
23-6-2016

1

Study on optimised cascading use of wood
Deelnemersvergadering BEON

30 maart 2015, Almelo

Spreker Martijn Vis
Datum 25 maart 2015

Study on the optimised cascading use of wood

 Main objectives (ToR)

 Improve the understanding of the meaning, existing
application and impacts of the different applications of the
cascading use of wood in the EU and in Member States

 Assess the impacts of barriers to wider application of the
cascade in the EU Member states, including impact of public
support to the energy sector

 Identify and assess measures and decision criteria and good
practise examples for a wider application of the cascade
implementable on EU, member state and local levels
according to local circumstances.

 Partners:
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Deze presentatie

 Definitie van cascaderen

 Kwantificering d.m.v. wood flow analyse

 Barrières

 Materiaalgebruik versus energiegebruik

 Maatregelen om cascaderen te bevorderen
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Definitie van cascaderen

 Cascading is “the efficient utilisation of resources by using residues
and recycled materials for material use to extend total biomass
availability within a given system”.

 From a technical perspective the cascading use of wood takes place
when wood is processed into a product and this product is used at least
once more either for material or energy purposes.

 In a single stage cascade, wood is processed into a product and this
product is used once more for energy purposes;

 in a multi-stage cascade, wood is processed into a product and this
product is used at least once more in material form before disposal or
recovery for energy purposes.
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Kwantificeren van cascaderen

 Op het niveau van een
productieproces kun je makkelijk
een massabalans opstellen en
constateren in welke mate en hoe
vaak biomassa wordt gebruikt.

 Bijvoorbeeld uit te drukken als
een Biomass Utilisation Factor
(BUF)

 Echter op niveau van een markt
geen bruikbare methode

 Ook berekenenen van een cascade
factor per sector niet zinvol voor
beleid.
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Kwantificeren van cascaderen

 Denk in “provision” en “utilisation” (voorziening en benutting)

 Sommige sectoren leveren biomassa geschikt voor cascaderen (bijv.
zagerijen), andere sectoren benutten biomassa (bijv.
spaanplaatindustrie)

 D.m.v. wood flow analyse achterhalen waar de hotspots voor
cascaderen zitten.

 Aandacht voor gebruikt hout maar ook industriële residuen
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Wood flows in EU28
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Wood flows in EU28
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Wood flows in EU28
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Provision and utilisation in EU28

Cascading dimension Provision Utilisation

Sector/product in M m³ rate in M m³ rate

Sector Sawmill industry 82.4 1.45 0.0 1.00

Product

Coniferous sawnwood 74.0 1.45 0.0 1.00

Non-coniferous sawnwood 8.3 1.46 0.0 1.00

Sector Panel industry 10.9 1.12 48.6 2.08

Product

Particleboard 2.8 1.05 37.4 2.99

Fibreboard 1.3 1.05 11.2 1.79

Plywood 4.9 1.56 0.0 1.00

Veneer 1.9 1.55 0.0 1.00

Sector Pulp industry 59.6 1.22 160.4 2.51

Product

Chemical wood pulp 59.0 1.53 27.2 1.32

Semi-chemical wood pulp 0.6 1.04 0.7 1.05

Mechanical wood pulp 0.0 1.00 6.4 1.34

Recovered pulp 0.0 1.00 126.0 ∞

Sector New Biobased products 2.0 1.59 1.2 1.57

Product

Wood plastic composites 0.0 1.00 0.1 3.33

Dissolving wood pulp 2.0 1.61 1.2 1.56

Polymers 0.0 1.00 0.0 1.56

Other NBPs 0.0 1.00 0.0 1.00

Production
level

Total semi-finished product
industry

154.8 1.28 210.2 1.62
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Barrières

“provision” (voorziening)

 Barrières in aanbod van vers hout

 Barrières in aanbod van gebruikt hout

 Barrières in kwaliteit van gebruikt hout

“utilisation” (benutting)

 Technische barrières

 Marktbarrières

 Beleidsbarrières

 Barrières t.g.v. concurrentie van de energiesector.
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Technische barrières

 Afhankelijk van de toepassing kan niet al het sloophout worden
hergebruikt.

 Gebruikte panels slecht herbruikbaar

 Buiten spaanplaatindustrie (en papierindustrie) weinig commerciële
toepassingen gebruikt hout.
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Application Applicability of waste classes for recovered wood

Wood
dimen-
sions
intact

AI Waste
wood in its
natural state
or only
mechanically
worked

AII Bonded,
painted, coated
lacquered waste
wood, no wood
preservatives

A III Waste wood
with halogenated
organic
compounds in the
coating, no wood
preservatives

A IV Waste
wood treated
with wood
preservatives

Furniture Y Y Y Y N

Sawn wood Y Y Y Y Y

Particleboard N Y Y a) Y a) N

OSB N Y N N N

Wood plastic composites N Y N N N

Energy (household) N Y N N N

Energy (large scale) N Y Y Y/Nb) Y/Nb)
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Marktbarrières

 Cascaderen waarbij met verschillende marktsegmenten moet worden
samengewerkt is gewoon lastig.

