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Waarom broeikasgasbalansen
opstellen met Biograce?
• In communicatie naar opinieleiders/ 

omwonenden

• Om aan te tonen dat wordt voldaan aan
criteria Conformiteitsbeoordeling en RED II:
• > 70% reductie in 2021
• > 80% reductie vanaf 2026

• Met oog op certificering (bijvoorbeeld Better 
Biomass)

Biograce is vereiste tool
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Warmte uit aardgas of uit biomassa?

3

n Een beknopte studie voor de NVDE

n Vergelijking tussen warmteproductie 
op basis van houtige biomassa en 
aardgas

n Gezien maatschappelijke discussie: op 
verzoek NVDE combinatie BBT 
energie & emissies als nieuwe license 
to operate

n Meelezers vanuit de sector:
5 energiebedrijven, alle relevante 
warmteopties + brandstoffen

n Directe aanleiding

n En vergelijkbare opinies
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Opzet
n Vergelijking warmteproductie voor:

• bebouwde omgeving – nieuw warmtenet met biowarmtecentrale versus CV-ketel (HR107)
• Industriële stoom uit houtige biomassa en uit aardgas

n Keuze gerelateerd aan doelstellingen uit Klimaatakkoord - inschattingen PBL (KEV, 2019):
• In warmtenetten in gebouwde omgeving: 1,4 PJ (2017)® 11,7 PJ (2030)
• Bij bedrijven in industrie en glastuinbouw: 20 PJ (2017) ® 50 PJ (2030)
Omgerekend ca 4 Mton houtsnippers (40% vocht) of 2,0 – 2,5 Mton industriële houtpellets

Tijdelijk (tot 2027): ~3 Mton houtpellets en stoomexplosie behandeld materiaal (Onyx)
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Ter vergelijking:
1) Huidig gebruik in Nederland: ± 600 ktpy houtsnippers (40% vocht), ±100 ktpy houtpellets 
2) Export: ±170 ktpy aan Nederlandse houtpellets (uit reststromen) en ±400 kiloton aan houtsnippers (40% vocht)
3) Circa 700 – 900 kiloton (droog) aan hout in open haarden en kachels
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Beschouwde biomassa en
aardgas
• Drie soorten biomassa:

• Houtsnippers uit de regio (bestaande installaties)
• houtpellets uit Balticum (in ontwikkeleing)
• houtpellets uit VS – 1)uit reststromen en 2)uit

pulphout (grote potentie)

• Drie soorten aardgas – substitutie inzakkende NL 
aardgasproductie
• Per pijpleiding aangevoerd aardgas uit Rusland; 
• Per pijpleiding aangevoerd aardgas uit Noorwegen; 
• Per schip uit Qatar aangevoerde LNG. 
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Kwantitatieve uitgangspunten:
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n op verzoek NVDE combinatie BBT als license to operate voor nieuwe installaties
n Bijvoorbeeld qua rendement bij warmtenet:

• Houtsnippers: 108% (zie: condensor + absorptie warmtepomp)
• Industriële houtpellets: 101% (zelfde configuratie)

n Opmerkingen:
§ BBT in NL context ®
§ Absorptie warmtepomp in buitenland (Scandinavië, Oostenrijk) al meerdere decennia 

toegepast
§ Ook combinatie LT geothermie, biomassa aangedreven absorptie warmtepomp gerealiseerd 

(Denemarken)
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Biograce berekeningen houtsnippers
• Standaard keten uit Biograce: Ch-F_r

• Inzamelen, versnipperen default values
– snipperen ter plekke

• Geen rekenening gehouden met tussen-
opslag op erf aannemer

• Transportafstand conform 
praktijkvoorbeeld

• Gebruik bedrijfsmiddelen conform 
praktijkvoorbeeld

• Echter: 
in Biograce (nog) geen mogelijkheid
verdisconteren bedrijfsmiddelen.
Zelf ingevoegd
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Houtpellets VS o.b.v. geteeld hout 
• Standaard keten uit Biograce: Pe-

