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Het Biobrandstoffen Poster Project (BPP)
Biobrandstoffen; Duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud van onze planeet. De ontwikkeling van
biobrandstoffen kan daarbij helpen. Er is op het moment echter veel discussies over het gebruik van
biobrandstof voor energie in plaats van fossiele grondstoffen.

De opdracht
Jouw klas wordt uitgenodigd om posters te maken die tentoongesteld kunnen worden door het hele
schoolgebouw. Deze posters moeten je schoolgenoten aan het denken zetten over duurzaamheid.
Kunnen biobrandstoffen wel echt helpen bij de klimaatproblemen en hoe (afwegen nadelen en
voordelen)? En hoe zou je zelf een steentje bij kunnen dragen in bijvoorbeeld het verbeteren van het
milieu? Wat kan je eigen rol in energiebesparing zijn?
Denk goed na over wat je je schoolgenoten wilt vertellen en hoe je dit kan bereiken met behulp van je
poster. Hoe moet een poster eruit zien en wat moet er opstaan.

Je mag van alles gebruiken om de poster te maken, bijvoorbeeld: verf, pen, potlood, collage van
plaatjes, 3d maquette of digitaal. Dit is je kans om feiten te combineren met ethische en misschien
confronterende vraagstukken in je eigen creatieve interpretatie.

Wedstrijd: stuur je creatie op!
Stuur foto, print of digitaal bestand van je poster naar t.klop@tudelft.nl. onder vermelding van
“BiobrandstoffenPosterProject”. Vermeld hierbij je naam en die van je school, de klas en aan welk
reizend DNA-lab jouw klas heeft deelgenomen.
Aan het eind van elk schooljaar zal de mooiste, beste of creatiefste poster beloond worden met een
mooie prijs*.

*Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaar wordt door de TUDelft op de hoogte gesteld
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Achtergrond informatie

Richtlijnen voor maken van poster
Inleiding
Een poster is een korte, visuele presentatie van het project. Door de poster te bekijken, kunnen
medeleerlingen snel een goed beeld krijgen van jouw ideeën en overwegingen. Hopelijk worden zij
hierdoor ook aan het denken gezet.

De lay-out van je poster
De poster moet op eenvoudige wijze op te hangen zijn. De poster moet op een afstand van 1 tot 2
meter nog goed leesbaar zijn. Pas de grootte van de figuren en letters hierop aan. Deel de informatie
op de poster op duidelijke en logische manier in (van links naar rechts, en van boven naar onderen).
Hiervoor kan je de poster indelen in een aantal denkbeeldige, gelijke delen (bijvoorbeeld vier blokken
of drie kolommen).
De foto's, tekeningen en teksten moeten overzichtelijk, verhelderend en to-the-point zijn.
Zorg er voor dat de opmaak van de poster er verzorgt uit ziet.

Inhoudelijk
Vat de hoofdpunten van jouw standpunt, overweging of misschien twijfels samen in enkele regels
tekst of maak deze duidelijk met behulp van tekeningen of foto's. Wat duidelijk naar voren moet
komen zijn onder andere:
1. het doel van de opdracht;
2. je persoonlijke standpunt over biobrandstoffen/duurzaamheid;
3. eventuele resultaten, discussie of conclusies.

Vermeld boven aan de poster een titel, je naam (of jullie namen), en de naam van je klas en school.
Zorg voor een overzichtelijke opbouw van het verhaal.
Het is aan te bevelen om de poster eerst op papier te ontwerpen voordat je een definitieve versie
maakt.

Nu volgt een document met uitleg en achtergrond informatie over wat biobrandstoffen
nu eigenlijk zijn, hoe het gemaakt wordt en wat de voor- en nadelen zijn. Ook kan je
links vinden van een aantal handige websites. Je kunt deze informatie gebruiken bij het maken van je
poster.
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Biobrandstoffen; achtergrond informatie
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1. Waar gaat het om?
Duurzaamheid
Er is op het moment veel te doen over duurzaamheid en het klimaat.
De term duurzame ontwikkeling staat officieel voor:
Een ontwikkeling waarin tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de huidige
generaties zonder de mogelijkheden weg te nemen dat toekomstige generaties in hun
behoeften kunnen voorzien.”
Daar worden drie belangrijke begrippen bij
vermeld: het gaat om mensen (people), om milieu
en de aarde (planet) en om economie en welvaart
(profit), de drie P’s.

