Europees bio-energiebeleid kan leiden
tot fors houttekort
“Kansen en invloeden van bio-energiebeleid en energiedoelen op de bossector en andere
sectoren” was het thema van het recente beleidsforum van UNECE en FAO. Hout maakt op dit
moment 80% uit van de biomassa die in Europa wordt ingezet voor de productie van duurzame
energie. De “2020 doelstellingen” van de Europese Commissie zijn gericht op 20% verlaging van
de CO2 uitstoot, 20% vermindering van het energieverbruik en 20% inzet van renewable energy
sources (RES), oftewel biomassa. Tijdens het beleidsforum van de UNECE/FAO op 10 oktober jl.
in Geneve werden de uitkomsten van recente analyses van dit zogenaamde RES-beleid
besproken. De resultaten daarvan laten zien dat er enorme hoeveelheden hout nodig zijn om
aan de Commissie doelen te voldoen. Er ligt een geweldige uitdaging om de Europese
houtvoorziening sterk op te voeren om zowel aan de vraag naar energiehout als aan de
groeiende vraag van de houtverwerkende industrie te voldoen.
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Tabel 1: Duurzame energiedoelen van de Europese Commissie voor 2010 en 2020 (Mtoe = miljoen ton olie equivalent)
(Bron: presentatie Jeremy Wall, DG E&I)
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Tabel 2: Houtbalans voor EU/EFTA gebied. Linkerkolom geeft de bronnen van de grondstof hout, rechterkolom het gebruik
in miljoen m3. (Bron: Wood resources availability and demand, UNECE, FAO en UniHH 2007)
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Figuur 3: Houtbehoefte in 2010 en 2020 in EU/EFTA gebied voor zowel de houtverwerkende als de energie industrie
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De voorzitter van het forum concludeerde in
zijn samenvatting dat de besluitvorming over
het toekomstig landgebruik cruciaal zal zijn
voor de voedselvoorziening, de voorziening
van houtige en niet-houtige biomassa en voor
de natuurbescherming.
Rob Busink, Ministerie van LNV
Nico Leek, Probos

