
Q&A Biomassa

A) Biomassa 

Er bestaan toch verschillende soorten biomassa? Welke types biomassa zijn 
ecologisch aanvaardbaar?

Er wordt vooral een onderscheid gemaakt tussen biomassa die is 
geproduceerd op basis van afval of speciaal geproduceerd plantaardig 
materiaal. Bij biomassa op basis van afval kan het gaan om plantaardig afval 
zoals olijvenpitten, zuiveringsslib of gestort niet-recycleerbaar afval. De 
geproduceerde biomassa kan afkomstig zijn uit bossen of worden gekweekt. 
Dat brengt allerlei problemen met zich mee, bijvoorbeeld op het vlak van 
voedselsoevereiniteit en bodemgebruik. In andere landen gebeurt het dat 
gronden worden bestemd voor de productie van biomassa voor export, 
waardoor boeren van hun grond worden verdreven en zo genoodzaakt zijn om 
bos te kappen voor het kweken van gewassen om in hun levensonderhoud te 
voorzien.

Greenpeace erkent al geruime tijd dat bepaalde types biomassa een rol kunnen 
spelen in een hernieuwbare energiemix. In onze rapporten over de Energy 
[R]evolution schrijven we dat het ook nodig is om strenge milieurichtlijnen te 
volgen. In het geval van biomassa uit bossen kan het gebruik van afval van 
houtzagerijen, papierfabrieken en ander houtafval een valabele optie zijn. Maar 
de trend om steeds meer biomassa rechtstreeks uit bossen te halen, is geen 
oplossing voor de klimaatverandering en heeft ook een grote impact op de 
biodiversiteit en de luchtkwaliteit. 

Waarom pleit Greenpeace niet voor biomassa als oplossing in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde?

Biomassa kan een oplossing zijn als er rekening wordt gehouden met strenge 
criteria op het vlak van duurzaamheid en als de biomassa op doeltreffende 
wijze wordt gebruikt (bij voorkeur in installaties voor warmtekrachtkoppeling). 
Omwille van die beperkingen kunnen we biomassa niet als een geavanceerde 
oplossing zien. Het verbranden van plantaardig afval om een kleine 
warmtekrachtkoppelingcentrale te voeden, kan – op kleine schaal – een 
interessante oplossing vormen. De massale productie van biomassa vereist de 
invoering van milieucriteria, maar vandaag in Canada bijvoorbeeld zijn die 
criteria onbestaand. 

Levert biomassa uit bossen een hoog rendement op?



Neen, en dat is een deel van het probleem. Hout heeft een lage energiewaarde 
en dus zijn er grote volumes nodig om er elektriciteit mee op te wekken. 
Houtige biomassa bestaat immers voor meer dan de helft uit water.  Ze moet 
dus eerst worden gedroogd. Voor elke 100 bomen die opgestookt worden, 
gaat het energetisch vermogen van 75 bomen verloren. Nieuwe technologieën, 
zoals warmtekrachtkoppeling, kunnen wel zorgen voor een efficiënter gebruik 
van biomassa uit bossen. Maar dan nog toont de levenscyclusanalyse van de 
pellets aan dat het equivalent van 25 procent van het energetisch vermogen van 
de pellets verloren gaat bij het omzetten van het hout in pellets. Dat aandeel 
dreigt zelfs nog hoger te liggen als het gaat om pellets die zijn gemaakt van 
biomassa die rechtstreeks uit de bossen komt. 

Is biomassa een doeltreffend middel om onze CO2-uitstoot te beperken?

De vaak gehoorde veronderstelling dat biomassa koolstofneutraal is, klopt 
jammer genoeg niet. Het CO2 dat wordt uitgestoten bij de verbranding wordt 
enkel geneutraliseerd wanneer de planten opnieuw groeien. Je moet ook 
rekening houden met het CO2 dat vrijkomt tijdens het oogst- of 
exploitatieproces. Veranderingen in het grondgebruik zijn evenmin noodzakelijk 
koolstofneutraal. Maar minstens even belangrijk is de tijd die verstrijkt tussen de 
vastgestelde emissie bij verbranding van biomassa en de absorptie van CO2 
door de groei van nieuwe planten. Sommige bomen groeien bijvoorbeeld traag 
en afhankelijk van de regio kan het tijdsverschil oplopen tot enkele decennia of 
zelfs meer dan een eeuw. Dat betekent dat verbranding van biomassa zelfs kan 
leiden tot een aanzienlijke verhoging van de CO2-uitstoot, zoals bijvoorbeeld het 
geval is in Canada. Dit is wat bedoeld wordt met de term ‘koolstofschuld’ van 
biomassa. 

