevels van de begaande grond   

Oppervlakte gevels – (het oppervlakte van de ramen) – het oppervlakte van de deuren en kozijnen. 

8,5 x 3,5 x 2 + 9,0 x 3,5 x2  – ( 3+12+2+0.5) – 2,15 x 4 – 1,304 = 95,1 m
2
 

Gevels van de verdiepingsvloer 

Oppervlakte gevels – (het oppervlakte van de ramen)  

8,5 x 3,5 x 2 + 9,0 x 3,5 x2 – (2+12) = 108,5  m
2
 

Gevels van de zolder     

2,6 x 9,0 x 0,5 x2 = 23,4 m
2
 

Totaal gevel oppervlakte = 95,1 + 108,5 + 23,4 = 227,0 m
2
 

 

Oppervlakte vloer 

Oppervlakte van de vloer is 8,5 x 9,0 = 76,5 m
2
 

 

Oppervlakte dak 

Oppervlakte van het dak is (cos(30˚) • 4,5) x 8,5 x 2 = 66,3 m
2
 

Samenvatting 

Tabel 8: Totale oppervlaktes (Waarden in m
2
)     

Woning soort Gevel Dak Glas Hout kozijn Deur  Vloer Opening onder deur 

Kleine vrijstaande woning 227,0 66,3 29,6 6,69 5,02 76,5 0,104 

 



BIJLAGE 6 - Warmteverlies berekening 

De temperatuur schommelt het hele jaar door. Daarom is er een grafiek gemaakt van de gemiddelde temperatuur per maand in Nederland. 

3 2
5

8

12
15 16 17

14

10

6
4

0

5

10

15

20

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Gem. Temp.

 

Figuur 1: gemiddelde temperatuur grafiek  

 

Tabel 9: temperatuurverschillen ten opzichte van 20˚C per maand. 

 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Dec 

ΔT 17 18 15 12 8 5 3 6 10 6 16 

 

We weten dat in de zomer bijna niemand de verwarming aanzet dus we hebben gemiddelde temperaturen berekend vanuit de grafiek voor de winter, de lente en de herfst. Dit 

was in de winter 3˚,de lente 6˚en in de herfst 10˚. 

Formules   

Om de warmteverlies te berekenen heb je de formule; 

Q = U • A • ΔT 

waarbij; 

U = warmtedoorgangscoëfficiënt van de constructie in W/m
2
•K 

A = oppervlakte van de constructie in m2 

ΔT = Het temperatuur verschil tussen binnen en buiten in ˚C 

 



Tabel 10: warmteverlies per seizoen 

 Winter Lente Herfst 

Gevels 1890,9 1557,2 1112,3 

Dak 462,1 380,6 271,8 

Glas 1509,6 1243,2 888,0 

Kozijn 273,0 224,8 160,6 

Deur 208,2 171,5 122,5 

Vloer 455,2 374,9 267,8 

Opening 1,0 0,8 0,6 

Q [W] 4800,0 3952,9 2823,5 



BIJLAGE 7 - Benodigde pellets en kosten 

Uitgangspunten 

Elke pelletkachel heeft een bepaald rendement. Dit houdt in dat de energie die er wordt ingestopt, namelijk de pellets, nooit hetzelfde is als die energie die er uitkomt in de vorm 

van warmte. Aan de hand van het rendement hebben we berekend hoeveel pellets er nodig zijn. Voor de berekening gaan wij ervan uit dat de kachel gedurdende 16 uur brandt, 

namelijk van  7:00 uur tot 23:00 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: de opening staat voor het warmteverlies onder de deuren door. Hoe groter het warmteverschil 

is tussen buiten en binnen, hoe meer warmte er onder de deur door naar buiten verdwijnt. 

 

Warmte afgifte van lucht om 1˚C te dalen = 762870 J. 

Tabel 11: warmteverlies per seizoen 

 Winter Lente Herfst 

Gevels 1890,9 1557,2 1112,3 

Dak 462,1 380,6 271,8 

Glas 1509,6 1243,2 888,0 

Kozijn 273,0 224,8 160,6 

Deur 208,2 171,5 122,5 

Vloer 455,2 374,9 267,8 

Opening 1,0 0,8 0,6 

Q [W] 4800,0 3952,9 2823,5 



Aantal pellets 

Kachel met een rendement van 90%. Het vermogen van de kachel bij minimale pelletverbranding is 7,2 Kw. (1,6 x  18,0•10
6 
x 0.9 = 7,2 Kw)  

In een uur wordt er 7,2 x 60 x 60 = 25,92•10
6
J. 

Het warmteverlies in een uur in de winter is 4800 x 60 x 60 = 17,28•10
6
J. 

25,92•10
6
J - 17,28•10

6
J = 8,64•10

6
J 

8,64•10
6
J/ 762870 J = 11˚C temperatuurverhoging in een uur. 

Om weer 11˚C in temperatuur te dalen duurt 1800 seconden, een half uur.  

16 uur = 960 minuten. Een cyclus van een kachel duurt 90 minuten. (1 uur stoken en een half uur afkoelen tot begin temperatuur) In totaal moet de kachel 960 / 90 = 10 tot 11 

keer aanstaan op een dag. Dit komt overeen met een verbruik van 1,6 x 11 = 17,6 kg pellets op een dag. 

 

Het warmteverlies in een uur in de lente is 3952,9 x 60 x 60 = 14,23•10
6
J. 

