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Grondstoffen voor Duurzame 
Luchtvaart Brandstoffen 
 

Synthetische brandstoffen is een verzamelterm voor brandstoffen die vanuit een 

syntheseproces zijn gemaakt en omvat als term zowel fossiele als hernieuwbare 

brandstoffen. Hernieuwbare synthetische brandstoffen zijn zowel biobrandstoffen, 

gebaseerd op biologisch materiaal dat in synthese omgezet wordt tot biokerosine, 

als ook e-fuels, waarbij synthetische kerosine wordt geproduceerd door met 

duurzame elektriciteit waterstof te produceren en te koppelen aan een koolstof. Dit 

levert in beide gevallen hernieuwbare brandstoffen op die direct toepasbaar zijn in 

de huidige vliegtuigmotoren en het gebruik van nieuw fossiel als grondstof 

uitsparen. 

Vaak wordt de vraag gesteld of er voldoende duurzame biomassa beschikbaar is 

om hernieuwbare brandstoffen van te maken, in dit geval duurzame 

luchtvaartbrandstoffen. Europese regelgeving geeft richting aan de 

grondstoffenbasis voor duurzame luchtvaartbrandstoffen en deze zullen voor de 

inzet van koolstof hoofdzakelijk afkomstig moeten zijn van rest- en afvalstromen of 

direct opgevangen uit de lucht1. Deze laatste optie staat op dit moment nog ver 

van de markt af en vraagt verdere stimulans op ontwikkeling van energie-efficiëntie 

en kostenreductie. Vandaar dat we ingaan op opties die nu en op korte termijn in 

de markt inzetbaar zijn.  

Onlangs is in kaart gebracht hoeveel rest- en afvalstromen als duurzame 

koolstofbron in Europa beschikbaar valt te maken. Deze studie houdt ook rekening 

met inzet van biomassa voor andere functies, zoals inzet voor materialen, warmte 

of in elektriciteitsproductie. Voor de functie brandstoffen voor transport valt een 

volume aan duurzame biobrandstoffen van tussen de 45 tot 100 Mtoe beschikbaar 

te maken. Als we dat afzetten tegen de brandstofvolumes voor internationale zee- 

en luchtvaart, in deze berekening gebaseerd op leveringen in 2019, dan is er in 

Europa voldoende potentieel aan biomassa om geavanceerde biobrandstoffen te 

maken die het gebruik van fossiele brandstoffen voor lucht- en zeevaart kunnen 

vervangen. Dit is weergegeven in Figuur 1.  

 

1 Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie en aanvullende eisen in ReFuelEU Aviation 
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Figuur 1: Beschikbare duurzame biomassa op basis van afval- en reststromen. Deze concurreren in 

Europa niet met andere biomassa gebruikende functies. De studie van Imperial College (Panoutsou & 

Maniatis, 2019) is hier te vinden.  

Afval- en reststromen vormen de basis van deze duurzame beschikbare biomassa 

en dat betekent dat het landgebruik voor rekening komt voor de hoofdfunctie, zoals 

voedselproductie of bosbouw voor hout, papier en pulp en materialen. Daarom 

wordt er bij de inzet van afval- en reststromen voor het maken van geavanceerde 

biobrandstoffen geen additioneel land ingenomen. In een circulaire samenleving 

zal uiteindelijk geen afval meer bestaan en zullen we land- en watergebruik 

waarschijnlijk gaan meewegen in alle functies die met landgebruik worden vervuld. 

Dat is overigens een belangrijke systeemwijziging om in gang te zetten. 

De Europese regelgeving verlangt al inzet van hernieuwbare brandstoffen of 

energiedragers op basis van hernieuwbare elektriciteit, zoals e-fuels of ook 

genoemd Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO. Voor de productie 

hiervan zal additionele hernieuwbare elektriciteit beschikbaar moeten komen. Voor 

1.4 PJ aan e-fuels (zie Ontwikkeling energievraag luchtvaart) is ongeveer 3.6 PJ 

aan hernieuwbare elektriciteit nodig. Dit staat gelijk aan een extra 

elektriciteitsvraag van 1 TWh, boven op de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag 

van ongeveer 111 TWh. Als we 1 TWh willen produceren, hebben we hier 

ongeveer 23 grote windturbines nodig.2  

De ontwikkeling van synthetische hernieuwbare brandstoffen vraagt om 

beleidssteun en investeringszekerheid. Nederland is goed gepositioneerd om 

hierin een sterke economisch cluster op te bouwen dat naast de vraag in 

Nederland ook gaat leveren aan andere Europese landen. 

