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BIOMASSA IN HET KLIMAATAKKOORD

• �Biomassa�wordt�op�alle�klimaattafels�van�het�klimaatakkoord�
voorgesteld�als�energiebron.�In�2019�wordt�over�de�sectoren�
heen,�met�de�hiervoor�benodigde�partijen,�een�routekaart�
uitgewerkt�gericht�op�een�verdubbeling�van�het�binnenlandse�
aanbod�van�duurzame�biomassa.

• �Idealiter�wordt�biomassa�ingezet�van�hoge�naar�lage�waarde:�
eerst�voor�de�farmacie�en�hoogwaardige�chemicaliën,�ver
volgens�als�voeding�en�als�diervoer,�daarna�als�grondstof�voor�
materialen�en�chemie�en�als�laatste�voor�transport�en�energie.�
Het�gebruik�van�biomassa�als�energiebron�heeft�dan�ook�een�
relatie�met�het�Grondstoffenakkoord:�Transitieagenda�Biomassa�
en�Voedsel.�

• �Er�mag�alleen�duurzame�biomassa�worden�toegepast.�
Hiervoor�wordt�in�2019�een�duurzaamheidskader�ontwikkeld.�
Daarbij�wordt�bijzondere�aandacht�besteed�aan�borging,�
uitvoerbaarheid�en�handhaafbaarheid.

HOUTIGE BIOMASSA WORDT SCHAARS 

• �Op�dit�moment�is�er�meer�bijgroei�in�de�bossen�in�Nederland�
dan�er�wordt�geoogst.�Ook�zien�we�dat�nog�niet�alle�beschikbare�
en�bruikbare�houtige�biomassa�in�Nederland�wordt�benut�(nu�
78%).1�51%�daarvan�wordt�in�Nederland�ingezet,�het�overige�
deel�geëxporteerd.�Tegelijkertijd�is�Nederlandafhankelijk�van�
de�import�van�hout�(7580%).�Kortom,�er�zijn�kansen�om�meer�
houtige�biomassa�uit�Nederland�in�Nederland�in�te�zetten.

• �Herbestemming�en�optimalisatie�in�de�markt�zou�op�korte�
termijn�kunnen�leiden�tot�meer�inzet�van�biomassa.�Met�het�
huidige�beleid�is�de�vraag�in�2030�echter�bijna�verdrievoudigd�
en�biomassa�dus�schaars�op�de�lange�termijn.

• �In�het�klimaatakkoord�wordt�ook�onderkend�dat�duurzame�
biomassa�niet�alleen�in�Nederland,�maar�ook�mondiaal�schaars�
gaat�worden.�Alle�landen�hebben�te�maken�met�een�transitie�
naar�duurzame�energie�en�naar�de�biobased�economy.�Het�
is�daarom�niet�verstandig�om�afhankelijk�te�blijven�van�
exporterende�landen�die�mogelijk�in�de�toekomst�zelf�deze�
biomassapotentie�gaan�benutten.�Bovendien�is�het�niet�altijd�
even�goed�mogelijk�om�te�beoordelen�of�de�geïmporteerde�
biomassa�voldoet�aan�de�kaders�voor�“duurzaam”.�Nederland�
moet�dus�‘streven�naar�zoveel�mogelijk�duurzame�benutting�
van�Nederlandse�biomassabronnen’2.

ALTERNATIEVEN OVERWEGEN 

• �In�de�nieuwbouw�zijn�voldoende�alternatieven.�Een�all�
electric�oplossing�past�in�veel�gevallen�uitstekend�in�de�goed�
geïsoleerde�nieuwbouw�eengezinswoning�met�lage�temperatuur�
verwarming.�Als�er�wordt�gekozen�voor�een�collectieve�oplossing�
dan�volstaat�een�aanvoertemperatuur�van�tussen�de�40�en�70�
°C.�Houtige�biomassa�kan�ook�hogere�temperaturen�warmte�
produceren.�Het�is�daarom�veel�efficiënter�om�deze�te�gebruiken�
voor�het�leveren�van�warmte�aan�warmtenetten�in�de�bestaande�
bouw,�waar�woningen�en�gebouwen�minder�goed�geïsoleerd�zijn.