B) Biomassa en bossen 

Welke verschillende soorten biomassa zijn afkomstig uit bossen?

Greenpeace is in principe niet tegen de mogelijkheid om houtige biomassa te 
gebruiken voor de productie van energie, maar betreurt wel dat er geen al te 
duidelijke milieucriteria worden aanvaard of voorgesteld. Globaal kunnen we 
een onderscheid maken tussen ‘opzettelijk’ geproduceerde biomassa en 
biomassa die is geproduceerd op basis van houtafval (stammen, takken). Maar 
ook hier hangt alles af van de gebruikte hoeveelheid en het energetisch 
rendement. Zelfs wanneer het gaat om het gebruik van afval, kan dit problemen 
opleveren, zoals verarming van de bosbodem. 

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Greenpeace Canada. In 



dat deel van de wereld, doet het probleem zich concreet voor: 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/la-biomasse-forestiere-loin-d/

Kunnen we spreken van een ‘boom’ in biomassa uit het bos?

Dat risico bestaat zeker. In Canada zien we een toename met 700 procent op 
acht jaar tijd. Wetten, zoals die ook in de Europese Unie zijn ingevoerd, liggen 
mee aan de basis van een bijna kunstmatige vraag naar biomassa. Het 
probleem is dat er aan die te verwachten evolutie van de vraag geen bindende 
duurzaamheidscriteria worden gekoppeld. Die zouden betrekking moeten 
hebben op het rendement, de milieuvriendelijkheid (wat met de verarming van 
de bodem?) of het behoud van de biodiversiteit. 

Meer informatie vindt u op de website van Greenpeace Canada. In dat deel van 
de wereld, doet het probleem zich concreet voor: 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/la-biomasse-forestiere-loin-d/

Zijn er naast Canada nog andere landen die biomassa uit het bos produceren 
en waarvoor er bossen worden opgeofferd?

Ja, natuurlijk. Zelfs in België wordt bij discussies over de toekomst van onze 
bossen, de mogelijkheid geopperd om biomassa uit het bos te halen. Over het 
algemeen moet de beschikbare biomassa in de eerste plaats worden gebruikt 
om de behoefte aan voedsel te dekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
productie van palmolie. In tweede instantie kan biomassa, zoals hout, worden 
gebruikt als grondstof. Eerst moet dus op een duurzame manier voorzien zijn in 
de behoeften aan ‘timmerhout’ (planken voor de bouw). Pas daarna kan 
biomassa dienen voor energiedoeleinden.

Moet "energiehout" worden beschouwd als een nieuwe bedreiging voor het 
regenwoud of voor oerwouden?

In bepaalde delen van de wereld, zoals verschillende Canadese provincies, is 
dit zelfs al de realiteit want de bossen worden er omgezet in energie 
(verwarming, bio-ethanol, warmtekrachtkoppeling). De situatie kan gemakkelijk 
uit de hand lopen omdat er geen duidelijke grenzen zijn vastgelegd op het vlak 
van hoeveelheden en de milieu-impact. Zo kan de vruchtbare bosbodem 
verloren gaan. 

Voor meer informatie kan u terecht op onze pagina’s over biomassa uit de 
Canadese bossen: 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/foret-boreale/archive/dangers/biomasse/

We stellen dit fenomeen ook vast in de tropen, waar het bos wordt gekapt voor 
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de aanleg van palmolieplantages, onder meer ook voor gebruik als biomassa. 
Dit is al duidelijk te merken in landen als Indonesië, Maleisië en Kameroen. 

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/wat-doen-we/bossen-beschermen/vraag-antwoord/

C) Biomassa en de Europese Unie

Waarom wordt de Europese Unie soms met de vinger gewezen in het 
biomassadossier? 

De Europese wetgeving over hernieuwbare energie voorziet 20 procent 
hernieuwbare energie tegen 2020. Dat is uiteraard een lovenswaardig initiatief. 
Maar die 20 procent moet wel zo worden ingevuld dat de uitstoot van 
broeikasgassen daadwerkelijk daalt. In dat opzicht heeft het geen enkele zin om 
grote centrales op houtige biomassa te laten draaien als die voor evenveel of 
meer CO2 uitstoot zorgen dan  sommige centrales op fossiele brandstoffen. 

Waarom kent de ‘biomassaoplossing’ zo veel bijval? Zullen de andere 
hernieuwbare vormen van energie niet volstaan om de Europese doelstelling te 
halen?

