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Inleiding
Het doel van workshop 2 van de Biomassadialoog was om een (of meerdere) wenselijke
toekomstbeeld(en) te ontwikkelen over de rol van biomassa in de Nederlandse
energievoorziening. Dit document beschrijft het resultaat van de workshop. Na afloop
van de workshop bestond bij verschillende deelnemers het idee dat het niet volledig
gelukt was om een concreet toekomstbeeld te formuleren dat voor iedereen helder was
en waar iedereen het mee eens was1. Toch zijn er tijdens de workshop veel ingrediënten
aangeleverd. Deze ingrediënten zijn door het projectteam samengevoegd en aangevuld
tot een integraal toekomstbeeld. Het integrale toekomstbeeld is opgebouwd uit 3 delen:
A, B en C. Deelbeeld A beschrijft lokale, kleinschalige biomassaketens in Nederland.
Deelbeelden B en C beschrijven internationale biomassaketens. Deelbeeld B richt zich
daarbij op lokale, kleinschalige biomassatoepassingen in ontwikkelingslanden, terwijl
deelbeeld C middel- en grootschalige mondiale biomassaketens beschrijft. Deze beelden
impliceren een toenemende inzet van biomassa (van A tot C). De deelbeelden sluiten elkaar niet uit, maar kunnen gecombineerd worden. Ieder deelbeeld betreft in principe toepassingen voor de stationaire sector (elektriciteit & warmte), toepassingen voor de mobiele sector (transportbrandstoffen) en toepassingen voor andere sectoren, zoals chemie
en voeding. Maar wij gaan er van uit dat grootschalige import met name zal worden gebruikt voor de Nederlandse behoefte aan schone transportbrandstoffen. Dus waar deelbeeld A met name betrekking heeft op lokale energievoorziening heeft deelbeeld C met
name betrekking op het dekken van de vraag vanuit de transportsector. Deelbeeld B
voorziet in de lokale behoefte in ontwikkelingslanden, maar wanneer het waar is dat vele
kleintjes een grote maken kan hieruit ook geput worden voor import.
Het integrale toekomstbeeld (ABC) gaat uit van de verwachting van een toenemende inzet van biomassa. Dit is misschien niet de meest wenselijke situatie voor alle deelnemers;
sommigen zouden bijvoorbeeld de voorkeur geven aan beeld A zonder beeld B en C.
Echter, we hebben geprobeerd een toekomstsituatie te beschrijven die enerzijds de diversiteit aan ideeën en voorkeuren van de deelnemers weerspiegelt, maar anderzijds ook als
uitgangspunt voor de backcastingexercitie in workshop 3 kan dienen. Tijdens workshop
3 gaan deelnemers terugredeneren van het toekomstbeeld naar de huidige situatie. Dit
resulteert in een beschrijving van het traject ernaar toe. De drie deelbeelden worden in dit
document achtereenvolgens beschreven, voorafgegaan door een algemene schets van de
situatie in 2025.

Algemeen
In 2025 gebruikt Nederland aanzienlijk minder energie dan nu. Dit is met name te danken aan efficiëntieverbeteringen en de doorontwikkeling van het concept bioraffinage2.
Dit betekent dat eerst de meest hoogwaardige elementen uit de biomassa worden gehaald
(bijv. mineralen en eiwitten) en pas daarna energie geproduceerd wordt. De grondstoffen
worden economisch hoogwaardig ingezet.
Energie wordt geleverd door zon, wind en biomassa. Er is ook nog wat fossiele energie,
maar dat aandeel wordt steeds kleiner. In 2025 is er een diversiteit aan typen biomassake1

Dit bleek ook uit de evaluatie van de workshop. De meeste deelnemers waren niet van mening
dat het gelukt was om consensus te krijgen over één concreet toekomstbeeld.
2
Bioraffinage houdt in dat door middel van scheidingstechnologieën specifieke componenten uit
de biomassa worden gehaald die vervolgens voor specifieke toepassingen worden benut. Op deze manier
kan de functionaliteit van een grondstof efficiënt worden benut.
