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Klimaatverandering 

Enorme ecologische, economische en maatschappelijke schade 
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Klimaatverandering beperken 

? 
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Of toch wel? 
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CO2 in de atmosfeer 

Bio-energie 
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Wat zijn de klimaatvoordelen van bio-energie productie,  

ten opzichte van andere manieren om biomassa te gebruiken? 

Vraag 1 
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In Hoofdstuk 4 is deze aanpak geformaliseerd. 
 

Gebaseerd op: Hanssen & Huijbregts 2019 



In detail: CO2 terugverdientijd van bio-elektriciteit uit restroom bosbouw VS 

7 / 15 Uit: Hanssen et al., 2017 (hoofdstuk 2) 



In detail: klimaatbalans residuele biomassa uit Nederlandse uiterwaarden 
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Uit: Pfau, Hanssen et al., 2019 
       (hoofdstuk 3) 



Conclusies (deel 1)  
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Energieproductie uit residuele of laagwaardige biomassa kan in veel gevallen tot 
klimaatwinst leiden  

 

Soms ook ten opzichte van materiaalproductie, en zeker ten opzichte van biomassa 
laten liggen 

 

Omdat bio-energie (vooralsnog) fossiele brandstoffen vervangt 



Vraag 2 

Wat kan bio-energie wereldwijd bijdragen aan beperking van 
klimaatverandering in de 21e eeuw?  

 

kijkend naar: 

- Het aanbod van biomassa 

- De mogelijkheid tot negatieve emissies 

- De invloed op biodiversiteit 
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Acht wereldwijde integrated assessment  
modellen vergeleken 
 

Energie uit residuen (Hoofdstuk 5) 
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Verschillende scenario’s 
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Acht wereldwijde integrated assessment  
modellen vergeleken 
 
Biomassa residuen zullen waarschijnlijk  
een kostenefficiënte grondstof zijn voor  
bio-energie in de 21e eeuw.  
 
~10% van huidige energievraag 
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Energie uit residuen (Hoofdstuk 5) 
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Negatieve emissies? 

CO2 in de atmosfeer 

Verandering 
van landgebruik 

Opgeslagen CO2 

CO2 afvang 
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Negatieve emissies (Hoofdstuk 6) 

Negatieve emissie balans 
opgemaakt per locatie 
 

 
 
 Emissies (kg CO2-equivalent per Gigajoule) 
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Uitgaande van geteelde biomassa 
 
Elektriciteit & brandstoffen 

 
 
 

Emissies (kg CO2-equivalent per Gigajoule) 

Miscanthus 

Groot wereldwijd potentieel voor negatieve emissies, vooral bij 
lange termijn inzet (50+ jaar) bio-energie met CO2 opslag 
 
Er is veel land voor nodig! Daarom is de potentiële klimaatwinst 
kleiner dan in eerdere scenarios werd gedacht 
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CO2 weggevangen via bio-energie & opslag  
(in Gigatonnen) 

Invloed op biodiversiteit (Hoofdstuk 7) 
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Diersoorten  
richting  
uitsterven  

Uit: Hanssen et al. 
(in voorbereiding) 

‘Verkenning’ én specifiek voor geteelde 
biomassa 
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Bij langdurige inzet en optimale keuze voor 
gebieden kan dit effect beperkt worden 
 
Alleen dan kan verminderde 
klimaatverandering voor de biodiversiteit 
opwegen tegen de schade van landgebruik 
 
 

 
 
 
 

Invloed op biodiversiteit (Hoofdstuk 7) 
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Uit: Hanssen et al. 
(in voorbereiding) 



Conclusies deel 2 

Biomassa residuen zullen waarschijnlijk een kostenefficiënte grondstof zijn voor bio-
energie in de 21e eeuw.  
 
Bio-energie met CO2 afvang en opslag heeft een groot potentieel, maar wel vooral bij 
een langdurige inzet, en liever uit residuen dan uit geteelde biomassa 
 
Voor geteelde biomassa is wel veel land nodig, dan kan de prijs voor klimaatwinst 
biodiversiteitsverlies zijn.  
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