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Managementsamenvatt ing 
 

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Energy Valley. De 

stichting richt zich op het stimuleren van energiegerelateerde activiteiten in 

Noord Nederland. Een belangrijke pijler wordt gevormd door duurzame energie, 

waarbij veel aandacht uitgaat naar biomassa. De stichting werd de afgelopen 

tijd geconfronteerd met diverse biomassa initiatieven en wil daarom graag 

beschikken over een integraal afwegingskader op basis waarvan dergelijke 

initiatieven beoordeeld kunnen worden. Ook wil de stichting inzicht in 

mogelijkheden voor succesvolle koppeling van de Noord Nederlandse landbouw 

met de energiesector. 

 

Het doel van dit project is tweeledig: 

1. Het beschrijven en analyseren van een bestaande productieketen voor 

groene stroom uit geïmporteerde biomassa als referentie case (base 

case).  

2. Het op basis van deze referentie nader uitwerken van een  variant van 

deze case, waarbij grootschalige import vervangen wordt door 

biomassateelt in de regio (change case). 

Deze beschrijvingen zullen bestaan uit zowel een energetische balans als een 

economische analyse. 

 

Een belangrijk nevendoel van deze studie is om de verkregen inzichten te 

gebruiken voor het ontwikkelen van een generieke ketenanalysemethode voor 

het beschrijven en analyseren van diverse ketenaspecten van biomassaketens. 

 

De aanpak van de studie kenmerkt zich door een intensieve literatuurstudie en 

inventarisatie van databases aangevuld met reflecties van enkele belangrijke  

deskundigen uit het biomassaveld. De studie is gereviewed door prof. dr. 

Sanders van de Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR). 

 

We hebben de twee biomassaketen varianten beschouwd van grondstof tot 

eindproduct (‘base case’ en ‘change case’). Finale consumptie is daarmee 

buiten beschouwing gebleven. Biomassaketens kunnen op hoofdlijnen in vier 

fasen worden opgesplitst: 

• Grondstoffase; 

• Transport; 

• Voorbewerking; 

• Conversie. 
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De belangrijkste resultaten van de energetische analyse zijn: 

1. zowel de base case als de change case leveren een duidelijk positief 

energie saldo op; 

2. de change case kent een lagere energie-input dan de base case; 

3. beide varianten van de biomassa keten qua energie-input relatief robuust 

zijn (wijzigingen in de keten leiden niet tot grote veranderingen in de 

netto energieopbrengst). 

 

De belangrijkste resultaten van de economische vergelijking zijn: 

1. De base case maakt per saldo meer kans om economisch gunstig uit te 

vallen dan de change case, zeker als een kostprijsdekkende marktprijs 

betaald zou worden voor de binnenlandse teelt; 

2. De hogere transportkosten in de base case worden meer dan 

gecompenseerd door de relatief lagere prijs van de biomassagrondstof 

ten opzichte van de change case. 

3. Energieteelt (lage of negatieve marge) gecombineerd met andere 

toepassingen (positieve marge) is  wellicht wel kansrijk, maar dan alleen 

als die andere toepassing(en) niet als monocultuur te realiseren zijn  

4. Het succes van een bepaalde case vergroot kan worden door een 

accentverschuiving in het financiële stimuleringskader van conversie naar 

teelt en van R&D naar het introduceren in de markt van technisch 

uitontwikkelde producten en processen 

 

Binnenlandse teelt kan dus zeer moeilijk zo niet onmogelijk concurreren met de 

huidige routes voor bio-elektriciteitsproductie. Knelpunten zijn met name 

gelegen in de hoge grondstofkosten van binnenlands geteelde biomassa en de 

lage marges van grootschalige elektriciteitsproductie. Kansrijke binnenlandse 

opties voor koppeling tussen landbouw en energie zullen daarom gebaseerd 

moeten zijn op producten met een hogere toegevoegde waarde. Vrijwel alle 

opties die kansrijk zouden kunnen zijn, hebben betrekking op het gebruiken van 

reststromen voor energieopwekking en/of meervoudig productgebruik van 

landbouwproducten. In vervolgonderzoek verdienen dergelijke 

ketenconfiguraties dan ook veel aandacht. 

 

Het beoordelen van biomassaketens is een tijdrovende bezigheid vanwege de 

complexiteit van biomassasystemen en de vele keuze mogelijkheden met 

betrekking tot de diverse schakels in de keten. Specifieke software tools en 

bijbehorende databases zijn daarom onmisbare instrumenten om dergelijke 

analyses kosteneffectief uit te kunnen voeren. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding  

1.1.1 Achtergrond 

Het gebruik van biomassagrondstoffen voor de Nederlandse energievoorziening 

zal naar verwachting fors gaan stijgen. Althans, gelet op de ambitieuze 

nationale doelstelling; in 2040 dient 30 procent van het energieverbruik in 2040 

afkomstig te zijn van biomassa. Als dit lukt is biomassa de belangrijkste 

duurzame energiebron in Nederland.  

 

In de praktijk blijken vorderingen met biomassa echter maar moeizaam te 

verlopen, vanwege diverse knelpunten en problemen. Van Ree et al. (2000a) 

constateren dat er een aantal kritische succesfactoren is voor succesvolle 

implementatie van biomassaprojecten:  

• De contracteerbaarheid tegen acceptabele kosten van biomassa voor 

energiedoeleinden; 

• Het van toepassing zijnde energie- en milieubeleid (waaronder 

vergunningverlening); 

• Het maatschappelijk draagvlak voor toepassing van bio-energie; 

• De concurrentiepositie van bio-energie t.o.v. andere (duurzame) bronnen 

in een zich liberaliserende energiemarkt; 

• De huidige status en het ontwikkelingsperspectief (leereffecten) van 

biomassaconversietechnieken. 

 

Belangrijk is ook de constatering dat veel van de huidige biomassa initiatieven 

zich richten op conventionele energieproductieketens en bestaande 

technologieën met zeer beperkte (economische) marges (bijv. grootschalige 

elektriciteitsproductie). Deze route leidt er voor de Nederlandse situatie toe dat 

er nauwelijks of geen mogelijkheden zijn om de landbouwsector op succesvolle 

wijze te verbinden aan de energiesector, omdat de grondstofkosten (gelet op 

deze lage marges) te hoog zijn. Overigens kan daarbij ook opgemerkt worden 

dat de Europese landbouw subsidies mogelijkerwijs ook leiden tot een inerte 

agrosector. De bedrijven in deze sector zijn te afhankelijk geworden van 

subsidies en onvoldoende gericht op innovaties richting biomassateelt voor 

chemische of energetische doeleinden. In plaats van een focus op bestaande 

ketens en technologieën zou er veel meer aandacht moeten komen voor de 

sterke kanten van biomassa en het daaromheen formeren van succesvolle en 

kansrijke ketens (Sanders, 2004). 
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Een belangrijk knelpunt is dat veel biomassa initiatieven nog geen 

vermarktbare, concurrerende eindproducten leveren. Dit hangt met name 

samen met het feit dat er niet zoiets bestaat als ‘een optimale biomassaketen’. 

Er bestaan vele biomassaketens die alle bestaan uit verschillende schakels. In 

algemene zin bestaat een biomassaketen uit tenminste drie schakels: van 

biomassagrondstoffen via conversiemethoden naar vermarktbare eindproducten. 

Elke schakel van de keten kan op vele manieren worden ingevuld. Er zijn 

verschillende grondstoffen te kiezen, er zijn diverse conversiemethoden, er zijn 

meerdere eindproducten denkbaar en zelfs de transportroutes tussen de 

schakels bevatten vrijheidsgraden. Voor het inrichten van een keten ontstaat op 

deze manier een uitgebreide set aan mogelijkheden, waarbij niet direct op 

voorhand duidelijk is welke combinatie het meest optimaal is. Dit heeft het 

risico in zich dat vraag en aanbod binnen de biomassa-keten(s) niet optimaal op 

elkaar zijn afgestemd c.q. dat de betrokken partijen elkaar niet goed weten te 

vinden.  

 

In deze studie hebben wij ons vanwege de tijd en het beschikbare budget 

beperkt tot de vergelijking van twee varianten van een in essentie 

conventionele biomassaketen gericht op de productie van elektriciteit. De 

hypothese die we daarbij toetsen is dat import van biomassa in economisch 

opzicht veel aantrekkelijker is dan binnenlandse teelt. Van binnenlandse teelt 

wordt veelal gezegd dat dit economisch niet haalbaar is, onder andere vanwege 

hoge grondprijzen. Niettemin lijken er ook ketens (te ontwikkelen) te zijn die 

aantrekkelijker perspectieven bieden voor de Nederlandse landbouwsector. 

Door een groter aantal vrijheidsgraden zijn deze slechts met meer inspanning 

kwantitatief in kaart te brengen en beperken we ons tot het geven van een 

aantal aanzetten voor mogelijk succesvolle koppelingen. 

 

1.1.2 De Stichting Energy Valley 

Het projectbureau Energy Valley richt zich op het stimuleren van 

energiegerelateerde activiteiten in Noord Nederland. Een belangrijke pijler 

wordt gevormd door duurzame energie, waarbij veel aandacht uitgaat naar 

biomassa. De stichting werd de afgelopen tijd geconfronteerd met diverse 

biomassa initiatieven. Het ontbreekt de stichting vooralsnog echter aan 

mogelijkheden om de kansrijkheid en de relevantie van dergelijke initiatieven 

voor een versterking van de Noord Nederlandse economie te beoordelen in het 

licht van de gehele voortbrengingsketen van bio-energie. 

 

Vaak is slechts van een beperkt aantal schakels van de keten relevante 

economische en energetische informatie beschikbaar. De stichting Energy Valley 

had daarom behoefte aan meer inzicht in de samenhang van verschillende 
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schakels in biomassaketens. Met name ook om meer inzicht te verkrijgen in 

kansrijke mogelijkheden om een koppeling te leggen tussen de in Noord 

Nederland sterk aanwezige landbouwsector en de energiesector. Een succesvolle 

koppeling van beide sectoren zou in Noord Nederland kunnen leiden tot een 

zeer gewenste win-win-win situatie voor landbouw, energie en milieu en 

werkgelegenheid. 

1.2 Doelstelling 

Voor het beantwoorden van de vraag of uit een biomassagrondstof een 

marktconcurrerend product kan worden gerealiseerd, dient de gehele 

voortbrengingsketen te worden beschreven en geanalyseerd. In deze studie 

worden twee varianten van een biomassaketen met elkaar vergeleken. In beide 

ketens gaat het om de productie van elektriciteit door middel van bijstook in 

een kolencentrale. In de eerste variant (de base case) wordt daarbij biomassa 

geïmporteerd. In de tweede variant is de biomassagrondstof afkomstig uit 

Nederlandse energieteelt (de change case). Door middel van de analyse willen 

we inzicht creëren in factoren die de kansrijkheid van biomassa initiatieven 

bepalen en meer specifiek op factoren die de kansrijkheid van koppelingen 

tussen de landbouw en de energiesector in Nederland bepalen. 

 

Het doel van dit project is daarmee tweeledig: 

3. Het beschrijven en analyseren van een bestaande productieketen voor 

groene stroom uit geïmporteerde biomassa als referentie case.  

4. Het op basis van deze referentie nader uitwerken van een  variant van 

deze case, waarbij grootschalige import vervangen wordt door 

biomassateelt in de regio. 

Deze beschrijvingen zullen bestaan uit zowel een energetische balans als een 

economische vergelijking. 

 

Een nevendoel van deze studie is om de verkregen inzichten te gebruiken voor 

het ontwikkelen van een generieke ketenanalysemethode voor het beschrijven 

en analyseren van diverse ketenaspecten van biomassaketens. 
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1.3 Projectopzet 

Het project is gefaseerd opgezet: 

• uitgebreide literatuurstudie gericht op het inventariseren van relevante 

ketenaspecten en databronnen (databases); 

• Interviews met enkele deskundigen uit het wetenschappelijke veld en uit 

het bedrijfsleven. De gesprekken waren enerzijds gericht op het 

verifiëren van gegevens uit de literatuurstudie, anderzijds op het 

aanvullen van deze gegevens. In bijlage … zijn gespreksverslagen 

opgenomen van de interviews; 

• Analyse van de data; 

• Rapportage. 

Het rapport is ten slotte na een review door prof. dr. J. Sanders op punten 

aangevuld, aangepast en verbeterd. 

 

Informatie over biomassa en de logistiek van diverse verwerkingsopties is 

ruimschoots beschikbaar. Van belang is om te beoordelen in hoeverre de 

gegevens ook representatief en betrouwbaar zijn. Wij hebben bij de beoordeling 

van gegevens de volgende criteria in acht genomen: 

1. actualiteit: gegevens moeten jonger zijn dan 5 jaar; 

2. representativiteit: gegevens moeten zoveel mogelijk betrekking hebben 

op specifieke processen (bijvoorbeeld specifieke droog of 

conversieprocessen); 

3. cross-check: in hoeverre worden gegevens bevestigd of juist weersproken 

door ander onderzoek? 

4. inhoudelijke en statistische onderbouwing; gegevens zonder enige 

onderbouwing en/of enquêtes met een kleine steekproef scoren minder 

sterk dan rapporten met  logische conclusies, gebaseerd op gedegen 

onderzoek. 

1.4 Opzet van de rapportage; leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van biomassaketens op hoofdlijnen, 

terwijl we in hoofdstuk 3 de twee geanalyseerde varianten meer in detail 

beschrijven. In de hoofdstukken 4 en 5 beschrijven we de resultaten van de 

analyse van respectievelijk de base case en de change case en in hoofdstuk 6 

vergelijken we beide cases met elkaar. In dit hoofdstuk worden bovendien de 

resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. In hoofdstuk 7 plaatsen 

we de ketenanalyse in een breder perspectief, waarbij we specifiek op zoek 

gaan naar mogelijk succesvolle koppelingen tussen de landbouwsector en de 

energiesector. In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en aanbevelingen van de studie 

weergegeven. 
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2 Beschrijving van biomassaketens 

2.1 Inleiding 

In de voorliggende studie beschouwen we biomassaketens van grondstof tot 

eindproduct. Finale consumptie blijft daarmee buiten beschouwing. 

Biomassaketens kunnen op hoofdlijnen in vier fasen worden opgesplitst (zie 

figuur 2.1): 

• Grondstoffase; daaronder verstaan we de productie van biomassa ten 

behoeve van energieproductie. Het begrip productie omvat daarbij niet 

alleen teelt van energiegewassen maar ook (industriële) organische 

reststromen; 

• Transport; de ketenschakel transport omvat het transport en op- en 

overslag van biomassa van de productielocatie voor biomassa naar de 

productielocatie voor brandstof of elektriciteit. Een keten kan meerdere 

transport en op- en overslag stappen bevatten; 

• Voorbewerking; onder voorbewerking verstaan we (veelal fysische) 

bewerkingen van de ruwe biomassagrondstof om deze geschikt te maken 

voor transport of voor de conversiestap. Een keten kan meerdere 

voorbewerkingsstappen bevatten; 

• Conversie; bij conversie gaat het om de productie van elektriciteit, 

brandstof of grondstoffen voor de chemische industrie uit (voorbewerkte) 

biomassa door middel van fysische en chemische processen. Een keten 

kan meerdere conversiestappen bevatten (bijvoorbeeld vergassing en 

elektriciteitsopwekking); 

 

       
Grondstofproductie Transport Voorbewerking Conversie 
Figuur 2.1 Schematisch overzicht van activiteiten in de biomassaketen 

 

Figuur 2.1 geeft de activiteiten in de keten weer van grondstofproductie tot 

conversie naar eindproduct. Voor de economische analyse zijn het niet zozeer 

de activiteiten die van belang zijn als wel de actoren die die activiteiten 

uitvoeren, te weten: grondstofleveranciers, transportbedrijven, bedrijven die 

de voorbewerking uitvoeren en conversiebedrijven, zoals elektriciteits-

producenten. Zo kan de voorbewerking deels door de grondstofproducent 

(chippen) en deels door de elektriciteitsproducent (verpoederen) worden 
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uitgevoerd. Een biomassaketen is alleen kansrijk als zowel de productie van 

biomassa (aanbod) als de conversie naar een eindproduct (vraag naar biomassa) 

op lange termijn rendabel kan worden uitgevoerd, ofwel als er per actor een 

positieve marge valt waar te nemen. Met het oog op een gelijke energetische en 

economische weergave hebben wij de kosten en opbrengsten per actor zoveel 

mogelijk toegerekend aan de afzonderlijke activiteiten in de keten. In de 

economische analyse staan dan ook 2 vragen centraal: 

1. wat zijn de kosten die per ketenschakel worden gemaakt? Daarbij gaat 

het zowel om reële kosten (wat kost het om bijv. energiegewassen te 

telen) als om zogenaamde opportunity costs (wat zou een alternatief 

landbouwgewas hebben opgeleverd).  

2. wat zijn de marktprijzen die voor de tussen- en eindproducten in de 

keten worden betaald en hoe verhouden zich deze kosten tot de 

gemaakte kosten per ketenschakel1?  

2.2 Biomassagrondstof 

Een eenduidige definitie van het begrip ‘biomassa’ bestaat niet. De meest 

eenvoudige en binnen EU gangbare definitie is: Biomassa is de biologisch 

afbreekbare fractie van producten en afval (Kwant, 2004). De officiële Europese 

en eveneens in het kader van de regeling  Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie 

(MEP) gehanteerde definitie is echter preciezer: Biomassa omvat de biologisch 

afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen uit de landbouw- 

met in begrip van plantaardige en dierlijke stoffen-, de bosbouw en 

aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van 

industrieel en huishoudelijk afval (EU richtlijn 2001/77/EG). 