25,92•10
6
J - 14,23•10

6
J = 11,69•10

6
J 

11,69•10
6
J/ 762870 J = 15,3˚C temperatuurverhoging in een uur. 

Om weer 15,3˚C in temperatuur te dalen duurt 2957 seconden, ongeveer 50 minuten.  

16 uur = 960 minuten. Een cyclus van een kachel duurt 110 minuten. (1 uur stoken en 50 minuten  afkoelen tot begin temperatuur) In totaal moet de kachel 960 / 110 = 8 tot 9 

keer aanstaan op een dag. Dit komt overeen met een verbruik van 1,6 x 9 = 14,4 kg pellets op een dag. 

 

Het warmteverlies in een uur in de herfst is 2823,5 x 60 x 60 = 10,16•10
6
J. 

25,92•10
6
J - 10,16•10

6
J = 15,75•10

6
J 

15,75•10
6
J/ 762870 J = 20,7˚C temperatuurverhoging in een uur. 

Om weer 20,7˚C in temperatuur te dalen duurt 5580 seconden, ongeveer 93 minuten.  

16 uur = 960 minuten. Een cyclus van een kachel duurt 153 minuten. (1 uur stoken en een 93 minuten afkoelen tot begin temperatuur) In totaal moet de kachel 960 / 153 = 6 tot 

7 keer  aanstaan op een dag. Dit komt overeen met een verbruik van 1,6 x 7 = 11,2 kg pellets op een dag. 



Kosten 

Aantal pellets 

Winter 90 dagen x 17,6 kg = 1584 kg 

Lengte 92 dagen x 14,4 kg = 1324,8 kg 

Herfst  91 dagen x 11,2 kg = 1019,2 kg 

Per jaar is het pelletverbruik 1584 kg + 1324,8 kg + 1019,2 kg = 3928 kg 

 

Hoeveelheid gas 

CV met een rendement van 70%.  

762870/0,7= 1089815 J / 35,17•10
6
 = 0,031 m³ per keer. Dat is;  

Winter 0,031x544x90= 1570,8 m³  

Lengte 0,031x448x92= 1277,7 m³ 

Herfst  0,031x320x91= 902,7 m³ 

Per jaar is de gasverbruik 1570,8+1277,7+902,7=3751,2 m³ 

Dat kost 3751,2 x € 0,55 = € 2063,16 per jaar. 

 

Zelfproductie  

Dit kost 3928 x € 0,13 = € 499,20 per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 8 - Houtproductie 

Houtproductie uit eigen bosbeheer 

Voor de houtproductie uit eigen bosbeheer wordt er gewerkt met populieren. Deze snelgroeiende boomsoort is na 20 jaar al kaprijp. De bovengrens van een populier in 

Nederland ligt op 40 meter hoogte. Deze gemiddelde boomhoogte kan worden ingedeeld in een aantal verschillende niveau’s, boniteiten of S-waarden genoemd. In Nederland is 

deze S-waarde II (40 meter).  

Uit de grafiek blijkt dat een populier van 20 jaar bij een S-waarde van II gemiddeld een hoogte van 28 meter behaald.  

Bij de groeicurve hoort ook een opbrengsttabel. In deze tabel zijn gemiddelde waarden opgenomen van populieren in bosbeheer. 

Bij een leeftijd van 20 jaar is de hoogte 28 meter en de diameter is 36,4 cm. Ook is het aantal bomen per hectare gegeven. Hierbij is er wel verschil tussen uitdunning van het 

bos of voor geen uitdunning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: populier groeicurve Tabel 1: populier opbrengstabel 

H = gemiddelde boomhoogte; 

N = stamtal/ha;  

G=grondvlak;  

dg = gemiddelde diameter van opstandsmiddenboom;  

V = staande houtvoorraad/ha;  

Ic = lopende bijgroei;  

Im = gemiddelde bijgroei;  

t = leeftijd. 



Berekening houtopbrengst per boom 

De dichtheid van populierenhout is 450 kg / m
3 
(bij 15% vocht) 

De gemiddelde hoogte is 28 m. 

De gemiddelde diameter is 0,364 m. 

Inhoudt van een boom = ¼π*0,364*28 = 8 m
3
 

Het aantal kg hout in een boom = 8*450 = 3600 kg  

 

Per boom is er gemiddeld 3600 kg hout beschikbaar dat gebruikt kan worden voor de productie van pellets. Om het benodigde aantal kg hout te behalen voor alle pellets zijn 

589200 kg / 3600 kg = 164 bomen. 

Per hectare bos zijn bij geen uitdunning gemiddeld 278 bomen. Dit is ruim voldoende voor de productie van pellets voor het dorp in een jaar.  

 

Vooruitzicht berekening 

Als er elk jaar precies 164 bomen gekapt en aangeplant worden, is er in totaal: 278/164/20= 12,5 hectare bos nodig om de volledige groeicyclus van 20 jaar te doorstaan met 

voldoende bomen. 

Wanneer een volledig hectare met 278 bomen wordt gekapt, kunnen de overige bomen voor de verkoop worden verwerkt als pellets. Hierbij zijn er wel in totaal 20 hectare bos 

nodig om voldoende hout te hebben. 



BIJLAGE 9 - Financieel overzicht 

Investeringsbegroting  

 

 



Financieringsbegroting 



Exploitatiebegroting 
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