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a. Er is nu al te veel CO2 in de atmosfeer! Als we de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 willen
halen moet alles er dus op gericht zijn dit binnen de komende 10 jaar te verlagen, niet te
verhogen. De beste manier om dit te doen is om bomen te laten doorgroeien want bomen
zijn goed in het opslaan van CO2. En zolang ze leven slaan ze elk jaar meer op2; elke groeiring
erbij betekent minder CO2 in de atmosfeer.
b. Bij de verbranding van biomassa wordt per eenheid geproduceerde energie méér
CO2 uitgestoten dan bij verbranding van kolen of gas. Verbranden van hout levert 16% meer
CO2 dan steenkool en 94% meer dan gas.3 Over tientallen jaren zou de CO2 weer in bomen
kunnen zijn opgenomen maar dan is het te laat. Het is dus minder slecht om gas te stoken én
bomen bij te planten dan om bomen te verstoken én bomen bij te planten.
c. Plant/boommateriaal is inefficiënt als energiebron omdat planten maar een paar procent
van de zonne-energie opvangen en vastleggen. Planten benutten licht zeer doeltreffend
voor de vervaardiging van hoogwaardige eiwitten, koolhydraten, vetten, lignine etc., maar
verbranding van die levensstoffen als biomassa voor energie is zeer inefficiënt. Biomassa
levert per vierkante meter 50-100 keer minder energie dan zonnepanelen.4 Het is dus terug
naar de Middeleeuwen om biomassa voor energie te gebruiken.
d. De motivatie om dan toch hout te verbranden om energie op te wekken, is dat in plaats van
een gekapte boom een nieuwe boom geplant kan worden zodat de totale hoeveel CO2 in de
atmosfeer uiteindelijk niet zal toenemen. Het zou dus CO2-vrije energie zijn, omdat de
nieuwe aanplant de vrijgekomen CO2 weer uit de lucht haalt en de koolstofcyclus sluitend
maakt. Maar dit negeert het tijdsverlies: het duurt tientallen jaren voordat de nieuwe
aanplant de bij verbranding vrijgekomen CO2 weer uit de atmosfeer heeft opgenomen
(koolstof-equivalentie) en nog langer voordat ook de extra CO2 die een niet gekapte boom
zou hebben opgenomen, is gecompenseerd (koolstofpariteit). De korte koolstofcyclus is
daarmee een illusie. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat het gebruik van houtige
biomassa i.p.v. fossiele brandstof voor elektriciteit of warmte de CO2 in de atmosfeer voor
dertig tot meer dan honderd jaar verhoogt. 5
e. Het is een EU-afspraak dat de CO2 uitgestoten door biomassa niet hoeft te worden
meegeteld door de gebruiker. Dit niet in rekening brengen van de CO2-emissie voor
geïmporteerd hout, het merendeel, veroorzaakt een volledig verkeerd beeld. Dit is in
verschillende publicaties, o.a. van het PBL en de EU aangetoond.6
f.

Biomassa wordt nu met enorme subsidies gebruikt voor een laagwaardig product als energie
terwijl biomassa via cascadering en bioraffinage juist voor hoogwaardige producten gebruikt
zou moeten worden. Deze grote subsidies voor energie verstoren de markt en de
beschikbaarheid van biomassa voor hoogwaardiger gebruik (die ook minder biomassa
vragen).

g. Veel genoemd argument: ‘Als je snoeiafval niet verstookt verrot het en komt de CO2 toch
vrij.’ Dit negeert de tijdsfactor. Verbranding stoot alle CO2 metéén uit, hout dat vergaat stoot
in tien jaar maar een kwart tot een derde van zijn CO2 uit.7 Bovendien wordt een groot deel
van de CO2 nooit uitgestoten maar vastgelegd in de bodem. Dat ‘afval’ is een belangrijke
bron van voedingsstoffen en daarmee onmisbaar voor de groei van het bos en dus de
vastlegging van CO2. Bossen produceren geen afval: alle dode biomassa wordt omgezet en
opnieuw gebruikt. Bossen zijn het schoolvoorbeeld van een kringloop-economie.
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h. De claim dat het bij houtige biomassa alleen om restafval gaat is bovendien niet waar.
Slechts 12% van het hout voor geïmporteerde pellets is restafval uit het bos. 8
Documentaires uit Nederland, de VS, Estland, Denemarken en nog meer laten zien hoe hele
bomen worden gebruikt voor biomassa.9 Het is niet rationeel om enerzijds papier te recyclen
en anderzijds de bomen waar papier van wordt gemaakt massaal te versnipperen en te
verbranden.
i.

Ook zaagsel en ander restafval dat vrijkomt bij de verwerking van geoogste bomen kan
hoogwaardiger gebruikt worden, bijvoorbeeld voor spaanplaat en linoleum. Subsidiering
voor energiedoeleinden verstoort/verschuift deze markt en leidt tot meer houtkap.

j.

Wereldwijde grootschalige vraag naar biomassa heeft grote negatieve gevolgen voor
landgebruik en biodiversiteit. Een gevarieerd bos is een veerkrachtig ecosysteem met een
diversiteit aan functies (lucht- bodem- en waterkwaliteit, maximale koolstofopslag en
biodiversiteit). Het omzetten van bestaand multifunctioneel bos naar energiegewassen of
snelgroeiend hout in monoculturen is een vorm van landgebruik met veel negatieve milieuen biodiversiteitseffecten.

Beantwoording deelvragen:
1. In hoeverre en op welke wijze is biomassa nodig voor het halen van de doelen uit het
Klimaatakkoord? Biomassa voor energie maakt het halen van de doelen alleen maar
moeilijker. Geen biomassa voor energie luidt dan ook het advies van vele - onafhankelijke wetenschappers en instituties zoals de EASAC, de Scientific Committee of the European
Environment Agency, vele honderden wetenschappers in brieven aan het EU Parlement en
het US Congress,10 en van onze SER.
2. Wat zijn de milieuprestaties van de verschillende toepassingen van biomassa? Zeer slecht bij
gebruik voor energie, gunstig bij gebruik voor voedingsstoffen, grondstoffen en materialen.
Ook produceert verbranding van biomassa in kleinere biomassacentrales aanzienlijke
hoeveelheden fijnstof, dat schadelijk is voor de gezondheid.
3. Hoe ziet de cascadering van biomassa eruit? Cascadering moet zich vooral richten op
reststromen uit de landbouw (onder de voorwaarde dat er eerst voldoende organisch
materiaal wordt teruggebracht in de bodem) en de voedingsindustrie. Dan vermindert het
de vraag naar nieuwe grondstoffen en past het goed binnen een circulaire economie. Zulke
reststromen kunnen via bioraffinage worden gescheiden in losse functionele componenten
zoals suikers en eiwitten voor uiteenlopende toepassingen. De overgang van aardolie en
aardgas als basis van vrijwel alle synthetische materialen, naar biogrondstoffen is essentieel
voor duurzame ontwikkeling en dient te worden gestimuleerd en niet te worden gehinderd
door onverstandige subsidies. De onbruikbare restanten van die bioraffinage kunnen
worden verbrand als brandstof, als laatste schakel in een cascadering.
4. Wat is de verwachte aanbod en vraag van (houtachtige) biomassa? Vraag is nu volledig
financieel gestuurd door grote subsidies voor energie en dit leidt tot marktverstoring,
internationale corruptie en illegale kap en handel. De subsidiegedreven toenemende vraag
overstijgt wereldwijd sowieso het aanbod.
5. Welke sectoren dienen geprioriteerd te worden voor de toepassing van biomassa? ZIE
VRAAG 3.
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