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Aandachtspunten met betrekking tot biobrandstoffen 
 
1. Reductie van broeikasgasemissies 
 
In ‘well-to-wheel’ analyses worden de broeikasgasemissies voor diverse typen van 
biobrandstoffen vastgesteld. De basiskenmerken zijn het type gewas en het 
verwerkingsproces van biomassa tot brandstof. In figuur 1 is op basis van 
literatuurgegevens een niet uitputtend overzicht gegeven van resultaten voor vloeibare 
biobrandstoffen in termen van emissiereductie ten opzichte van de keten voor benzine of 
diesel. 
 

Vermindering broeikasgasemissies van verschillende biobrandstoffen
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Figuur 1.  Broeikasgasemissiereducties (in % t.o.v. diesel, benzine of MTBE) voor diverse 
combinaties van grondstof/procestype/brandstoftype  
 
Bij deze resultaten passen de volgende kanttekeningen: 
a. In deze analyses wordt vrijwel nooit rekening gehouden met broeikasgasemissies uit de 
bodem als gevolg van veranderende koolstofgehalten bij intensieve teelt. In bovenstaande 
figuur is dit aspect dan ook niet meegenomen. Deze emissies kunnen de in figuur 1 
genoemde emissiereducties voor vele decennia geheel of gedeeltelijk teniet doen. 
b. In de productieketen is energie nodig. Daarvoor kan ook CO2-neutrale biomassa 
worden ingezet, waardoor een zeer lage fossiele CO2-emissie en dus een hoge reductie 
kan worden bereikt. Bij de energie-intensieve omzetting van reststromen en hout of 



Netherlands Environmental  Page 2 of 3 7/7/2006 
Assessment Agency MNP   

Jan Ros for Internet consultation EC on biofuels 
 

houtachtige gewassen met nieuwe processen wordt dat in grote mate voorzien, maar het 
is ook gebruikelijk bij de productie van rietsuikerethanol. De genoemde 
reductiepercentages zijn daarom eigenlijk geen karakteristieke waarde voor het type 
biobrandstof, maar meer voor de uitvoering van de procesketen en de inzet van biomassa 
daarbij. Dit laatste punt roept de vraag op, of de (beperkt) beschikbare biomassa op die 
manier wel efficiënt wordt ingezet. Een integrale biomassastrategie zou een goede zaak 
zijn. 
 
2. Effecten op de natuurwaarde 
 
Vermindering van broeikasgasemissies heeft een positief effect op de kwaliteit van de 
natuur. In het geval van energieteelt is er door het landgebruik een negatief effect op de 
natuur, omdat het land immers ofwel natuur was gebleven ofwel de functie van natuur 
zou kunnen krijgen. Alle onzekerheden beschouwend is er een negatief effect te 
verwachten op de natuurwaarde (gedefinieerd als natural capital index, NCI), als de 
emissiereductie van broeikasgassen kleiner is dan 20 ±10 ton CO2-eq per hectare. 
In figuur 2 zijn de waarden voor verschillende varianten van biobrandstoffen in beeld 
gebracht voor zowel toegepaste als nieuwe technieken. Per saldo moet bij alle vormen 
van energieteelt voor biobrandstoffen rekening worden gehouden met verlies aan 
natuurwaarde. 
 

Effectiviteit landgebruik voor vermindering broeikasgasemissies
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Tarwetotaal is in inclusief inzet tarwestro en omzetting van C5-suikers 
ETBE-productie uit ethanol vraagt extra energie, waardoor het iets ongunstiger wordt t.o.v. benzine; het 
scoort gunstiger als het wordt beschouwd als vervanger van (fossiel) MTBE 
 
Figuur.2. Reductie in broeikasgasemissies bij inzet van een hectare voor energieteelt ten 

behoeve van biobrandstoffen 
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Bovenstaande benadering kan worden geplaatst naast scenario’s, waarin naast de extra 
inzet van biomassa onder meer de ontwikkelingen in de landbouw voor de 
voedselproductie worden meegenomen (meer mensen, ander voedingspatroon, hogere 
productiviteiten). De resultaten zijn uiteraard afhankelijk van de veronderstellingen. Een 
scenarioberekening, waarin zoveel mogelijk bij veel gehanteerde veronderstellingen is 
aangesloten met daarbij veel inzet van biomassa voor diverse toepassingen (gemaakt voor 
de Global Biodiversity Outlook) laat tot 2050 een achteruitgang van de natuurwaarde 
zien. In het algemeen is verlies aan land voor natuur een effect, dat al op korte termijn 
optreedt, klimaateffecten meer op de lange termijn. Overigens zijn in de 
scenarioberekeningen de eerder genoemde bodememissies wel meegenomen. 
 
3. Certificering van geïmporteerde biomassa of biobrandstoffen 
 
Het is uiteraard een goede zaak, als de productieketen in termen van duurzaamheid op 
een verantwoorde manier plaatsvindt. Op dit punt kan met certificering een verbetering 
worden bereikt. Echter, de effecten van extra inzet van biomassa voor biobrandstoffen 
zijn moeilijk te lokaliseren. Wordt ergens op een landbouwbedrijf met energieteelt 
begonnen in plaats van andere teelt, dan zal die andere teelt weer op een andere plaats 
gaan plaatsvinden. Op die manier kan het ruimtelijk patroon verschuiven, waarbij op een 
geheel andere plaats natuur kan worden omgezet in landbouwgrond. 
De duurzaamheid van geïmporteerde biomassa of biobrandstoffen is daarom vooral 
afhankelijk van de balans in vraag en aanbod, waarbij landgebruik een cruciale factor aan 
de aanbodzijde is. Bij landgebruik speelt immers de afweging tussen functies voor 
voedselproductie, voor energie of materialen of voor natuur. Dit aspect is niet met 
certificering te vangen. 
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