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tens en betrokken actoren. Biomassa wordt omgezet in verschillende producten: elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen en (bulk)chemicaliën. Wat betreft de schaal van biomassaketens is er sprake van smartsizing; dat wil zeggen dat de schaal van de toepassing
in de specifieke context wordt geoptimaliseerd, met name wat betreft energie- en CO2balans. Wat betreft de Nederlandse biomassaketens is er sprake van een gesloten nutriëntenkringloop. Bij ketens buiten Nederland wordt hier zoveel mogelijk naar gestreefd,
maar is de kringloop nog niet altijd geheel gesloten.
Voor sommige biomassasoorten speelt concurrentie tussen verschillende typen gebruik
nog steeds een rol (bijv. tussen veevoer en energie), maar minder dan in 2008, want we
slagen er steeds beter in om meerdere eindproducten uit de biomassa te halen. In overeenstemming met de veranderde praktijk is de term ‘reststromen’ in 2025 niet meer
gangbaar. Immers, productiesystemen zo zijn ontworpen en geïntegreerd dat grondstoffen worden omgezet in verschillende eindproducten. Er wordt juist gestreefd naar zo min
mogelijk restproducten. Het oude onderscheid tussen ‘eerste’ en ‘tweede’ generatie
brandstoffen worden niet meer gebruikt in 2025. De scheidslijnen zijn niet duidelijk omdat voormalige eerste generatie brandstoffen inmiddels ook de nodige innovaties hebben
doorlopen.
Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een biomassaketen wordt gebruik gemaakt
van een negental criteria: 1) Energetisch rendement, 2) CO2 –balans, 3) Milieu-impacts, 4)
Sociaal-economische impacts, 5) Ruimtelijke impacts, 6) Biodiversiteit, 7) Transparantie
van de keten, 8) Innovatiepotentieel, 9) Hernieuwbaarheid van de bronnen. Als gevolg
van de discussies over het landgebruik van biomassateelt is er een nieuwe indicator voor
het criterium ‘ruimtelijke impacts’, namelijk de hoeveelheid ruimte per eenheid CO2 reductie. Het criterium ‘Transparantie’ heeft aan belang gewonnen. Om de duurzaamheid
te kunnen beoordelen, is het immers van belang dat alle onderdelen van de keten inzichtelijk zijn.
De transparantie van de ketens wordt gewaarborgd door middel van een internationaal
controlesysteem. Dit systeem is ontstaan als reactie op de wildgroei aan keurmerken voor
duurzame biomassa in de jaren na de eeuwwisseling. Elk keurmerk bleek omgeven door
beperkingen, onduidelijkheden en fraudegevoeligheden, waardoor het vertrouwen in de
keurmerken onder consumenten aanzienlijk is gedaald en men er uiteindelijk van is afgestapt. Het nieuwe controlesysteem is gebaseerd op een brede consensus onder belanghebbenden over de wenselijkheid van transparantie. In vergelijking met een keurmerksysteem berust dit nieuwe systeem minder op outputsturing en meer op het idee van een
sociaal contract. Een meerwaarde van het systeem is bovendien dat de haalbaarheid ervan groter is dan van een mondiaal duurzaamheidkeurmerk. Totale transparantie betekent dat alle partijen die een rol spelen in de biomassaketen (producenten biomassa, vervoerders, inkopers, verwerkers, et cetera) medeverantwoordelijk zijn voor de transparantie en dus voor het aanleveren van informatie. In de praktijk werkt het bijvoorbeeld als
volgt. Producenten en verwerkers van biomassa binnen een keten die willen deelnemen
kunnen een eigen ‘forum’ aanmaken op een hiervoor speciaal ontwikkelde internetsite.
Naast inzicht in winstcijfers, stellen producenten en verwerkers op de fora informatie
beschikbaar over hun productiewijze in relatie tot elk van de negen duurzaamheidcriteria.
