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Inleiding

In het werkprogramma "Nieuwe energie voor het klimaat: Schoon en Zuinig" zet het kabinet in op
20% duurzameenergie in 2020. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is
één van de ministeries die gaat bijdragen aan deze doelstelling. De LNV-ambitie is om 200 PJ te

realiseren uit biomassa in 2020. Om dit te realiseren, zullen meer (binnenlandse) biomassastromen
moeten worden ingezet. Deze biomassastromen zullen gaan worden gegenereerd door diverse
sectoren.

In het rapport 'Binnenlands biomassapotentieel- biomassa uit natuur, bos, landschap, stedelijk
groen en houtketen' staat de bijdrage van de bos-, natuur- en landschapssector en de houtketen
centraal. Het ministene van LNV heeft hiervoor een traject ingezet dat bestaat uit 3 fasen:

. Fase 1. Inventarisatie van het biomassa potentieel uit bos, natuur, landschap, stedelijk

groen en resthout
. Fase 2.Heschrijving van de voorwaarden voor realisatie van het potentieel '

. Fase 3. Realisatie (door marktpartijen)

In deze rapportage is voorfase 1 inzicht verkregen in d~ beschikbare hoeveelheid binnenlandse
biomassa (houtachtig en niet-houtachtige) voor duurzame energie uit bos, landschappelijke
beplantingen, natuur en stedelijkgroen, residuen uit houtverwerkende industrie en gebruikt hout.

Feiten en cijfers over het houtige biomassapotentieel

Momenteel wordt uit het Nederlandse bos gemiddeld 55% van de bijgroei geoogst. Met de
huidige methoden kan dit worden opgevoerd tot maximaal 70% voor bossen en 60% voor

landschappelijke beplantingen. Daar vanuit gaande kan ef.!fntotaaI2,1 miljoen m3 hout geoogst
worden uit bos en landschap. De huidige houtoogst is 1,6 miljoeii m3. Daaruit voIgt dat 0,5 miljoen
m3 (251 kton droge stof) ~xtra geoogst zoukunnen worden. Gemiddeld zal hiervan 40% of te wel
0,2 miljoen m3 (100 ktonds) voor energetische doeleinden benut worden.

Er wordt op dit moment reeds 275 ktonds aan brandhout en energiehout uit het bos gehaald.
Daarnaast komen er nog reststromen uit de houtketen vrij: 498 ktond; uit de houtverwerkende
industrie en 1.063 ktonds gebruikt hout. Hiervan wordt respectievelijk 286 en 128 ktonds in

Nederland en 330 ktonds in het buitenland gebruikt voor energieopwekking.

Het totale potentieel is bepaald door de nog potentieel beschikbare biomassastromen en de reeds
voor energie gebruikte biomassastromen samen te nemen.



,'" , , ' ";' Voor
Rotentieel voor ênergie" , " ' kton)jr energie RJ

251 100 1,8
275 5,0

498 286 5,2
1063 128 2,3

330 5,9

Het totale potentieel aan houtige biomassa wat inzetbaar is voor bio-energie komt daarmee op
circa 1,1 miljoen tonds per jaar. Dit komt overeen met 20,1 PJ/jaar. Dit draagt voor 10% bij aan de
doelstelling om in 2020 in totaal200 PJ uit biomassa te realiseren.

Feiten en cijfers over het niet-houtige biomassapotentieel

Het potentieel van niet-houtige biomassapotentieel is geïnventariseerd voor rietland, (botanisch)
grasland en heide. Uit de inventarisatie blijkt dat er 671 ktonds aan heide, gras en riet voor
energieopwekking beschikbaar kan komen. Dit komt overeen met 12,1 PJ en draagt voor 6% bij
aan de doelstelling van de opwekking van 200 PJ uit biomassa.
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Het totale potentieel houtige en niet-houtige biomassat

Het totale biomassa potentieel uit bos, natuur, landschap, stedelijk groen en de houtverwerkende
industrie is 12,1 + 20,1 = 32,2PJ.

Als al deze biomassa energetisch wordt benut, zou de bos-, natuur- en houtsector een bijdrage
kunnenleveren van 16% aan de beleidsdoelstelling om 200 PJ uit biomassa te halen.