• �Er�komen�steeds�meer�technieken�beschikbaar�om�duurzame�
warmte�te�leveren�aan�een�warmtenet.�Door�de�ontwikkeling�
van�industriële�hoge�temperatuur�warmtepompen�kunnen,�door�
gebruik�te�maken�van�laagwaardige�lokale�warmtebronnen,�
temperaturen�van�70�°C�worden�geleverd�aan�een�warmtenet.�
Goede�voorbeelden�van�deze�warmtebronnen�zijn�ondiepe�
geothermie,�thermische�energie�uit�afvalwater�(TEA)�en�
oppervlaktewater�(TEO)�

EN INDIVIDUELE KETELS DAN? 

Individuele�ketels�moeten�we�niet�stimuleren,�want�de�herkomst�van�de�biomassa�en�de�manier�waarop�deze�
wordt�verbrand�is�niet�te�controleren.�Vooral�bij�open�haarden�is�er�sprake�van�hoge�fijnstofwaarden�en�onvolledige�
verbranding�met�uitstoot�van�schadelijke�emissies�(waaronder�koolstofmonooxide)�tot�gevolg.�Een�pelletkachel�of�
biomassaketel�die�voldoet�aan�de�normen�is�dan�het�schonere�alternatief.

BIOMASSA ALS HERNIEUWBARE BRANDSTOF 

• �Biomassa�is�dus�schaars�en�moet�selectief�worden�ingezet.�In�de�
toekomst�wordt�biomassa�steeds�belangrijker�voor�de�biobased�
economy�als�bron�voor�materialen�en�moleculen.�Hoogwaardig�
hout,�zoals�boomstammen,�moet�eerst�ingezet�worden�voor�deze�
doeleinden.�Op�die�manier�wordt�CO2�vastgelegd�in�meubels�en�
bouwmaterialen.�Het�resterende�tak�en�tophout�kan�worden�
ingezet�voor�energie�en�warmte.�

• �Het�laten�liggen�van�tak�en�tophout�in�de�bossen�veroorzaakt�
vanwege�het�verteringsproces�ook�broeikasgassen.�Bij�het�
gebruik�maken�van�houtige�biomassa�als�energiebron�worden�
die�broeikasgassen�versneld�in�de�atmosfeer�gebracht�maar�
worden�broeikasgassen�met�een�fossiele�oorsprong�voorkomen.�
Kanttekening�hierbij�is�dat�met�het�verwijderen�van�tak�en�
tophout�ook�voedingstoffen�voor�de�bosbodem�uit�de�bossen�
wordt�gehaald.�Zorgvuldige�bosbouw�moet�hier�het�evenwicht�in�
bewaren.

• �Het�onderhoud�van�bossen�middels�kap�verhoogt�de�capaciteit�
waarmee�bossen�CO2�opnemen3.�Het�kappen�van�delen�van�
het�bos�is�dus�vanuit�het�perspectief�van�klimaatbeleid�zelfs�
positief�mits�het�bos�voldoende�tijd�heeft�om�op�het�niveau�van�
koolstofvoorraad�van�vóór�de�kap�te�komen.

SELECTIEVE INZET VAN HOUTIGE BIOMASSA

De�inzet�van�houtige�biomassa�voor�warmte�is�als�tijdelijke�
transitieoplossing�een�duurzame�optie:

• �Voor�een�nieuw�te�ontwikkelen�warmtenet�voor�de�bestaande�
gebouwde�omgeving�of�een�bestaand�kassengebied;

• �Bij�uitbreiding�van�bestaande�netten,�indien�er�geen�betaalbare�
duurzame�of�restwarmtebron��beschikbaar�is;

• �Productie�van�hoge�temperatuur�proceswarmte��voor�industrie;�
• �Als�inzet�voor�elektriciteit�met�uitkoppeling�van�de�warmte�naar�

omliggende�industrie�of�inkoppeling�op�een�warmtenet.
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warmte en elektriciteitWaar komt het hout voor energie nu vandaan?
Bijna 30% van onze huidige hernieuwbare energie komt uit hout(ige biomassa)1. Maar waar komt het hout voor Nederlandse duurzame 
energieproductie nu eigenlijk vandaan?

