Food & Biobased Research (www.fbr.wur.nl)
Koen Meesters; 0317 485215
Koen.Meesters@wur.nl
Wolter Elbersen, 0317 480228
Wolter.Elbersen@wur.nl
Postbus 17, 6700 AA Wageningen

Biobased Economy info sheet
Monitoring Biobased Economy
De Nederlandse regering heeft ambitieuze doelstellingen
om het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen
en te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Het
verminderen van fossiel grondstofgebruik heeft meerdere
doelen:
•
Bereiken van Kyoto doelstellingen (vermindering
uitstoot fossiel CO2)
•
Geringere afhankelijkheid van met name olie- en
gasleverende landen
•
Inspelen op toekomstige schaarste van olie en gas
De Nederlandse regering wil kunnen meten in hoeverre de
beleidsdoelstellingen bereikt worden. Daarom is een
monitoringsprotocol voor de Nederlandse Biobased
Economy opgesteld Als referentie is een soortgelijke
monitor voor fossiele grondstoffen meegenomen.
(Meesters K., Boonekamp P., Meeusen M., Verhoog D.
Elbersen W., Monitoring groene grondstoffen, 2010)

In de economie zijn twee soorten goederen te onderscheiden:
‘commodities’ en samengestelde goederen. Voor de
‘commodities’ kunnen vrij gemakkelijk gegevens worden
verkregen over drooggewicht, asgehalte, koolstofgehalte etc.
Voor samengestelde goederen zijn deze data echter zeer slecht
beschikbaar. Hierdoor konden samengestelde goederen niet
worden meegenomen in de import en export.

Resultaat (jaar 2006)

In Nederland werd in 2006 9 Mton hernieuwbaar koolstof
geoogst. Verder werd er 20 Mton geïmporteerd en 14 Mton
geëxporteerd. Per saldo werd er dus 15 Mton hernieuwbaar
koolstof toegepast in de Nederlandse economie.
Op basis van afvalstatistieken en ruwe schattingen kan
aannemelijk worden gemaakt dat er in 2006 14 Mton koolstof uit
de Nederlandse economie vrijkwam (in de vorm van CO2, mest,
digestaat, compost en afvalwater). De balans lijkt dus redelijk te
kloppen.

Indicatoren

Op basis van de resultaten zijn enkele indicatoren opgesteld:
•
Netto toepassing hernieuwbaar koolstof: Er wordt 15 Mton
Afbakening
hernieuwbaar koolstof toegepast in de Nederlandse
De monitor is gebaseerd op een biomassabalans over de
economie
Nederlandse economie (zie Figuur 1). De hoeveelheid biomassa is •
Netto toepassing fossiel koolstof: Er wordt 53 Mton fossiele
daarbij uitgedrukt in tonnen koolstof (C). De rode lijn geeft de rand
koolstof toegepast in de Nederlandse economie
van de Biobased Economy weer. Biomassa die geoogst wordt •
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geldstroom tot gevolg heeft (bodemkoolstof, staand en liggend •
Benutting hernieuwbaar koolstof van eigen bodem: 75% van
hout in het bos) blijft buiten de economie.
het koolstof van eigen bodem wordt toegepast in de
economie
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Figuur 1, Schematische weergave van koolstofbalans in de BBE’
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