Elk forum biedt de ruimte aan anderen om op deze informatie te reageren en hier wordt
goed gebruik van gemaakt. Zo deelt de lokale bevolking van locaties waar de biomassa
geteeld vaak haar ervaringen via het forum. Ook NGOs die bijvoorbeeld onderzoek
hebben gedaan naar verdringingeffecten van een keten en onderzoeksinstellingen die de
milieu-impacts op de bodem hebben onderzocht, publiceren hun bevindingen op het
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forum. Sommige fora maken gebruik van een webcam waarmee delen van het productieproces live te volgen zijn.

Deelbeeld A: Kleinschalige toepassingen in Nederland
Er zijn tal van kleinschalige decentrale biomassatoepassingen in Nederland, met name
gebaseerd op (wat wij in 2008 kennen als) afval- of reststromen. Dit zijn bijvoorbeeld
reststromen afkomstig van het Nederlandse natuurbeheer en allerlei organisch afval, zoals GFT, mest en landbouwresten. De biomassa wordt daar gebruikt waar die voor handen is, zodat geen (of nauwelijks) verplaatsing van biomassa en mineralen plaatsvindt. De
inzet van reststromen in Nederland zorgt in totaal voor een CO2-reductie van zo’n 15%3.
Met name in de gebouwde omgeving zorgen biomassatoepassingen op basis van reststromen voor een aanzienlijke CO2-reductie. Alle organische reststromen in en rond woningen worden benut in biomassaketens. Verschillende ketens spelen hierbij een rol. Zo
is er het concept de Zonneterp4, dat uitgaat van een koppeling tussen glastuinbouw en
woningen. Warmte die door de kas wordt geproduceerd wordt in de huizen benut. GFT,
urine en faeces afkomstig van de huizen wordt vergist. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een hogedrukvergister. Voordeel van de hogedrukvergister is dat de tijdens het vergistingproces opgebouwde druk wordt gebruikt om de stromen rond te pompen, zodat
hiervoor geen extra energie nodig is. Met het vrijkomende biogas wordt elektriciteit en
warmte geproduceerd (via WKK). De CO2 die hierbij ontstaat wordt naar de kas geleid
en dient als voedingsstof voor de planten. Het geproduceerde biogas wordt via een
WKK omgezet in warmte en elektriciteit. Warmte en elektriciteit wordt geleverd aan de
wijk. In sommige wijken wordt het biogas opgewerkt naar de kwaliteit van aardgas, en
wordt ter plekke geleverd aan het aardgasnet of gebruikt om op te rijden.
Lochem was de eerste gemeente die een klimaatneutrale wijk op basis van dit soort toepassingen heeft gerealiseerd. In deze klimaatneutrale wijk worden de rookgassen van de
industrie gebruikt voor algenteelt. De algen worden samen met al het organisch afval ingezet om de energiebehoefte van de wijk te dekken.
Biomassa is in de gebouwde omgeving onderdeel van een breed palet aan decentrale
duurzame energieopties, die in totaal zorgen voor een CO2-reductie van 32%. Biomassatoepassingen nemen een derde deel van deze reductie voor hun rekening, dus ongeveer
10%, wat gelijk staat aan zo’n 7 Mton. 5
Dan zijn er nog een aantal toepassingen op basis van reststromen die niet in woonwijken
plaatsvinden. Dit betreffen bijvoorbeeld biomassaketens op basis van mest, land- en
bosbouwafval. Ook bij rioolwaterzuiveringsinstallaties vindt volop koppeling met biomassatoepassingen plaats. Vergisters produceren biogas dat wordt opgewerkt tot aardgas.
Dit groene aardgas wordt vervolgens aan het net geleverd of gebruikt om op te rijden.
Daarnaast is bij een aantal rioolwaterzuiveringen een algenvijver aangelegd. Stikstof
wordt van de zuivering naar de vijver vervoerd om algengroei te stimuleren en het door
de algen geproduceerde zuurstof wordt naar de zuivering geleid. De algen worden ge3

Gebaseerd op “Groenboek Energietransitie, Platform Groene Grondstoffen, april 2007” en
“Hisschemöller et al. (2007). Trajecten voor verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, met
een accent op de bijdrage van waterstof. Rapportage uit de H2 Dialoog.Amsterdam: VU/IVM”.