Vers hout Resthout

Gebruikt hout

5%
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Bronnen van houtige biomassa in Nederland
In 2015 bestond iets meer dan de helft van de houtige 
biomassa uit vers hout uit bos, natuur en bebouwde 
omgeving (zoals takken, toppen en haardhout).2

Circa een derde van het vers hout komt daadwerkelijk 
uit het bos. De overige tweederde komt vrij door snoei-, 
kap- en rooiwerkzaamheden in de bebouwde omgeving 
en natuurterrein en landschap.3
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Waar komt het Nederlandse vers hout 
vandaan?

Duurzaam geproduceerd hout
Belangrijke voorwaarde voor de duurzame 
toepassing van hout is dat het van terreinen 
afkomstig is die duurzaam beheerd worden. 
Hier wordt rekening gehouden met sociale, 
ecologische én economische aspecten. Bij 
voorkeur is deze biomassa gecertificeerd 
(zoals bossen met een FSC of PEFC keurmerk).

Het grootste deel van de door ons ingezette houtige biomassa voor energie
komt uit Nederland, het restant halen we voornamelijk uit Europa.4

Nederland Europa

86% 14%

We verkrijgen veel lokaal

Nederlandse en deels Europese bossen voorzien Nederland van hout voor 
energie, papier en karton en houtproducten. In deze bossen groeit nu elk jaar
meer hout bij dan er geoogst wordt.5

Nederland (volumes in 1.000 m³) Europa (volumes in 1.000 m³)
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1: De cijfers hebben betrekking op de situatie in 2015. Op dat moment vond er geen bij- en meestook in kolencentrales plaats.
2: Nabuurs, G.J. 2016. Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie http://edepot.wur.nl/390425 
3: Probos biomassa-enquête 2016 (niet gepubliceerd) en Seegers, 2013 
     https://www.cbs.nl/-/media/imported/onze%20diensten/methodendataverzameling/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/documents/
     2013/51/2013-houtverbruik-huishoudens-woononderzoek-2012-art.pdf
4: Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2015, Platform Bioenergie, december 2016
5: Voor beide plaatjes: State of Europe’s Forests 2015 http://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf 

Figuur 1: momenteel is er meer bijgroei dan oogst. 
bron: Probos

Probos Infographic Houtige Biomassa

Figuur 2: Koolstofvoorraad in bossen. 
bron: Probos

Het Vellesan College in Velsen wordt voorzien van warmte en 
koude d.m.v. Thermische energie uit afvalwater. bron: Dunamare

1  https://www.probos.nl/projecten/biomassa/1436-
beschikbaarheid-houtige-biomassa-in-nederland-2030-en-2050

2  https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/
Beschikbaarheid%20houtige%20biomassa%20voor%20
energie%20in%20Nederland.pdf

3   https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Probos_Infographic_
hout_als_hernieuwbare_brandstof_2019.pdf

Naar welke schaal kijken we? Hoe hard groeit het bos?Bio-energie uit hout is in principe hernieuwbaar en klimaatneutraal: 
als bomen groeien nemen ze CO2 op. Sterven bomen of worden ze 
bijvoorbeeld geoogst en ingezet als brandstof, dan komt deze CO2 
weer vrij, en is de balans weer in evenwicht. Maar hoe lang duurt het 
eigenlijk voordat situatie weer in balans is? Dat is afhankelijk van 
meerdere factoren, die we hiernaast gaan toelichten.

Als we spreken over het inlossen van koolstofschuld, dan bedoelen we 
dat er koolstof uit het bos is gehaald en in de atmosfeer komt als CO2. 
Als er weer net zoveel koolstof is vastgelegd als er is geoogst, is de 
schuld ingelost (a). Bij gebruik als brandstof komt de in het hout 
vastgelegde koolstof veel sneller vrij, dan bij gebruik als materiaal.