 

Zoals uit de MEP definitie blijkt, bestaat biomassa in vele vormen. Op 

hoofdlijnen kunnen we de volgende soorten of bronnen onderscheiden: 

1. Land- en bosbouwresiduen, veeteelt (mest); 

2. Residuen uit het productieproces (o.a. agro-industrie); 

3. Teelt van energiegewassen (bijv. houtachtige gewassen zoals miscanthus, 

wilg of oliehoudende gewassen zoals koolzaad); 

4. Organisch afval uit het consumentencircuit (GFT etc.); 

5. Aquatische biomassa (voornamelijk algen). 

 

                                                   
1 Voor wat betreft een mogelijk verschil tussen kosten en opbrengsten geldt dat wij alleen 

geanalyseerd hebben in hoeverre dat verschil zich voordoet in de grondstof- of 

conversieschakel. Voor de overige 2 schakels, transport en voorbewerking hebben wij 

aangenomen dat de marges (in elk geval relatief gezien) verwaarloosbaar zijn 
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Momenteel vormen rest- en afvalstromen verreweg de belangrijkste 

biomassabron voor energieopwekking in Nederland (Remmers, 2004). Een 

belangrijk deel van deze stromen wordt geïmporteerd, deels vanuit Europese 

landen (bijv. sloophout) maar voor een belangrijk deel ook van buiten de EU 

(Zuid-Amerika, Canada, Azië). 

 

Door toenemende vraag naar biomassa zullen reststromen op lange termijn niet 

meer toereikend zijn. Hoewel nu nog marginaal, zal teelt van energiegewassen 

daarom naar verwachting op lange termijn een belangrijke bron vormen voor 

energieopwekking (Remmers, 2004). In Nederland vindt  teelt van 

energiegewassen momenteel in beperkte mate plaats, veelal op experimentele 

of demo basis. Elders (Scandinavië, Rusland, Baltische Staten, Nicaragua, 

Brazilië) is sprake van grootschaliger teelt van energiegewassen. Het gaat 

daarbij met name om houtachtige gewassen als Salix, Pijnbomen en Eucalyptus 

(Kuiper, 2003). 

 

We merken op dat biomassa in de bredere zin van het begrip een zeer 

belangrijke resource vormt in Nederland. Nederland kent de grootste 

biomassaflux ter wereld van geëxploiteerde biomassa. Hieronder valt met name 

veevoer, de humane voeding, het gras voor runderen en de akkerbouwproductie 

van bieten, aardappelen en ook hout. De productie per ha. van deze gewassen 

behoort tot de wereldtop: gemiddeld 14 ton drogestof per ha per jaar terwijl dit 

voor Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld 5 ton per ha. per jaar is en voor USA 

slechts 2,5 ton per ha. per jaar. Hier liggen mogelijk kansen voor succesvolle 

koppelingen tussen de landbouw en de energiesector (Sanders, 2004). 

2.3 Transport en op- en overslag 

Het transport van biomassa vindt op verschillende manieren plaats. In figuur 2.2 

is een schematisch overzicht gegeven van de twee logistieke varianten die in 

deze studie worden belicht. In de eerste variant, de base case, wordt de 

biomassagrondstof geïmporteerd uit het buitenland. De grondstof wordt 

getransporteerd naar de zeehaven, waar het voor transport voorbewerkt en 

tijdelijk opgeslagen wordt. Vervolgens wordt het overzee getransporteerd, 

overgeslagen naar vrachtwagens en naar de elektriciteitsproductie locatie 

getransporteerd. In de tweede variant wordt de grondstof na gechipt te zijn 

getransporteerd naar de elektriciteitsproductie locatie. Daar wordt de biomassa 

verder voorbewerkt en geconverteerd naar elektriciteit. 

 

Welke vervoersoptie in de praktijk wordt gekozen, wordt bepaald door 

meerdere factoren zoals de afstand, het vereiste gewicht, het beschikbare 

volume en de dichtheid van de te vervoeren biomassa. Over het algemeen is het 
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transport van biomassa volume gelimiteerd, hetgeen reden vormt om de 

grondstof te verdichten. Voorbewerking vindt daarom over het algemeen zo 

dicht mogelijk in de buurt van de bron van de biomassa plaats. 

 

Biomassa wordt niet altijd het gehele jaar door geproduceerd. Er is sprake van 

een zogenaamd ‘harvest window’ van biomassa. Het meest direct wordt dat 

zichtbaar bij de teelt van biomassa, waarbij de oogst een beperkt aantal weken 

per jaar plaatsvindt. Er is daardoor geen sprake van een continue aanvoer van 

biomassa, hetgeen opslag noodzakelijk maakt. Op verschillende punten in de 

logistieke keten is sprake van overslag, het overladen van de ene vervoersvorm 

naar de andere.  

Figuur 2.2 Twee logistieke varianten voor biomassaketens (vrij naar Hamelinck 

et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

2.4 Voorbewerking 

Fysische voorbewerking van biomassagrondstof is noodzakelijk voor de productie 

van materialen, brandstoffen en elektriciteit. De biomassagrondstof wordt over 

het algemeen voorbewerkt voordat het transport plaats vindt om de kosten van 

het transport te verminderen. Globaal gezien zijn de volgende fysische 

voorbewerkingsopties te onderscheiden (Vis, 2002): 

• Verkleinen: hakselen, chippen, shredderen of verpoederen; 

• Drogen: luchtdrogen, centrifugeren en thermisch drogen; 

• Verdichten: persen, pelleteren, briketteren; 

• Scheiden: zeven, sorteren, fractioneren. 
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De verschillende genoemde technieken leiden tot een grotere of kleinere 

korrelgrootte. Verkleinen van de biomassa is van belang om conversieprocessen 

(bijv. verbranding) efficiënter te laten verlopen.  Scheidingstechnieken zijn in 

onze studie niet relevant en worden om die reden niet nader toegelicht. 

 

Drogen van biomassa is van belang vanwege het relatief hoge 

vochtigheidspercentage (50% of meer) van biomassa. Biomassa wordt veelal 

deels aan de lucht gedroogd en eventueel thermisch gedroogd (tot een 

vochtpercentage van ca. 8%). Bij drogen is sprake van een vermindering van de 

massa door het verdwijnen van vocht. Ook het volume vermindert enigszins. Het 

volume kan verder verkleind worden door het toepassen van verdichtings-

technieken. Houtsnippers en zaagsel worden bijvoorbeeld vaak geperst tot 

pellets. We merken op dat er ook een aantal chemische verdichtingstechnieken 

zijn zoals briketteren of torreficeren. Met deze technieken wordt de biomassa 

verhit onder afwezigheid van zuurstof, waardoor het volume wordt verkleind. 

Een (beperkt) deel van de biomassa ‘verbrandt’ in dergelijke processen, een 

verlies dat deels gecompenseerd wordt doordat de uiteindelijke conversie tot 

brandstof of elektriciteit efficiënter verloopt. 

2.5 Conversie 

Na voorbewerking kan de biomassa op verschillende wijzen worden omgezet in 

brandstoffen, materialen en elektriciteit (Schepers, 2001; Vis, 2002): 

• Verbranden: de biomassa wordt in elektriciteitscentrales verbrand en 

omgezet in elektriciteit. Een bekend voorbeeld is de meestook van 

biomassa in kolencentrales. Deze conversie techniek is tamelijk 

betrouwbaar en wordt veel toegepast, mede ook vanwege het 

kolenconvenant waarin de overheid afspraken heeft gemaakt met 

elektriciteitsproducenten over de inzet van biomassa in kolencentrales; 

• Vergassen: de biomassa wordt bij een ondermaat van zuurstof omgezet in 

een gasvormige brandstof (stookgas of synthesegas2). Vergassing wordt in 

Nederland op grotere schaal toegepast bij de Amer 9 centrale van Essent. 

De techniek wordt niet beschouwd als uitontwikkeld en is voor 

grootschalige toepassingen onvoldoende betrouwbaar (Remmers, 2004); 

• Pyrolyse: de biomassa wordt in afwezigheid van zuurstof bij verhoogde 

temperatuur thermisch opgesplitst in kolen, olie en gas. Deze 

brandstoffen kunnen afhankelijk van de toegepaste techniek (langzame 

pyrolyse of ‘flash’ pyrolyse) worden bijgestookt in centrales of direct als 

                                                   
2 Stookgas kan worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking, synthesegas kan in principe als 

grondstof worden ingezet in de chemische industrie 
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brandstof worden ingezet (bio-diesel). Pyrolyse is een nog niet 

uitontwikkelde technologie en wordt niet op grote schaal toegepast; 

• Liquefactie: het vloeibaar maken van biomassa bij hoge temperatuur en 

druk (zoals in het HTU proces (300o C en 180 bar). Dit proces is nog niet 

uitontwikkeld en wordt niet op grote schaal toegepast; 

• Vergisten: onder zuurstofloze condities wordt (natte) biomassa door 

bacteriën omgezet tot een brandbaar biogas (hoofdzakelijk methaan en 

koolstofdioxide). De verwachting is dat vergisting de komende jaren zal 

toenemen, onder meer vanwege de MEP (Elbersen, 2004). Momenteel 

wordt vergisting in Nederland nog niet op grote schaal toegepast. In het 

buitenland, met name Duitsland en Denemarken, heeft vergisting 

inmiddels een grote vlucht genomen. In Duitsland is de regelgeving op 

punten iets soepeler dan in Nederland; 

• Fermentatie/hydrolyse: enzymen en micro-organismen zetten de 

biomassa om in onder andere ethanol. Bekend is de grootschalige 

productie van bio-ethanol uit suikerriet in Brazilië; 

• Fysische processen: hier valt te denken aan het persen van koolzaad tot 

olie zoals reeds op relatief grote schaal wordt toegepast in Frankrijk, 

Oostenrijk en Duitsland. 

 

De keuze voor een specifieke conversietechniek is afhankelijk van enerzijds de 

kwaliteit van de biomassa (bijv. het watergehalte) en anderzijds van het 

gewenste gebruik (bijv. als transportbrandstof of ter vervanging van kolen in 

een elektriciteitscentrale). Vergassing wordt bijvoorbeeld toegepast bij 

biomassa met een laag watergehalte (houtachtige gewassen of residuen), terwijl 

pyrolyse een geschikte conversie techniek is voor biomassa met een 

vochtgehalte van zo’n 50% (Minnesma, 2003). 
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3 Keuze van twee biomassa-cases 

3.1 Inleiding 

In de voorliggende studie worden twee varianten van een biomassaketen 

uitgewerkt. Zoals in Hoofdstuk 1 reeds aangegeven gaat het daarbij om een 

vergelijking tussen een bestaande keten voor de productie van groene stroom op 

basis van geïmporteerde biomassa en een variant daarvan waarbij de import 

wordt vervangen door biomassa uit Nederland. In dit hoofdstuk specificeren we 

de beiden ketens en motiveren we gemaakte keuzes ten aanzien van de 

verschillende ketenschakels (bijv. welke vorm van elektriciteitsproductie 

meegenomen is in de analyse).  

3.2 De base case en de change case nader beschreven 

In deze paragraaf beschrijven en motiveren we de keuzes die we gemaakt 

hebben ten aanzien van de verschillende ketenschakels van de biomassaketen. 

In de base case beschrijven we een ‘succesvolle’ biomassaketen die zich reeds 

economisch heeft bewezen. In de change case beschrijven we een 

hypothetische keten op basis van binnenlandse teelt. Op deze wijze verwachten 

we de belangrijkste energetische en economische factoren die van invloed zijn 

op de vermarktbaarheid van bio-energie te achterhalen. 

 

3.2.1 Base case 

In de base case gaan we uit van import van biomassagrondstof. Daarbij gaat het 

om organische reststromen die aangemerkt kunnen worden als zuivere 

biomassa. Deze stromen maken een belangrijk deel uit van de import van 

biomassa voor de Nederlandse elektriciteitsproductie (Remmers, 2004; Elbersen, 

2004). De verwachting is dat de geïmporteerde biomassa reststromen de 

ondergrens vertegenwoordigen wat betreft de kosten van biomassabrandstoffen. 

 

De grondstof wordt in de praktijk vanuit heel de wereld geïmporteerd. We gaan 

uit van import van buiten de EU. Het transport vindt plaats over zee, waarbij we 

in de berekeningen rekening houden met het transport van de productielocatie 

naar de zeehavens. Dit voortransport vindt plaats met vrachtwagens. Verder 

houden we rekening met het natransport van de binnenlandse zeehaven naar de 

productielocatie van elektriciteit. Dit transport vindt eveneens plaats per 

vrachtauto. In de route zijn twee overslagpunten (de beide zeehavens) en één 

opslagpunt (bij de elektriciteitscentrale). Aanname is verder dat de 

voorbewerking van biomassa deels plaatsvindt nabij de buitenlandse zeehaven. 

Daarbij gaat het om drogen en pelleteren. De biomassa wordt indirect 

meegestookt3 in een poederkolencentrale. Op de productielocatie van de 

 
3 Bij indirecte meestook is sprake van separate biomassabranders in de kolencentrale. Dit in 

tegenstelling tot directe meestook waarbij de biomassa rechtstreeks in de kolenbranders wordt 

toegevoerd. 
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elektriciteitscentrale wordt de biomassa daarom verpoederd. Indirecte 

meestook is een technologie die zeer bewezen is en wordt gekenmerkt door een 

hoge betrouwbaarheid (Remmers, 2004). 

 

3.2.2 Change case 

Zoals in de inleiding reeds aangegeven gaan we in de change case uit van 

binnenlandse teelt. We beperken ons daarbij tot snelgroeiende hout- en 

grasachtige energiegewassen, een praktijk die op kleine schaal in Nederland 

plaatsvindt. Deze keuze komt met name ook voort uit het gegeven dat 

dergelijke gewassen de hoogste opbrengst per hectare per jaar leveren en 

daarom als meest kansrijke energiegewassen gelden. Hoewel het meest 

kansrijk, geldt ook de teelt van deze gewassen voor specifieke 

energietoepassingen in Nederland echter vooralsnog als niet rendabel. In deze 

studie willen we kwantitatief onderbouwen of en waarom dat het geval is. 

 

De bekendste energiegewassen zijn de snelgroeiende boom- en grassoorten 

populier, wilg, miscanthus en hennep. Van deze gewassen zijn de meeste 

gegevens bekend. We beschouwen in deze studie niet een specifiek gewas maar 

gaan uit van gemiddelde gegevens zoals deze bekend zijn met betrekking tot 

genoemde gewassen. 

 

De biomassa wordt op de teeltlocatie gechipt en met vrachtwagens 

getransporteerd naar de elektriciteitscentrale.  Bij de centrale wordt de 

biomassa gedroogd, verpoederd en indirect meegestookt in een 

poederkolencentrale. 

 

3.2.3 Overzicht 

In tabel 3.1 zijn de ketenonderdelen van de twee varianten samengevat 

weergegeven. In de studie gaan we ervan uit dat lange afstandstransport per 

schip plaatsvindt en het transport over korte afstanden per vrachtauto. Meer 

configuraties zijn uiteraard mogelijk maar om de studie zo eenvoudig mogelijk 

te houden beperken we ons tot twee transportmiddelen. 

 

Tabel 3.1 Samenstelling van de drie onderzochte ketenvarianten 

 Base case Change case 

Grondstof Van buiten de EU geïmporteerde 

reststromen zuivere biomassa 

Binnenlandse teelt van 

energiegewassen 

Voortransport Vrachtauto -- 

Hoofdtransport Zeeschip Vrachtauto 

Natransport Vrachtauto -- 

Voorbewerking Drogen, pelleteren, verpoederen Chippen, drogen, verpoederen 

Conversie Indirecte meestook in 

poederkolencentrale 

Indirecte meestook in 

poederkolencentrale 
 

 



 

4 Resultaten van de base case biomassaketen  

4.1 Inleiding 

In de energetische ketenanalyse bepalen we de hoeveelheid energie die nodig is 

om elektriciteit te produceren op basis van biomassa, de zogenaamde Energy 

Requirement for Energy (ERE). Relevante gegevens betreffen: 

• De energie-inhoud van de biomassabrandstof; 

• De hoeveelheid energie-input voor de productie van biomassa, het 

transport, overslag en opslag en eventuele voorbewerkingsstappen; 

• Rendementsverliezen in de verschillende conversie stappen (van biomassa 

naar brandstof en van brandstof naar elektriciteit); 

• Massaverlies bij transport, opslag en voorbewerking; 

• Volumeveranderingen bij voorbewerking. 

 

De economische vergelijking van beide cases beperkt zich tot de 

bedrijfseconomische kosten en opbrengsten in de keten. Macro economische 

aspecten zoals werkgelegenheid worden buiten beschouwing gelaten omdat ze 

buiten het kader van deze studie vallen. De kosten baten analyse wordt zowel 

per ketenschakel als over de gehele keten uitgevoerd. Zoals in hoofdstuk 2 

reeds aangegeven wordt daarbij ingegaan op kosten die gepaard gaan met de 

productie van tussen- en eindproducten en de marktprijzen voor deze 

producten. Bij geïmporteerde biomassa, zullen de kosten van het produceren 

van deze biomassa nagenoeg gelijk zijn aan de marktprijs. De marges zijn zeer 

klein, vooral ook omdat het import van reststromen betreft. Dergelijke stromen 

hebben soms zelfs een negatieve waarde (het is afval). Ook voor de 

voorbewerking en transportschakels geldt, dat de kosten en de marktprijs 

nauwelijks van elkaar afwijken, omdat de marges in de betreffende sectoren 

zeer klein zijn. 