Duurzaamheid is een niet meer weg te denken als
gespreksonderwerp in de politiek en in
maatschappelijke debatten. Ook op scholen wordt
hier steeds meer aandacht aan besteed.

In ons deel van de wereld hebben we het goed, we
hebben eigenlijk alles, bijna te veel om uit te
kiezen. Duurzame ontwikkelingen vragen echter
om keuzes die vaak net even anders liggen; het
gaat erom belangen van anderen en van het milieu mee te laten wegen in onze beslissingen. Waarbij
die “belangen van anderen” niet alleen op een andere plek in de wereld spelen, maar mogelijk ook in
een andere, toekomstige tijd.

Biobrandstoffen
Biobrandstoffen kunnen mogelijk een belangrijke rol te spelen bij het verduurzamen van de
maatschappij.
Het zijn brandstoffen die gemaakt worden door anaerobe vergisting van biomassa, zoals suikerriet,
soja, maïs, koolzaad, dierlijk vet, palmolie en andere plantaardige oliën. Deze biobrandstoffen kunnen
vloeibaar of gasvormig zijn en fossiele brandstoffen als benzine of diesel vervangen.
Een van de redenen waarom vervanging belangrijk is, is dat de voorraad fossiele brandstoffen beperkt
is. Biobrandstoffen vormen een vernieuwbare brandstof.
Een tweede reden om te zoeken naar vervangers van fossiele brandstof is het broeikaseffect door de
uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Door biobrandstoffen te gebruiken kan de uitstoot van CO2 worden
gecompenseerd door de opname van eenzelfde hoeveelheid koolstofdioxide tijdens het groeiproces
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van de planten waar de biobrandstof van wordt gemaakt. Daarnaast verkleinen deze brandstoffen de
afhankelijkheid van olieproducerende landen.

2. Wat is biobrandstof?
Biobrandstof is een verzamelnaam voor verschillende soorten brandstoffen die gemaakt worden uit
biomassa zoals planten. Biobrandstof kan van verschillende biomassa worden gemaakt:
-

natuurlijke vegetatie, zoals bossen, grassen;

-

landbouw gewassen, zoals suikerriet, maïs, palmolie;

-

speciaal gekweekte gewassen (energieteelt), zoals
jatropha, (kweek)gras, algen;

-

biomassa-afval en reststromen, zoals biogas, stro,
huishoudelijk afval, mest.

Daarnaast kan nog onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende ‘generaties’ van biobrandstoffen.

Eerste generatie
Biobrandstoffen van de eerste generatie zijn gebaseerd op suikers, zetmeel, plantaardige olie of
dierlijke vetten, die met normale chemische processen of vergisting worden omgezet in brandstoffen.
Het gaat hier meestal om voedselgewassen
Bijvoorbeeld maïs, koolzaad, soja en palmolie voor biodiesel. Suikerbiet, suikerriet en graan voor de
productie van bio-ethanol.
Een uitzondering vormt jatropha-olie: de geperste olie is goed tot brandstof te verwerken, maar de
plant is geen voedselgewas (de zaden zijn giftig). Daarom wordt deze olie ook wel tot de tweede
generatie biobrandstoffen gerekend.

Tweede generatie
Biobrandstoffen die niet van voedselgewassen gemaakt zijn, worden meestal de tweede generatie
genoemd. Deze worden gemaakt uit planten die hiervoor geteeld worden (energiegewassen) of uit
oneetbare gedeelten van voedselgewassen. Zoals:
-

energiegewassen; jatropha, wilgen;

-

houtsnippers;

-

stro;

-

oneetbare gedeelten van voedselgewassen;

-

afval.

Deze hebben dus niet de nadelen van de eerste generatie, namelijk concurrentie tussen voedsel en
brandstof. De technologie die nodig is voor de verwerking van deze gewassen tot biobrandstof is
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echter nog niet uitontwikkeld. Deze technologische uitdagingen maken het tot nu toe economisch
moeilijk haalbaar.

Derde generatie
De derde generatie biobrandstof wordt uit algen gemaakt. Deze vorm van biobrandstof heeft als
voordeel dat het niet concurreert met voedsel of ander gebruik van planten. De algen worden speciaal
voor dit doel gekweekt.
Deze vorm van biobrandstof wordt nog maar op beperkte schaal gebruikt, maar is wel in opkomst. Er
wordt op het moment veel onderzoek naar gedaan en geëxperimenteerd.
Met behulp van genetische technologie kan de productie door algen en/of bacteriën verder verhoogd
worden.