 Toepassen van gebruikt hout loont niet altijd: kosten gebruikt hout
(incl. selectief verwijderen, schoonmaken, transport) versus kosten vers
hout.

 De energiesector gebruikt veel residuen en gebruikt hout, en krijgt hier
i.v.m. Europese doelstellingen subsidie voor. Er is geen vergelijkbare
doelstelling voor materiaaltoepassingen van hout.
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Product A

Product B

Materiaal- versus energiegebruik

 Houtverbruik door belangrijkste eindgebruikers energiesector
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Materiaal- versus energiegebruik

 23 landen geven subsidie
per kWh voor
bioelectriciteit (incl CHP);

 13 landen steunen
biowarmte; waarvan 2
landen per kWh (NL en UK)

 Operationele subsidies gaan
naar bioCHP en bioE, dit zijn
met name naar de
commerciële (niet
huishoudelijke
toepassingen)
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Materiaal- versus energiegebruik

 Aanpak: twee sporen:

 Bepalen wood paying capabilities

 Analyse ontwikkeling productie(capaciteit) spaanplaatindustrie in
EU28 en energiesector

 Analyse concurrentie tussen materiaal en energie erg complex: bijv.
iedere SDE beschikking geeft andere “wood paying capability”; ieder
land heeft eigen subsidiesysteem opgezet.

 Wood paying capability panels fluctureert ook nogal
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Indices of primary
input costs for
wood-based panel
production in
Europe, 2007-2011
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Materiaal- versus energiegebruik

 Wood paying capabilities SDE+ fase 2, 2015
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Pellets

Fresh chips

B-hout

Materiaal- versus energiegebruik

Conclusies:

 Houtgestookte CHP en bioE installaties zouden er niet zijn zonder
operationele subsidies en verbruiken hout. In die zin leiden
energiesubsidies tot concurrentie met de materialensector.

 Analyse wood paying capabilities geeft sterke aanwijzing dat
spaanplaatindustrie last hebben van concurrentie van gesubsidieerde
bio-energie installaties.

 Papierindustrie heeft minder last; wel hogere stijging prijs pulphout
t.o.v. papierprijs.

 Prijs rondhout zodanig dat constructie en meubelindustrie geen last
heeft van concurrentie bioenergie.

 Overigens:

 Materialensector profiteert ook van deze bio-energie subsidies

 Huishoudens niet afhankelijk van operationele subsidies.
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Materiaal- versus energiegebruik

Afschaffen bio-energiesubsidies om een gelijk speelveld te creëren?

 Afschaffen bio-energie-subsidies kan leiden tot onderbenutting residuen en
gebruikt hout voor energie terwijl er geen materialentoepassing is. Rol
logistiek is niet te onderschatten.

 Bio-energie dient concrete doelstellingen (CO2 reductie, duurzame
energieopwekking) verankerd in bestaand EU beleid.

 Materiaalefficiency tot dusver vooral als onderdeel Circular Economy
package; en meer beschouwende beleidsstukken.

 Probleem vooral bij spaanplaatindustrie, in mindere mate papierindustrie,
en niet bij gebruikers gezaagd hout.

 Opheffen van bioenergie subsidies zal cascaderen niet direct tot hoog
niveau tillen, er zijn meer barrières.

Dit jaar wordt beslissend voor het EU energiebeleid 2020-2030. Publieke
consultatie is open tot 10 mei! Preparation of a sustainable bioenergy policy
for the period after 2020.
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Maatregelen om cascaderen te promoten
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 Voorkom stort en verbranding
van bruikbaar houtafval

 Verbeter de collectie en
scheiding van houtfracties

 Promoot recycling van hout en
houtproducten

 Vergroot de technische
mogelijkheden om gebruikt
hout te benutten

 Verbeter de traceerbaarheid
en identificatie van gebruikt
hout.

 Creëer nieuwe marken voor
gebruikt hout

 Verbeter de randcondities
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Conclusies en aanbevelingen

 Ontwikkel toolkit van maatregelen en activiteiten om cascaderen te
promoten

 Combineer cascaderen met preventie en hergebruik

 Ontwikkel EU standaard van afvalhoutclassificatie

 Verbeter statistische rapportage van verschillende houtstromen

 Doe meer om energie en materiaal beleid te harmoniseren; let daarbij
op de mogelijkheden van de verschillende soorten (gebruikt) hout

 Verbeter inzicht in impact energiesector op materialensectoren

 Vergeet naast sloophout de mogelijkheden om meer te doen met
residuen niet

 Bevorderen van houttoepassing mag alleen binnen de
randvoorwaarden van duurzame oogst.
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Vragen?
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Visiting address
Josink Esweg 34
7545 PN Enschede
The Netherlands

www.btgworld.com
office@btgworld.com

Postal address
P.O. Box 835
7500 AV Enschede
The Netherlands

Contact: Martijn Vis

+31 (0)53 486 1186
+31 (0)53 486 1180