 

Per schakel wordt  weergegeven wat de kosten en opbrengsten van die schakel 

zijn, uitgedrukt in euro per ton biomassa ar (as received) en per GJ 

geproduceerde elektriciteit (GJe). Voor de conversieschakel worden de kosten 

en opbrengsten daarnaast weergegeven in €ct/kWh vanwege de herkenbaarheid. 

Bedacht dient te worden dat deze prijzen moment-opnamen zijn. Immers, 

afhankelijk van de ontwikkeling van vraag en aanbod, die op hun beurt weer 

beïnvloed worden door (stimulerings-)maatregelen van de overheid, kan de prijs 

in de praktijk anders uitvallen.  

 

Biomassa bevat een zekere hoeveelheid vocht. In de loop van de keten 

verminderd het vochtpercentage van de biomassa door drogen en verschillende 
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conversie stappen. We geven de kentallen over het algemeen weer in tonnen as 

received (ar), dat wil zeggen met een vochtpercentage zoals de biomassa bij de 

conversie unit wordt afgeleverd. Waar relevant, is ook het vochtgehalte 

gegeven in percentage op gewichtsbasis. 

 

In de volgende paragrafen beschrijven allereerst de massabalans van de keten. 

Vervolgens beschrijven we per ketenstap de energetische en economische 

achtergrondgegevens. 

4.2 Massabalans 

In een aantal stappen in de keten is sprake van verlies van massa. De droogstap 

van de biomassa vindt in het begin van de keten plaats, voordat transport 

plaatsvindt4. Voor de analyse is daarom alleen het verlies van droge stof 

relevant, want het verlies van droge stof is bepalend voor de hoeveelheid 

biomassa die ingekocht moet worden. Fluctuaties in het vochtgehalte zoals die 

zich voordoen tijdens transport en op- en overslag verwaarlozen we in deze 

studie. Het is niet de verwachting dat dergelijke fluctuaties een significante 

invloed op de biomassaketen hebben. 

 

De massabalans is berekend per GJ LHV van de biomassa zoals dat aan de poort 

van de elektriciteitscentrale wordt geleverd. Verlies van droge stof is als volgt: 

• Bij het drogen is sprake van een verlies van droge stof van 1% (Hamelinck 

et al., 2003); 

• Tijdens opslag in de haven is sprake van een verlies van droge massa van 

2%, evenals bij de opslag op het terrein van de conversielocatie 

(Hamelinck et al., 2003). De biomassa wordt gemiddeld twee maanden 

opgeslagen; 

• Massaverlies tijdens transport wordt verwaarloosd, evenals het 

massaverlies bij het voor- en natransport. 

  

De massabalans over de gehele logistieke keten is weergegeven in tabel 4.1.  

                                                   
4 Het energiegebruik voor het transport van (natte) stammen van het bosbouwgebied naar de 

houtindustrie wordt verdisconteerd in de stap ‘productie van biomassa (zie §4.3 
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Tabel 4.1 Massabalans van de logistieke keten van hout pellets in de base 

case. 

Stap Massa verlies 

(%) 

Instroom  

(ton ds) 

Uitstroom  

(ton ds) 

Productie grondstof 0 53,5 53,5 

Drogen 1 53,5 53 

Pelleteren 0 53 53 

Opslag haven 2 53 52 

Transport per zeeschip 0 52 52 

Opslag conversielocatie 2 52 51 

Conversie 0 51 -- 

4.3 Biomassagrondstof 

4.3.1 Energie-inhoud van biomassagrondstoffen 

De energie-inhoud van biomassabrandstoffen verschilt per type biomassa. In 

tabel 4.2 staan de stookwaarden van enkele biomassabrandstoffen weergegeven 

die worden gebruikt in kolencentrales. Er is sprake van tamelijk grote 

verschillen in de energie-inhoud van de verschillende biomassabrandstoffen. 

Deze verschillen worden grotendeels veroorzaakt door het vocht- en asgehalte 

van de verschillende brandstoffen. 

 

Belangrijk is te onderkennen dat niet alle biomassabrandstoffen dezelfde 

voorbewerkingen ondergaan. Voor de verbranding in de centrale worden de 

brandstoffen vergruisd. Reststromen uit de hout- en bosbouwindustrie (zaagsel, 

houtafval en bast) worden daarnaast voorafgaand aan het transport bovendien 

gedroogd en gepelleteerd.  

 

Voor de energetische analyses van de base case gaan we uit van gepelleteerd 

hout waarbij we de stookwaardes hanteren van de brandstoffen zoals deze door 

de centrale worden ontvangen (as received, ar). Het vochtgehalte van de 

brandstoffen as received is weergegeven in tabel 4.2. Op basis van de gegevens 

in tabel 4.2 hanteren we in deze studie een stookwaarde van 16 GJ/ton ar voor 

houtpellets, bij een watergehalte van 8%. 

 

Tabel 4.2 Stookwaarden van enkele organische reststromen die als 

biomassabrandstof dienen in kolencentrales (Phyllis, 2004) 

Type biomassa brandstof LHV (GJ/ton ar) Watergehalte (% w/w ar) 
Hout pellets (Labee) 16,4   7,0 

Sloophout pellets 16,9   9,6 

Sloophout (stof) 14,2 11,5 

Sloophout (fibra flame pellets) 17,3   4,7 
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4.3.2 Energie-input voor de productie van biomassagrondstoffen 

In de base case gaan we uit van reststromen van de houtindustrie. Door het 

gebruik van reststromen ten behoeve van elektriciteitsproductie hebben deze 

een zekere economische waarde gekregen. Het is daarom gerechtvaardigd dat 

we een deel van de energie die nodig is voor de ‘productie’ ervan toerekenen 

aan de reststromen. Het gaat daarbij om energie-input voor de houtoogst, het 

transport naar de verwerkende industrie en het ontschorsen. De totale toe te 

rekenen hoeveelheid energie bedraagt ca. 0,41 GJ/ton ds afgeleverd bij de 

houtindustrie (Damen en Faaij, 2003). Rekening houdend met een verlies van 

droge massa van in totaal 5% en een vochtpercentage van 8%, komt dat neer op 

een energie-input van 0,40 GJ/ton ar, zoals afgeleverd aan de poort van de 

elektriciteitscentrale. 

 

4.3.3 Prijzen van biomassa grondstof 

De internationale biomassamarkt is tamelijk ondoorzichtig. Er is geen sprake van 

marktplaatsen waar prijzen op een transparante wijze tot stand komen 

(Remmers, 2004 en Elbersen, 2004). Energiebedrijven hebben in principe ook 

geen belang bij transparantie omdat daarmee hun marge inzichtelijk wordt en 

om die reden vervolgens al snel verdampt.  Ook in de literatuur is zeer weinig 

bekend over de prijzen van biomassa reststromen op de wereldmarkt. Althans, 

op micro-niveau. Anders gezegd, het valt niet te achterhalen wat de prijs is van 

een bepaalde hoeveelheid biomassa van bedrijf X uit land Y.  

 

Op een wat hoger niveau, dat van gemiddelde prijzen per type biomassa en/of 

per land zijn wel gegevens bekend in de literatuur (de Noord en Sambeek, 2003; 

Sambeek et al., 2003; Raats et al, 2003; EUBIONET, 2003; Kroon, 2002, 

Hamelinck 2003)5. Hieruit blijkt dat de prijzen sterk variëren. Deze variatie 

wordt, naast internationale veranderingen in vraag en aanbod, vooral bepaald 

door het soort biomassa dat verwerkt wordt en de schaalgrootte van de 

conversie-installaties waarin de biomassa wordt verwerkt tot energie.  

 

Ruijgrok en van Sambeek (2003) vermelden prijzen van zo’n € 1,8 tot € 2 / GJ 

voor industriële reststromen uit Finland, ofwel gemiddeld zo’n 30 €/ton ar. 

Tevens wijzen zij op een gemiddelde prijs van ruim 3 €/GJ voor houtsnippers 

(minima en maxima uiteenlopend van € 1,00 - € 4,50 per GJ). Dat zou eerder 

wijzen op een prijs van 50 €/ton ar.  Raats et al. (2003) vermeldt een 

minimumprijs van 1 €/GJ voor snoei- en dunningshout uit Duitse bossen tot zo’n 

9 €/GJ voor industriële bijproducten uit Polen. Rekening houdend met de 

aangenomen energie-inhoud van 16 GJ/ton ar betekent dat een marktprijs van € 

                                                   
5 Het betreft de prijs die aan de teler wordt betaald, exclusief de kosten van verdere 

verwerking, exclusief transportkosten. 
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18 tot € 135 per ton ar.  Hamelinck (2003) noemt prijzen van € 9,3 per ton voor 

residuen uit Europese of Canadese bossen (stammen met een vochtgehalte van 

50% w/w), ofwel € 16,9 per ton/ar (8% vocht). Een reële prijs voor biomassa 

reststromen op de wereldmarkt is ongeveer € 25,- per ton ds exclusief 

transportkosten (Elbersen, 2004).  

 

In de base case gaan we uit van een situatie waarbij een elektriciteitsproducent 

biomassa reststromen tegen zo laag mogelijke kosten op de wereldmarkt 

probeert te verwerven. We hanteren daarom een relatief lage maar wel reële 

prijs van € 30,- per ton ar. 

4.4 Transport en op- en overslag 

De transportketen van de base case ziet er als volgt uit: 

1. Voortransport van verwerkende industrie naar pelleteren en zeehaven per 

vrachtwagen, totale afstand 50 km; 

2. Overslag en opslag (totale opslag gemiddeld 2 maanden); 

3. Transport naar Nederland per zeeschip, afstand 5.000 km; 

4. Natransport per vrachtwagen naar de elektriciteitscentrale, afstand ca. 

50 km. 

 

4.4.1 Transport 

Het energiegebruik en de kosten van het transport zijn voornamelijk afhankelijk 

van de bulkdichtheid en vochtgehalte van biomassa (Suurs, 2002). Het 

energiegebruik voor transport per schip varieert van 0,08 – 0,31 MJ/tonkm ds 

(0,07 – 0,29 MJ/tonkm ar) (Suurs, 2002). Vanwege de relatief hoge dichtheid en 

het lage vochtgehalte van zijn we uitgegaan van een relatief laag gemiddeld 

energiegebruik van 0,09 MJ/tonkm ar.  

 

De kosten van het vervoer per schip, uitgedrukt in €/tonkm ar zijn onder meer 

afhankelijk van het type schip, het aantal kilometers, hierbij is sprake van een 

niet-lineair verband, de mogelijkheid tot retourvracht, het operating window 

(OW), als ook de vraag of het vervoer ‘dedicated’ voor de biomassa is (Suurs, 

2002, p. 37). De kosten variëren van 12 €/ton ds (bij non-dedicated vervoer over 

afstand 1.500 km) tot 39 €/ton ds (dedicated vervoer, OW=0,5 jaar, bij een 

afstand van 10.000 km). Non-dedicated vervoer kent als maximum 21 €/ton ds, 

bij een afstand van 10.000 km. Omgerekend naar €/tonkm ar en uitgaande van 

de aanname dat de economisch meest voordelige vervoerswijze gekozen zal 

worden, zijn de kosten bij de door ons gehanteerde afstand te becijferen op 

0,004 €/tonkm ar 6.   

                                                   
6 dit is niet gelijk aan 0,92*((12/1500+21/10000)/2)) omdat de transportkosten niet-lineair 

afhangen van de afstand. 
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Het energiegebruik voor het transport per vrachtwagen varieert van 1,2 – 2,2 

MJ/tonkm ds (1,1 – 2,0 MJ/tonkm ar) inclusief retourtrip (Suurs, 2002). Vanwege 

de relatief hoge dichtheid en het lage vochtgehalte van zijn we uitgegaan van 

een relatief laag gemiddeld energiegebruik van 1,2 MJ/tonkm ar.  

 

Ook voor vervoer per vrachtwagen geldt dat de kosten niet lineair oplopen met 

de gereden afstand: 4,1 €/ton ds bij 50 km tot 11,1 €/ton ds bij 200 km (Suurs 

2002, p. 33), ofwel 0,082 €/tonkm ds (50 km) tot 0,055 €/tonkm ds (200 km). 

Gezien onze aanname over transport afstand (2 maal transport over 50 km) is 

dit verband niet relevant en kunnen wij uitgaan van 0,082 €/tonkm ds, ofwel   

0,075 €/tonkm ar (0,92*0,082). 

 

In de tabel 4.4 zijn specifieke kentallen en resultaten voor de transport schakel 

weergegeven zoals die gebruikt zijn in de ketenanalyse.  

 

Tabel 4.4 Transport kentallen en resultaten voor het transport van pellets  

 Zeeschip Vrachtwagen Totaal 

Energiegebruik (MJ/tonkm ar) 0,09 1,2 - 

Kosten (€/tonkm ar) 0,004 0,075 - 

Totale afstand (km) 5000 100 5100 

Energiegebruik (GJ/ton ar) 0,45 0,12 0,57 

Kosten (€/ton ar) 20 7,5 27,5 

 

Het totale energieverbruik bedraagt hiermee (afgerond) 0,6 GJ/ton ar, de 

kosten van transport komen uit op zo’n 27,5 €/ton ar. 

 

4.4.2 Op- en overslag 

De energie-input voor overslag bedraagt ongeveer 40 MJ/ton ar (Suurs, 2002). 

De totale energie-input wordt bepaald door het aantal overslagmomenten, twee 

in de base case. We gaan ervan uit dat de hoeveelheid energie voor opslag 

verwaarloosbaar is. 

 

Diverse studies geven aan dat de kosten van deze fase ongeveer € 1,50 per GJ 

bedragen (zie bijv. Sambeek et al., 2003)7, ofwel circa € 25 tot € 30 per ton ds . 

Suurs (2002) splitst de kosten van op- en overslag uiteen en neemt 

laatstgenoemde mee in de bepaling van de totale transportkosten. Wat betreft 

opslag lopen zijn cijfers uiteen van € 4 per ton ds (stammen) tot maximaal € 81 

(voor houtsnippers). Voor wat betreft houtpellets komt hij uit op € 16 tot  € 20.  

 

                                                   
7 De in die studies opgegeven waarden zijn waar nodig geïndexeerd. 
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We zijn, aangezien de base case import van houtpellets betreft, uitgegaan van 

€ 18 per ton ds (het gemiddelde voor houtpellets), ofwel € 16,56 per ton ar. 

 

Hiermee komen de totale kosten voor transport, op-en overslag op 44,06 €/ton 

ar (27,5+16,56). 

4.5 Voorbewerking 

De voorbewerkingsstappen van de base case zijn drogen, pelleteren en 

verpoederen. Voorafgaand aan het meestoken in de kolencentrale wordt de 

biomassa verpoederd. 

 

4.5.1 Drogen 

In de tabel 4.5 zijn kentallen weergegeven van het drogen. We zijn uitgegaan 

van gegevens van de Rotary Drum Dryer (RDD), een conventionele droger die 

veel wordt gebruikt voor het drogen van biomassa. Literatuurgegevens wijzen 

op een energiegebruik van 900 – 5.200 MJ per ton waterverdamping (zie Suurs, 

2002 en Hamelinck et al., 2003). Sanders (2004) merkt op dat een RDD door het 

ontbreken van warmteterugwinning minimaal 2.200 MJ per ton waterverdamping 

gebruikt. In deze studie hanteren we een energie-input van 2.200 MJ per ton 

waterverdamping, hetgeen we bij grotere schaalgroottes haalbaar achten.  

 

Uit de studie Suurs komt naar voren dat drogen volgens RDD principe circa 5 tot 

15 €/ton ds, ofwel 4 a 13 €/ton ar kost , afhankelijk van het operation window 

van de droger (in aantal maanden per jaar); naarmate de droger meer maanden 

per jaar in gebruik is zijn de verwerkingskosten lager.  Opnieuw gezien vanuit 

de gedachte dat de base case de economisch optimale situatie beschrijft maar 

rekening houdend met enige prijsindexatie gaan wij uit van 9 €/ton ar. 

 

Tabel 4.5 Drogen van biomassa van Suurs, 2002 en Hamelinck et al., 2004) 

 Base case 

Vochtpercentage in (% w/w) 50  

Vochtpercentage uit (% w/w) 8  

Energie-input (MJ/ton waterverdamping) 2.200  

Energie-input (MJ/ton ar) 1.850  

Kosten (€/ton ar) 9  
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4.5.2 Pelleteren 

Pelleteren verbruikt 28 – 45 kWh/ton ar (Hamelinck et al., 2003 en Forsberg 

19998). We gaan in de energie analyse uit van een primaire energie-input van 

325 MJ/ton ar. Uit Kroon (2002) valt af te leiden dat de kosten van pelleteren 

zo’n 9 tot 33 €/ton ar bedragen.  Wij nemen aan dat 22 €/ton ar een reëel 

uitgangspunt is. 

 

4.5.3 Verpoederen 

Het verpoederen van biomassa verbruikt zo’n 40 kWh/ton ar (Halen et al., 

2000). In de analyse gaan we uit van een primaire energie-input van 345 MJ/ton 

ar (berekening). Over de kosten van verpoederen is slechts 1 bron gevonden. 

Overigens gaan wij ervan uit dat deze kosten reeds verdisconteerd zijn in de 

conversie-kosten. 

