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1 Inleiding 

Voor het Energietransitiemodelheeft CE Delft de broeikasgasemissies in kaart 
gebracht die optreden in de keten van energiedragers. In dit document staat 
beschreven met welke uitgangspunten en aannames deze ketenkentallen zijn 
berekend voor steenkool, aardgas, short rotation coppice, groengas en 
kernenergie.  
 

2 Steenkool 

Voor steenkool zijn data voor inbouw in het Energietransitiemodel toegeleverd 
die betrekking hebben op de grootste aan de EU leverende steenkool 
producerende landen en de grootste resterende producent binnen de EU zelf 
(Polen). 
 

Tabel 1 Import in de EU van kolen voor 2004 en verwachtingen voor 2015 en 2030 

Exporteur    Import naar de EU, in Mtonne 

 2004 EIA outlook 2006 2002 WCI 2015 EIA outlook 2006 2030 EIA outlook 2006 

 Steam Coking Som Som Steam Coking Som Steam Coking Som 

Australië 5,7 27,8 33,5 35 4,5 27,5 32 6,6 32,7 39,3 

USA 3,3 12,2 15,5 22 4,5 0,2 4,7 2,5 0,6 3,1 

Zuid-Afrika 1 62,2 0,7 62,9 47 57 0,8 57,8 58,3 0 58,3 

Sovjetunie 32,7 1,9 34,6 23 39,9 2,9 42,8 39,9 5,9 45,8 

Polen 13,7 0,9 14,6  6 1 7 3,6 0,6 4,2 

Canada 0 8,3 8,3  0 17,1 17,1 0 16,6 16,6 

China 3,8 0 3,8  0 0 0 0 0 0 

Zuid-Amerika 33,6 0 33,6 23 54,1 0 54,1 46 0 46 

Indonesië en 

overige 

16,3 0,2 16,5  3,3 0,5 3,8 0 0,4 0,4 

1 Ook de import naar Israël is in de data van de EIA meegenomen. Dit is ongeveer 14 Mtonne. 
 
 

Tabel 1b Emissiefactoren van kolen per stap in de keten en per herkomstregio 
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Herkomstmix 0.12 0.17 0.26 0.15 0.00 0.09 0.00 0.20 

Mijnbouw + bewerken                 
CO2 1.26 0.81 0.60 0.55 2.07 1.58 1.92 0.32 

CH4 0.14 0.11 0.14 0.10 0.40 0.37 0.53 0.01 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 4.86 3.66 4.12 3.12 11.96 10.76 15.26 0.52 

Bewerken                 

CO2 1.26 0.81 0.60 0.55 2.07 1.58 1.92 0.32 

CH4                 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq                 

Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2 0.35 0.19 0.24 0.32 0.21 1.22 0.16 0.27 
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CH4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 0.37 0.21 0.26 0.34 0.24 1.28 0.21 0.28 

Omzetten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2 98.33 87.45 90.17 88.16 99.25 103.62 105.19 95.49 

CH4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 98.33 87.45 90.17 88.16 99.25 103.62 105.19 95.49 

Restproducten 

Niet naar gealloceerd: beperkte economische waarde 
CO2 

CH4 

N2O 

CO2-eq 

 
Waarden voor broeikasgasemissies per ton kolen voor de in deze landen 
geproduceerde landen zijn rechtstreeks overgenomen uit CE, 2010.  
 
De gepresenteerde getallen betreffen de ketenschakels vanaf winning van 
ruwe steenkool tot en met aanlanding op Nederlandse bodem bij een 
kolenhandel in een diepzeehaven. Binnenlands transport naar de kolencentrale 
is niet meegenomen vanwege de beperkte bijdragen.  
 
Emissies van methaan en CO2 door broei van de steenkool bij de kolenhandel 
of op de mengvelden bij de kolencentrale zijn eveneens buiten beschouwing 
gelaten, omdat ze over het algemeen verwaarloosbaar klein zijn. 
 
Data voor winning en bewerking zijn gedeeltelijk kunstmatig gescheiden. In de 
achterliggende data zijn de emissies en het energiegebruik voor deze stappen 
in de regel geaggregeerd opgenomen omdat beide stappen op dezelfde locatie 
of op twee naast elkaar gelegen locaties plaatsvinden. 
 

3 Aardgas 

De getallen voor de verschillende ketens voor aardgas zijn eveneens 
rechtstreeks overgenomen uit CE, 2010.  
 
De gepresenteerde getallen betreffen de ketenschakels vanaf winning van 
aardgas tot en met het op het Nederlandse hoge druk en middendruk 
pijpleidingnet injecteren van het gas. Omdat gascentrales aardgas innemen 
vanaf deze pijpleidingnetwerken zijn overslag van aardgas bij gasontvangst-
stations (GOS) en transport op lage druk regionale netwerken buiten 
beschouwing gelaten. Ook het aan overslag bij een GOS verbonden eigen 
gebruik van aardgas voor het weer opwarmen van het gas na expansie en de 
aan transport in regionale netwerken gerelateerde lekkages, blijven daarmee 
buiten beschouwing. 
 
Conform ontwikkelingen op de Europese gasmarkt zijn de volgende ketens 
beschouwd: 
− Nederlands aardgas (onshore en offshore); 
− Noors aardgas (offshore); 
− Russisch pijpleidingaardgas; 
− Algerijns aardgas, aangevoerd per pijpleiding. 
 
Algerije produceert sinds de jaren zestig LNG, maar levering aan de EU vindt 
tegenwoordig voornamelijk via pijpleidingen onder de Middellandse Zee 
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plaats. Er zijn sinds maart 2011 drie pijpleidingen vanuit Algerije operationeel, 
met een vierde – Galsi - gepland. Daarnaast wordt vanuit Libië aardgas 
geleverd aan Italië via de Greenstream pijpleiding. 
 

 
Bron:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gas_pipelines_across_Mediterranee_and_Sahara 

 _map-en.svg. 
 
 
De gehanteerde kentallen voor de eigen gebruiken in de verschillende ketens 
zijn weergegeven in Tabel 2, onderverdeeld naar de afzonderlijke 
ketenschakels. 
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Tabel 2 Eigen gebruik van aardgas in de ketens van aardgas uit verschillende landen (alle waarden als 
percentage van uiteindelijk geleverd gas) 
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Gasbehandeling      

Voor energie 1,17% 0,72% 1,07% 1,32% 10,16% 

− GT 0,77% 0,28% 0,68% 0,95% 9,80% 

− Gasdrogen 0,40% 0,44% 0,39% 0,37% 0,36% 

− Ontzwavelen      

Diffuse emissies 0,04% 0,49% 0,14%  0,05% 

Afgefakkeld 0,12%  0,27% 0,30% 0,21% 

Transmissie I (% van 100% aangevoerd gas)      

Voor energie 0,18% 10,31% 3,24% 1,44% 4,14% 

Diffuse emissies 0,00% 0,67% 0,05% 0,02%  

Afgefakkeld      

Transmissie II (% van 100% aangevoerd gas)      

Voor energie  1,44% 3,78% 0,18% 0,55% 

Diffuse emissies  0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 

Afgefakkeld      

Totaal eigen gebruik per 100% geleverd aardgas 1,52% 13,65% 8,60% 3,27% 15,11% 

 
 
De transmissie, deel 1 betreft bij Russisch gas transport tot de Duitse grens, 
waarna in transmissie deel 2 energiegebruik en emissies voor transport in 
Duitsland en Nederland tot aan overslag bij een GOS wordt weergegeven. Deze 
splitsing in transmissiedata heeft vooral te maken met verschil in databases 
waarmee is gewerkt. Voor de EU15 bestaat een aparte database van LCA-data, 
geproduceerd door en voor Marcogaz (de Europese organisatie van 
aardgasproducenten en pijpleidingoperators). Voor andere data is gebruik 
gemaakt van de Ecoinvent-achtergrondrapporten, de rapporten geschreven in 
het kader van het ExternE programma en andere bronnen (zie ook CE, 2006). 
 