3. Voordelen en nadelen
Nationaal én internationaal (o.a. de Europese Commissie) woeden heftige discussies over de
gevolgen van grootschalige inzet van biobrandstoffen.
Het gebruik van de groene grondstoffen (biomassa) wordt verantwoordelijk gehouden voor de recente
voedselcrisis door de concurrentie met voedselvoorziening. De productie van de grondstoffen voor
biobrandstof zouden ten koste kunnen gaan van de natuur, denk aan de kap van regenwouden. Ook
worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de werkelijke klimaatvoordelen.

Opvallend aan de discussies is dat allerlei partijen het over veel punten niet eens zijn.
We zetten de belangrijkste punten van verschillende organisaties en partijen op een rij.

Food/ fuel-discussie
Door concurrentie van ruimte tussen grondstoffen voor
biobrandstof aan de ene kant en voeding en natuur aan de
andere kant, bestaan er risico’s voor ontbossing, uitputting
van de grond en afname van biodiversiteit. Ook de sociale
en economische omstandigheden kunnen in bepaalde
herkomstregio’s van biobrandstoffen verslechteren.
Kritiek vanuit de Verenigde Naties en
natuurbeschermingsorganisaties stelt dat met al deze
ontwikkelingen brandstof vóór menselijk leven zou gaan.
Gewassen worden gebruikt om te verbranden zodat wij
ons in het westen kunnen voortbewegen, terwijl veel mensen op aarde honger lijden. Daarnaast zijn
volgens de Wereldbank de biobrandstoffen verantwoordelijk voor 75 procent van de wereldwijde
stijging van de voedselprijzen.
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Echter:
De discussie over de bestemming van land en oogsten is van alle tijden, zegt het Platform Groene
Grondstoffen: “Aanbod van voeding schiet niet te kort door biobrandstof, maar doordat het rijke
westen zijn landbouw beschermt met subsidies en handelsbarrières.” Andere landen kunnen
overschotten niet verkopen en produceren dus niet meer.
Met het traditionele groeipercentage van de wereldvoedselproductie kan de toenemende vraag naar
voedsel niet worden bijgehouden. Maar hoe kan de wereld voldoende voedsel voortbrengen en ook
nog eens grote hoeveelheid biomassa voor energie produceren?
Investeringen in de landbouw moeten beter worden gedaan om zo de productie te verhogen. Deze
ontwikkelingen bieden nieuwe inkomsten voor boeren over de hele wereld. Stijgende landbouwprijzen
bieden vooral nieuwe kansen voor boeren uit derde wereld landen.
Daarnaast betreft het overgrote deel van het huidig gebruik van biomassa hout en andere vezels, voor
productie van warmte en elektriciteit. Concurrentie met voedsel is hierdoor alleen indirect.

Voedselprijzen
Veel factoren hebben bijgedragen aan de recente prijsstijgingen, zoals vooral de hogere olieprijs.
Gebruik van landbouwgewassen voor biobrandstoffen speelt ook een rol, niet zozeer door het
ontstaan van tekorten, maar door de koppeling van prijzen op een toch al krappe markt van landbouwen aardolieproducten. Deze stijgingen moeten wel worden afgezet tegen een voortdurende daling van
landbouwprijzen in de vorige eeuw.
In veel ontwikkelingslanden vertaalt inkomensgroei zich direct in stijgende consumptie van voedsel.
Verwacht wordt dat de vraag naar sommige gewassen sterk zal toenemen waardoor druk op de
prijzen zal blijven bestaan.

Biobrandstoffen en de kap van tropisch regenwoud
Palmolie en bio-ethanol zijn in een kwaad daglicht komen te staan doordat zij verantwoordelijk worden
gehouden voor het kappen van tropisch regenwoud, onder andere in Indonesië.
Belangrijkste drijvende kracht achter het kappen van oerwouden op dit moment is de winning van
tropisch hardhout.
Van de palmolieplantages is niet meer dan 1,5% bestemd voor biobrandstoffen.
Er ligt nu veel grond braak door kap voor hardhout. Deze grond zou goed te gebruiken zijn voor
aanleg van palmolieplantages. De uitbreiding van palmolieproductie hoeft daarom, bij strikte
regulering, niet ten koste te gaan van tropisch regenwoud.
Echter:
Indonesië heeft deze regulering wel afgekondigd, maar handhaving van regelgeving is en blijft altijd
een groot probleem.