 

4.5.4 Overzicht 

In tabel 4.6 zijn de energetische en economische gegevens van de verschillende 

voorbewerkingstechnieken samengevat weergegeven (gebaseerd op Suurs, 2002 

en Kroon, 2002). 

 

Tabel 4.6 Energetische en economische kosten van 

voorbewerkingstechnieken 

 Energie-input (MJ/ton ar) Kosten (€/ton ar) 

Drogen 1.850   9 

Pelleteren 325  22 

Verpoederen 345  p.m.9

 

Totaal 

 

2.520 

  

31 

4.6 Elektriciteitsopwekking 

4.6.1 Energetische aspecten 

Elektriciteitsopwekking vindt plaats door middel van indirecte meestook in een 

poederkolencentrale van 600 MWe. Belangrijke aspecten voor de analyse zijn: 

• energie-inhoud van de biomassa; 

• meestookpercentage (hoeveelheid bijgestookte biomassa); 

• rendement en rendementsverliezen (als gevolg van de lagere calorische 

waarde van biomassa). 

                                                   
8 Forsberg, G. (1999): Assesment of bioenergy systems. An integrating study of two methods; 

Swedish university of Agricultural Sciences, Uppsula, Sweden. 
9 Verpoederen vindt plaats bij de elektriciteitscentrale. De kosten van het verpoederen zijn 

verdisconteerd in de investeringskosten voor biomassa meestook en daarom niet in deze tabel 

opgenomen. 
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In §4.2 is een overzicht gegeven van de energie-inhoud van biomassa. In de 

analyse gaan we uit van een gemiddelde energie-inhoud van 16 MJ/kg ar met 

een vochtpercentage van 8% w/w. De huidige meestook van biomassa in 

kolencentrales bedraagt 5% - 10% op gewichtsbasis. Hogere meestook 

percentages zijn goed mogelijk. De commissie Ampere10 (2000) stelt dat de 

maximaal mogelijke meestook voor pellets op gewichtsbasis ongeveer 15% 

bedraagt. Een van de eenheden van de Amer centrale van Essent is voorbereid 

voor een bijstook van 20% (w/w) biomassa (Damen en Faaij, 2003). In het model 

gaan we uit van een bijstook van 10%. Het rendement van de centrale bedraagt 

42%. Door het meestoken van biomassa kan de efficiency van de kolencentrale 

verminderen. Dit effect treedt sterker op naarmate het bijstookpercentage 

hoger is. Damen en Faaij (2003) hanteren in berekeningen een efficiëntieverlies 

van  0,4% van de gehele installatie bij een bijstook percentage van 20%. In deze 

studie verwaarlozen we in eerste instantie dit efficiëntieverlies.  

 

Op grond van deze aannames bedraagt de energieopbrengst van de meestook 

6,8 GJ 11 per ton ar verstookte biomassa, hetgeen overeenkomt met 1,9 MWh. In 

de gevoeligheidsanalyse laten we zien wat het effect kan zijn van 

efficiëntieverlies door bijstook van biomassa. 

 

4.6.2 Economische aspecten 

De kosten van elektriciteitsproductie vallen uiteen in: 

• kosten van de investering, de jaarlijkse investeringskosten gemoeid met 

het kunnen inzetten van biomassa in meestooktrajecten 

• operationele en variabele kosten (OPEX), de reguliere bedienings- en 

onderhoudskosten vanwege inzet van biomassa in een kolencentrale;  

• additionele kosten, specifiek veroorzaakt door de inzet van biomassa 12. 

 

De opbrengsten zijn een optelsom van  

• verkoopprijs (van de elektriciteitsproducent aan de netwerkbeheerder); 

• subsidie, MEP plus de (straks uitgefaseerde) REB; 

• uitgespaarde kosten van primaire brandstof. 

 

                                                   
10 Commissie AMPERE (2000): Rapport van de Commissie voor de Analyse van de 

Productiemiddelen van Elektriciteit en de Reoriëntatie van de Energievectoren (AMPERE) aan 

de Staatssecretaris voor Energie en duurzame Ontwikkeling; Brussel. 
11 16 GJ/ton ar * 0,42 * 1 (want geen rendementsverlies) 
12 Onder de additionele kosten vallen de (meer)kosten voor het afvoeren van reststoffen, en de 

kosten die samenhangen met ongepland uit bedrijf zijn en/of niet volledig kunnen belasten van 

een eenheid en/of van extra vervuiling, verslakking en corrosie (Sambeek et al., 2003) 
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Raats et al. (2003) noemen een aantal scenario’s en de daarbij horende hoogte 

van de hierboven vermelde kostencomponenten13. Voor wat betreft de kosten 

Voor wat betreft de verkoopprijs, ook wel stroomprijs genoemd, zijn wij 

uitgegaan van de voor 2003 geldende gemiddelde prijs van 2,7 €ct/kWhe, zoals 

vermeld in Sambeek et al. (2003)14. De algemene verwachting is echter wel dat 

deze stroomprijs zal stijgen (Sambeek et al., 2004). In tabel 4.7 zijn de 

verschillende opbrengst- en kostencomponenten van de productie van 

elektriciteit samengevat weergegeven per kWh 15. De totale kosten van de 

conversiestap bedragen 2,9 €ct/kWh (49 €/ton ar verstookte biomassa). De 

totale opbrengsten bedragen 11,2 €ct/kWh, ofwel € 210,- per ton ar. 

 

Tabel 4.7 Kosten en batencomponenten van de productie van elektriciteit 

Elektriciteitsproductie €ct/kWhe €/GJe 

Kosten -2,88 -8,00 

 Investeringslasten -1,64 -4,56 

 OPEX -0,28 -0,78 

 Additioneel -0,96 -2,67 

Baten 11,19 31,08 

 Verkoopprijs 2,7 7,50 

 MEP (+REB) 7,0 19,44 

 Besparing brandstof 1,49 4,14 

  

Saldo 8,31 23,08 

                                                   
13 Wij zijn daarbij uitgegaan van het scenario ‘hout’, aangezien deze energetisch en 

economisch het dichtst bij onze analyse ligt.  
14 Dit is de zogeheten ‘commodity prijs’, zoals overeengekomen wordt in de handel tussen 

productiebedrijven en leveranciers op de APX-beurs. 
15 Zoals vermeld in Raats et al, Novem KEMA, april 2003, scenario ‘Hout’ 
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4.7 Resultaten van de base case 

In de voorgaande paragrafen zijn de energetische en economische aspecten per 

ketenschakel beschreven. Samengevat geeft dat het volgende beeld: 

 

Tabel 4.8 Overzicht van energetische en economische kosten en baten16 

per ketenschakel 

 Energie Economie 

 GJ/ton ar GJ/GJe €/ton ar €/GJe 

Biomassagrondstof -0,4 -0,06  -30,00 -5,00 

Voorbewerking -2,5 -0,4  -31,00 -5,17 

Transport -0,7 -0,1  -44,06 -7,34 

Elektriciteitsproductie17  6,8 1,0  141,68  23,08 

      

Saldo 3,2 0,5  €  36,62 5,57 

 

In figuur 4.1 zijn de energetische en economische balans van de base case per 

ketenschakel grafisch weergegeven in GJ per ton ar gestookte biomassa18. In 

figuur 4.2 zijn de energetische en economische balans van de base case 

weergegeven per geproduceerde MWhe. De balans is voor zowel energie als 

financiën positief, de opbrengsten zijn groter dan de kosten. In grote lijnen 

geldt verder dat hoe hoger de energetische kosten (of opbrengsten), hoe hoger 

ook de financiële kosten (en opbrengsten). 

 

                                                   
16 Kosten zijn weergegeven als negatieve waarden, opbrengsten als positieve waarden. 
17 Bij elektriciteitsproductie is sprake van kosten en opbrengsten. Hier is alleen het saldo 

weergegeven. 
18 Cross-check met gegevens welke door ECN KEMA zijn gebruikt voor de onrendabele 

topberekeningsmethodiek gaf aan dat dit zeer reele getallen zijn, uitgedrukt in euro/ GJ 

bedraagt de brandstofprijs volgens ECN/ KEMA 6,5 euro€/ GJ stookwaarde, omgerekend komen 

wij uit op 6,57 €/ GJ stookwaarde 
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5 Resultaten van de change case biomassaketen 

5.1 Massabalans 

In een aantal stappen in de keten is sprake van verlies van massa. De droogstap 

van de biomassa vindt plaats, nadat transport plaatsvindt. Anders dan bij de 

base case is nu daarom ook het verlies van vocht van belang voor de 

massabalans. 

 

De massabalans is berekend per GJ LHV van de biomassa zoals dat aan de poort 

van de elektriciteitscentrale wordt geleverd (zie §5.3). Verlies van massa is als 

volgt: 

• De biomassa wordt gedroogd van 50% tot 8% vocht (w/w). 

• Bij het versnipperen is sprake van een verlies van droge stof van 1% 

(Hamelinck et al., 2003); 

• Massaverlies tijdens transport wordt verwaarloosd. 

 De massabalans over de gehele logistieke keten is weergegeven in tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 Massabalans van de logistieke keten van Miscanthus en Populier 

in de base case in kg per GJ LHV ar 

Stap Massaverlies 

(%) 

Instroom 

(ton ds) 

Uitstroom 

(ton ds) 

Productie grondstof -- 116 116 

Transporteren 0 116 116 

Versnipperen 0,5 116 116 

Drogen 46 115 62,5 

Conversie 0 62,5 -- 

5.2 Biomassagrondstof 

5.2.1 Energie-inhoud 

De belangrijkste energiegewassen in Nederland zijn Miscanthus, Populier en 

Wilg. De energie-inhoud van Miscanthus, populierenhout en wilgenhout is 

weergegeven in tabel 5.1. Gegevens zijn afkomstig uit de Phyllis database 

(2004). In de database zijn meetgegevens van Hennep, Miscanthus en Populieren 

en wilgenhout bij verschillende vochtgehaltes opgenomen. In deze studie gaan 

we uit van een vochtgehalte van ca. 8%. De gemiddelde energie-inhoud van de 

binnenlands geteelde hout- en grasachtige biomassa (vocht: 8% w/w) schatten 

we op basis van gegevens uit tabel 5.1 op 16 GJ/ton. 
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Tabel 5.1 Energie-inhoud van Hennep, Miscanthus, populierenhout en 

wilg (GJ/ton ar). Bron: Phyllis, 2004 

Biomassa19 Vochtgehalte 

(% w/w) 

Energie-inhoud 

(GJ/ton ar) 

Hennep (crushed, baled) 3 16,5 

Hennep (veld gedroogd) 7 15,7 

Hennep (lucht gedroogd) 3 16,5 

Hennep (vers) 9 14,9 

Miscanthus 40 9,7 

Miscanthus (Giganteus) 14 15,2 

Miscanthus (vers) 4 16,9 

Miscanthus (gedroogd voer) 3 17,6 

Populierenhout (ruw) 7 16,3 

Populierenhout (hybride) 7 16,3 

Wilg (gezaagd) 4 19,0 

Wilg 11 15,6 

Wilg (hout) 4 17,6 

 

5.2.2 Energie-input 

De energie-input voor de teelt van Miscanthus en Populier hebben we bepaald 

aan de hand van de PROBAS database (2004). In deze database zijn levenscyclus 

analyses opgenomen van diverse biomassaketens. Van de hennep en wilgenteelt 

hebben we geen gegevens verkregen. In tabel 5.2 is de input van primaire 

energie voor de teelt van Miscanthus en populier weergegeven. In het model 

gaan we uit van een gemiddelde energie-input van 0,52 GJ/ton ar. 

 

Tabel 5.2 Input primaire energie voor de teelt van Miscanthus en Populier 

(GJ/ton ar) (ProBas, 2004). 

 Energie-input (GJ/ton) 

Miscanthus 0,54 

Populier 0,52 

 

5.2.3 Productiekosten en prijzen van binnenlandse biomassa 

Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven hebben wij aangenomen dat productiekosten 

en verkoopprijzen elkaar niet veel zullen ontlopen, vooral door de 

internationale concurrentie. Echter, binnen de change case is het de vraag of er 

al voldoende marktwerking is om deze aanname realistisch te laten zijn. 

Kortom, wij hebben in onze analyse ook nadrukkelijk aandacht besteed aan een 

                                                   
19 Naamgeving in de tabel volgens de phyllis database. 
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mogelijk verschil tussen productiekosten en marktprijzen van binnenlands 

geproduceerde biomassa. 

 

Om te beginnen, de beschikbare informatie over prijzen van binnenlands 

geteelde biomassa lijkt te wijzen op een gemiddelde prijs voor hout en 

miscanthus van zo’n 5,5 €/ GJ, ofwel, uitgaande van de in 5.2.2. vermelde 

energie-inhoud van 16 GJ/ ton ar, zo’n 88 €/ton ar (EZ, 2002, PDE, 2001). 

Andere bronnen vermelden prijzen variërend van 45 tot 61 €/ton ar (ECN, 2000, 

ECN, 2002) waar het wilg of populier betreft, ofwel gemiddeld zo’n 3,3 €/ GJ .   

Hamelinck (2003) noemt prijzen van tot € 48,- per ton natte stof voor bundels 

energiegewassen uit Europa (bij een vochtgehalte 37%, ofwel € 70,- per ton ar 

(0,92*48/(1-0,37)). Suurs (2002) noemt op basis van diverse literatuurbronnen 

productiekosten van € 3,80 per ton ds voor Eucalyptus in Nicaragua tot € 89,- 

per ton ds voor wilgenchips 20 in Zweden. 

 

Niet altijd is bekend in hoeverre in deze marktprijzen de kosten van alle 

voorliggende activiteiten (grondstofproductie, transport en voorbewerking) 

reeds verwerkt zijn.  Ook is niet altijd duidelijk of dit een binnenlands geteelde 

of geïmporteerde biomassa betreft, of wellicht een gemiddelde. Al met al lijkt 

een verkoopprijs van geteelde biomassa van 75 €/ ton ar aannemelijk voor de 

berekening van de change case. 

 

De productiekosten van specifiek voor de energieopwekking geteelde biomassa 

lijken echter meestal juist hoger uit te vallen dan deze verkoopprijzen.  Uit Van 

Ree et al (2000b) vallen productiekosten van monoteelten te herleiden van 1,8 

tot 5,4 €/ GJ ofwel 29 tot 87 €/ton ar (Miscanthus) en 2,3 tot 6,8 €/ GJ ofwel 36 

tot 109 €/ton ar (populierenhout)21. Deze bedragen zijn inclusief toenmalige 

Europese subsidies voor braakliggend land. Van Ree et al (2000b) maakt verder 

melding van door Novem gehanteerde productiekosten in de orde van, 

omgerekend 46 tot 75 €/ton ar voor energiegewassen. Elbersen en Meeusen van 

Onna (2001) berekenen de kosten van de teelt van Switchgrass en wilg in 

grondwaterbeschermingsgebieden op respectievelijk €106,- en €98,- per ton ds. 

In deze prijs zijn de grondkosten verwerkt, inclusief subsidies. Opgemerkt moet 

worden dat het in dit geval gaat om teelten met een lage input van kunstmest 

en bestrijdingsmiddelen. Genoemde bedragen zijn daarom minimum kosten voor 

de teelt van Switchgrass en Wilg. Het lijkt reëel, ook gelet op de inflatie in de 

                                                   
20 Waarin dus al wel verwerkt de kosten van het chippen a circa 6 euro/ton ar 
21 Er is sprake van herleiding omdat Van Ree et al prijzen in guldens vermeldt. 
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periode 2000-2004 van minimaal 10% 22, een gemiddelde waarde te hanteren van 

de productiekosten van energiegewassen van 100 €/ton ar. 

 

Tot slot zij gewezen op de ‘opportinuty costs’, ofwel de gemiste en mogelijk 

hogere opbrengsten van een alternatief product. Volgens Darwinkel et al, 2001, 

resteert er onder aftrek van de toerekenbare kosten voor een graanteler een 

saldo van zo’n 1100 €/ton hectare, ofwel zo’n 100 €/ton ar (uitgaande van een 

opbrengst van 10 ton ds/hectare en 8% watergehalte). Rekening houdend met 

de toerekenbare kosten zou de marktprijs voor miscanthus, inclusief transport 

en opslag minimaal zo’n 120-130 €/ton ar moeten bedragen, ofwel zo’n 

90 €/ton ar voor de grondstof alleen. Gelet op de huidige marktprijs is dat niet 

reëel en zal een boer eerder kiezen voor een andere optie dan energie-teelt. 

 

Anders gezegd, de in de change case gehanteerde marktprijs voor miscanthus en 

populier (75 €/ ton ar) ligt naar verwachting te laag, gelet op  

1. de productiekosten van binnenlandse teelt (± € 100/ ton ar) 

2. opbrengsten bij alternatieve producten (± € 130/ ton ar) 

 

Om deze 2 redenen lijkt binnenlandse teelt op lange termijn geen optie, maar 

dat kan in theorie gecompenseerd worden door lagere kosten in latere schakels 

in de keten. Of dat het geval is bespreken wij in de volgende paragrafen. In de 

afsluitende paragraaf waarin de balans wordt opgemaakt geven wij de kosten 

weer vanuit marktprijzenperspectief. In hoofdstuk 6, waarin de cases worden 

vergeleken komen ook de kostprijsbenadering en het ‘opportunity costs’ idee 

aan bod. Wij zullen dan laten zien hoe de ketenvergelijking in alledrie de 

gevallen uitvalt . In de gevoeligheidsanalyse zullen we ingaan op de vraag wat 

het effect is van een veranderende marktprijs van binnenlandse biomassateelt.  