Tabel 2 Ketenemissies voor aardgas per stap in de keten per herkomstregio 
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Per GJ aardgas 
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Mijnbouw 
     CO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CH4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bewerken 

     CO2 0.71 0.40 0.78 1.03 5.91 

CH4 0.01 0.10 0.02 0.00 0.01 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 0.91 2.80 1.34 1.03 6.11 

Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2 0.10 6.48 3.98 1.03 2.67 

CH4 0.00 0.14 0.02 0.00 0.00 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 0.11 9.89 4.39 1.12 2.68 

Omzetten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2 55.21 55.12 56.75 56.65 56.98 

CH4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 55.21 55.12 56.75 56.65 56.98 

Restproducten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CH4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2-eq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

4 Short Rotation Coppice 

De voor deze keten opgegeven kentallen hebben betrekking op meestoken van 
pellets van wilghakhout in een kolencentrale. 

Teelt 
Voor hakhout is uitgegaan van teelt in Nederland, zoals beschreven in  
Londo et al., 20042.  
 
De gegevens hebben betrekking op commerciële teelt op voormalig agrarisch 
land in de vorm van wilghakhout1.  
 
In Londo et al. (2004)2 wordt uitgegaan van teelt waarbij met oog op 
opbrengstmaximalisering wordt bemest en gewasbeschermingsmiddelen 
worden toegepast. De opbrengst zou gemiddeld 10 ton droge stof 

                                                   
1 Een alternatief is het volledig oogsten – uit de grond rukken – van jonge bomen. 

2  http://nws.chem.uu.nl/publica/Publicaties2004/E2004-24.pdf en 
http://www.p2pays.org/ref/35/34101.pdf . 
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(d.s.)/ha/jaar bedragen. Het gebruik aan kunstmest bedraagt 90 kg N/ha/jaar 
en 35 kg P/ha/jaar. 
 
Opbrengsten voor teelt in Nederland zoals geschat door Londo et al. (2004) 
zijn vergelijkbaar met opbrengsten in Groot-Brittannië en Zweden, zoals 
gerapporteerd in diverse publicaties en teelthandleidingen (zie literatuurlijst). 
Deze meetwaarden hebben betrekking op teelt zonder bemesting, waaruit 
volgt dat de in Londo et al. (2004) genoemde opbrengstverwachting mogelijk 
aan de voorzichtige kant is.  
Ook in JEC, 2007 wordt een opbrengst van 10 ton d.s./ha/jaar aangehouden. 
In deze bron wordt uitgegaan van een lichte bemesting met 25 kg N/ha/jaar. 

Oogst en verwerking 
Voor dieselgebruik bij oogst is uitgegaan van het verbruik genoemd in  
JEC, 2007. Er is aangenomen dat het geoogste hout over een afstand van  
50 km over de weg wordt afgevoerd voor pelletisering.  
 
Pelletisering is nodig voor toepassing in kolencentrales, omdat pellets in 
tegenstelling tot onbehandeld hout en chips hard genoeg zijn om te kunnen 
worden gemalen tot de voor verbranding benodigde deeltjesgrootte.  
Het pelletiseringsproces omvat de stappen chippen, drogen, fijn malen en 
pelletiseren. Er is aangenomen dat de voor deze stappen benodigde warmte en 
elektriciteit wordt geproduceerd door verbranding van een deel van het 
aangevoerde hout. Er is aangenomen dat een specifiek verbruik van 4 GJ/ton 
te verwijderen water zowel warmtebehoefte als elektriciteitbehoefte (via 
tegendruk stoomturbine) dekt. 
 
Aangenomen is dat de geproduceerde pellets vervolgens over een afstand van 
50 kilometer over de weg naar de kolencentrale worden vervoerd. Daar 
worden de pellets gemalen, waarbij 0,5 GJe/ton pellets aan elektriciteit 
wordt gebruikt. Het elektriciteitgebruik is overgenomen uit CE, 2006. 
 
Aangenomen is verder dat de as in het verwerkte hout (circa 5% van de droge 
massa) samen met de assen van de meegestookte steenkool kunnen worden 
afgezet en geen te grote negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de 
vliegas en bodemas om afzet in respectievelijk cementproductie en 
funderingsmateriaal in grond- , weg- en waterbouw onmogelijk te maken. 
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Overzicht gehanteerde kentallen 
De gehanteerde uitgangspunten zijn weergegeven in  
 

Tabel 3a. Specifieke energiegebruiken en andere kentallen aangehouden voor de beschouwde short 
 rotation coppice keten 

Teelt - opbrengsten en inputs   

Opbrengst ton droge stof/ha/a 10 

Opbrengst ton as received/ha/a 20 

Vochtgehalte =  50% 

Stookwaarde GJ/ton droge stof 18,5 

Stookwaarde per ton pellet   

Hulpstoffen en energiedragers   

a)  Kunstmest kg/ha/a   

− Stikstof-kunstmest 90 

− Fosfor-kunstmest 35 

b)  Diesel MJ/MJhout 0,01 

SRC chips naar pelletfabriek via de weg   

Afstand (kilometer) 50,0 

Pelletfabriek:   

Zelfvoorzienend qua energiebehoefte   

GJ per ton verwijderd water 4 

vochtgehalte output 5% 

Verwijderde hoeveelheid vocht 47% 

Benodigde hoeveelheid input als brandstof 24% 

Pellets naar haven/eindgebruiker via weg   

Afstand 50,0 

Pellets zeetransport   

Afstand   

Pellet transport per binnenvaartschip naar centrale   

Afstand   

Meestoken in kolencentrale   

Maalenergie bij kolencentrale (GJe/ton pellets) 0,5 

Tabel 3b. Specifieke energiegebruiken en andere kentallen aangehouden voor de beschouwde short 
 rotation coppice keten 
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Mijnbouw/teelt       
 

Mijnbouw / 
teelt       

CO2 7.99 1.7 1.15 
 

Buitenlands       
CH4 0.05     

 
Nederlands       

N2O 0.03 0.018 0.00 
 

        
CO2-eq 17.83 7.2 1.1 

 
        

Gje/GJ geleverde brandstof       
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Bewerken / opwerken / 
pelletiseren       

 

Bewerken / 
opwerken / 
pelletiseren       

CO2       
 

Buitenlands       
CH4 0.07     

 
Nederlands 0.06     

N2O       
 

        
CO2-eq 1.66 0.0 0.0 

 
        

Gje/GJ geleverde brandstof 0.06     
 

        
Transport       

 
Transport       

CO2   0.8 8.1 
 

Buitenlands       
CH4       

 
Nederlands       

N2O       
 

        
CO2-eq 0.00 0.8 8.1 

 
        

Gje/GJ geleverde brandstof       
 

        

Omzetten/meestoken       
 

Omzetten / 
meestoken       

CO2       
 

Buitenlands       
CH4       

 
Nederlands   0.03 0.03 

N2O       
 

        
CO2-eq 0.00 0.0 0.0 

 
        

Gje/GJ geleverde brandstof   0.03 0.03 
 

        
Restproducten       

 
Restproducten       

CO2       
 

Buitenlands       
CH4       

 
Nederlands       

N2O       
 

        
CO2-eq       

 
        

Gje/GJ geleverde brandstof       
 

        
 

Kanttekeningen 
In de gepresenteerde kentallen is geen rekening gehouden met zogenaamde 
indirecte verandering van landgebruik (ILUC) en daaraan gerelateerde 
broeikasgasemissies.  
 
