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Beschikbaarheid en
duurzaamheid in EU

Wat doet Staatsbosbeheer?
Wat gebeurt er in EU?

Henk Wanningen

Wat is Staatsbosbeheer?

Verzelfstandigd overheidsbedrijf
Areaal 265.000 ha
Bos 100.000 ha
Bos 27% NL-bos
Hout 30% NL-hout
Natuur 54% NL-natuur
FTE 1.000
Omzet 166 miljoen
Overheid 50%
Markt 50%
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Wat doet Staatsbosbeheer?

Beschermen

Beleven

Benutten

Benutten

●Natuurproducten
- Rondhout
- Biomassa (reststromen)
- Grond
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Beheeractiviteiten in bos en graslanden

●Bos - Verjonging
- Dunningen
- Eindkap
- Reststromen

●Landschap - Hakhout etc.
●Korte vegetaties - Begrazen

- Maaien
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Drijfveren TBO’s

● Verantwoordelijkheid nemen BBE/CE
● Maatschappelijk toegevoegde waarde
● Grondstoffen duurzaam benutten
● Productiekracht NL-bos ontwikkelen
● Bos is de natuurlijk CCS
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Duurzame relaties

●Traditionele markt
- zagerijen
- emballage
- OSB/MDF
- brandhout

●Nieuwe markten
- bio-energie
- nieuwe producten
- bio-chemie

Markttrends

●0-5 jaar
- investeringen bio-energie
- innovaties bio-chemie

●5-10 jaar
- 20% duurzame energie
- investeringen in bio-chemie

●10-30 jaar
- BBE

●Overall
- stijgende vraag

hout & biomassa
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Ons marktgebied

Ontwikkelingen in de markt

● Opschaling houtindustrie (m.n. pulp & paper)
● Familiebedrijven zijn kwetsbaar
● Sluiting kolencentrales afname BMS
● Sluiting houtgestookte installaties in D
● Bio-chemie : van lab naar demo
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Duurzaamheid

● BBE
● Gelijk speelveld voor alle grondstoffen
● Waarom wel de hoogste eisen aan de schoonste

grondstof?
● Maatschappij kritischer
● Europa

Renewable Energy Directive II

●Omvat 4.500 pagina’s

●REDDII : aanscherping energiedoelen
- 27% reductie energie gebruik
- 30% hogere energie-efficiënte
- 40% reductie broeikasgassen

●REDII : harmonisatie van duurzaamheidseisen
- groen gas
- biobrandstoffen
- biomassa
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Landencriteria

●Basis eisen voor grote installaties
●Elk land stelt set met criteria op
●Certificering
●Risico benadering per land/regio
●Positieve lijst reststromen en afval
●Bosbedrijfsniveau

Waar staan we?
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Drempel bij 20 MW
● Duurzaamheidscriteria gelden voor installaties > 20 MW

● 12% van de installaties en 75% van de biomassa

Beschikbaarheid

● Bos areaal
● Bijgroei
● Oogstniveau
● Nieuwe toepassingen
● Industrie > Bouw
● Energie > Duurzame energie
● Chemie > BBE
● Herkomst NL – EU – Rest
● Duurzaamheid
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Ontwikkeling houtvoorraad NL-bos
(Nabuurs e.a. 2016)

EU-bossen primair voor houtproductie
Biomassa is een reststroom
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Houtconsumptie in EU
Aeboim, 2016

Houverbruik NL
(Nabuurs e.a., 2016)
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Bossen globaal
● Rode gebieden : beschermen (i.c. niet beschikbaar)

● Blauwe gebieden : groei mogelijk

Biomassa en houtstromen naar EU
(Nabuurs e.a., 2016)
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Houtbehoefte NL

● houtgebruik 12 mio m3/jr
● houtoogst in NL 1 mio m3/jr
● verwachte groei 20-30 mio m3 (2030_
● Herkomst

- 10% uit NL
- 86% uit EU (BEL, DUI, ZWE, FIN)
- 14% buiten EU (Z-AM en N-AM)

● houtoogstniveau 50% vd bijgroei
● Mogelijk 75% binnen DZ-kader
● dus 1,5 mio m3 is mogelijk

Potentieel en ontwikkelingen

● Rapport State of Europe’s Forests (ForestEurope 2015)
● Europa 212 mio ha
● Beschikbaar 166 mio ha
● Oogstniveau 1960 350 mio m3
● Oogstniveau 2010 450 mio m3
● Prognose 2030 600 – 700 mio m3
● Groei industrie 2030 40-50 milj m3 (10%)
● Groei energiesector 100-400 mio m3 (25-100%)

● Groei vraag 250 mio m3 gemiddeld
● Groei aanbod BAU 150-250 moi m3

(Nabuurs e.a., 2016)
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Houtoogst intensiteit

Oogstniveau in EU
Groei en oogst in het Europese bos tussen 1960 en 2010 (Nabuurs et al. 2013).
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Bijgroei en oogst
(milj m3)
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Wat kan er meer gedaan worden?

● Intensivering beheer + 90 mio m3
● Bos uitbreiding + 100 mio m3
● Oogst van stobben + 150-200 mio m3

Overall Europa

● EU is onze belangrijkste houtleverancier
● EU zal belangrijker worden (door meer vraag)
● Extra oogst is mogelijk van 150-200 mio m3
● Extra maatregelen extra 300 mio m3
● Hiermee lijkt de vraag van gemiddeld 250 mio m3 te

kunnen ingevuld
● Maar er moet dan wel veel gedaan worden.
● En hoeveel voor NL beschikbaar komt hangt af van

de markt



18

Kortom:

Is er genoeg biomassa beschikbaar in EU?

Nu nog niet, maar als we de productie gaan
opvoeren dan kan het wel.

EU-biomassa : lokale bron (4,6% import)
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Vragen?

h.wanningen@staatsbosbeheer.nl