Het succes van biomassa is te verklaren omdat de kosten ervan op dit moment 
concurrentieel zijn ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen als 
windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Het feit dat de centrales op 
biomassa sterk lijken op de centrales die draaien op fossiele brandstoffen, 
verklaart ook voor een deel het succes. De meeste biomassacentrales kunnen 
trouwens ook fossiele brandstoffen verbranden en omgekeerd. De keuze voor 
‘biomassa’ maakt het soms mogelijk om de definitieve keuze voor 
hernieuwbare energie te vermijden. Zo kan een steenkoolcentrale worden 
omgevormd tot een biomassacentrale indien het rendement niet optimaal is. 

Kunnen bedrijven genieten van groenestroomcertificaten als ze biomassa 
gebruiken? 

In België is dat mogelijk en het systeem verschilt van gewest tot gewest. Zo kan 
het verbranden van biomassa in een centrale van een bepaald type leiden tot 
een wisselend aantal groenestroomcertificaten, afhankelijk van de 
vestigingsplaats. 

Zorgt de ‘boom’ op het vlak van biomassa er niet voor dat er minder wordt 
geïnvesteerd in andere bronnen van duurzame energie, die misschien minder 
problemen opleveren voor het milieu?

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/wat-doen-we/bossen-beschermen/vraag-antwoord/


Vooral in Vlaanderen schieten de kwalitatieve criteria voor biomassa duidelijk 
tekort. Als gevolg daarvan worden de meeste groenestroomcertificaten 
toegekend aan biomassa en niet aan bijvoorbeeld windenergie. In 2010 zijn 
2,17 miljoen certificaten uitgegeven voor installaties op biomassa, dat is 71 
procent, voor een waarde van 229 miljoen euro.

Kunnen de politici geen rol spelen om dat te veranderen? 

Absoluut – er is dringend nood aan nieuwe beleidskaders om de situatie te 
verbeteren. Dat geldt zowel op Europees als op nationaal niveau en ook binnen 
de lidstaten, zoals in België op regionaal vlak. Er moeten dringend bindende 
duurzaamheidscriteria worden opgesteld en toegepast voor biomassa en er 
moet een eind komen aan de geldstromen uit de grootschalige verspilling van 
bossen en voedingsgewassen voor de productie van biomassa.  

Moeten de lidstaten niet meer aandacht hebben voor andere vormen van 
hernieuwbare energie?

Het is van het grootste belang dat de politici zich buigen over de ongelooflijke 
mogelijkheden die er zijn op het vlak van energie-efficiëntie. Dat geldt zeker in 
België. We moeten eerst minder gaan verbruiken en daarna beter verbruiken. 
Wind- of zonne-energie biedt veel afdoender mogelijkheden voor een 
milieuvriendelijk energieverbruik.

D) Canada

Waarom luidt Greenpeace de noodklok in Canada?

Houtige biomassa staat sinds 2007 in de officiële Canadese programma’s. 
Greenpeace meent dat die programma’s ernstige milieurisico’s inhouden. Meer 
informatie op http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/foret-
boreale/archive/dangers/biomasse/

Gaat het bij de bossen die worden verwoest om oorspronkelijk woud? 

Canada heeft een groot aantal bossen met heel specifieke kenmerken. Het gaat 
onder andere om boreaal woud dat uniek is in de wereld. Het boreale woud is 
het resultaat van een evolutie gedurende meer dan 10.000 jaar en is bijzonder 
rijk aan planten en dieren. Het vormt een bron van leven voor een groot aantal 
inheemse bevolkingsgroepen. Die wouden staan onder sterke druk, vooral 
vanwege de papierindustrie. Er zijn nog andere bossen in Canada, zoals het 
schitterende Great Bear Rainforest. Dat strekt zich uit langs de kust van 
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Vancouver tot Alaska. Het is de grootste oppervlakte intact gematigd 
regenwoud op aarde dat aan een kust gelegen is. Maar jammer genoeg wordt 
dit bos bedreigd door bos- en mijnontginning. Kariboes, wapiti’s, arenden en 
beren betalen hiervoor de prijs, want hun leefgebieden moeten eraan geloven. 

Komen er pellets uit Canada in België aan?

Ja. In 2010 was Canada de vierde grootste producent van pellets, na de 
Verenigde Staten, Duitsland en Zweden. De export van die pellets naar België, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk lag op ongeveer 1,2 miljoen ton. Tot 70 
procent van die hoeveelheid was rechtstreeks afkomstig uit bossen. 

Zijn er bedrijven die gebruik maken van die pellets? 

Een elektriciteitsproducent als Electrabel stelt pellets uit Canada te gebruiken om 
stroom te produceren. Dat doen ze vooral om hun groene imago op te poetsen. Voor 
de productie van echt groene stroom moet er minstens rekening worden gehouden 
met twee essentiële elementen: de omstandigheden waarin de biomassa is 
geproduceerd en het rendement van de centrales waarin de biomassa wordt gebruikt.