De mogelijkheid bestaat dat door het gebruik van landbouwareaal voor de 
teelt van wilghakhout elders nieuw akkerland of grasland moet worden 
gecreëerd. Dit zou ten koste kunnen gaan van bos of ander natuurlijk 
landschap met hoge opslag aan biomassamateriaal en vastgelegde koolstof. 
Het verwijderen van de natuurlijke vegetatie bij het creëren van dit nieuwe 
agrarische areaal zal gepaard gaan met ontbossing en de daaraan gerelateerde 
broeikasgasemissies. 
 
Er is als aangegeven gekozen voor het beschouwen van commerciële teelt op 
agrarisch areaal. Een voor Nederland reëel alternatief zou echter teelt voor 
gecombineerde doeleinden kunnen zijn, bijvoorbeeld energieteelt als buffer 
om natuurgebieden heen, teelt in uiterwaarden of in waterwingebieden of 
teelt op slibbergingen. Op deze locaties wordt geen kunstmest gebruikt, in 
tegenstelling tot de beschouwde commerciële keten. 
 

5 Groen gas uit maïs 

De voor deze keten opgegeven kentallen hebben betrekking op snijmaïs, 
geteeld voor gebruik als substraat in biogasproductie. De voor deze keten 
gehanteerde kentallen zijn overgenomen uit CE, 2011. De essentie van de 
cijfers is weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2.  
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In de beschouwde keten wordt maïs in de buurt van de vergister geteeld en 
geoogst. De maïs wordt ingekuild om het hele jaar door substraat ter 
beschikking te kunnen hebben.  
Maïs wordt met water gemengd tot een slurrie van 15% droge stof en bij 35°C 
vergist. De voor het handhaven van deze temperatuur benodigde warmte 
wordt geleverd door een deel van het ruwe biogas in een boiler te verbranden. 
Het restproduct van vergisting (digestaat) wordt als meststof benut, maar 
heeft geen marktwaarde. 
 
Het geproduceerde ruwe biogas dat niet voor eigen gebruik wordt ingezet, 
wordt opgewerkt tot aardgas van pijpleidingkwaliteit, zodat het gas geleverd 
kan worden aan gascentrales. Dit wordt gedaan middels een hoge druk 
waterwasser en verdere compressie tot 25 bar. Het op druk gebrachte gas 
wordt geïnjecteerd op het middendruk aardgasnet.  
Elektriciteit gebruikt voor vergisting en gasbewerking wordt onttrokken van 
het openbare net. 
 

Figuur 1 Vereenvoudigde flowsheet voor maïs teelt en vergisting 

 

Figuur 2 Vereenvoudigde flowsheet voor groen gas productie uit maïs 

2.241 MJ diesel

185 kg N

kg P

45 kg K

kg Ca

47,4 ton/ha

30% d.m.

20 km

47,4 ton/ha

30% d.m.

34,9 ton/ha

7% d.s.

productie

176 GJ/ha

3.517 kg CH4

Maïs teelt                       

(zie%KWIN ,%2008)

Wegvervoer

Maïs silage

Tussenopslag

Biogas productie

Digestaat

Bruto biogas
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6 Voertuigbrandstoffen 

Bij voertuigbrandstoffen zijn zowel de conventionele brandstoffen benzine en 
diesel als een aantal hernieuwbare biobrandstoffen beschouwd. Een overzicht 
van de ketenemissies is gegeven in Tabel 4. 
 
 

Groen gas op RTL (druk (bar) =) 25

6,0% Elektriciteit

opslag 0,2% verbruik

vergister 1,0% 0,9% Warmte

ruw gas Gas voor

boiler

98,8% 6%

0,3% resterend

0,06 ruw gas

92,8%

0,9% 4,2%

Biomethaan

91,9%

0,7%

Primaire energie voor elektriciteit: 13% van energie-inhoud biogas

kWhe/GJ ruw gas 16,24

'Well-to-tank' kg CO2/GJ ruw biogas

-  vergisting 17,5

-  lekkages 1,5

-  elektriciteit 9,6

28,7

Verliezen

Vergisting

emissie wordt

na naverbranden

Compressie

Verliezen
Gasop-

werking

Injectie op 

biogas leiding
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Tabel 4: Ketenkentallen ruwe olie en voertuigbrandstoffen  (kg CO2-eq/GJ brandstof) 
 Ruwe olie  Benzine en 

diesel 
EtOH van 
suikerriet 

EtOH van 
suikerbiet 

EtOH van 
tarwestro 

HVO uit  
palm olie 

Biodiesel  / 
restvetten  
FAME 

Mijnbouw/teelt              

CO2 4,83 4,83 3,6 5,1 5,1 5,5 0,0 

CH4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2-eq 4.83 4.83 14,3 11,5 5,2 14,7 0,0 

Gje/GJ geleverde brandstof              

Bewerken/opwerken              

CO2 0,0 7,8 0,8 15,6 16,9 8,6 18,6 

CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2-eq 0,0 7,8 0,9 16,7 18,1 9,4 20,1 

Gje/GJ geleverde brandstof              

Transport              

CO2 0,88 1,9 2,4 1,3 2,8 0,7 0,5 

CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2-eq 0,88 1,9 2,4 1,3 2,8 0,7 0,6 

Gje/GJ geleverde brandstof              

Toepassing              

CO2 75,5 73,3           

CH4              

N2O              

CO2-eq 75,5 73,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gje/GJ geleverde brandstof              

 
EtOH = ethanol HVO = Hydrogenated Vegetable Oil FAME = Fatty Acid Methyl Ester 
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Zoals geïllustreerd door de tabel treden de emissie van broeikasgassen bij 
fossiele brandstoffen vooral bij gebruik en bij biobrandstoffen vooral bij 
gewasteelt en bij conversie van de daaruit gewonnen suikers en oliën tot 
respectievelijk ethanol en HVO3 of FAME4. 
 

Benzine en diesel 
De broeikasgasemissies voor benzine en diesel betreffen de CO2 die wordt 
gevormd bij het productie en verbranden van deze brandstoffen.  
De emissiecijfers voor ‘mijnbouw’ omvatten emissies gerelateerd aan 
productie van ruwe olie en conditioneren op of nabij de put (zoals ontwatering 
en geassocieerd gas scheiding). De emissies voor bewerking betreffen emissies 
bij raffinage van ruwe aardolie tot (onder andere) diesel en benzine.  
 
De cijfers voor conventionele voertuigbrandstoffen en ruwe olie zijn 
overgenomen uit de JEC consortium analyses. De cijfers zijn aangeleverd door 
CONCAWE, de Europese brancheorganisatie van raffinaderijen. Gezien de bron, 
zijn ze representatief voor een gemiddelde Europese situatie.  
 