5.3 Transport en op- en overslag 

Het transport betreft transport per vrachtwagen van de teelt locatie naar de 

elektriciteitsproductie. Op- en overslag vindt niet plaats tijdens transport. De 

energie- en economische kentallen voor het transport per vrachtwagen zijn 

gegeven in tabel 4.3. We gaan ervan uit dat massa en volume reducerende 

voorbewerkingen achterwege blijven. Aangezien het transport volume 

gelimiteerd is, leidt dit tot een hoger energiegebruik per ton/km. Suurs (2002) 

geeft aan dat het transport van chips per vrachtwagen ongeveer 2,2 MJ/ton km 

ds bedraagt (2,0 MJ/tonkm ar). In de berekeningen gaan we daarom uit van een 

                                                   
22 Dit is een minimum inschatting, de prijsindex van CBS (Hhttp://statline.cbs.nlH) geeft aan 

dat de prijs van plantaardige producten van landbouw gestegen is van 111 (1995 = 100) naar 

128 in 2003, ofwel 15%. Gezien het feit dat wij cijfers in de base case uit o.a. 2002 en 2003 

niet geindexeerd hebben, lijkt dit reeel in de onderlinge vergelijking. 
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energiegebruik van 2,0 MJ/tonkm ds. Het totale energiegebruik voor het 

transport bedraagt dan 0,2 GJ/ton ar. De kosten bedragen enkele de kosten van 

vervoer per vrachtwagen over een afstand van 100 km (schatting), ter hoogte 

van 0,06 euro per tonkm ar (0,072*0,092). 

5.4 Voorbewerking 

De voorbewerkingsstappen van de change case zijn chippen, drogen en 

verpoederen. In tabel 4.4 zijn de energetische en economische gegevens van het 

drogen en verpoederen weergegeven. Het energiegebruik voor chippen varieert 

volgens gegevens van Suurs (2002) van 0,13 – 0,23 GJ/ton ds. Voor deze analyse 

gaan we daarom uit van 0,18 GJ/ton ds (0,17 GJ/ton ar).  Kosten van chippen 

bedragen circa € 5,- per ton ar (Noord en Sambeek, 2002). Samengevat geeft dit 

het volgende totaalbeeld voor de fase voorbewerking in de change case: 

 

Tabel 5.3 Energetische en economische kosten van 

voorbewerkingstechnieken in de change case 

 Energie-input (MJ/ton ar) Kosten (€/ton ar) 

Chippen 180  5 

Drogen 1.850   9 

Verpoederen 345  p.m. 

 

Totaal 

 

2.375 

  

14 

5.5 Elektriciteitsopwekking 

We gaan ervan uit dat de conversie idem is aan de base case. De stookwaarde 

van binnenlands geteelde biomassa is 16 GJ/ton ar. De energieopbrengst per ton 

ar verstookte biomassa is 6,8 GJ. Dit komt overeen met 1,9 MWh. 

5.6 Resultaten van de change case 

In de voorgaande paragrafen zijn de energetische en economische aspecten per 

ketenschakel beschreven. De gegevens zijn samengevat in tabel 5.4.  

 

In figuur 5.1 zijn de energetische en economische balansen van de change case 

weergegeven per ton ar verstookte biomassa. In figuur 5.2 zijn de energetische 

en de economische balansen weergegeven per MWhe geproduceerde 

elektriciteit. De energie-inhoud van de biomassa is daarbij buiten beschouwing 

gelaten. Zowel de energie- als economiebalans is positief. 
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Tabel 5.4 Overzicht van energetische en economische kosten en baten23 

per ketenschakel 

 Energie Economie 

 GJ/ton ar GJ/GJe €/ton ar €/GJe 

Biomassagrondstof -0,5 -0,1  € -75,00   € -12,22 

Voorbewerking -2,4 -0,4  € -14,00   €   -2,28 

Transport -0,2   -0,03  € -23,18   €   -3,78 

Elektriciteitsproductie24  6,8  1,0  € 141,68    €   23,08 

      

Saldo 3,7  0,6 € 29,49   €    4,81 
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  GJe geproduceerde elektriciteit). 

                                                   
23 Kosten zijn weergegeven als negatieve waarden, opbrengsten als positieve waarden.  
24 Bij elektriciteitsproductie is sprake van kosten en opbrengsten. Hier is alleen het saldo 

weergegeven. 
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6 De base case versus de change case 

6.1 Energetische vergelijking 

In figuur 6.1 wordt de energiebalans van de base case vergeleken met de 

energiebalansen van de beide change cases. De energie-input van de base case 

is hoger dan voor de change case. Per saldo is de netto energieopbrengst per ton 

ar biomassa van de base case daarom lager dan van de change case. De change 

case levert per ton ar biomassa netto ca. 15% meer energie op dan de base 

case. 
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Figuur 6.1 Vergelijking van energie-input en output van de base case en 

  de change case (in GJ/ton ar verstookte biomassa) 

 

In figuur 6.2 is de bijdrage van de verschillende ketenonderdelen aan de totale 

energie-input van de base case en de beide change cases weergegeven. De 

grootste energetische kostenpost is de voorbewerking van de biomassa. Met 

name het drogen is relatief energie-intensief. Het belangrijkste verschil zit in de 

transportfase. De totale (fossiele) energie-input per GJ geproduceerde bio-

elektriciteit is in de change case ca. 15% lager dan in de base case (0,53 GJ in 

de base case en 0,45 GJ in de change case). 

 

We merken op dat de opbrengsten van de beide case sterk afhankelijk is van de 

energie-inhoud van de biomassa. In de gevoeligheidsanalyse komen we hierop 

terug.  
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6.2 Economische vergelijking 

6.2.1 Inleiding 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 5.2 zijn ten aanzien van de kosten per 

ketenschakel in het algemeen, en de grondstoffase in het bijzonder 3 

perspectieven mogelijk: 

1. Marktprijzen van binnenlandse geteelte biomassa: 75 €/ ton ar  

3. Productiekosten van binnenlandse teelt : € 100/ ton ar 

4. Opportunity costs, ofwel de gemiste opbrengsten bij alternatieve 

producten: € 130/ ton ar 

 

Hieronder laten wij allereerst zien hoe de ketenvergelijking uitpakt vanuit het 

eerste perspectief, zowel per schakel als voor de keten als geheel. Aansluitend 

laten wij in 3 figuren zien hoe de vergelijking voor de gehele keten is vanuit 

alledrie de perspectieven 

 

6.2.2 Vergelijking op marktprijzen: per schakel en over de gehele keten 

 

In figuur 6.3 en 6.4 zijn de economische balansen van de base case en de 

change case weergegeven per ton ar verstookte biomassa respectievelijk per 

GJe geproduceerde elektriciteit. Zowel de base case als de change case levert 

een positief saldo op. De hogere kosten in de grondstoffase worden in de change 

case gecompenseerd door goedkopere voorbewerkings- en transportkosten. Wel 

valt de base case relatief gezien beter uit. 
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In figuur 6.4 zijn de kosten en opbrengsten per ketenschakel van de base case 

en de change case weergegeven per kWh geproduceerde elektriciteit.  De totale 

kosten per kWhe bedragen in de base case 9,04 €ct en in de change case 9,46 

€ct.  
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6.2.3 Ketenvergelijking: marktprijzen, kostprijzen en ‘opportunity costs’ 

 

Marktprijzen-perspectief: 

In dit geval is een marktprijs 

van 75 €/ ton ar gehanteerd 

voor binnenlands geteelde 

biomassa (Dit is feitelijk een 

samenvatting van figuur 6.4, 

maar dan in €t/ kWh i.p.v. € / 

ton ar). In deze situatie is het 

verschil tussen base en change 

case niet al te groot en lijken 

beide rendabel uit te voeren. 

 

Kostprijzen-perspectief: 

In deze analyse is voor 

binnenlands geteelde biomassa 

een kostprijs van 100 €/ ton ar 

gehanteerd. In dat geval is het 

verschil tussen base en change 

case evident en lijkt de kans op 

een rendabele change case 

behoorlijk klein, gelet op 

mogelijke bandbreedtes in de 

kosten. 

  

Opportunity costs-perspectief 

In deze analyse is gekeken naar 

mogelijke meeropbrengsten bij 

de teelt van een ander gewas, 

geschat op 130 €/ ton ar . Deze 

zijn relevant op het moment 

dat een boer voor de keuze 

staat welk gewas hij zal gaan 

telen. In dat geval is de change 

case niet meer rendabel, ofwel 

zal een elektriciteitsproducent 

zal niet (meer) bereid zijn 

binnenlandse geteelde biomassa 

als brandstof in te zetten.  
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6.3 Gevoeligheidsanalyse 

In het voorliggende onderzoek zijn een aantal alternatieve varianten van een 

biomassaketen gemodelleerd en doorgerekend. Daarbij zijn aannames gedaan 

ten aanzien van verschillende parameters (bijv. de transportafstand of de 

energie-inhoud van biomassa). Zoals ieder model is ook dit model gevoelig voor 

specifieke, soms kleine veranderingen in deze parameters. Deze veranderingen 

kunnen in enkele gevallen leiden tot andere resultaten. Een 

gevoeligheidsanalyse kan mede gebruikt worden voor het bepalen van factoren 

die een specifieke keten al dan niet haalbaar maken. 

  

Het voert te ver om in het kader van deze studie alle parameters na te gaan. In 

het navolgende schetsen we de belangrijkste gevoeligheden van het model. 

Parameters met een belangrijke invloed op de uitkomsten van de analyses 

kunnen per case verschillen en zijn ook verschillend voor de energetische of de 

economische analyse. We hebben een selectie gemaakt van parameters, waar 

we op voorhand van kunnen verwachten dat deze een relatief belangrijke 

invloed hebben op de resultaten op basis van twee criteria:  

• De relatieve invloed van een bepaalde parameter (bijv. transportafstand) 

op de totale energie-input en/of de totale kosten in base of change case. 

Ketenschakels die niet of nauwelijks bijdragen aan de energetische of 

economische kosten laten we in deze analyse dus buiten beschouwing; 

• De mogelijke bandbreedte van de in de base en change case opgenomen 

parameters (mogelijke minimum en maximum waarden) ook met het oog 

op mogelijke veranderingen in de toekomst (bijv. meer efficiënte 

processen). We kijken in deze analyse alleen naar die parameters waarin 

grote veranderingen mogelijk zijn. 

 

Parameters die we op basis van deze criteria onderzoeken zijn: 

• energetisch: transportafstand, energie-inhoud biomassa, rendement van 

elektriciteitsproductie 

• economisch: productiekosten biomassagrondstof, transportafstand, 

energie-inhoud biomassa, opbrengsten elektriciteitsproductie, kosten 

voorbewerking 

 

6.3.1 Gevoeligheden ten aanzien van de energetische analyses 

Ten aanzien van transport is met name de transport afstand voor geïmporteerde 

biomassa van belang. Een verdubbeling van de afstand van het transport per 

schip in de base case (tot 10.000 km) leidt tot een groei van de energie-input in 

de transportstap van 0,7 GJ/ton ar tot 1,1 GJ/ton ar. De totale (fossiele) 

energie-input per GJ geproduceerde elektriciteit stijgt dan van 0,53 GJ tot 0,59 

GJ, een stijging van 11%. In de change case speelt transport een geringere rol. 
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Een verdubbeling van de afstand (tot in totaal 200 km) leidt tot een groei van de 

totale input van fossiele energie van 0,45 GJ tot 0,48 GJ. Grote veranderingen 

in de transportafstand hebben daarmee geen grote gevolgen voor de uitkomsten 

van de analyse van de base case. 

 

De energie-inhoud van biomassa (per ton ar) varieert afhankelijk van de 

samenstelling ervan. Een hogere energie-inhoud betekent hogere opbrengsten 

en een betere overall ketenprestatie. Import van meer oliehoudende biomassa 

zoals olijvenpulp is daarvan een voorbeeld. De energie-inhoud daarvan bedraagt 

ca. 18 GJ/ton ar., hetgeen zou leiden tot een stijging van de 

elektriciteitsproductie van 6,8 GJ/ton ar tot 7,6 GJ/ton ar. De totale fossiele 

energie-input per geproduceerde GJ elektriciteit daalt dan van 0,53 GJ tot 0,47 

GJ (een daling van 11%). Twee maal zover varen voor biomassa met een iets 

hogere energie-inhoud kan dus lonend zijn. 

 

In §4.6 hebben we reeds aangegeven dat mee- of bijstoken van biomassa kan 

leiden tot een lager rendement van de productie-eenheid. Een dergelijke 

situatie treedt op bij hogere meestookpercentages. We gaan in deze 

gevoeligheidsanalyse uit van een meestookpercentage van 20% (w/w), een 

energie-inhoud van kolen van 24 GJ/ton en een rendementsverlies van 0,4%. De 

totale energie-input (inclusief verliezen door extra rendementsverliezen op de 

gestookte kolen) per GJ geproduceerde elektriciteit stijgt in de base case van 

0,53 GJ naar 0,58 GJ. In de change case stijgt de totale energie-input van 0,45 

GJ naar 0,51 GJ. Geringe rendementsverliezen leiden daarmee tot een 

significante stijging van de input van fossiele energie. De balans blijft echter in 

belangrijke mate positief. 

 

Samengevat; de keten lijkt in energetisch opzicht vooral gevoelig te zijn voor 

veranderingen in (aannames) over de energie-inhoud en in mindere mate voor 

rendementsverliezen in de conversie; de overige factoren zijn minder van 

belang. In de onderlinge vergelijking tussen base en change case resteert met 

name de energie-inhoud; regionale teelt van biomassa met een energie-inhoud 

van meer dan 16 GJ/ ton ar lijkt niet waarschijnlijk.  

 

6.3.2 Gevoeligheden ten aanzien van de economische analyses 

De kosten van de base case worden vooral bepaald door de kosten van de het 

aandeel van voorbewerking, transport en conversie (elke zo’n 26-29%). In de 

change case valt het transport gunstig uit en loopt het aandeel van de 

teeltschakel op tot bijna 50%. Aangezien wij in de analyse vooral de minimum 

kosten hebben weergegeven, richten wij ons in de gevoeligheidsanalyse enkel 

op de bandbreedte ‘naar boven toe’.  
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Transportafstand: Verhoging van de transportafstand leidt nauwelijks tot 

verandering in de economische performance van de keten. Om een voorbeeld te 

geven, een verdubbeling van de afstand voor transport over zee geeft zelfs 

lagere kosten per ton ar (€ 19,30 per ton ar). 

 

Mocht de energie-inhoud van de grondstof in de change case inderdaad 

gunstiger uitvallen, dan heeft dat grote consequenties voor de economische 

performance. Bij een stijging van 16 naar 18 GJ per ton ar lijkt de keten vanuit 

het perspectief van de elektriciteitsproducent ineens meer rendabel dan de 

base case. 

 

De kosten voor de grondstoffase kennen zoals eerder aangegeven een 

behoorlijke bandbreedte. De base case kan, bij gelijkblijvende overige 

parameters niet meer rendabel zijn als de grondstof meer dan 75 €/ton ar kost 

(de prijs voor geteelde biomassa!). Aan de andere kant, de change case kan op 

langere termijn alleen bestaan als, bij gelijkblijvende overige condities, de 

marktprijs minimaal uitkomt boven de geschatte productiekosten van € 100 per 

ton ar, ofwel zo’n € 105 per ton ar. In dat geval is de change case voor een 

elektriciteitsproducent  in een ‘break-even’ situatie.  Om echter concurrerend 

te zijn met andere gewassen zou een nog hogere marktprijs van circa € 125 per 

ton ar wenselijk zijn. In dat geval is de change case echter niet meer rendabel. 

De kans dat de marktprijs zich daadwerkelijk in deze richting zal ontwikkelen is 

dan ook verwaarloosbaar. Wel te verwachten de productiekosten van het telen 

kunnen dalen naar minder dan 60 €/ton ar (van Ree et al, 2000b). Uitgaande van 

enige opslag zal de marktprijs kunnen dalen naar circa 65-70 €/ton ar In dat 

geval is de change case gelijkwaardig aan de base case. 

 

Een ander belangrijk aspect is de stroomprijs. Kleine fluctuaties in de 

stroomprijs en in bijvoorbeeld de MEP subsidie kunnen belangrijke gevolgen 

hebben voor de uitkomsten van de analyse. Dit is vooral interessant op het 

moment dat men er in slaagt om een hogere prijs overeen te komen dan de prijs 

waarop de MEP-toeslag gebaseerd is. Voor het absolute verschil tussen base en  

change case heeft dit uiteraard geen enkel gevolg. 

  

Wat betreft de voorbewerkingskosten zit de bandbreedte met name in de base 

case en dan in het bijzonder bij de kosten van het pelleteren. Deze bedragen 

maximaal 37 €/ton ar, waardoor de totale kosten van de voorbewerking zouden 

kunnen stijgen van 31 naar 46 €/ton ar. Hiermee is de base case nog steeds 

rendabel 
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Kortom; in economisch opzicht zijn beide ketens met name gevoelig voor 

veranderingen in de energie-inhoud en marktprijs van de biomassa-grondstof. 

