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Biomassa als containerbegrip
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Biomassa containerbegrip

• Mest

• Slib

• Snoeihout

• Mais

• GFT

• B-hout

• Afval uit de 

voedingsindustrie

• Etc.
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Technieken en toepassingen van biomassa



Vormen

• Vast

• Gas

• Vloeibaar



Toepassingen & technieken

Biomassa is een alleskunner & niet 

seizoensgebonden

• Gebouwde omgeving: hout als bouwmateriaal, 

biogas als vervanger van aardgas  

• Energie-opwekking: als vervanger van 

steenkool en aardgas 

• Mobiliteit: als biobrandstof 

• Industrie: als vervanger van grondstoffen die we 

nu uit aardolie en aardgas maken
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Biomassaverbranding
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Biomassavergisting
digestaat

biomassa
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Pyrolyse olie
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Biomassa in het Klimaatakkoord



Biomassa in het Klimaatakkoord

• Kabinet ervan overtuigd dat inzet van biomassa nu en 

richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor 

verduurzaming van economie en het realiseren van 

klimaatopgave

• Uitgangspunt: alleen duurzame biomassa draagt 

werkelijk bij en duurzame biomassa zal op mondiaal 

niveau schaars zijn
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Waardepiramide van biomassa
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Duurzaamheid van biomassa
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• Grootste deel van de gebruikte houtige biomassa komt uit Nederland

• Grootste deel van de gebruikte biomassa voor bio-energie in Nederland komt van 

reststromen

• Houtpellets voor elektriciteitscentrales komen met name uit de VS en Canada en 

zijn afkomstig van laagwaardig hout (pulphout en reststromen). Wordt traditioneel 

gebruikt in de papierindustrie en voor de productie van spaanplaat
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Duurzaamheidscriteria

• Biobrandstoffen: sinds 2009 het Europese duurzaamheidskader van de 

Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) 

• Vrijwillig gebruik van private certificeringsprogramma’s om de duurzaamheid 

van biomassa aan te tonen

• Duurzaam bosbeheer door Nederlandse landschap- en bosbeheerders 

(Boswet, herplantverplichting)

• De aangepaste richtlijn (RED2, na 2020) stelt kader ook verplicht voor 

grootschalige andere energietoepassingen van biomassa

• Proces naar een nationaal integraal duurzaamheidskader
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Beschikbaarheid van biomassa
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Beschikbaarheid

• Uit studie Probos blijkt dat in Nederlandse bossen 

momenteel jaarlijks circa 1,2 miljoen ton hout bijgroeit

• Klimaatakkoord benoemd routekaart verdubbeling 

binnenlands aanbod duurzame biomassa

• Wereldwijde markt van vraag en aanbod

• Probos concludeert uit studies dat 78% van 

potentieel wordt benut, waarvan 51% in NL, overig 

voor export (2016 werd 45% van het Nederlandse 

marktvolume )
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Beschikbaarheid

• Verwachting Probos is een 

verdriedubbeling van de vraag in 

2030

• Verwachting is dat door 

marktwerking op termijn schaarste 

zal ontstaan (na 2030)
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Selectieve inzet van biomassa



Selectieve inzet

• Lokale biomassastromen

• Transitiebrandstof

• Dubbele toepassing

• Aanscherping luchtkwaliteitsnormen kleine 

installaties (na 2022)



Transitiebrandstof in gebouwde omgeving

• Purmerend goed voorbeeld. Inzet biomassa bij warmtenetten voor bestaande 

bouw, of bij uitbreiding van bestaand warmtenet. Tot toekomstige duurzame 

bronnen als aquathermie en geothermie verder ontwikkeld zijn en schaal al 

aanwezig is.

• Zowel de inzet van groen gas als pellets in kachels zoveel mogelijk 

beperken. Het moet alleen daar ingezet worden waar andere opties veel 

duurder of technisch niet haalbaar zijn. 
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Wat volgt?
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• Na integraal duurzaamheidskader 

beoordeelt PBL consequenties hiervan tot 

2030 en 49% doel

• PBL biedt jaarlijks inzicht in vraag en 

aanbod van duurzame biomassa & 

mogelijke knelpunten

• Rijksoverheid gaat afwegingskader voor 

inzet biomassa t.a.v. flexibiliteit 

elektriciteitsproductie uitwerken

• Som van alle warmteplannen in 2021 

moet tonen of gestuurd moet worden op 

inzet biomassa

• Extra borging tot implementatie integraal 

duurzaamheidskader



Biomassa 

• Wat?: duurzame biomassa uit reststromen

• Waar?: bestaande gebouwde omgeving

• Wanneer?: indien lokaal beschikbaar, als transitiebron, of als alternatieven 

technisch niet haalbaar zijn of te duur  
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Contact:
info@servicepuntde.nl

http://www.servicepuntduurzameenergi

e.nl/
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