Er zijn voor benzine en diesel geen profielen van broeikasgasemissies per 
product (diesel of benzine) of per land (bijvoorbeeld Koeweit, Nigeria) 
opgesteld, zoals bijvoorbeeld wel is gebeurd voor aardgas en steenkool. Er is 
in plaats daarvan voor één gemiddeld profiel voor benzine en diesel gekozen. 
 In de eerste plaats omdat bij de Renewable Energy Directive is aangesloten. 
In de RED wordt ook maar één, sterk veralgemeniseerd profiel voor 
broeikasgasemissies voor diesel en benzine gehanteerd. Vanwege de sterke 
relatie tussen gebruik van biobrandstoffen – die zonder de verplichting in de 
RED om ze toe te passen waarschijnlijk te duur zouden zijn - en de RED is 
gekozen voor het hanteren van dezelfde focus en detaillering als in de RED 
wordt aangehouden.  
 
In de tweede plaats is voor het meenemen van specifieke getallen over 
raffinage en productie van benzine en diesel uit ruwe olie eigenlijk een 
speciaal raffinagemodel nodig. Om dat het Energietransitiemodel een 
algemeen energiemodel is, is dit stuk niet goed op een andere dan een heel 
eenvoudige manier mee te nemen .  
Het is bijvoorbeeld niet zozeer de herkomst van de olie, maar vooral de 
combinatie van de kwaliteit van de olie en het type raffinaderij bepalend voor 
de broeikasgasemissies in de keten. Saoedi Arabië  bijvoorbeeld levert zowel 
Arabian Light als Arabian Heavy crudes.  
De Arabian Heavy bevat veel hoogkokende componenten, die zonder energie-
intensieve opwerkingsprocessen als stookolie moeten worden verkocht. Met 
energie-intensieve processen als katalytisch kraken (of catcracking) en als 
hydrocracking valt er nog gedeeltelijk diesel en benzine van te maken. Maar 
die conversie geeft wel hoge broeikasgasemissies per eenheid geproduceerde 
benzine en diesel. Zogenaamde complexe raffinaderijen als Shell Pernis en 
ExxonMobil Rotterdam beschikken wel over dit soort processen. Bij 
zogenaamde hydroskimming raffinaderijen als  Koch Raffinaderij BV 
bijvoorbeeld wordt de olie alleen gekookt en door condensatie van de dampen 
bij verschillende temperaturen (destillatie) opgedeeld in benzine, diesel, 
stookolie en andere producten. Maar complexe raffinaderijen nemen niet 
alleen ‘zware’ olie met veel hoogkokende componenten, maar ook wel lichte 
crudes in – bijvoorbeeld om een bepaalde kwaliteit benzine en diesel te 
                                                   
3 HVO = Hydrogenated Vegetable Oil 

4 FAME = Fatty Acid Methyl Ester. 
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kunnen produceren. Bovendien is elke raffinaderij eigenlijk weer uniek qua 
toegepaste processen en de verdeling van ruwe olie en de verdeling van de 
ruwe olie over deze processen. Shell Pernis beschikt over een katalytische 
kraker en een hydrocracker, ExxonMobil Rotterdam over een zogenaamde 
flexicoker. 
Het is niet goed mogelijk op een inzichtelijke manier deze veelheid aan 
mogelijke combinaties van soorten en herkomsten aan ruwe olie en aan 
raffinaderijen en hun specifieke opbouw in het Energietransitiemodel mee te 
nemen. 
 
 

Biobrandstoffen 
Voor integratie in het Energietransitiemodel zijn biobrandstoffen geselecteerd 
die:  

• In principe ruimschoots kunnen voldoen aan de in de Renewable 
Energy Directive opgenomen eis dat de broeikasgasbalans over de 
keten tenminste 50%5 - 60%6 lager moet zijn als van conventionele 
voertuigbrandstoffen. 

• Die op korte tot middellange termijn in relevante hoeveelheden 
beschikbaar zijn; 

• Die uit reststromen of gewassen met een hoge opbrengst per hectare 
zijn geproduceerd. 

 
Het eerste criterium betreft een wettelijke eis, die vanaf 2018 zal gelden. 
Biobrandstoffen moeten nu al een tenminste 35% lagere ketenemissie hebben, 
vanaf 2018 gelden de scherpere grenswaarden.  
Gangbare biobrandstoffen als biodiesel of HVO uit soja en in mindere mate 
koolzaad en zonnebloem en ethanol uit granen voldoen volgens de Renewable 
Energy Directive niet of nauwelijks aan dit criterium. 
 
Het tweede criterium houdt verband met de snelheid waarmee de 
biobrandstoffen in grote volumes op de markt kunnen worden gebracht. De 
focus van het ETM is de gehele Nederlandse energievoorziening. Vanwege die 
scope en het doel van het ETM zijn grondstoffen uit nichemarkten - 
bijvoorbeeld tall oil fatty acids van pulpproductie voor HVO-productie – minder 
relevant.  
 
Het derde criterium heeft betrekking op duurzaamheid. Hoe minder grond 
nodig is per eenheid biobrandstof, des te kleiner is de concurrentie om land 
met landbouw voor voedsel en voeder en met andere landvergende 
economische activiteiten en des te kleiner is de druk op natuurlijke 
landschappen. 
 
De geselecteerde biobrandstoffen zijn: 

• Ethanol uit suikerbiet, suikerriet en tarwestro; 
• HVO uit palmolie; 
• Biodiesel uit restvetten. 

 
In de ketens van biobrandstoffen treden bij teelt broeikasgasemissies op 
productie en gebruik van kunstmest en door het gebruik van 
landbouwwerktuigen. Emissies bij bewerken zijn gerelateerd aan het gebruik 
van fossiele energie bij de omzetting van suikers in ethanol en de destillatie 
                                                   
5 Voor biobrandstoffabrieken die al voor 2018 operationeel zijn. 

6 Voor biobrandstoffabrieken die na 2018 worden gerealiseerd.  
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van ethanol of bij het extraheren en omzetten van plantaardige olie in HVO of 
FAME.   
Emissies door directe of indirecte landgebruikverandering zijn niet 
meegenomen. De mate waarin deze emissies optreden hangt sterk af van de 
hoeveelheid biobrandstof die wordt ingezet. 
 
In beleid wordt nogal eens – voor zowel benzinevervangende als 
dieselvervangende biobrandstoffen onderscheid gemaakt tussen zogenaamde 
1e en 2e generatie biobrandstoffen. Met zogenaamde 1e generatie 
biobrandstoffen worden brandstoffen bedoeld die zijn geproduceerd uit 
voedselgewassen als suikerbiet of koolzaad. Zogenaamde 2e generatie 
biobrandstoffen zijn biobrandstoffen geproduceerd op basis van houtachtige 
biomassa, zoals Fischer Tropsch diesel en benzine.  
 
In onderstaande subparagrafen wordt een nadere toelichting gegeven op de 
herkomst en de representativiteit van de gehanteerde emissiecijfers. 
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Bioethanol 
Bio-ethanol is het product van fermentatie van suikers door gist en andere 
micro-organismen. Het proces is in feite vergelijkbaar met de productie van 
wijn en bier, waarbij suikers uit druiven of granen door gist worden 
gefermenteerd.  
Net als bij productie van sterke dranken wordt de gevormde alcohol 
geconcentreerd door destillatie – bij sterke drank tot 80 volumeprocent, bij 
ethanol voor transport to 96 vol% - 100 vol%.  
 
Bio-ethanol wordt in Europa vaak geproduceerd uit granen en suikerbiet, maar 
ook wel uit overschotten wijn. Granen zijn de meest gebruikelijke grondstof 
vanwege hun houdbaarheid. Suikerbiet is de grondstof voor ongeveer 1/3 van 
de totale ethanolproductie in de EU.  
Buiten Europa wordt vooral rietsuiker als grondstof gebruikt. 
 