Op basis van ons onderzoek lijkt het er sterk op dat de productiekosten van 

teelt hoger uitvallen dan de prijs die ervoor wordt of zou worden betaald. In dat 

geval is zelfs het telen van calorisch hoogwaardige biomassa niet rendabel, 

tenzij de biomassa producent erin slaagt zijn marge alsnog te realiseren, hetzij 

door lagere kosten (bijvoorbeeld door subsidies), hetzij door hogere 

opbrengsten (bijvoorbeeld door meervoudig landgebruik, rotatiegewassen, telen 

van energiegewassen op overloopgebieden voor overstromende rivieren)  
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7 De ketenanalyse in breder perspectief 

7.1 Inleiding 

In het voorgaande is een ketenanalyse gemaakt van twee varianten van een 

biomassaketen voor de productie van elektriciteit. De analyse laat zien dat 

energieteelt in de vorm van mono-teelt in Nederland als bron van biomassa 

nauwelijks of geen perspectief biedt, vanwege te hoge kosten in de grondstof 

fase. Eén van de onderzoeksvragen die te grondslag liggen aan deze studie is 

echter in hoeverre er succesvolle koppelingen mogelijk zijn tussen de landbouw 

en de energie sector. In het voorliggende hoofdstuk verkennen we daarvoor een 

aantal mogelijke richtingen en beschrijven de kansen en de risico’s van deze 

oplossingsrichtingen. Vragen die we daarbij beantwoorden zijn: 

• Welke zoekrichtingen kunnen we onderscheiden ten aanzien van een 

succesvolle en kansrijke koppeling tussen landbouw en energie in 

Nederland? 

• Wat is de invloed van het (financieel/economische) stimuleringskader van 

biomassa op de biomassaketens? 

• Welke ketenperformance factoren kunnen leiden tot een succesvolle 

binnenlandse biomassaketen? 

7.2 Koppelingen tussen de landbouw en de energiesector 

Financieel-economisch bezien, vormen de kosten van de biomassagrondstof 

tezamen met de relatief dure logistiek de belangrijkste belemmeringen voor 

koppelingen tussen de landbouw en de energiesector. We onderscheiden een 

aantal mogelijke oplossingsrichtingen met een (mogelijk) meer gunstige kosten 

baten verhouding dan de energieteelt zoals gemodelleerd in de change cases: 

• Multifunctioneel landgebruik, waarbij de teelt van energiegewassen 

samengaat met andere functies van de grond; 

• Multifunctioneel gebruik van de energiegewassen, waarbij behalve 

energie meerdere (hoogwaardige) grondstoffen uit de biomassa worden 

gewonnen. 

• Mestvergisting, zowel op boerderijniveau als middels een centrale 

mestvergisting; 

 

Een andere mogelijkheid betreft het uitvoeren van pilotprojecten in het kader 

van kennisontwikkeling. Nederland is qua kennisniveau een belangrijke speler in 

de biomassawereld. Daarbij zou het kunnen gaan om specifieke teeltpilots. 

Remmers (2004) acht dergelijke pilots echter alleen zinvol als deze leiden tot 

een continue brandstofstroom. Een nadeel is dat Nederland geen 

vooraanstaande positie heeft als het gaat om de teelt van energiegewassen. Er 
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zijn momenteel slechts weinig projecten op dit gebied. Veel van dergelijke 

projecten vinden in Scandinavië of Oost Europa plaats. 

 

Een aantal mogelijkheden voor koppelingen met de landbouw sector komen voor 

uit toenemende (goedkope) reststromen uit deze sector. Enkele voorbeelden 

daarvan zijn (Elbersen, 2004): 

• Afvoer van gewasresten na de oogst door de vernieuwde nitraatrichtlijn; 

• alternatieve toepassingen van bijproducten uit de voedings- en 

genotmiddelen industrie. Door strengere richtlijnen zal een deel van deze 

bijproductie niet meer als food mogen worden verwerkt maar dienen er 

non-food toepassingen gezocht te worden; 

• Ook door bijv. een inkrimpende veestapel is een toename van 

biomassastromen voor non-food te verwachten uit deze hoek. 

Deze mogelijkheden beschrijven we hier verder niet omdat het hier gaat om een 

aantal ‘autonome’ trends die naar verwachting zullen leiden tot een groeiende 

stroom biomassa, die inzetbaar is voor de opwekking van energie. Een 

ontwikkeling die eerder kansen biedt voor de energiesector dan voor de 

landbouw. In deze studie zoeken we naar oplossingsrichtingen die (ook) voor de 

landbouw meerwaarde te bieden hebben. 

 

7.2.1 Multifunctioneel land- en productgebruik 

Enkele jaren geleden heeft het Agrotechnologisch Instituut (ATO) in 

samenwerking met ondermeer het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een 

studie gedaan naar kansrijke biomassaopties in de gemeente Hardenberg 

(Elbersen en Meeusen-van Onna, 2001). In de studie zijn 4 biomassaopties 

uitgewerkt: 

• Hennepteelt in de rotatie van een akkerbouwbedrijf; 

• Energieteelt op spuitvrije zones langs watergangen; 

• Energieteelt in de omgeving van een waterwingebied; 

• Snoei- en dunningshout. 

 

In de optie Hennepteelt is sprake van multifunctioneel productgebruik (ook wel 

bioraffinage). Uit de geteelde hennep wordt een aantal hoogwaardige producten 

gewonnen. De reststoffen van de hennep dienen als biobrandstof voor een nabij 

gelegen energiecentrale. Bij de overige opties is sprake van multifunctioneel 

landgebruik. 

 

De conclusie van het onderzoek is dat biomassaketens gebaseerd op de vier 

genoemde opties financieel-economisch weliswaar een positief rendement 

opleveren maar dat dit rendement te laag is om commercieel aantrekkelijk te 
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zijn. Het meest kansrijk lijken biomassaketens op basis van reststromen (hennep 

residu en snoei- en dunningshout). 

 

Belangrijke knelpunten worden gevormd door de kosten van de 

biomassagrondstof en de (soms ingewikkelde) logistiek. Voorwaarde voor 

multifunctioneel productgebruik is verder dat voor alle producten die worden 

gewonnen uit de biomassa een duurzame afzetmarkt moet worden gevonden 

(Elbersen, 2004). 

 

Een ander voorbeeld van multi-teelt is te vinden in Van Ree et al, ECN, juni 

2000. Hij beschrijft de mogelijkheid van populierenteelt in Noordoost Nederland 

waarbij de onderstammen (zo’n 50-70 % van de boom) voor omgerekend zo’n 

€ 67/ton ar kunnen worden verkocht als vezelhouttoepassing, terwijl het restant 

(30-50%), bestaande uit takken, toppen en bast als energiehout kunnen worden 

verkocht voor ongeveer € 50/ton ar. Dat betekent een gemiddelde afzetprijs 

van ongeveer € 60/ton ar Afgezet tegen door hem op langere termijn te 

verwachten productiekosten van gemiddeld zo’n € 56/ton ar lijkt een dergelijke 

multi-teelt rendabel voor de teler en ook concurrerend, gelet op de marktprijs. 

NB: de prijzen zijn niet geïndexeerd 

 

7.2.2 Mestvergisting 

Mestvergisting is in het buitenland al enige tijd sterk in opkomst. In Nederland 

heeft mestvergisting tot voor kort weinig kans van slagen gehad door wet- en 

regelgeving met betrekking tot de in- en outputs ervan. Met name regels die de 

zogenaamde co-vergisting verboden zijn deels opgeheven, hetgeen de 

opbrengsten van mestvergisting (sterk) vergroten. Uitgangspunten van de 

regelgeving ten aanzien co-vergisting is dat voorkomen moet worden dat 

(Elbersen, 2004): 

• Co-vergisting gaat leiden tot niet-afzetbare restproducten van vergisting 

(vervuilde meststoffen) 

• Co-vergisting leidt tot een verstoring op de markt voor co-vergistbare 

materialen 

Dankzij de huidige MEP regeling kan een vergistingsinstallatie een goede 

aanvulling vormen op het inkomen van landbouwers. Bovendien vormt het 

restproduct van vergisting een mestproduct van hogere kwaliteit dan 

onbewerkte dierlijke mest. Dit laatste wordt nog niet op grote schaal erkend 

maar zal mogelijk gaan leiden tot betere afzetmogelijkheden van de mest.  

 

Het grote voordeel van mestvergisting is dat de keten erg kort is (de landbouwer 

beheert de keten van grondstof tot eindproduct) (Elbersen, 2004). Dat betekent 

dat de keten ook tamelijk snel robuust te noemen is, waarbij het relatief snel 
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zichtbaar is in hoeverre de keten ook voor de langere termijn kansrijk en 

rendabel blijft. Een belangrijk knelpunt wordt gevormd door de gemeentelijke 

vergunningverlening. Gemeenten hebben geen of weinig ervaring in het 

verstrekken van vergunningen voor vergistingsinstallaties. Daardoor duren de 

procedures vaak erg lang worden soms zeer strenge eisen gesteld aan de 

installaties die in de praktijk niet altijd haalbaar zijn. 

7.3 Ketenperformance factoren 

Wat bepaalt nu of een keten succesvol is of niet? Op basis van de analyse in 

hoofdstuk 6 kunnen we concluderen dat met name de grondstofkosten en de 

energie-inhoud een bepalende factor zijn voor de keten. Daarnaast zijn ook 

logistieke factoren van belang voor het succes van een biomassaketen. Zo zijn in 

Nederland voldoende goedkope biomassa reststromen beschikbaar voor de 

komende jaren (Groeneveld, 2004, van Ree, 2000). De kleinschaligheid van deze 

stromen en de complexiteit van de logistiek vormt echter een belemmering voor 

de ketenperformance. De logistiek om de diverse biomassastromen op te 

waarderen tot een stroom van voldoende omvang en constante kwaliteit is te 

duur (Remmers, 2004). 

 

De succesratio van een biomassaketen wordt echter niet allen bepaald door 

energetische en economische netto-opbrengsten (zie Suurs 2002, ECN, 2000, 

Novem, 2001).  Er zijn veel meer factoren, deze zijn als volgt te groeperen: 

1. Micro-niveau:  

a. consument: hier spelen factoren als Aankoopmoment/ 

herhalingsfrequentie, herkenbaarheid, vertrouwen, perceptie van 

producteigenschappen en prijs 

b. bedrijven in de keten: Kosten en/ of opbrengsten per ton vermeden 

CO2 of GJ, beschikbaarheid en contracteerbaarheid van 

biomassastromen en van conversietechnologieën, aanwezigheid van 

subsidies, concurrentiepositie van biomassa, kostprijsbepalende 

factoren in de keten 

 

2. Meso/ macro-niveau: 

a. Werkgelegenheid 

b. Beschikbaar versus benodigd areaal, zowel technisch als gelet op 

perceptie van publieke acceptatie van het verbouwen van 

energiegewassen i.p.v. voedselgewassen 

c. Het actuele energie- en milieubeleid 
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Een van die factoren willen we hier nader toelichten. Het betreft de financiële 

stimuleringsmaatregelen het beleid van de verschillende overheden op lokaal, 

regionaal, landelijk en europees niveau (zie onder 1b, ‘subsidies’.).  

 

Gezien de aard van en beschikbare tijd in ons onderzoek is het niet mogelijk om 

definitieve conclusies te trekken over het stimuleringskader. De analyse lijkt 

echter wel in de richting te wijzen van het vooral stimuleren van de verwerking 

van biomassa tot energie door middel van het subsidiëren van R&D projecten. 

Dat zou kunnen verklaren waarom daadwerkelijke toepassing van uitontwikkelde 

concepten voor verwerking van in de regio geteelde biomassa relatief minder 

succesvol is. Naar onze mening dient dit echter nader te worden onderzocht 

voordat hierover definitieve conclusies mogelijk zijn. 

 

Ter illustratie van de voorlopige conclusies is een tweetal figuren opgenomen. 

 

Subsidies vooral gericht op conversie en voorbewerking (technologie) 

Aangrijpingspunt subsidies

40%

55%

5% biomassaproductie

conversie inclusief
voorbew erking

consumptie

 
 

Subsidies vooral gericht op stimuleren R&D 

 

Verdeling subsidies per projecttype

45%

5%2%
26%

22%

R&D, inclusief haalbaarheid

praktijkexperiment, demo,
marktintro
kennisoverdracht, training

investering

productie & consumptie
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Ten aanzien van de biomassaketen vergelijking 

8.1.1 Energetisch 

Uit de energetische analyse blijkt dat: 

1. zowel de base case als de change case een duidelijk positief energie saldo 

opleveren (de netto opbrengst bedraagt ongeveer 3,5 GJ/ton ar biomassa 

bij een energie-inhoud van 16 MJ/ton ar); 

2. de change case een lagere energie-input heeft dan de base case, met name 

door een lagere energie-input voor transport (energie-input bedraagt 

0,53 GJ per GJ geproduceerde elektriciteit voor de base case en 0,45 GJ 

voor de change case); 

3. De netto opbrengst van de import keten gunstiger kan zijn dan van 

binnenlandse teelt opties, indien biomassa wordt geïmporteerd met een 

hogere stookwaarde. Een iets hogere stookwaarde leidt tot significant 

hogere netto opbrengsten van de keten; 

4. de voorbewerking van biomassa per ton ar de meeste energie kost in 

vergelijking met de andere ketenschakels, met name vanwege de 

droogkosten; 

5. de biomassa keten qua energie-input relatief robuust is (wijzigingen in de 

keten leiden niet tot grote veranderingen in de netto energieopbrengst). De 

belangrijkste gevoeligheden betreffen de energie-inhoud en veranderingen 

het rendement van de centrale door meestoken van biomassa. 

 

8.1.2 Economisch 

Uit de economische analyse blijkt dat: 

1. De base case per saldo meer kans maakt om economisch gunstig uit te 

vallen dan de change case,zeker als een kostprijsdekkende marktprijs 

betaald zou worden voor de binnenlandse teelt; 

2. De hogere transportkosten in de base case meer dan gecompenseerd worden 

door de relatief lagere prijs van de biomassagrondstof in deze case. 

3. Energieteelt (lage of negatieve marge) gecombineerd met andere 

toepassingen (positieve marge) wellicht wel kansrijk is, maar dan alleen als 

die andere toepassing(en) niet als monocultuur te realiseren zijn  

4. Het succes van een bepaalde case vergroot kan worden door een 

accentverschuiving in het financiële stimuleringskader van conversie naar 

teelt en van R&D naar het introduceren in de markt van technisch 

uitontwikkelde producten en processen 
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8.2 Ten aanzien van koppelingen tussen de landbouw en de energiesector 

Uit het voorliggende rapport komt naar voren waarom binnenlandse teelt zeer 

moeilijk zo niet onmogelijk kan concurreren met de huidige routes voor bio-

elektriciteitsproductie. Knelpunten zijn met name gelegen in de hoge 

grondstofkosten en de lage marges van grootschalige elektriciteitsproductie. 

Kansrijke binnenlandse opties voor koppeling tussen landbouw en energie zullen 

daarom gebaseerd moeten zijn op producten met een hogere toegevoegde 

waarde. 

 

Vrijwel alle opties die kansrijk zouden kunnen zijn, hebben betrekking op het 

gebruiken van reststromen voor energieopwekking en/of meervoudig 

productgebruik. Bijvoorbeeld het gebruik van hennepresidu, van gewasresten na 

de oogst of het gebruik van takken en bast als reststroom van de houtteelt voor 

de vezelhoutindustrie. Dergelijke residuen zouden een toegevoegde waarde op 

kunnen leveren voor het hoofdproduct. In vervolgonderzoek verdienen 

dergelijke ketenconfiguraties dan ook veel aandacht. 

8.3 Ten aanzien van biomassa ketenanalyses 

We hebben een analyse gemaakt van twee varianten van een biomassaketen. Uit 

de studie blijkt dat er verschillende factoren zijn die een belangrijke invloed 

uitoefenen op de resultaten van de analyse (bijv. de energie-inhoud van de 

biomassa). Niet iedere importcase zal zo gunstig uitvallen als de case die hier is 

gepresenteerd en niet iedere binnenlandse case zal zo kansloos zijn als in het 

voorliggende rapport. Belangrijk is om iedere afzonderlijke biomassaketen van 

grondstof tot eindproduct gedetailleerd in kaart te brengen. Bovendien is ook 

het perspectief waarmee een keten wordt beschouwd van belang. In de change 

case hebben we laten zien wat de consequenties zijn voor de ketenanalyse 

wanneer we deze beschouwen vanuit marktprijzen of vanuit kosten perspectief.  

 

Deze studie heeft zich beperkt tot een energetische en economische analyse van 

een biomassaketen. We merken op dat we nadrukkelijk niet hebben gekeken 

naar andere duurzaamheidaspecten zoals emissies naar lucht, bodem en water 

en naar sociale consequenties van de verschillende varianten. Het beoordelen 

van biomassaketens is een tijdrovende bezigheid vanwege de complexiteit van 

biomassasystemen en de vele keuze mogelijkheden met betrekking tot de 

diverse schakels in de keten. Specifieke software tools en bijbehorende 

databases zijn daarom onmisbare instrumenten om dergelijke analyses 

kosteneffectief uit te kunnen voeren. Zeker wanneer behalve 

bedrijfseconomische en energetische aspecten ook andere aspecten zoals 

milieueffecten en macro-economische effecten van verschillende 

biomassaketens beoordeeld moeten worden.  
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Bij lage 1 Begrippenl i jst  

 
Biomassa 

De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van 

de landbouw, met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen, de bosbouw en 

aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van 

industrieel en huishoudelijk afval (RICHTLĲN 2001/77/EG VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD van 27 september 2001 betreffende de bevordering van 

elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne 

elektriciteitsmarkt. 