Je kunt stellen dat de koolstofschuld is terugbetaald als de vrijgekomen 
CO2 is opgenomen in een nieuwe boom. Binnen duurzaam bosbeheer 
wordt echter een geheel bosgebied meegenomen. Als je dat hier ook 
doet en alle bomen in een bosgebied laat meecompenseren, dan is de 
schuld door deze bomen veel sneller ingelost. 

De ligging van een bos speelt een rol bij de compensatie van CO2. 
Bossen op arme gronden hebben meer tijd nodig om te groeien en 
dus te compenseren. Bossen met goede groeiomstandigheden 
groeien en compenseren sneller, dan bossen in bijvoorbeeld boreale 
gebieden.

Wat voor hout oogsten we?
De impact van de biomassaoogst hangt af van het type houtoogst. 
Oogstresiduen hebben een lagere impact dan extra oogst voor energie 
in de vorm van kaalkap...

De koolstofschuld is ingelost als de koolstofvoorraad in het bos even 
hoog is als voor de oogst (a). Waren de bomen echter nooit geoogst, 
dan zouden ze doorgroeien en de koolstofvoorraad hebben verhoogd. 
Als het bos dat niveau heeft bereikt (b) dan is koolstofpariteit (carbon 
parity) bereikt en is alle CO2-uitstoot gecompenseerd. Hierbij is het van 
belang je te realiseren dat bomen niet tot in de eeuwigheid doorgroeien. 
Van nature is de koolstofvoorraad in in een onbeheerd bos als gevolg 
van sterfte en groei relatief stabiel. Bij onbeheerd bos vallen de punten a 
en b in de grafiek samen.

Schuld of spaarpot?
Is er eigenlijk wel direct sprake van een koolstofschuld als een boom 
wordt gekapt? Een andere zienswijze is om de hoeveelheid CO2 die 
wordt vastgelegd als koolstof als een spaarpot te zien. Als je daar 
iets van opneemt (houtoogst) sta je niet direct in het rood.

Het bereiken van koolstofpariteit
We moeten echter niet alleen kijken naar het inlossen van de 
koolstofschuld, maar ook naar het bereiken van koolstofpariteit.

Individueel niveau

Extra oogst voor energie

Bosniveau

Kap (dunning) van individuele bomen in een bos om de groei van 
andere bomen te stimuleren

Arme grond en/of ongunstig groeiseizoen

Rijke grond en/of gunstig groeiseizoen

Oogstresiduen die achter blijven na reguliere houtoogst 

groei

HOUT ALS HERNIEUWBARE 
BRANDSTOF

UITLEG VAN EEN AANTAL BEGRIPPEN

Er is veel te doen over hout als brandstof voor hernieuwbare energie-opwekking en de rol van bomen bij 
het in balans houden van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Welke overwegingen en factoren moeten we 

meenemen voor een zinvolle discussie over hout als (hernieuwbare) brandstof?

Factoren die bepalen hoe lang het duurt voordat de CO2 die vrijkomt bij verbranding is gecompenseerdHout is een hernieuwbare brandstof

Twee kanttekeningen
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Nemen we vermeden fossiele uitstoot mee?
Bij het beoordelen van de tijdsduur voor de CO2 compensatie is 
het belangrijk er ook rekening mee te houden dat bij de productie 
van dezelfde hoeveelheid energie met fossiele brandstof er ook 
CO2 vrij zou zijn gekomen. Deze CO2 dient in mindering te 
worden gebracht op de CO2 die is uitgestoten bij de verbranding 
van de houtige biomassa. Bij de verbranding van hout komt 
meer CO2 vrij, dan bij de verbranding van steenkool of aardgas 
om een zelfde hoeveelheid energie op te wekken. Daarom heft 
de vermeden fossiele uitstoot van CO2 de schuld dus niet 
meteen volledig op.

CO2 uit biomassa CO2 uit fossiele bronnen
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