4
Zie www.zonneterp.nl
5
Gebaseerd op: “Hisschemöller et al. (2007). Trajecten voor verduurzaming van de Nederlandse
energievoorziening, met een accent op de bijdrage van waterstof. Rapportage uit de H2 Dialoog.Amsterdam: VU/IVM”. Het percentage van 32% is gebaseerd op CO2-reductie bijdragen van ‘Kas als
energiebron/Zonneterp’ (zie www.zonneterp.nl), PV op daken, PV folie op daken, en het concept van de
Stoere Houtman (incl. H2 buffer) (zie www.destoerehoutman.nl).
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perst, en van de olie wordt biodiesel gemaakt. Dit is dus een van de weinige toepassingen
waarbij transportbrandstoffen worden geproduceerd en waarbij niet alleen gebruik wordt
gemaakt van reststromen (maar reststromen worden gebruikt om meer biomassa (algen)
te telen en dus meer energie te produceren). Een hectare algen levert circa 15-20 ton olie
per jaar op; in termen van energie in principe een grotere opbrengst dan teelten op land
(bijv. koolzaad). Voor algenvijvers worden CO2-credits afgegeven. Een hectare algen
neemt ongeveer 100 ton CO2 op6.
Teelt van biomassa vindt alleen op kleine schaal plaats. In met name het noorden van
Nederland worden op kleine schaal houtachtige gewassen geteeld (miscanthus en wilgen).
Het idee van bioraffinage heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor een ander begrip van
geteelde biomassa. Er vindt in Nederland geen biomassateelt plaats puur en alleen voor
energie. Alle teelt levert verschillende grondstoffen op, bijvoorbeeld voor veevoer, chemie en energie, die economisch hoogwaardig worden ingezet. De suikerbietketen waarbij
met gebruikmaking van minder energie minder suiker, maar méér ethanol uit de biet
wordt gewonnen (keten uit workshop 2), is een voorbeeld van een bioraffinageproces
zoals dat in 2025 plaatsvindt. Deze innovatieve bietenketen zorgt voor een productiewinst van 10,35 PJ (petajoule) ten opzichte van de conventionele bietenketen, omdat
meer bioethanol (7,9 PJ versus 1,75 PJ), meer biogas (4,0 PJ versus 0 PJ), meer veevoeder
(4,1 PJ versus 1,6 PJ) en meer schuimaarde (nutriënten, 1,4 PJ versus 1,2 PJ) wordt geproduceerd dan in de conventionele keten (maar 1,5 PJ minder suiker).
Ook vindt er kleinschalige koolzaadteelt plaats, waarmee Puur Plantaardige Olie (PPO)
wordt geproduceerd. Innovatie op het gebied van de enzymatische behandeling van PPO
heeft de voorheen noodzakelijke aanpassing van dieselmotoren overbodig gemaakt,
waardoor iedere gewone dieselauto in principe zo op PPO kan rijden. PPO kan op een
aantal plaatsen in Nederland getankt worden. De perskoek, die overblijft na PPO productie, vindt volgens de gedachte van bioraffinage meerdere nuttige toepassingen.

Deelbeeld B: Kleinschalige toepassingen in ontwikkelingslanden
De productie van duurzame energie uit biomassa in Nederland zelf (zie toekomstbeeld
A) kan de totale vraag naar duurzame energie in Nederland niet volledig dekken. Daarom
wordt onder bepaalde voorwaarden energie uit biomassa geïmporteerd uit andere landen.