 
Zuivere biomassa: 
de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van 

de landbouw, met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen, de bosbouw en 

aanverwante bedrijfstakken die geheel biologisch afbreekbaar zijn, alsmede 

industrieel en huishoudelijk afval dat geheel biologisch afbreekbaar is, met een 

aandeel onvermijdbare kunststoffen en ander materiaal van lang-cyclisch 

organische oorsprong van ten hoogste drie massaprocent. (Ministeriele Regeling 

Groencertificaten 1998, tot 3 maal toe gewijzigd. 

 

Witte en Gele Lijst: 

Door het Ministerie van VROM is als bijlage bij het kolenconvenant in april 2002, 

een voorstel voor emissieregelgeving gevoegd. Hierin worden biomassa stromen 

onderscheiden op basis van verwachte emissies. Vervuilde stromen komen voor 

op de gele lijst, en daar geldt een ander emissieregime dat vergelijkbaar is met 

een AVI (de emissie van bepaalde componenten die alleen in afvalstromen 

voorkomen wordt hiermee begrensd). Niet vervuilde stromen (bijv. schoon 

resthout) komen voor op de witte lijst, met minder zware emissie-eisen dan die 

op de gele lijst. 

 

Directe meestook 

Bij directe meestook wordt de biomassa samen met de kolen voorbewerkt, 

toegevoerd aan de ketel en verbrand. De bestaande installatie hoeft niet te 

worden aangepast. 

 

Indirecte meestook 

Bij deze vorm van meestook wordt de biomassa mechanisch voorbehandeld, 

zonder dat er sprake is van thermische of chemische voorbehandeling. 

Uiteindelijk wordt de biomassa samen met de kolen toegevoerd aan de 

branderinstallatie van de ketel. 
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Bijstook via separate vergassing 

De biomassa wordt in een aparte installatie vergast en het laagcalorische gas 

wordt toegevoerd aan aparte branders. Daarbij kan nog sprake zijn van een 

gasreinigingsinstallatie als tussenstap. 

 

Bijstook via separate pyrolyse 

De biomassa wordt toegevoerd aan een aparte pyrolyse installatie, waarna de 

pyrolyseproducten (olie, gas, char) worden toegevoerd aan de ketel. Bij 

zogenaamde langzame pyrolyse wordt de char samen met de kolen toegevoerd 

aan de ketel. Ook de resterende pyrolysegassen worden, eventueel na een 

gasreinigingsstap, verbrand in de ketel. Bij zogenaamde snelle pyrolyse wordt 

de pyrolyse-olie in aparte branders 

verbrand in de ketel. 

 

Bijstook via Hydro Thermal Upgrading 

De biomassa wordt onder hoge druk en temperatuur omgezet in zogenaamde 

biocrude en in aparte branders aan de ketel toegevoerd. 

 

Stoomzijdige integratie 

De biomassa wordt in een aparte installatie verbrand en stoomzijdig 

geïntegreerd met een kolencentrale. 
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Bij lage 2 Gespreksvers lagen 
 

Ten behoeve van de studie zijn gesprekken gevoerd met: 

• Dr. Ir. H.W. Elbersen (Wageningen UR) 

• Dhr. R. Remmers (Essent) 

• Dhr. B. Groeneveld mba (Electrabel) 

De gespreksverslagen zijn hieronder opgenomen. 

 

Gespreksvers lag Elbersen 8 juni  2004 
Elbersen is werkzaam bij de Wageningen Universiteit en Research (WUR), 

Agrotechnology and Food Innovations, op het gebied van bioconversie, bio-

energie en biomassaverwerking. WUR ontwikkelt onder andere 

ketenanalysetools voor biomassa (ook in EU verband). Een voorbeeld daarvan is 

Bioloco, een ketenoptimalisatiemodel voor CO2 en kosten.  

 

Dhr Elbersen geeft aan dat, naast de door KNN in het gesprek genoemde 

deskundigen, hij vermoedt dat het ook waardevol kan zijn om Staatsbosbeheer 

te raadplegen (met name over marktaspecten). Ook tipt hij de reeds bij KNN 

bekende Dries Drenth. Het lijkt hem een goed idee om dhr Faaij van UU te 

spreken, Faaij richt zich meer systeemniveau waar Wageningen zich focussed op 

de technologie. Verder geeft hij aan op rijksoverheidsniveau de betrokkenheid 

van EZ duidelijk groter is dan die van LNV. 

Elbersen geeft aan belang te hechten aan een goede bronvermelding van 

hetgeen in het verslag wordt opgenomen van dit gesprek. Afgesproken is dat 

bronvermelding vindt plaats in de tekst van het rapport en door opname van het 

gespreksverslag als bijlage in het rapport. 

 

Belangrijkste door Elbersen geformuleerde inzichten uit het gesprek zijn: 

• Teelt van biomassa in Nederland alleen haalbaar in geval van 

multifunctioneel landgebruik en die haalbaarheid moet van geval tot 

geval goed onderzocht worden. 

• Type biomassa is veel minder een bepalende factor in de keten dan de 

conversieroute (je kunt alles verbranden) 

• Vanuit economisch oogpunt is de voorkeursvolgorde: 1. Conversie tot 

biobrandstoffen, 2. Vergisting, 3. verbranding 

 

Herkomst en beschikbaarheid van biomassa 

Op dit moment komt biomassa hoofdzakelijk beschikbare als afval en 

reststromen, op de tweede plek gevolgd door import van specifiek geteelde 

biomassa uit het buitenland. Teelt om de biomassa is in Nederland economisch 
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zeer lastig. De prijzen van biomassa op de internationale markt zijn daarvoor te 

laag (Elbersen noemde een bedrage van €25,- per ton ds, waar de prijs in 

Nederland al snel het dubbele is). In Nederland liggen meer mogelijkheden  in 

multifunctioneel landgebruik en optimaal gebruik van de verschillende 

componenten van biomassa (vezels, eiwit, etc.) door bioraffinage. WUR heeft 

veel onderzoek op dit gebied gedaan. Een bekend voorbeeld is een project dat 

in Hardenberg is uitgevoerd. 

 

Multifunctioneel landgebruik: het combineren van de teelt van biomassa met 

andere functies van de grond, bijv, recreatiefuncties, bufferzones (teeltvrije 

zones langs slootkanten), wilgenteelt op verontreinigd slib, etc. De grond heeft 

meerdere (economische) functies waardoor de kosten van biomassaproductie 

lager zijn. 

 

Bij bioraffinage gaat het om het winnen van verschillende (waardevolle) 

producten uit de biomassa, waaronder energie. 

 

Een belangrijke stroom biomassa is afkomstig van co-, rest, neven en 

bijproducten van de akkerbouw en de agrarische industrie. De verwachting is 

dat deze stromen in omvang zullen toenemen de komende jaren. ATO heeft 

bijv. een Quickscan voor LNV uitgevoerd naar alternatieve toepassingen van 

bijproducten uit de voedings- en genotmiddelen industrie. Door strengere 

richtlijnen zal een deel van deze bijproductie niet meer als food mogen worden 

verwerkt maar dienen er non-food toepassingen gezocht te worden. Ook door 

bijv. een inkrimpende veestapel is een toename van biomassastromen voor non-

food te verwachten uit deze hoek. Wat de akkerbouw betreft is het de 

verwachting van Elbersen dat door de nieuwe nitraatrichtlijn gewasresten na de 

oogst niet meer mogen blijven liggen maar afgevoerd moeten worden. 

Akkerbouwers zullen dan gaan zoeken naar goedkope afzetmogelijkheden. Er 

zijn overigens nog vele andere biomassabronnen (bijv. bermmaaisel en 

dunningshout) beschikbaar, die gezamenlijk een forse omvang hebben. Kansrijk 

is met name het afscheiden van biomassastromen uit systemen die uitbreiden 

(bijv. natuur en recreatiegebieden). 

 

Voor elektriciteitsproductie is het type biomassa minder relevant dan voor bijv. 

de productie van transport brandstoffen (alles kan verbrand worden maar niet 

alles kan geconverteerd worden naar vloeibare brandstoffen). 
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Markt voor biomassa 

De aanwezigheid van biomassa vormt zoals hierboven omschreven vooralsnog 

niet een groot probleem voor de energiewinning uit biomassa. Belangrijke 

aspecten die mogelijk een knelpunt kunnen vormen in de biomassaketen: 

• Leveringszekerheid (continue aanvoer) 

• Prijzen op de internationale markt 

• Logistiek 

• Certificering (Door certificeringsplicht en de daarmee verband houden 

kwaliteitscontrole welke enkel bij grote hoeveelheden economisch 

interessant is voor degene die de controle bekostigt (de 

energieproducenten) zullen energieproducenten geen kleine 

hoeveelheden accepteren) 

• Afzet van het eindproduct (bij bioraffinage moeten wel alle producten 

vermarkt kunnen worden) 

 

Momenteel is er nog geen transparante markt voor biomassa. Feitelijk is er ook 

sprake van twee markten: 

• Een markt voor eindproducten (elektriciteit, olie, gas) 

• Een markt voor grondstoffen 

 

Er wordt wel aan gewerkt aan het ontwikkelen van biomassamarkten. Zo is 

bijvoorbeeld Ecofys bezig met de ontwikkeling van een EU marktplaats. 

Belangrijk voor modelontwikkeling is om wel zicht te krijgen op de werking van 

de biomassamarkt. Gebleken is (bijvoorbeeld uit het Hardenbergproject) dat er 

weliswaar vele bronnen zijn voor biomassa  maar dat de prijs niet zozeer door 

de beschikbaarheid van biomassa wordt bepaald maar door de markt 

(tussenhandel, logistiek, conversie). De prijzen zijn ook sterk afhankelijk van 

specifieke omstandigheden met betrekking tot het aanbod. Als bijvoorbeeld 

door de nitraatrichtlijn inderdaad veel gewasresten afgevoerd moeten worden, 

betekent dit een kostenvoordeel voor de grondstof (Elbersen noemde een 

bedrag van € 50,- per ton). De gewasresten hebben feitelijk een negatieve 

economische waarde. Ook wijzigingen in het gemeenschappelijk EU 

landbouwbeleid (CAP) zou kunnen leiden tot belangrijke wijzigingen in de markt 

voor biomassagrondstoffen. 

 

Belangrijk is ook dat de markt voor biomassa niet alleen energie betreft. Er zijn 

ook andere belangrijke spelers zoals de papierindustrie. Het gaat dan om 

gevestigde industrieën die op grootschalige wijze biomassa voor andere 

doeleinden aanwenden dan energieproductie. Energieproductie op basis van 

biomassa kan dan concurrerend werken, hetgeen weerstand op roept van deze 

bedrijven voor de inzet van biomassa als energiebron. Aan de andere kant pakt 
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deze industrie zelf ook de handschoen op. Niet voor niets is de papierindustrie 

inmiddels een belangrijke producent van biomassa-energie aan het worden. 

Grootschalige biomassa energieproductie (gestimuleerd door overheden) zou 

kunnen leiden tot verstoringen op de markt voor biomassagrondstoffen. Zo 

constateert Elbersen dat maïs mogelijkerwijs in de toekomst niet meer geteeld 

wordt om als veevoer te dienen maar als grondstof voor co-vergisting. 

 

Stimuleringsbeleid 

Het stimuleringsbeleid in Nederland is momenteel vooral gericht op de 

elektriciteitsproductie (MEP). Vanuit het oogpunt van CO2 reductie is dat 

begrijpelijk. Het vervangen van kolen door biomassa levert een hogere CO2 

reductie op dan het vervangen van olie door biomassa. De prijs van olie (en gas) 

is echter al gauw 4 keer zo hoog als voor kolen. Het kan daarom economisch 

interessanter zijn om te mikken op de productie van vloeibare en gasvormige 

energiedragers op basis van biomassa. 

 

In EU verband worden transport brandstoffen sterk gestimuleerd. Nederland 

heeft op dit gebied een achterstand, die deels wordt veroorzaakt door de 

selectieve stimulansen voor de elektriciteitsproductie op basis van biomassa. 

 

Vanwege de MEP is momenteel elektriciteitsproductie door vergisting ook 

(financieel) aantrekkelijk aan het worden. Er spelen hierbij nog wel enkele 

factoren een belemmerende rol maar de verwachting van Elbersen is dat deze in 

belangrijke mate opgeheven worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelingen 

met betrekking tot co-vergisting. LNV werkt momenteel aan een lijst van stoffen 

die toegelaten zijn als co-vergister. LNV aarzelt echter bij het opstellen van 

deze lijst. De achtergrond daarvan lijkt tweeledig: 

• Co-vergisting moet niet gaan leiden tot niet-afzetbare restproducten van 

vergisting 

• Co-vergisting moet niet leiden tot een verstoring op de markt voor co-

vergistbare materialen 

In het buitenland (met name Duitsland) gelden geen beperkingen met 

betrekking tot co-vergisting. In combinatie met een aantrekkelijk financieel 

stimuleringskader (aantrekkelijke prijs en lange termijn prijszekerheid) heeft 

dit geleid tot een forse groei van vergistingsinstallaties in Duitsland. Aan een 

dergelijke aanpak kleven mogelijk risico’s met betrekking tot milieuaspecten. 

Zo kan co-vergisting leiden tot een verontreinigd restproduct of verontreidigde 

emissies uit de vergistingsinstallatie. Extra eisen aan dergelijke emissies is een 

mogelijkheid maar dat zou kunnen leiden tot duurdere installaties en daarmee 

onaantrekkelijke investeringskosten. 
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Ketenaspecten 

Van belang is volgens Elbersen dat de biomassaketen zo ‘robuust’ mogelijk 

wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de grondstofaanvoer 

zeker is of door de keten zo kort mogelijk te maken. Kansen voor dat laatste 

(een korte keten) in Nederland betreffen met name vergisting. Boeren kunnen 

nagenoeg de hele keten in eigen hand houden en op die manier de logistiek 

sterk vereenvoudigen. Voor andere energie conversietechnieken geldt dat de 

aanvoer (logistiek) een belangrijk aspect vormt. Ligging aan een haven of een 

spoorlijn is een vereiste voor leveringszekerheid. Een andere optie  is de gehele 

keten in het buitenland te lokaliseren, waarna levering van elektriciteit aan het 

Nederlands net kan plaatsvinden. 

 

Veel onderzoek moet nog gedaan worden naar het optimaliseren van systemen. 

Bijvoorbeeld het vergroten van de productiviteit van biomassateelt, zonder 

toename van milieuschade. Bij multifunctioneel landgebruik hoeft het 

(economisch) optimum overigens niet te liggen bij een maximale productie, 

omdat er ook sprake is van andere economische functies. Systemen met 

multifunctioneel landgebruik zijn complex en dienen goed doorgerekend te 

worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor biomassateelt in zogenaamde teeltvrije 

zones in waterwingebieden. In deze zones zouden akkerbouwers wel 

vanggewassen mogen telen. Voordeel voor het waterschap is dat het de 

handhaving vereenvoudigd (betere zichtbaarheid van teeltvrije zone). Voor de 

boer aantrekkelijk omdat de teeltvrije zone door de vanggewassen wat smaller 

mag (dus meer productieland over). Bovendien kan er meerwaarde gecreëerd 

worden door vergroting van de biodiversiteit (moderne houtsingels). Wel dient 

een dergelijk systeem nog volledig doorgerekend te worden. En zoals uit de 

beschrijving blijkt zijn er tamelijk veel complexe relaties die de kosten en 

opbrengsten van dergelijke systemen bepalen. 

 

De kracht van Nederland ligt vooral in kennisontwikkeling en ontwikkeling van 

innovatieve technologieën, die in (pilot)projecten doorontwikkeld zouden 

kunnen worden. Grootschalige productie vindt plaats in regio’s waar de 

randvoorwaarden daarvoor het best zijn. Dat zou heel goed in bijv. Oost Europa 

kunnen zijn, als het om elektriciteitsproductie gaat of om gas. Voor 

autobrandstoffen ligt het meer voor de hand om deze in de eigen regio te 

produceren. Anders dan voor elektriciteit en gas is de logistiek voor vloeibare 

brandstoffen minder efficiënt. 

 

Ten slotte 

Elbersen geeft aan geïnteresseerd te zijn in verdere gesprekken met Energy 

Valley met betrekking tot mogelijkheden voor bijvoorbeeld (pilot)projecten in 
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Noord Nederland. Meer informatie rondom biomassaketens kan volgens Elbersen 

in hoofdzaak worden gekregen door het uitvoeren van projecten. Er wordt in NL 

veel kennis gegenereerd, maar (in vergelijking met andere EU landen) weinig 

biobrandstoffen geproduceerd. Uiteindelijk vormt dit op den duur een 

belemmering voor de ontwikkeling van kennis. 

 

Gespreksvers lag Remmers 16 juni  2004 
Essent in het algemeen en Dhr. Remmers in het bijzonder zijn nauw betrokken 

bij het stimuleren van het gebruik van en de transitie naar biomassa als 

vervangende grondstof voor fossiele energiedragers zoals kolen en gas. Essent 

was een van de eersten die hier een goede mogelijkheid zag om voor haar 

klanten een onderscheidende meerwaarde aan te bieden, een meerwaarde waar 

de markt ook om vraagt. Essent richt zich daarbij primair op wind en bio-massa. 

