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Hoeveel bos is er nodig om electriciteitscentrales te stoken op
hout? (/76-algemeen/560-hoeveel-bos-is-er-nodig-om-
electriciteitscentrales-te-stoken-op-hout)
Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen

door biomassa, dus door hout.[1] Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?

Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton

hout.[2] Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het

hout. Als je dat meerekent en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout

van Nederland verbrand en is Nederland kaal.[3]

 Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere landen hebben ook
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elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie

worden vervangen door hout is daar meer dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.[4] De wereld heeft

veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en

opgestookt om alleen de fossiele brandstof voor elektriciteitsproduktie te vervangen.

De uitstoot van CO  zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO  als aardgas en ook meer dan kolen. Als je

een bos rooit komen er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in

elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te langzaam vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.

Hout is dus voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal.

[1]Biomassa gestookt in centrales is vooral hout.

[2]ton wood pellets/km2 gerooid bos * Bosoppervlak NL = 15000 * 3735 = 56 025 000 ton

[3]

2017, alleen elektriciteitsproductie uit fossiel plus biomassa        
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Verschil in‘Energy Input Requirement’ van hout versus kolen en

aardgas
20%      

Aantal maanden dat alle NL bomen samen fossiele electra kunnen

vervangen:
12 maanden    

1) Input = output/efficiency. Conversie-efficiency warmte ->

electriteit
40%      

2) Aebiom Wood Fuels Handbook en Gower, Biomass 1985        

3) Elektriciteitsproductie  Nederland 2017, centraal + decentraal, uit fossiel en biomassa, exclusief wind etc.: 349 PJ.  

(CBS Statline, Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager,

12 juli 2018)
   

4) Bosoppervlak NL 373480

ha =
3735 km2.        

( Schelhaas, M. et al 2014. Zesde Nederlandse bosinventarisatie : methoden en basisresultaten. Alterra-rapport 2545)  

5) Mededeling van F. Mohren          

                                 

 

In deze berekeningen ga ik er van uit dat produktie en transport van biomassa 25% van de energie uit het hout opeisen

(‘Energy Input Requirement’ EIR)terwijl dat voor aardgas 3% en voor kolen 5-10% is. Ik ga daarom uit van een extra

“verspilling” van biomassabrandstof van 20%. Dat is een lage schatting. Als Engelse centrales Noord-Amerikaanse houtpellets

stoken, is al 16% - 96% van de energie in hout verloren gegaan bij drogen, transport etc. Stephenson, A.L., and Mackay, D.J.

(2014). Life Cycle Impacts of Biomass Electricity in 2020. UK Department of Energy and Climate Change. P. 16.

 ‘Energy Input Requirement’ (EIR) voor kolen en aardgas 5-10% resp. 3%: Stephenson & MacKay p. 18, Figure 8.

[4]Hoeveel km2 bos is nodig om alle (kolen)centrales of alle fossiele brandstof ter wereld te vervangen?
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World forest

area
39,991,336 km2

2015, World Bank, Forest

area (sq km)
Source mostly FAO    

                     

Volledig vervangen van fossiele brandstof in electriciteitscentrales door hout kost per jaar 1.6% van alle bos in de wereld. In de

11 jaar tot 2030 is dat 11 * 1.6% = 18% is bijna een vijfde.
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