SRC_Poplar
• Werkblad geeft mogelijkheid verdiscon-

teren gebruik bedrijfsmiddelen bij teelt

• Scheepstransporten, bedrijfsmiddelen 
pelletproductie en teelt uit bestaande 
BKG

• Gebruik bedrijfsmiddelen bij inzet 
conform bestaand initiatief (opgegeven*)

• Zelf ingevoegd: 
o N2O-emissie berekening (User specific 

calculations)
o Bedrijfsmiddelengebruik bij inzet
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Waarom SCR werkblad - wat is pulphout
n Dunnere bomen of dunnere deel van de 

stam (Æ 9 – 23 cm)
n Gebruikt voor 

1) pulpproductie, plaatmateriaal (>95%) 
2) In Zuidoosten VS ook voor houtpellets
3) Nieuwe ontwikkeling: cross laminated 

panels
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Pulphout Z.O. VS komt uit:
• Extensief beheerd bos 
• Beheerde plantages (monocultuur – bodembewerking, evt kunstmest + bestrijdingsmiddelen)

Geen restproduct, maar conventionele markt commodity
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Vergelijking broeikasgasemissies
n Broeikasgasemissies per eenheid warmte 70% - 90% lager bij gebruik hout
n 70% voldoet op lange termijn niet meer aan RED

10



27 maart 2020

Kwantitatieve uitgangspunten: emissies
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• Restconcentraties: in mg/Nm3 bij 6 vol% O2 (droog rookgas)
• Emissies biomassa: o.a. emissie-eisen Amersfoort, Zaanstad, metingen Eindhoven Meerhoven, praktijkwaarden Peka Kroef en BWC de Purmer.
• Emissiewaarden voor aardgas: TNO-rapportages ikv Activiteitenbesluit en monitoring emissies kleine bronnen

Opmerking:
§ Emissies NOx vergelijkbaar tot 200% hoger, emissies SO2, PM10 en NH3 per definitie hoger
§ Ondergrens emissiewaarden vergelijkbaar of lager als bij moderne AVI’s (Twence, Omrin, EVI Coev.) 
§ In buitenland soms nog lager (Amager Bakke: NOx garantiewaarde 22,5 mg/Nm3)
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Milieukosten: vergelijk BKG-emissies e.a. emissies
Uitgedrukt in milieukosten: 
n Twee dominante bijdragen: CO2, NOx;
n Reductieafname BKG-emissies geeft groter effect als evt toename NOx-emissies

n Maar beeld is niet volledig voor NOx, NH3, SO2, PM10
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Aanpassing Biograce Ch-F_r

• Oorspronkelijke opzet
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Aanpassing Biograce Ch-F_r

• Invoegen rijen
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Aanpassing Biograce Ch-F_r

• Inplakken ‘blok’ voor verdisconteren bedrijfsmiddeleninzet – helaas laat opmaak te wensen
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Aanpassing Biograce Ch-F_r
• Ingeplakt ‘blok’ opgebouwd uit onderdelen andere blokken, 

• Bijvoorbeeld elektriciteitsgebruik bij pelletproductie (rij 118) uit werkbladen met Pe in titel

• Of gebruik van bedrijfsmiddelen bij olieproductie (rij 123) uit werkbladen met PVO in titel

• Daarna aanpassen formules
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Opmerkingen
n Buiten beschouwing gelaten (het is tenslotte een beknopte studie):

§ Voor houtige biomassa
o Bosbeheer, productievolumes en ontwikkelingen in staande voorraad in bos
o Ontwikkelingen in markten van verschillende typen producten uit het bos (IWUC) 
o Koolstofbalans, biodiversiteit, water.

§ Voor aardgasketens
o Geopolitieke aspecten voor aardgasketen

§ Algemeen 
o Emissies van NOx, NH3, SO2, PM10 in de voorketen bij aardgas en houtige biomassa 

(gasbehandeling, gastransmissie, productie van industriële houtpellets, transporten)

n Aangesloten bij NVDE-positive – license to operate:
§ Maximaal energetisch rendement
§ Emissies conform BBT-standaard
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