Bio-ethanol mag in de EU tot 10 vol% worden bijgemengd aan benzine. Voor 
hogere percentages zijn aanpassingen nodig aan motor, brandstofsysteem en 
motormanagement.  
Er zijn ook zogenaamde E85 en E95 mixen van respectievelijk 85% ethanol en 
15% benzine en 95% ethanol en 5% benzine op de markt. Deze mixen kunnen 
worden gebruikt in aangepaste zogenaamde ‘flex-fuel’ voertuigen met een 
motor waarin zowel E85, E95 als pure benzine kan worden gebruikt. Flex-fuel 
voertuigen zijn vooral populair in Brazilië, waar ze 40% van alle benzineauto’s 
en meer dan 90% van de nieuwe benzineauto’s uitmaken. Andere landen met 
een hoog percentage flex-fuel auto’s zijn de verenigde Staten en Zweden. 
 

 
Bron: internet 
 
Er wordt sinds kort geëxperimenteerd met een ED95 mix bestaande uit 95% 
ethanol en 5% additief. Deze mix is bedoeld voor dieselvoertuigen, maar moet 
zich nog bewijzen wat betreft motormanagement en emissies. 
 
Pure ethanol heeft als nadeel ten opzichte van benzine dat de energie-
dichtheid in MJ/liter lager is. Daardoor kan op een volle tank minder ver 
worden gereden.  
Ethanol is daarnaast vluchtiger als benzine, waardoor er een risico is dat 
emissies van zomersmog vormende koolwaterstoffen bij transport, overslag en 
tanken hoger zijn als bij benzine.   
Een alternatieve manier om ethanol in lage concentraties bij te mengen bij 
benzine is door het met isobuteen om te zetten in ETBE, een zogenaamde 
ether. Isobuteen heeft een veel hogere energiedichtheid als pure ethanol. 
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Ethanol zou overigens ook prima als grondstof voor plastics kunnen worden 
gebruikt. Uit ethanol kan door afsplitsen van water (dehydratie) etheen 
worden geproduceerd, dat weer eventueel in propeen en butadieen kan 
worden omgezet. In feite is de ‘dehydratie’ van ethanol de manier waarop 
vroeger -  voor het beschikbaar komen van grote hoeveelheden goedkope nafta 
uit aardolie – etheen werd geproduceerd.  
Etheen, propeen en butadieen zijn grondstoffen voor de op grote schaal 
geproduceerde plastics PE, PP, PVC en kunstrubber SBR. 
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Bio-ethanol uit suikerbiet 

Suikerbieten worden vooral geteeld in de gematigde klimaatzone en kunnen in 
de EU in vrijwel alle lidstaten worden geteeld – van Spanje tot Polen. De 
suikerbieten worden de gehele herfst door (de bietencampagne) geoogst.  

 
http://www.cibe-europe.eu/press/Tryptique-CEFS-CIBE_NL-def.pdf 
 
Suikerbieten zijn een belangrijk wisselgewas en zijn één van de gewassen die 
moet worden ingezet in rotatieteelten van granen om opbouw van ziekten in 
de bodem te voorkomen. Bovendien maakt suikerbiet met zijn uitgebreide en 
diepe wortelstelsel de grond over grote diepte los. De graanoogst na 
suikerbieten is 10 tot 20% hoger dan na twee opeenvolgende  graangewassen7.  
 
Voor productie van ethanol wordt de suikerbiet op dezelfde manier verwerkt 
als bij suikerproductie – voor ethanolproductie is immers de suiker nodig. 
 
In de fabriek worden de bieten eerst gewassen en in reepjes gesneden. De 
suiker wordt met warm water uit de biet gewassen, met kalk gezuiverd en 
ingedampt. De geproduceerde siroop wordt bij productie van suiker verder 
ingedampt tot kristallen, maar kan voor productie van ethanol het jaar door 
worden opgeslagen.  
De uitgewassen vaste stof wordt als eiwitrijk veevoer afgezet, de kalk als 
meststof. Het bietenloof kan worden gebruikt als ruwvoer voor koeien of om 
biogas te maken, die weer bijvoorbeeld bij ethanolproductie kan worden 
gebruikt.   
 

                                                   
7 Zie http://www.suikerunie.nl/getmedia/5093b966-dca9-456f-9d1c-e084107dd9ce/Position-

paper-Nederlandse-suikersector.pdf 
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Suikerbiet geeft in de EU een gemiddelde opbrengst van 150 GJ ethanol per 
hectare. De opbrengst per hectare is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 30% 
gestegen en de grens van de opbrengst per hectare lijkt nog niet in zicht.  
 
Bij een maximale inpasbaarheid in rotaties van 1 gewas per 4 jaar en rekening 
houdend met landbehoefte voor oliezadenteelt zou er in de EU theoretisch 
ongeveer 5 Mha aan areaal beschikbaar zijn voor suikerbietteelt. 
 
Bio-ethanol uit suikerbiet heeft een ongeveer 65% lagere broeikasgasbalans 
over de gehele keten als benzine.  
De emissies in de keten hangen vooral samen met gebruik van aardgas bij 
‘verwerken’ voor het isoleren van de suikers uit de biet en voor de destillatie 
van ethanol. Bij teelt optredende emissies hangen vooral samen met gebruik 
van stikstofhoudende kunstmest en de aan gebruik en productie daarvan 
gerelateerde emissies van CO2 en N2O. 
De broeikasgasemissie bij verwerken kan worden verlaagd door biogas uit 
bietenblad en afvalwater van ethanolproductie als brandstof te gebruiken. 
 
De productiekosten voor ethanol uit suikerbiet bedragen bij een bietenprijs 
van € 40/ton ongeveer €0,60 per liter of €28/GJ, exclusief distributiekosten8 
 
 
 
 

                                                   
8 Zie bijvoorbeeld: https://www.uni-

hohenheim.de/i410b/download/gewisola/posters/putensen.pdf 
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Bio-ethanol uit suikerriet 
Suikerriet is een grasachtig gewas waarvan de 2 – 6 meter hoge stengel sap 
bevat dat grotendeels uit suikers bestaat.  
 
Suikerriet kan worden verbouwd in een groot gebied van tropische en 
subtropische klimaatzones - van Andalusië tot en met de evenaar. De grootste 
producent is Brazilië, goed voor 1/3 van de totale mondiale productie. Maar 
ook India en China zijn grote producenten. 
Het gewas heeft wordt in een cyclus van 6 – 7 jaar geteeld, waarna de bodem 
wordt omgeploegd en nieuwe stekken worden geplant. Er kan ieder jaar één 
oogst worden geproduceerd waarbij de stengels kort boven de grond worden 
afgehakt. Suikerriet is in staat door samenwerking met bacteriën zelf stikstof 
vast te leggen, zodat gebruik van mest en kunstmest beperkt is. 
 
Voor productie van ethanol wordt het sap uit de stengels geperst en gespoeld 
met warm water. De suikeroplossing wordt gezuiverd en daarna 
gefermenteerd. Bio-ethanol wordt door destillatie geïsoleerd. De voor 
destillatie benodigde warmte en elektriciteit wordt vaak opgewekt met stoom 
geproduceerd door verbranden van een deel van de na suikerafscheiding 
overblijvende grasstengels (bagasse). Overschot aan bagasse kan als veevoer 
voor koeien worden gebruikt. Andere restproducten zoals afvalwater van 
ethanolproductie worden vaak teruggevoerd naar de akker om op die manier  
 
Suikerriet geeft een opbrengst aan ethanol per hectare die vergelijkbaar is 
met die van suikerbiet – ongeveer 135 GJ/ha volgens Biograce rekentool.  
 
