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Hout in de Biobased Economy
De afgelopen jaren duikt de term ‘biobased economy’ steeds vaker op. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels gaat het al over zaken zoals de productie
van wasmiddelen, biobrandstoffen, auto-onderdelen en geur- en smaakstoffen. De
gemene deler van dit alles is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dit betreft
onder meer hout. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in
Nederland en met welke uitdagingen de bos- en houtsector te maken heeft.
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1 Torrefactie: het roosteren van biomassa waardoor het
homogeen qua eigenschappen wordt en onder andere
geen water meer opneemt.
2 Pyrolyse: thermisch omzetting van vaste biomassa zonder
toevoer van zuurstof in (pyrolyse) olie, gas en kool.

praktijk voor recycling in de houtsector zal

Twee voorbeelden, waarbij de ene de druk op de houtvoorziening vergroot,
terwijl de andere juist de druk verlaagt:
DSM ontwikkelt een proces dat gebruik maakt van enzymen die cellulose bij hoge
temperaturen afbreken tot suikers. Normaal ontsluit cellulose in water bij hogere temperaturen waarna het reactiemengsel moet afkoelen voordat de enzymen erop kunnen worden
losgelaten. Het beschikken over een enzym dat ‘warmtevast’ is en cellulose bij hoge
temperatuur kan aanpakken, geeft dan ook een geweldige voorsprong. De opbrengst van
bio-ethanol kan hiermee ruwweg worden verdubbeld (WTC, 2011, met verwijzing naar
www.dsm.com).

sterk opgeschaald moeten worden en van
voldoende waarborgen worden voorzien om
kwaliteit en garantie van levering te kunnen
bieden.

Integratie
De huidige structuur van de houtketen zal als
gevolg van integratie tussen de sectoren, zoals
bijvoorbeeld chemie, energie, voedsel en
papier, veranderen. De componenten van de

Door de toegenomen aandacht voor biomassa werkt de papiersector aan efficiënter
gebruik van haar grondstoffen. Interessant is daarom het gebruik van lange vezels uit gras
en bietenloof. Tegelijkertijd kan het eiwit uit deze twee grondstoffen (hoogwaardig)
gebruikt worden voor voedingsmiddelen en de korte vezel in de chemie. De lange gras- en
bietenvezels zijn inzetbaar als vervanger van houtvezels in de papierrecycling en kan
gezien worden als optimale reststroomverwerking. Er bestaan plannen om in 2012 een
commercieel bedrijf voor raffinage van gras en bietenloof op te zetten (WTC, 2011, met
verwijzing naar www.kpck.nl).
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er dus zowel publieke als private diensten en

len, zoals stikstof en fosfaat, zal naar verwach-

producten geleverd worden. Ten aanzien van

ting snel toenemen. In de eerste plaats is dit

het publieke deel is er dringend behoefte aan

een pleidooi voor monitoring van de bodem-

een rechtvaardig en doelmatig verdienmodel

vruchtbaarheid, tevens pleit dit ook voor

waarin, naast natuurbescherming en recreatie,

decentrale verwerking (kortere kringlopen).

ook milieudiensten beloond worden. Dit aspect

Een betere milieunormering van hout levert wellicht meer
van deze constructies op (foto Probos)

dient onderdeel te zijn van de nieuwe

Milieunormering

‘biobased’-beleidsvisie op bos en natuur in

Zoals aangegeven zal de biobased economy

ontwikkeling van de biobased economy is

Nederland. Complementair daaraan zijn de

hoge eisen stellen aan duurzaamheid. Dit moet

daarvoor een uitgelezen kans. Zeker ook voor

lopende inspanningen om de binnenlandse

ook betekenen dat de aanwending van

de Nederlandse bos- en houtsector. Daarvoor

productie en aanwending daadwerkelijk te

natuurlijke hulpbronnen beoordeeld en

dient niet alleen de al aanwezige en zeer

verhogen.

beloond moet worden op basis van de energie-

waardevolle kennis en expertise in de sector

en milieuprestaties. Hiervoor is het van

breed ontsloten te worden, maar moeten er

Duurzaamheid

essentieel belang dat de sector kan voorzien in

tevens nieuwe verbanden worden gelegd met

Met het toenemende volume van biomassa-

betrouwbare en goed onderbouwde data voor

andere sectoren, zoals chemie, agrofood en

stromen neemt ook de noodzaak van

LevensCyclusAnalyse (LCA) en dergelijke. Deze

logistiek. De eerste resultaten zijn geboekt, het

duurzame borging op het vlak van legaliteit,

handschoen is inmiddels opgepakt en zal

is aan anderen om snel aan te sluiten. Het

duurzame productie en ketens toe. Juist op dit

sectorbreed verder uitgewerkt moeten worden.

nieuwe bedrijvenbeleid van het rijk vormt
daarvoor hopelijk een bruikbare aanzet. Daarbij

vlak heeft de houtsector in Nederland al veel
waardevolle ervaring opgedaan. Ook voor

Conclusie

zal het eerste doel moeten zijn de beleidsma-

biomassa zal de noodzaak van sectorbrede

De Nederlandse economie moet dringend

kers te overtuigen dat de kansen met hout veel

certificering toenemen. De overheid zal van

innoveren om bij te blijven. Vooroplopen in de

verder reiken dan bioraffinage en bio-energie
alleen!
Jaap van den Briel

Hout in de Biobased Economy
De afgelopen jaren duikt de term ‘biobased economy’ steeds vaker op. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels gaat het al over zaken zoals de productie
van wasmiddelen, biobrandstoffen, auto-onderdelen en geur- en smaakstoffen. De
gemene deler van dit alles is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dit betreft
onder meer hout. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in
Nederland en met welke uitdagingen de bos- en houtsector te maken heeft.
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