 

Ontwikkeling energievraag luchtvaart 

Het is de verwachting dat het energieverbruik van de Nederlandse luchtvaart gaat 

toenemen. Tot 2030 neemt de afzet van brandstoffen aan de luchtvaart toe tot 

circa 200 (151-212) PJ.3 In 2019 bedroeg de afzet van brandstoffen aan 

internationale luchtvaart in Nederland nog 166 PJ. Deze 200 PJ in 2030 zorgt voor 

een uitstoot van 14 (11-15) Mton.  

 

2 Er is ongeveer 25 kWh voor 1 liter e-kerosine nodig (zie 

https://maartensteinbuch.com/2021/05/03/kunstmatige-kerosine-kan-dat-wel/). 1 liter e-kerosine bevat 
9.8 kWh energie. Dit betekent dat de efficiëntie 32% is. Om 1.4 PJ e-kerosine te maken is dan 3.57 PJ 
hernieuwbare elektriciteit nodig. Dit staat gelijk aan 1 TWh, en 230 MW. Ervan uitgaande dat 1 
windturbine op zee een opbrengst heeft van 10 MW, zijn er 23 grootschalige windturbines nodig om aan 
deze vraag te voldoen.  
3 KEV2021, p.184. Zie hier  
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https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/post/sustainable-biomass-availability-in-the-eu-to-2050-2051
https://maartensteinbuch.com/2021/05/03/kunstmatige-kerosine-kan-dat-wel/
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-klimaat-en-energieverkenning-2021-4681.pdf
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De KEV 2021 raamt de inzet van biobrandstoffen voor de luchtvaart op 4 PJ, 

ongeveer twee procent van het totaal.4 Dat betekent dat in 2030, nog 196 PJ 

afkomstig is van fossiele kerosine. In de Duurzame Luchtvaartnota is afgesproken 

dat in 2030, 14% (gelijk aan 28PJ) van de in Nederland getankte brandstof 

duurzaam is.5 Dit is te zien aan de linkerkant van Figuur 2.  

Als onderdeel van het Fit-for-55 pakket heeft de Europese Commissie een voorstel 

gedaan voor een groeiende verplichting op het bijmenging van duurzame 

luchtvaartbrandstoffen op Europese luchthavens. In het voorstel voor ReFuelEU 

Aviation initiatief gepresenteerd in juli staat een groeipad van 2% duurzame 

luchtvaartbrandstoffen (SAF) in 2025, oplopend naar 5% in 2030. Er wordt een 

submandaat voor e-kerosine voorgesteld, om ook de ontwikkeling van 

hernieuwbare kerosine op basis van hernieuwbare elektriciteit en een koolstof te 

stimuleren (Tabel 1). 

Tabel 1: Submandaten voor SAFs en e-kerosine in ReFuelEU Aviation.   

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

SAF 2% 5% 20% 32% 38% 63% 

e-

kerosine 

- 0.7% 5% 8% 11% 28% 

 

Als in Nederland 5% SAF wordt bijgemengd in 20306, staat dat gelijk aan 10 PJ7. 

De 0.7% afkomstig van e-fuels staat gelijk aan 1.4 PJ. Dit houdt in dat er een 

verwachte 8.6 PJ aan duurzame biobrandstoffen wordt ingezet in 2030 in de 

luchtvaartsector. Dit is te zien aan de rechterkant van Figuur 2.  

 

 

Figuur 2: Energieverbruik in de Nederlandse luchtvaart in 2030. 

 

4 KEV2021, p.185. Zie hier 
5 Luchtvaartnota 2020-250. Zie hier.  
6 Annex I B from COM(2021), 2021/0205: Proposal for a Regulation of European Parliament of the 
Council on ensuring a level playing field for sustainable air transport. Zie hier.  
7 Als er wordt uitgegaan van een totaal energieverbruik van 200 PJ volgende uit KEV2021.  

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-klimaat-en-energieverkenning-2021-4681.pdf
https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/ontwikkeling+luchtvaart/documenten+luchtvaartnota+2020-2050/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1959051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021PC0561
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