Biobrandstoffen en het broeikaseffect
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Om de ‘broeikasgasbalans’ van een van biobrandstoffen te berekenen, moet alle invoer van fossiele
energie (kunstmestproductie, transport en gebruik van machines), plus de verdere uitstoot van
broeikasgassen (bijv. kap van regenwoud) worden vergeleken met de uitvoer van biobrandstof en
andere producten.

“Eerste generatie biobrandstoffen zijn niet duurzaam, er is
nauwelijks CO2 -winst. Erger nog, de teelt is milieuonvriendelijk
en ook sociaal gezien onwenselijk, vanwege grootschalige kap
van tropisch regenwoud, het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
watergebruik en waterverontreiniging, en voedselconcurrentie.”
Ongewenst dus, claimt onder andere de stichting Natuur en
Milieu. Ook twee artikelen in ‘Science’ tonen aan dat gebruik van
biobrandstoffen in het verkeer nauwelijks bijdraagt aan het tegengaan van het broeikaseffect. Door
kap van het regenwoud komen grote hoeveelheden CO2 vrij, ook door oxidatie van humus. Ook de
omzetting van maïs in bio-ethanol kan een slechte balans hebben, zeker als voor de teelt eerst
grasland moet worden omgezet naar landbouwgrond.
Echter:
De zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen kent een veel gunstigere broeikasgasbalans. Er
bestaat bij verschillende partijen overeenstemming over de wenselijkheid van snelle ontwikkeling van
technologieën voor tweede generatie biobrandstoffen (zie daar).
Volgens het Platform Groene Grondstoffen kan biomassa een belangrijke bijdrage leveren aan het
terugdringen van het broeikaseffect en het verminderen van afhankelijkheid van fossiele
energiebronnen, maar dan moet wel vol worden ingezet op slim gebruik hiervan, zoals efficiënt
gebruik van biomassa en de bijproducten.

Biobrandstoffen en het gebruik van genetisch gemodificeerde planten
Genetisch gemodificeerde planten kunnen bij verschillende doelen helpen, zoals vergroting van de
opbrengst, resistentie tegen plagen of schadelijke insecten of juist tegen bestrijdingsmiddelen,
vergroting van het nuttige stoffen in het gewas (vitamines), of het verminderen van de behoefte aan
kunstmest of water. Genetisch modificeren vergroot de snelheid waarmee gewenste eigenschappen in
planten kunnen worden ingebouwd, waardoor de zekerheid van oogsten kan worden vergroot. Tot nu
toe is de discussie over genetisch gemodificeerde gewassen vooral gegaan over toepassingen bij
voedingsgewassen. Misschien zijn de ‘voors en tegens’ in de maatschappelijke discussie in de EU
anders wanneer deze technologie wordt toegepast voor non-food gewassen.
Echter:
Er blijft angst bestaan voor de verspreiding van gemodificeerde planten over natuurlijke soorten en
daarmee het verstoren van het natuurlijk evenwicht. In EU-verband bestaat daarnaast in het bijzonder
vrees voor de effecten op de volksgezondheid bij consumptie van GM-gewassen.
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4. Nuttige links
Algemene Energieraad: http://www.algemene-energieraad.nl/home.asp?pageid=164
Biomassa, hot issue: http://www.senternovem.nl/mmfiles/Brochure Biomassa -Slimme keuzes in
moeilijke tijden - 13-08-2008_tcm24-268168.pdf
Dossier Biobrandstoffen, ministerie van VROM:
http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/publicaties/publicaties_bioenergie/toetsingskader_voor_duurzame_biomassa.asp
Energy for the future: renewable sources of energy; EU richtlijnen (Engels)
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
Milieudefensie: http://www.milieudefensie.nl/
Stichting Natuur en Milieu: Biomassa:
http://www.natuurenmilieu.nl/ page.php?pageID=76&itemID=3286&themaID=7

Viwta, samenleving en technologie. Feiten in een notendop. Biobrandstoffen:
http://www.viwta.be/files/FLYER_BIOBRANDSTOF.pdf
Wikipedia lemma over biobrandstof: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof
World Bank: a note on rising food prices (Engels):
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/risingfoodprices_backgroundnote_apr08.pdf
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