Tegen relatief lage kosten zijn efficiënte, kleinschalige en decentrale biomassatoepassingen in ontwikkelingslanden van de grond gekomen. Alles draait om het economisch efficiënt inzetten van biomassa. Veel toepassingen zijn gebaseerd op lokale reststromen, zoals agrarisch afval, maar kleinschalige teelt vindt ook plaats. Het is in principe niet zo dat
er meer reststromen worden benut dan in 2008 (want er was toen al weinig over), maar
de reststromen worden op veel efficiëntere wijze ingezet. Lokale initiatiefnemers kunnen
er enerzijds voor kiezen om te produceren voor de eigen energiebehoefte, zodat hiermee
de kosten voor de inkoop en het transport van energie van elders worden uitgespaard.
Anderzijds kunnen zij er voor kiezen om de energie (olie, gas) te verkopen op de nationale, of zelfs wereldmarkt. De prijzen op de wereldmarkt voor bio-energie zijn immers gunstig.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een versterking van de sociaal-economische positie van de lokale gemeenschappen, met name door een toename in de werkgelegenheid,
winst uit de verkoop van energie, een grotere zelfvoorzieningsgraad en CO2-credits. CO2credits worden onder meer verkregen door middel van kleinschalige pyrolyse van bio6

Deze cijfers zijn afkomstig uit de beschrijving van de algenketen voor workshop 2.
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massa (allerlei organisch afval; zie 4P+ keten workshop 2). De koolstof die na pyrolyse
overblijft wordt onder de grond geschept, waardoor koolstofvastlegging plaatsvindt. Met
het onder de grond scheppen van deze koolstof worden CO2-credits verdiend7. Daarnaast blaast deze manier van koolstofvastlegging nieuw leven in het idee van terra preta.
Terra preta is zeer vruchtbare aarde, die oorspronkelijk werd aangetroffen in het stroomgebied van de Amazone. De grond is zo vruchtbaar, omdat de oorspronkelijke bevolking, tussen 5050 v.C. en 1450 deze grond heeft bewerkt door er onder meer koolstof
aan toe te voegen. De originele terra preta gebieden zijn zelfregenererend met een snelheid van 1 centimeter per jaar (bij een diepte van 2 m.)8. Deze biomassatoepassing heeft
dus behalve het CO2-effect ook een positieve impact op de vruchtbaarheid van de bodem, waardoor nieuwe landbouwactiviteiten ontplooid kunnen worden.
De kleinschaligheid van de ketens maakt over het algemeen een gesloten nutriëntenkringloop mogelijk.
Landen die niet kunnen voorzien in hun eigen energiebehoefte, zoals Nederland, zijn
graag bereid energie uit biomassa te importeren. Nederland importeert alleen biomassaproducten voor de binnenlandse energievoorziening als deze deel uitmaken van transparante ketens. Om redenen van efficiency en het sluiten van de nutriëntenkringloop wordt
geen onbewerkte biomassa geïmporteerd, maar altijd half- of eindproducten (bijvoorbeeld (pyrolyse)olie). Met deze innovatieve, transparante ketens zijn er ook nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Nederlandse importeurs/verwerkers en lokale
partijen in ontwikkelingslanden.

Deelbeeld C: Mondiale stromen, import voor transport
Internationaal gezien is de grootschalige biomassateelt voor energie sterk toegenomen.
Echter, in Nederland hebben de gepolariseerde discussies over de duurzaamheid van biomassa in de jaren rond 2008 een afschrikkend effect gehad op grootschalige producenten van energie en transportbrandstof uit biomassa. Toch is er nog wel wat grootschalige
activiteit. Daarnaast speelt Nederland een belangrijke rol als importeur, verwerker en exporteur.
Bioraffinage speelt een belangrijke rol bij de grootschalige mondiale biomassaketens. Biomassa wordt niet alleen geteeld voor energiedoeleinden, maar er is altijd een koppeling
met andere biobased industrieën, zoals oliën voor de voedingsindustrie en voor de chemische industrie (bijvoorbeeld verf, cosmetica, farmacie)9. Het streven is om eerst hoogwaardige toepassingen te realiseren (bijvoorbeeld farmacie en voeding), vervolgens de
bulkproducten, zoals vezels, en daarna pas energie. Er wordt geen ruwe biomassa ingevoerd in Nederland, maar half- of eindproducten, bijvoorbeeld biocrude, pyrolyse-olie,
Neofuel (PPO minus onverzadigde vetten), houtpellets, bioethanol, biodiesel of PPO.