De broeikasgasemissie over de productieketen van ethanol uit suikerriet is 
ongeveer 80% lager als bij benzine. De emissies hangen vooral samen met n2O 
emissies bij de teelt. Bij ‘verweken’ treden nauwelijks emissies op omdat 
bagasse als brandstof wordt gebruikt. 
 
Rietsuikerteelt in Brazilië voor ethanolproductie wordt wel in verband 
gebracht met onduurzame praktijken als slavernij, uitputting van 
watervoorraden en verdringing van andere landbouwactiviteiten, waardoor 
indirecte ontbossing optreedt. Verdringing van veehouderij is echter moeilijk 
hard te maken en kan in principe ook worden voorkomen door het overschot 
aan bagasse als veevoer te gebruiken. Daardoor is in principe minder grasland 
voor grazen nodig. 
 
De productiekosten voor ethanol uit suikerriet bedragen circa €0,30 per liter of 
€14/GJ, exclusief distributiekosten. Ethanol is in Brazilië goedkoper dan 
benzine. 
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Bio-ethanol uit stro 
Stro van granen en oliezaden als koolzaad zou deels gebruikt kunnen worden 
voor de productie van ethanol, zonder dat dit nadelige effecten zou hoeven 
geven. 
 
Stro wordt in de praktijk deels gebruikt als bedmateriaal en ruwvoer voor vee, 
maar blijft in gebieden zonder intensieve veehouderij vaak op de akker 
achter. Het helpt in dat geval de bodemvruchtbaarheid in stand te houden 
door afgave van nutrienten aan de bodem en het handhaven van het gehalte 
aan bodemorganische stof. 
 
Dit overschot aan stro is in principe zonder enig milieunadeel te gebruiken 
voor ethanolproductie. Gebruik van stro als grondstof voor ethanol vergt 
echter wel een veel uitgebreider productieproces als bij suikerbiet en 
suikerriet.  
 
In het productieproces moeten de voor fermentatie benodigde suikers eerst 
worden vrijgemaakt uit het stro door voorbewerking bij hoge temperatuur en 
druk met een verdund zuur. Door deze behandeling lost een deel van de 
suikers – de zogenaamde hemicellulose – op. De voorbehandelde stro moet 
vervolgens nog worden blootgesteld aan een enzymatisch proces waarin de 
grote en complexe suikers in het stro door de enzymen worden afgebroken tot 
enkelvoudige suikers als glucose.  Daarna kunnen de suikers worden 
gefermenteerd tot ethanol. Door gemodificeerd gist kunnen ook zogenaamde 
c5 suikers of pentose suikers (xylose arabinose) worden gefermenteerd.  
 

 
 
Door de ligninerijke fractie – na doden van genetisch gemodificeerd gist – terug 
te voeren naar het land kan in principe nog steeds worden bijgedragen aan 
behoud van bodemvruchtbaarheid. Een andere optie is de lignine als brandstof 
te gebruiken. 
 
De technologie voor productie van ethanol uit stro is nog steeds in 
ontwikkeling en zal waarschijnlijk pas op z’n vroegst in 2013 op commerciële 
schaal beschikbaar zijn, het jaar waarin conform The renewable fuels standard 
in de Verenigde Staten biobrandstoffen uit houtachtige biomassa op de markt 
moeten worden gebracht.  
 
In biomassa beschikbaarheidstudies wordt geschat dat er in de EU circa 
maximaal 1.600 PJ/jaar aan ethanol uit niet in de veehouderij gebruikte stro 
zou kunnen worden geproduceerd. Ethanol uit stro vergt geen landgebruik. 
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Bio-ethanol uit stro heeft een ongeveer 70% lagere broeikasgasbalans over de 
gehele keten als benzine wanneer de ligninerijke fractie wordt gebruikt als 
brandstof in ethanolproductie.  
De emissies in de keten hangen vooral samen met gebruik van ingekochte 
elektriciteit bij ‘verwerken’ van de stro. Bij teelt optredende emissies hangen 
vooral samen met het moeten compenseren van nutriënten die met het stro 
zijn afgevoerd. 
 
De productiekosten voor ethanol uit stro bedragen volgens schattingen in de 
literatuur ongeveer €0,45 per liter of €21/GJ, exclusief distributiekosten (JEC, 
2007). 
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Biodiesel en HVO 
Biodiesel en HVO zijn biobrandstoffen die kunnen worden gebruikt als 
alternatief voor diesel. 
 
Biodiesel is een product geproduceerd door het ‘omesteren’ van plantaardige 
en dierlijke vetten. Vetten zijn verbindingen waarin zogenaamde vetzuren per 
3 gebonden zijn aan glycerol. Zo’n samengesteld molecuul is zo groot en 
zwaar, dat het bij kamertemperatuur of lagere temperaturen vaak vast of 
gestold is en daardoor niet bruikbaar is als transportbrandstof voor 
verbrandingsmotoren.  
Door glycerol te vervangen door methanol ontstaan drie losse vetzure 
methylesters – drie kleinere en losse moleculen, die bij kamertemperatuur of 
lagere temperaturen wel vloeibaar zijn. 
 
Biodiesel moet voor een goede verbranding uit tenminste 60% uit koolzaadolie 
zijn geproduceerd. Alleen koolzaadolie is voldoende stabiel in een dieselmotor  
om een goede verbranding te kunnen garanderen. 
Biodiesel mag tot maximaal 7 vol% worden bijgemengd bij gewone diesel. In 
aangepaste voertuigen kunnen zogenaamde B20 en B30 mengsels met 
respectievelijk 20% en 30% biodiesel worden gebruikt.  
  
HVO wordt ook van dierlijke en plantaardige vetten gemaakt. Maar anders als 
bij biodieselproductie worden de vetten bij de productie van HVO met 
waterstof behandeld. Het product heeft dezelfde eigenschappen als 
conventionele diesel en kan daarom in veel hogere percentages worden 
bijgemengd bij diesel. Naast diesel wordt ook propaan geproduceerd.  
 
Biodieselproductie is een relatief eenvoudig proces met lage investeringen en 
is om die reden ook makkelijk te implementeren, ook kleinschalig. HVO 
productie daarentegen is kapitaalintensief en is alleen geschikt voor zeer grote 
industriële installaties.  
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HVO uit Palmolie 
Palmolie wordt geproduceerd uit de oliehoudende vruchten van de oliepalm, 
een tropische palmsoort die groeit in tropisch regenwoud regio’s rond de 
Evenaar. De grootste producenten zijn momenteel Indonesië en Maleisië, die 
samen meer dan 80% van de mondiale productie verzorgen. Teelt vindt plaats 
in uitgestrekte plantages. 
 
Palmolie wordt geproduceerd door de vruchten na sterilisatie door koken te 
persen. Daarbij komen vezels en vruchtschale (vergelijk kokosnoten) als 
restproducten vrij. De ruwe olie wordt gezuiverd van stoorstoffen en wordt bij 
HVO productie vervolgens behandeld met waterstof.  
De voor de sterilisatie en de zuivering benodigde warmte wordt vaak 
geproduceerd door vezels en schalen als brandstof te gebruiken. Bij sterilisatie 
geproduceerd afvalwater is vaak sterk vervuild met organische stoffen en moet 
worden gezuiverd voordat het mag worden geloosd. In de praktijk gebeurt dat 
in de regel door het afvalwater in een open bassin op te slaan. Hierbij 
ontstaan omvangrijke methaanemissies door het rotten van de opgeloste 
organische stoffen. Goede bedrijfsvoering is om het afvalwater te behandelen 
zonder dat deze emissies optreden, bijvoorbeeld door gecontroleerde 
vergisting.   
 
