Groene Warmte
Een warm land

Huidige verdeling energievraag in NL
Bron

In 2018 was het energieverbruik in
Nederland 3147 PJ. Hiervan werd in
totaal 30% gebruikt voor warmte. Als je
specifiek naar de energievraag van de
gebouwde omgeving kijkt, dus naar het
huis waarin je woont of het kantoor
waarin je werkt, is de warmtevraag
ongeveer 70% van de totale energievraag. Je gebruikt thuis dus veel meer
warmte dan electriciteit.

Verbruik

Aardgas 39%

Industrie 46%

Olie 39%

Total
3147 PJ

Verkeer & Transport 18%

Verdeling
Per Sector

Kolen 14%
Hernieuwbaar 6%

Huishoudens 17%
Service, Afval & Water 12 %

Nucleair1%

Agricultuur & Visserij 7%

Onze elektriciteit gaan we straks
opwekken met windmolens en zonnepanelen. Voor warmte zijn er meerdere
opties met ieder zijn eigen voor-en
nadelen. Hoe gaan we ervoor zorgen
dat ook in de toekomst onze huizen
lekker warm zijn?

Overige 1%

De Warmtevraag
De Koolstofcyclus
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Er bestaat een natuurlijke koolstofcyclus.
Koolstofcyclus betekent niets anders dan alle
CO2 die uitgestoten en opgenomen wordt op
de Aarde. Op zich is het helemaal niet erg dat er
CO2 in de lucht zit. Dit is gemiddeld 0.04%.

Is biomassa een optie?

70%
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Biomassa wordt gebruikt om warmte
te produceren en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Dit
overzicht geeft je inzicht in waarom
biomassa nu een goede
optie is om onze huizen van warmte te
voorzien.

van onze energievraag in
de gebouwde omgeving is

warmte

CO2 heeft als eigenschap dat het warmte
vasthoudt in de atmosfeer. Dit is gunstig want
anders zou het te koud zijn op Aarde. Als de
CO2 hoeveelheid uit balans is en te veel
toeneemt, houdt de Aarde te veel warmte vast.
Dit effect veroorzaakt de huidige opwarming
van de Aarde.

Het CO2 vraagstuk
De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen is het
gevolg van een standaard chemische reactie. De hoeveelheid die vrijkomt is verschillend
per brandstof. Het verschil zit in de duur van de koolstofcyclus van de brandstof. Maar
niet alleen de verbranding is relevant om de uitstoot te weten. Ook bij het winnen en
transporteren van de brandstof wordt CO2 uitgestoten. Daarom is het van belang om de
uitstoot over de hele keten mee te nemen in de vergelijking.

CO2 komt voornamelijk vrij door het uitademen
van dieren en mensen, het rotten van planten
en bijvoorbeeld het verbranden van hout. Maar
het wordt ook weer opgenomen door groeiende planten en bomen. Dit proces kun je zien als
een cyclus die voor bomen 30 á 40 jaar duurt.
Voor gewassen is dit nog korter. Bij fossiele
brandstoffen duurt dit honderden miljoenen
jaren. Niet hernieuwbaar dus!

De Biomassa Bingo
De 5 voornaamste onderwerpen waar misverstanden over bestaan

Wij als mens hebben de oorspronkelijke
CO2-cyclus verstoord door grote hoeveelheden
fossiele brandstoffen te gebruiken.
De enige manier om deze cyclus te herstellen is
om zo snel mogelijk de fossiele kraan dicht te
draaien.
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Herkomst

Strenge eisen!
Biomassa kent allerlei soorten en maten.
Van rioolslib tot aan voedingsresten.
Van snoeihout tot zaagsel.

Van resthout naar
biobrandstof

Het kan overal in de wereld vandaan
komen. Het is belangrijk om soorten
biomassa te gebruiken die duurzaam
worden gegenereerd. Om dit te
controleren bestaan verschillende
certificaten. Nederland hanteert één van
de strengste eisen als het gaat om de
certificering van duurzame biomassa.

Er is een hele grote markt voor
hout. Daarom is het van belang dat
bossen goed worden beheerd. Bij
het beheer van de bossen wordt
onderscheid gemaakt tussen
hoogwaardig hout en laagwaardig
hout.
De eerste categorie gaat naar
meubels, bouwmaterialen en
papier. Onder de tweede categorie
valt het restmateriaal van het
bosbeheer zoals kromme bomen
die nergens anders voor gebruikt
worden en tak en top hout. Hier
worden houtchips van gemaakt.
Dit is de grootste bron van
biomassa in Nederland.

Productie

Een andere vorm van houtige
biomassa is houtpellets. De
reststromen van het hoogwaardige hout en het laagwaardige
hout worden samengeperst tot
pellets.

Transport

"Duurzame biomassa
is mogelijk als het op de juiste manier
wordt gemaakt en ingezet"

Schaalvoordeel
In welke installatie de pellets worden
verbrand is ook belangrijk. De ene installatie
heeft namelijk een hogere efficiëntie of
betere filters dan de andere. Hoe groter de
installatie, des te strenger de emissie-eisen
waardoor betere filters worden toegepast.
Zodoende zorgen houtkachels en open
haarden bij mensen thuis voor veel meer
uitstoot aangezien daar geen filters op zitten!

Hoe zit het met fijnstof?
Onder fijnstof scharen we kleine deeltjes zoals roet en stof die in de lucht zweven.
Sommige soorten fijnstof zijn luchtvervuiling, omdat het ongezond is om in te ademen.

fijnstof / eenheid
fijnstof in heel Nederland / jaar

Open haard

Personenauto

130 g / GJ

4 mg / km

600.000 kg / jaar

208.808 kg / jaar

Biomassa Centrale
(circa 600MW )

Vuurwerk
14 g / kg

3 g / GJ

230.000 kg / jaar

7000 kg / jaar

Bronnen: www.fijnstof.nl, www.milieucentraal.nl

Verbranding
Stadswarmte
Warmtenetten
Een grote biomassacentrale is dus relatief schoon en efficiënt. Deze biomassacentrales kunnen worden
gebruikt om warmte te leveren aan een warmtenet. Een warmtenet is niets meer dan een aan elkaar
geschakeld systeem van buizen waar warm water doorheen stroomt en dat naar de huizen brengt.
Hierdoor kun jij dus warm douchen en moet je geen kou lijden in de wintermaanden.
Niet alle huizen zijn aangesloten op een warmtenet. Dit is vaak alleen een goed idee in dichtbevolkte
gebieden. Veel grote steden in Nederland hebben bijvoorbeeld een warmtenet.

Transitie
Biomassa:
Transitieoplossing
De totale warmtevraag in Nederland is te groot om alleen met
biomassa te voorzien. Daarom is
biomassa slechts een deel van de
oplossing die er voor zorgt dat we
op korte termijn het gebruik van
fossiele brandstoffen kunnen
verminderen. Er zijn ook andere
bronnen en technieken nodig om
in de volledige warmtevraag te
voorzien.
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Toekomstperspectief
Hopelijk is er in de toekomst
voldoende overschot aan
elektriciteit door alle zonne- en
windparken die we aan het
ontwikkelen zijn, waardoor een
groot deel van de warmtevraag
ook elektrisch kan worden
geleverd. Denk aan elektrische
boilers, productie van waterstof,
warmtepompen en datacentra.
Dan kan de biomassa gebruikt
worden voor de sectoren die nog
geen alternatief hebben, zoal de
warmtesector nu geen alternatief
heeft.