Dhr Remmers heeft binnen Essent de functie van Advisor/ Analyst Strategy, 

Knowledge and Innovations Sustainable Energy en is onder andere lid geweest 

van de stuurgroep ‘Biomassa Transitie’ van het ministerie van Economische 

Zaken. Hij is in die rol ook betrokken geweest bij de beoordeling van 

subsidieaanvragen m.b.t. de OTC regeling. Zijn betrokkenheid bij het 

onderwerp is reeds in 1995 begonnen. In dat jaar kreeg hij de functie van een 

projectleider van een project gericht op uitvoering van een van doelstellingen 

van het milieu-actie plan van Essent. Die doelstelling was het realiseren van een 

20 MWe biomassacentrale. Dit project heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting 

van de Cuijk centrale in 1999. De laatste jaren is zijn betrokkenheid qua accent 

verschoven naar de beleidsmatige kant, zoals geïllustreerd wordt door het 

eerder genoemde lidmaatschap van de stuurgroep ‘Biomassa Transitie’.  

 

Herkomst en beschikbaarheid van biomassa 

Momenteel komt 90% van de door Essent als grondstof gebruikte biomassa uit 

het buitenland (uiteenlopend van Canada tot Zuid-Amerika en Azië). Het betreft 

niet specifiek voor energieproductie geteelde biomassa, maar juist co- en 

afvalproducten als cacaodoppen, olijfpitten, houtpellets (vooral houtachtige 

biomassa). 

 

Op langere termijn is het volgens Remmers echter niet vol te houden om enkel 

afval en reststromen te gebruiken als basis voor de biomassagebaseerde energie 

voorziening. Naar zijn mening zal op enig moment ook een beroep gedaan 

(moeten) worden op specifieke teelt in het buitenland en/ of op goedkopere 

gronden (bijvoorbeeld verzilte grond). Het zoeken naar alternatieven is nodig 

vanwege toenemende concurrentie op de biomassamarkt. Bijvoorbeeld vanwege 

een toenemende productie van biobrandstof voor transport.  
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Remmers ziet in Nederland geen belangrijke leverancier van biomassa. De 

logistiek voor het ‘bijeenharken’ van biomassa in Nederland is daarvoor te 

ingewikkeld en te duur. Alleen als er sprake is van reststromen met een forse 

negatieve waarde kan het commercieel interessant blijken te zijn. Essent heeft 

bijvoorbeeld gekeken naar dunningshout uit Nederlandse bossen. Deze biomassa 

heeft een kleine positieve waarde (en is dus qua grondstof niet duur). Maar de 

logistiek bleek te lastig en te duur. In Nederland vindt de ‘productie’ van 

biomassagrondstof op te kleine schaal plaats. Voor grootschalige productie van 

biomassa elektriciteit gaat het om miljoenen tonnen biomassa. 

 

Er is sprake van een grote diversiteit van relatief kleine biomassastromen. 

Voordat deze stromen toegepast kunnen worden zijn uitvoerige analyses nodig, 

bijvoorbeeld naar de stookrisico’s. Dat is niet aantrekkelijk voor Essent. 

Remmers acht pilotprojecten gericht op biomassabrandstof (bijv. teeltpilots in 

Noord Nederland) alleen zinvol als het gaat om projecten die leiden tot een 

continue brandstofstroom. 

 

Conversietechnologieën 

Momenteel maakt Essent gebruik van de volgende conversietechnologieën om 

biomassa om te zetten naar elektriciteit: 

1. Bij- en meestook in kolencentrales  

2. Stand-alone unit (Cuijck): bubbling wervelbed 

 

Beste optie is volgens dhr Remmers het bijstoken in een kolencentrale (de 

biomassa wordt dan via separate branders in de kolen oven verstookt), in elk 

geval op langere termijn. Direct meestoken van voorbewerkte biomassa25 heeft 

als nadeel dat je onderhoudskosten van je centrale toenemen vanwege andere 

aard en samenstelling biomassa. Ook nemen de risico’s voor uitval toe. 

Bovendien is een kolencentrale begrensd qua capaciteit. Vanwege het feit dat 

biomassa een factor 2 lagere energie-inhoud heeft, moet er veel meer in de 

reactor om dezelfde energieopbrengst te halen of wordt er minder energie 

geproduceerd met dezelfde hoeveelheid input. Daarnaast heeft biomassa een 

groter volume, waardoor de capaciteit (in termen van vermogen) van de 

centrale wordt verlaagd.  

 

Belangrijk is de kwaliteit van de biomassa. Te veel verontreinigingen leiden tot 

niet-toegestane emissies, of tot problemen met betrekking tot uitval en 

onderhoud. Om die reden kan ook bijvoorbeeld wilgenteelt op vervuild slib een 

onaantrekkelijke optie blijken te zijn. Dergelijke stromen zouden vanwege de 

vervuiling slechts in geringe mate bijgevoerd kunnen worden. 

                                                   
25 Vanwege eisen die centrale stelt aan bijvoorbeeld chloorgehalte en vorm van de biomassa  
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Vergassing is wat hem betreft geen proven technology. De Essent-centrale die 

op die manier biomassa verwerkt (Geertruidenberg) staat er reeds 4 jaar, maar 

heeft nog maar 1 jaar gedraaid. 

 

Een belangrijke ontwikkeling is het verdichten van de biomassabrandstof (meer 

energie per volume). Verdichten in het land van herkomst leidt tot lagere 

transportkosten. 

 

Markt voor biomassa 

Remmers erkent dat de huidige markt voor biomassa enigszins diffuus is voor 

een relatieve buitenstaander. Essent heeft echter ook geen enkel belang bij een 

transparante markt. Zodra er een transparante markt ontstaat verschuift het 

voordeel in de keten naar de schakels die zich dichterbij de bron bevinden, 

zoals de tussenhandel. Illustratief is het verhaal van een Maleisische leverancier 

die zijn prijs van biomassa verhoogde toen hij wist te achterhalen waar deze 

voor gebruikt werd. De prijs die hij kreeg was al meer dan de prijs die hij voor 

andere toepassingen kon verkrijgen, maar door het inzicht in de marges 

verderop in de keten wist hij dat hij nog meer kon vragen. 

 

Model 

Dhr Remmers is bekend met diverse modellen, zoals ontworpen en gemaakt 

door Dhr Faaij en dhr Hamelinck van de Universiteit van Utrecht, en het 

ECN/KEMA model ten behoeve van de bepaling van de MEP-subsidie (via de 

route van bepaling van onrendabele toppen). Essent heeft aan het UU-model 

zelfs meegewerkt en gebruikt dit ook voor een eerste, zij het globale analyse. 

 

Remmers wijst er op dat deze modellen zeker bruikbaar zijn, maar dat ze niet 

voldoende zijn voor het maken van de bedrijfseconomische keuzes ten aanzien 

van een bepaalde centrale. Hij ziet met name 2 tekortkomingen: 

- detailniveau: Essent gaat nog slag dieper  

- schakels in de keten: UU-model zegt te weinig over conversie-schakel 

 

Binnen Essent worden eigen modellen gehanteerd die juist die conversie-schakel 

en detail kunnen doorrekenen. 

 

Ketenaspecten 

Belangrijkste factor is de prijs van de biomassa. Biomassa heeft een lagere 

energie-inhoud (per ton) en een groter volume. Het is dus altijd een duurdere 

brandstof dan kolen. Voor wat betreft de transportkosten welke vooral een rol 

spelen bij import van biomassa geldt dat vooral de handlingskosten de 
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uiteindelijke transportkosten bepalen. Verder is met name de bedrijfstijd van 

de elektriciteitscentrale van belang. Uitval door  problemen vanwege biomassa 

bij/meestook is erg kostbaar. 

 

Stimuleringsbeleid en overige beleidskaders 

Belangrijke factor is de doelstelling van het Kolenconvenant: (vervanging van 

kolen ter hoogte van 20%, op basis van energie-inhoud). Dit betekent dat je wel 

toe moet naar grootschalige verwerking. Om dat te realiseren is teelt in 

Nederland geen optie. 

 

Gespreksvers lag Bert  Groeneveld,  E lectrabel  
Bij Electrabel werken circa 800 mensen. Electrabel richt zich op 2 sporen: 

productie (1) en verkoop (2) van energie/elektriciteit. Zekerheid, 

gegarandeerde beschikbaarheid is voor een stroomproducent als Electrabel een 

belangrijk gegeven. Vroeger uitte zich dat in het redudant uitvoeren van 

installaties, tegenwoordig betekent dit dat men alleen of zoveel mogelijk 

gebruik maakt van bewezen technologieën en bestaande installaties. Daarnaast 

vindt Electrabel het van groot belang gebruik te maken van kennis van 

soortgelijke industrieën. Als voorbeeld noemt dhr Groeneveld de veevoeder 

industrie, een sector met veel kennis en mogelijkheden op het gebied van 

vermalen. Deze mogelijkheden en technologieën zijn veelal ook toepasbaar op 

biomassa. Electrabel is betrokken bij enkele biomassa-projecten, onder meer in 

Gelderland en Overijssel (DEVOBO). Dhr Groeneveld is werkzaam op de afdeling 

CPO (concept en projectontwikkeling), deze afdeling komt onder andere voort 

uit de afdeling 'Duurzaam'. CPO richt zich zowel op verbeteren van bestaande 

centrales als ontwikkelen van nieuwe centrales. 

 

Herkomst en beschikbaarheid van biomassa 

Electrabel betrekt haar biomassa zowel uit Nederland als uit het buitenland, 

zowel in vaste als in vloeibare vorm. De vaste biomassa betreft hoofdzakelijk 

binnenlands behandeld afvalhout uit de woningbouw. Daarnaast worden ook 

gepelletiseerde houtsnippers verwerkt. De vloeibare biomassa bestaat uit 

vetzuren van de (buitenlandse) palmolie-industrie. Voor alle biomassa geldt dat 

deze zo gelijkwaardig mogelijk moet zijn aan de primaire brandstof. Anders 

gezegd, de biomassa wordt alleen in voorbewerkte vorm door Electrabel 

geaccepteerd. 

 

Conversietechnologieën 

Momenteel verwerkt Electrabel op 2 wijzen de door haar ingekochte biomassa: 

1. Mee/ bijstoken in kolencentrale (van vaste biomassa) 

2. Verbranding in olie/ gascentrale van vloeibare biomassa 
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Markt voor biomassa 

Volgens de dhr Groeneveld is het geen enkel probleem om biomassa geleverd te 

krijgen. Het komt veeleer aan op het kiezen van de geschikte biomassa uit de 

aangeboden hoeveelheid. Dat geldt zowel voor de buitenlandse biomassa als de 

biomassa uit Nederland. Er sprake van concurrentie op de markt voor biomassa. 

Electrabel gebruikt ook biomassa stromen die voor bijv. veevoer kunnen worden 

gebruikt. Tarwegries wordt bijvoorbeeld ingekocht als de prijs ervan voldoende 

daalt. Feitelijk zorgt de energiesector er op deze manier voor dat er een 

‘bodem’ in de markt voor dergelijke producten komt. Dhr Groeneveld wijst erop 

dat zowel bij toepassen van nieuwe grond-stoffen in de centrale als bij de bouw 

van nieuwe installaties problemen treden op in de vergunningen sfeer. Vaak 

worden aanvragen op procedurele redenen afgeschoten, aldus dhr Groeneveld. 

Dat kan naar zijn idee de markt voor biomassa minder aantrekkelijk maken.

 

Modellen en criteria voor verwerkingsroutes 

Electrabel hanteert haar eigen modellen voor het bepalen van de go/no go van 

een bepaalde verwerkingsoptie. Men krijgt wel eens modellen aangeboden, 

onder andere van banken. Maar men houdt dat graag in eigen beheer, gelet op 

de zekerheid die men ook wil hebben over de wijze waarop de einduitkomst tot 

stand komt. 

 

Dhr Groeneveld noemt de volgende criteria die gehanteerd zouden kunnen 

worden bij het beoordelen van een alternatieve verwerkingsroute van biomassa: 

1. energie-inhoud (is i.h.a. ongeveer de helft van fossiele brandstoffen) 

2. benodigd aantal hectares: hoe meer ha, hoe hoger de grondkosten bijv. 

(dit dient wel in ver-houding tot de opbrengst per hectare (GJ/ ha) te 

worden gezien (zie criterium 1) 

3. mono of multi-cultures/ portfolio: meerdere functies in 1 gewas valt te 

prefereren vanuit het oogpunt van risicospreiding en prijsreductie 

4. is de benodigde biomassa een co-product dat anders niet verder werd 

verwerkt tot een product met toegevoegde waarde of is er een andere 

situatie? Dhr Groeneveld noemt als voorbeeld de houtsnippers uit Canada. 

deze vormden een afvalproduct van de houtindustrie waar vroeger niets 

mee werd gedaan. Door het aanpassen van processen heeft men hier een 

nieuw product aan de zagerij kunnen toevoegen; naast planken, balken nu 

ook pellets. 

5. aanwezig stimuleringskader 

6. gevolgde aanpak: eerst een keten opzetten en daarna netwerken is een 

succesvollere aanpak dan andersom 
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Gelet op deze criteria is het te verklaren waarom de huidige gehanteerde 

verwerkingsopties worden toegepast. Dhr Groeneveld verwacht niet dat er 

binnen 20/30 jaar een belangrijke switch naar de teel van biomassa plaatsvindt 

in plaats van het benutten van reststromen. Een uitzondering daarop vormt 

wellicht de teelt van gewassen met een hoge energiedichtheid. Groeneveld 

noemt in het bijzonder maïs. Dit betreft een energetisch hoogwaardig gewas 

met een hoge opbrengst per hectare, dat ook momenteel al voor 

energietoepassingen wordt geteeld. Het is financieel aantrekkelijker om maïs te 

telen voor energie dan voor veevoer. Een mogelijkheid voor een koppeling met 

Nederlandse landbouw is wellicht gelegen in wat kleinschaliger productie 

eenheden die op lokaal niveau warmte en elektriciteit leveren. Omdat 

dergelijke trajecten echter lang kunnen duren is het van belang om de in de 

omgeving beschikbare biomassa eerst aan te kunnen leveren voor grootschalige 

productie. 

 

Stimuleringsbeleid 

In Nederland zijn de volgende regelingen van belang, aldus dhr Groeneveld: 

• MEP 

• braakleg regeling 

• premie voor energiegewassen (recent) 

De drivers voor Electrabel voor biomassaproductie zijn primair economisch van 

aard. 
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Bij lage 3  Overzicht  st imuler ingsregel ingen 
 

Er zijn in totaal ruim 20 provinciale, nationale en Europese regelingen gevonden 

die van invloed kunnen zijn op het slagen of falen van biomassaketen Deze zijn 

onder te verdelen in: 

 

• Plek waar de maatregel aangrijpt in de keten: vooraan (grondstof) of 

helemaal achteraan (consumptie van energie). Meer nadruk op het 

stimuleren van de vraag naar groene energie is naar verwachting een 

succesvollere aanpak dan het allereerst  stimuleren van het aanbod en/of 

verwerkingstechnologieën. Gelet op het budget zijn subsidies vooral, 

namelijk zo’n 50 tot 60%, gericht op de  conversieschakel (inclusief 

voorbewerking). 

 

• Wijze van aangrijpen in de keten: direct of indirect. Hiermee 

samenhangend gaat het om de vraag welk type projecten  vooral 

gestimuleerd wordt (uiteenlopend van R&D projecten tot investeringen 

en productie (denk aan de MEP)). Stimuleren van R&D heeft slechts 

indirect invloed op een biomassaketen. Daarnaast is ook van belang of 

een maatregel specifiek op een of meerdere schakels in de 

biomassaketen is gericht of dat het bijvoorbeeld een subsidiepot betreft 

welke naast biomassa-projecten ook andere projecten stimuleert. 

Ongeveer de helft van het budget is bestemd voor het stimuleren van 

investeringen en productie/ consumptie. De andere helft wordt vrijwel 

geheel besteed aan het stimuleren van R&D, zo lijkt het. Dat kan worden 

opgevat als een redelijke balans tussen directe en indirecte invloed, maar 

het is wel duidelijk dat er relatief veel geld richting R&D gaat en 

bijvoorbeeld naar het overtuigen van de markt van technisch en 

economisch bewezen technologieen en methoden 

 

• Omvang van de maatregel: een hogere subsidie betekent een sterkere 

impuls dan een lagere 26. 

 

                                                   
26 Aangenomen is het aandeel van biomassa per regeling niet varieert, dus dat het niet nodig is 

om het totaalbudget om te rekenen naar een ‘biomassa-budget’ per regeling. Overigens is niet 

van elke regeling een budget bekend.  
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In de analyse zijn de volgende maatregelen betrokken: 

• Duurzame Energie Fonds Noord-Brabant (DEFN)   

• Duurzame Energiefonds Limburg (DEL)   

• Tijdelijke Subsidieverordening Energiefonds provincie Utrecht (TSEPU)  

• Besluit Subsidies CO2-reductieplan (BSC)  

• Besluit Subsidies Energie-programma's, Programma Duurzame energie 

(BSE DEN)   

• Besluit Subsidies Energieprogramma's, Programma Nieuw 

Energieonderzoek (BSE NEO)   

• Subsidieregeling (Agrarisch ) Natuurbeheer   

• premie energiegewasen (onderdeel mc Sharry/ EG  REGELING EG-

STEUNVERLENING AKKERBOUWGEWASSEN  

• Regeling groenprojecten  

• MEP (Milieukwaliteit Electriciteitsproductie)  

• Carboncredits (ERUPT)  

• EIA  

• MIA  

• VAMIL  

• Subsidieregeling ondersteuning transitie-coalities (OTC)  

• WBSO: Fiscale stimulering van R&D  

• Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten (IS)  

• Milieu & Technologie  

• co-innovatie duurzame agro foodketens  

• Energiebelasting 6e Kaderprogramma EU, - FP6-2004-TREN-3, onderdeel  

'Sustainable energy systems'  

• LIFE Milieu 
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