De broeikasgasemissies in de keten van HVO uit palmolie is ongeveer 70% lager 
als in de keten voor conventionele diesel, mits afvalwater van sterilisatie 
wordt behandeld zonder dat methaanemissies optreden. De 
broeikasgasemissies in de keten voor HVO zijn gerelateerd aan gebruik van 
kunstmest en energiegebruik bij zuivering en HVO productie. 
 
De opbrengst aan HVO per hectare bedraagt circa 155 GJ/jaar.  
 
Oliepalm teelt wordt sterk geassocieerd met ontbossing, teelt op kwetsbare 
veengebieden, watervervuiling en met sociale misstanden en ongeoorloofde 
onteigening van grond. 
In de Round Table for Sustainable Palmoil verenigde producenten hebben zich 
in principe gecommiteerd aan het voorkomen van dit soort misstanden. Het 
praktijkgedrag van enkele leden is echter soms hier niet mee in lijn. 
 
Prijzen voor HVO zijn niet bekend. Maar de marktprijs voor ruwe palmolie 
alleen al bedraagt $ 1.000/ton of circa € 0,85/liter. Hier komen HVO 
productiekosten nog bij.  
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Biodiesel van restvetten 
Restvetten zoals gebruikte frituurolie kunnen na een opwerkingsproces worden 
verwerkt tot biodiesel door omestering.  
 
In het opwerkingsproces worden water, vaste deeltjes, opgeloste zouten en 
andere verontreinigingen verwijderd. De gezuiverde vetten kunnen daarna op 
conventionele wijze worden omgeësterd met methanol.  
 
De broeikasgasemissies in de keten van biodiesel uit restvetten is ongeveer 
75% lager als in de keten voor conventionele diesel. De broeikasgasemissies in 
de keten voor biodiesel uit restvetten zijn enkel toe te schrijven aan 
energiegebruik bij opwerking en biodieselproductie. 
Aangezien het een restproduct betreft uit de consumentenmarkt vergt 
productie op geen enkele manier landgebruik. 
 
De geproduceerde biodiesel wordt als zeer duurzaam beschouwd en mag 
daarom dubbel meetellen voor de doelstellingen van de Renewable Energy 
Directory. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat biodiesel van restvetten 
$500 - $700 per ton  biodiesel duurder is dan gewone diesel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens over de broeikasgasemissies voor de ketens van ethanol uit suikerriet 
en suikerbiet, HVO uit palmolie en biodiesel uit restvetten zijn overgenomen 
uit de Biograce spreadsheet rekentool voor biobrandstofketens. De Biograce 
spreadsheet is in feite een representatie van de analyses van 
biobrandstoffenketens die in de Renewable Energy Directive zijn verwerkt. 
Deze analyses  vormen de basis van de eerdergenoemde eisen voor 
broeikasgasemissies over de ketens voor biobrandstoffen. 
Bij suikerbiet is iets afgeweken van de Biograce spreadsheet. Er is aangenomen 
dat warmte die nodig is voor de productie van ethanol met een warmte/kracht 
installatie wordt geproduceerd. In de Biograce spreadsheet wordt uitgegaan 
van een gasgestookte boiler, een minder energie-efficiënte installatie. 
Warmte/kracht koppeling bij productie van ethanol uit suikerbiet wordt echter 
toegepast bij de grotere en nieuwere fabrieken zoals de fabriek van British 
Sugar in Wissington in Norfolk9. 
 
De cijfers voor broeikasgasemissies voor bio-ethanol uit stro zijn gebaseerd op 
de proefinstallatie van Inbicon in Denemarken, de grootschaligste tweede 
generatie bio-ethanol fabriek in Europa. 

                                                   
9 Zie bijvoorbeeld: http://www.green-car-guide.com/the-uk-gets-its-first-bioethanol-plant.html 
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7 Kernenergie 

Er zijn verschillende studies in omloop waarin ketenemissies van kernenergie 
worden berekend. De resultaten van die studies lopen sterk uiteen, van 7,7 tot 
337,4 g CO2/kWh (zie voor een overzicht Beerten et al., 2009). Het is 
ondoenlijk om alle ketenstudies op waarde te gaan beoordelen. Wel valt op te 
merken dat hogere schattingen vaak gebaseerd zijn op oudere studies, en zijn 
uitgevoerd door uitgesproken tegenstanders van kernenergie (bijv. Storm van 
Leeuwen en Smith, 2005). Daar staat tegenover dat lagere schattingen vaak 
door de industrie zelf gegeven worden, en wellicht een onderschatting 
vormen. Bij de berekening van ketenemissies van kernenergie in Nederland is, 
indien mogelijk, uitgegaan van specifieke cijfers voor de Nederlandse situatie. 
Indien zulke cijfers niet beschikbaar zijn voor een bepaalde stap in de keten, 
is gekeken naar reviews, waarin vaak overzichten te vinden zijn voor 
verschillende technieken of waaruit blijkt dat alle studies vergelijkbare 
getallen gebruiken. Net als bij de andere energietechnologieën zijn de 
emissies die gepaard gaan met de bouw van de kerncentrale en de 
opslagfaciliteiten niet meegenomen. 

Mijnbouw 
Grofweg worden drie mijnbouwmethoden toegepast bij de uraniumwinning: 
dagbouw, ondergrondse mijnbouw en oplossingsmijnbouw. Dagbouw en 
ondergrondse mijnbouw omvatten het mechanisch verwijderen van ertsen door 
respectievelijk afgraven van de bodem, of uitgraven van gangenstelsels. Bij 
oplossingsmijnbouw wordt een vloeistof in de bodem gepompt waarin de 
ertsen oplossen. De vloeistof met daarin de opgeloste ertsen worden 
vervolgens weer omhoog gepompt waarna daaruit het uranium gewonnen kan 
worden. 
Voor splijtstofstaven voor Nederlandse reactoren is uitgegaan van uranium uit 
oplossingsmijnbouw in Kazachstan. EPZ haalt hier nu ook het uranium voor 
Borssele vandaan, en in de randvoorwaardenbrief van het Kabinet voor de 
nieuwe kerncentrale wordt tevens uitgegaan van oplossingsmijnbouw als 
geprefereerde methode van uraniumwinning. Voor de winning van uranium 
door oplossingsmijnbouw is uitgegaan van een energiebehoefte van 216 GJ per 
ton U3O8 (Mudd and Diesendorf, 2008; 2010). Verder is een gemiddelde 
energiebehoefte berekend voor twee alternatieve herkomsten van uranium: 
Canada en Australië. Voor beide landen is rekening gehouden met de 
gemiddelde mijnbouwmix, die bestaat uit zowel ondergrondse, bovengrondse 
als oplossingsmijnbouw (Mudd and Diesendorf, 2008). 