Gedeeltelijke verwerking op de plek van herkomst helpt mineralenhuishouding in stand
te houden en het beperkt het volume van de importstroom.
Nederland importeert alleen half- en eindfabricaten afkomstig uit transparante biomassaketens voor toepassing in de mobiele sector. Het grootste gedeelte wordt als eindproduct
geïmporteerd, bijvoorbeeld biodiesel en ethanol (beide ook op basis van ligno-cellulose).
Een klein deel wordt wel in het binnenland verwerkt. Zo staat in Rotterdam een centrale
waar men bioethanol uit ligno-cellulose wint. In de havens van Rotterdam en Terneuzen
7

Gebaseerd op: startnotitie workshop 2, 4P+ keten
www.wikipedia.org
9
Boosten, G., J. de Wilt (2007). Bioport: Nederland als mainport voor biomassa. InnovatieNetwerk, Utrecht.
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staan centrales waar biodiesel en bioethanol (uit maïs) geproduceerd wordt. De vrijkomende warmte en CO2 worden decentraal geleverd aan kassencomplexen in de omgeving. Ook staan er in Nederland een paar biomassavergassers. Deze worden flexibel ingezet: er kan autogas, gas voor het aardgasnet, of elektriciteit mee geproduceerd worden.
Binnenlandse teelt voor transportbrandstoffen vindt ook plaats. Zo is er in de omgeving
van Delfzijl algenproductie, waarbij rookgassen (CO2) uit verschillende industriële processen worden ingezet om de algenproductie te stimuleren.
Biomassa voor transportbrandstoffen wordt met name uit Europa en Oekraïne geïmporteerd. De grootschalige biomassateelt in die regio’s betreft onder meer koolzaad, maïs en
bieten voor de productie van biodiesel, PPO en bioethanol. Er is een sterke groei in ketens op basis van houtachtige gewassen en grassen, die het goed doen op marginale
gronden en minder bemesting en water vragen. De innovatieve technologieën voor de
verwerking van houtachtige planten en grassoorten hebben geresulteerd in een hogere
energieopbrengst per hectare.10 De stijgende prijzen van CO2-credits maakt deze technologieën met hoge CO2-reductiepotentiëlen ook aantrekkelijk. Voorwaarde is wel dat ze
grootschalig wordt ingezet – en er dus een gegarandeerde aanvoer van biomassa nodig is.
Nederland importeert en verwerkt biofuels om te voorzien in eigen vraag naar transportbrandstoffen. Daarnaast heeft Nederland haar belangrijke positie als doorvoerhaven weten te behouden. Nederlandse kwaliteiten op het gebied van land- en tuinbouw, chemie
en logistiek worden in toenemende mate gecombineerd ingezet, in de inkoop, verwerking, handel en doorvoer van biomassaproducten.11 Er wordt hierbij uitdrukkelijk gezocht naar afstemming en optimalisering van agrarische, chemie- en energieketens.
Decentrale en kleinschalige initiatieven uit de deelbeelden A en B kunnen aansluiting vinden bij deelbeeld C. Zo heeft de suikerbietenketen (workshop 2, deelbeeld A) een connectie met de ethanolproducenten in Rotterdam. Import van bijvoorbeeld pyrolyse-olie
(deelbeeld B) behoort ook tot de mogelijkheden. Deze olie is het product van een keten
die in de eerste stappen decentraal en kleinschalig is vormgegeven, maar verderop in de
keten niet meer.
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ECN (2008). Eyes on the track, Mind on the horizon, From inconvenient rapeseed to clean
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11
Boosten, G., J. de Wilt (2007). Bioport: Nederland als mainport voor biomassa. InnovatieNetwerk, Utrecht.
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