Bewerking 
Omzetting van uraniumerts naar brandstofstaven is een relatief bewerkelijk 
proces. Allereerst wordt uraniumerts omgezet naar uraniumhexafluoride. 
Schneider et al. (2010) geven een gemiddeld energieverbruik van 54 GJe en 
1202 GJth per ton uranium op basis van een literatuuroverzicht, en laten zien 
dat er nauwelijks variatie in zit tussen verschillende studies.  
Vervolgens wordt het uranium verrijkt zodat het een hoger aandeel U-235 
bevat. De energie die nodig is voor verrijking wordt vaak uitgedrukt in energie 
per Separative Work Unit (SWU): de hoeveelheid arbeid die nodig is om 
uranium te scheiden in een stroom verrijkt uranium en een stroom verarmd 
uranium (de zgn. ‘tails’). Naast het energieverbruik per SWU zijn ook de 
verrijkingsgraad van het eindproduct (5%) en van de verarmde ‘tails’ (0,25%) 
van belang. Voor de Nederlandse situatie is uitgegaan van verrijking bij Urenco 
te Almelo, een efficiënte installatie in vergelijking met literatuurstudies. Veel 
studies gaan uit van verouderde installaties (zowel ultracentrifuges, als 
gasdiffusieverrijking, waar relatief veel energie voor nodig is) en komen tot 
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een energieverbruik van 4,5 GJ/kgSWU of meer (Beerten et al., 2009). De 
moderne ultracentrifuges van Urenco verbruiken echter slechts 0,12 GJ per 
kgSWU (De Roever, 2010) en dit cijfer daalt vrijwel jaarlijks. Tenslotte wordt 
het verrijkte uranium verwerkt in splijtstofstaven. Om deze te produceren, is 
relatief weinig energie nodig. Hier is uitgegaan van 212 GJe en 73 GJth per ton 
IHM10 (Schneider et al., 2010). 
 

Tabel 4 Gebruikte basiscijfers kernenergie 

Aannames kernenergie Aangenomen waarde Eenheid 

Mijnbouw 

Oplossingsmijnbouw 216 GJ/tU3O8 

Mix Canadese mijnbouw 184 GJ/tU3O8 

Mix Australische mijnbouw 221 GJ/tU3O8 

Bewerken   

Conversie 1202 GJth/tU 

 54 GJe/tU 

Verrijking Urenco 0,0047 GJth/kgSWU 

 0,1147 GJe/kgSWU 

Verrijkingsgraad 5 % 

Tails assay 0,25 % 

Brandstofproductie (UOX) 73 GJth/tIHM 

 212 GJe/tIHM 

Omzetten 

Uitstoot e-productie 0 GJ CO2/kWh 

Bouw en ontmanteling 

kerncentrale 

Niet meegenomen  

Restproducten 

Herstel mijngebied Geen gegevens  

Tijdelijke opslag verarmd UF6 0,37 GJth/tU 

Opslagperiode 5 jaar 

Deconversie verarmd uranium 11 GJe/tU 

 4 GJth/tU 

Brandstofproductie (MOX)11 6,1 GJth/tIHM 

 41,5 GJe/tIHM 

Tijdelijke opslag COVRA 0 GJ/t afval 

Eindberging 0 GJ/t afval 

Transport 

Kazachstan – Frankrijk 8.800 km 

Canada – Frankrijk 10.000 km 

Australië - Frankrijk 10.000 km 

Div. stadia vanaf conversie 5.500 km 

Algemeen 

Uitstoot diesel 87,6 kgCO2/GJ 

Uitstoot gas 63 kgCO2/GJ 

 0,2 kgCH4/GJ 

 0,0002 kgNOx/GJ 

 

                                                   
10  Initial Heavy Metal. 

11  Energiebehoefte toegewezen op basis van gewichtspercentage plutonium uit gebruikte 
brandstofstaven: 4% van totale energiebehoefte MOX-productie. 



 

29 September 2011  3.023.1 – Toelichting bij ketenkentallen, opgesteld voor het Energietransitiemodel 

   

Restproducten 
Gedurende de nucleaire keten worden diverse afvalstoffen geproduceerd, die 
verwerkt moeten worden om blootstelling aan het milieu te voorkomen. 
Tijdens de mijnbouw worden verontreinigde bleekvloeistoffen en/of mijnbouw 
‘tails’ geproduceerd die meestal tijdelijk opgeslagen worden voor de mijn in 
natuurlijke staat wordt hersteld. Geen betrouwbare gegevens over het 
energiegebruik van deze stap zijn gevonden. Aangenomen wordt dat dit 
energiegebruik laag is in vergelijking met de rest van de keten. 
 
Bij de verrijking van uranium komen grote hoeveelheden verarmd uranium 
vrij. Deze worden vaak tijdelijk opgeslagen in de vorm van uranium-
hexafluoride in stalen containers, waarna ze ofwel gebruikt kunnen worden als 
strategische voorraad om later verder te verrijken (in het geval uraniumprijzen 
sterk stijgen). Alternatief is dat de voorraden na verloop van tijd 
gedeconverteerd worden naar uraniumoxide, dat makkelijker op te slaan is. 
Hier is uitgegaan van een tijdelijke opslag van 5 jaar, gevolgd door 
deconversie. Schneider (2010) schat dat onderhoud van opslagtanks 0,37 GJth 
per ton verarmd uranium kost per 40 jaar. De conversie naar uraniumoxide 
wordt geschat op 11 GJe en 4 GJth per ton verarmd uranium. 
 
Na gebruik worden Nederlandse splijtstofstaven naar Frankrijk vervoerd voor 
opwerking (EPZ, 2010). Hierbij worden verarmd uranium (94%), het gevormde 
plutonium (5%), en de hoogradioactieve afvalstoffen (1%) van elkaar 
gescheiden en apart verwerkt. Het verarmde uranium wordt tijdelijk 
opgeslagen en kan daarna eventueel opnieuw verrijkt worden of 
gedeconverteerd. Hiervoor zijn dezelfde aannames gemaakt als voor het 
verarmde uranium dat ontstaat tijdens het verrijkingsproces. Het plutonium 
wordt verwerkt tot MOX-brandstof. Deze MOX wordt op dit moment niet 
ingezet in Nederlandse centrales. Daarom is alleen het percentage van het 
energieverbruik van MOX-productie aan de Nederlandse keten toegerekend dat 
overeenkomt met het gewichtsaandeel van plutonium in de verbruikte 
brandstof: 4%. Het hoogradioactieve afval wordt naar COVRA in Vlissingen 
getransporteerd, waar het minimaal 100 jaar wordt opgeslagen in het HABOG-
gebouw. Koeling in dit gebouw vindt plaats middels natuurlijke ventilatie, er 
wordt geen energie toegerekend aan dit proces. Constructie van de faciliteiten 
is niet meegenomen. Ook de constructie van een zgn. ‘eindberging’ is niet 
meegenomen. Schattingen van constructiekosten van deze faciliteit zijn 
moeilijk te maken omdat nog geen faciliteit bestaat. Finland is redelijk ver 
met het ontwerp van een eindberging en gaat daarbij uit van ‘passieve’ 
berging. Ook hier wordt dus geen energiegebruik aan toegeschreven. 

Transport 
Brandstof gebruikt in Nederlandse kerncentrales legt een redelijke afstand af 
van het moment van uraniumwinning tot opslag van het radioactieve afval. 
Door de hoge energiedichtheid van uranium heeft dit echter een geringe 
invloed op de totale CO2-uitstoot. Hier is uitgegaan van uraniumconversie in 
Pierelatte, Frankrijk. Om het uranium daar te krijgen wordt het 9.000 km 
getransporteerd vanuit Kazachstan, of 10.000 vanuit Canada of Australië. 
Daarna wordt het verschillende keren getransporteerd naar Urenco, de 
centrale, opwerking, en opslag: in totaal ongeveer 5.500 km. 
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