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7 Samenvatting en conclusive 

Bio-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie naar een toekomstig 

koolstofneutraal energiesysteem in China. Verschillende onderzoeken en rapporten hebben 

het toekomstige gebruik van bio-energie geprojecteerd voor verschillende scenario's voor 

China, met als conclusie dat biomassa een bijdrage kan leveren aan het toekomstige 

energiesysteem tussen de 5 en 15% van de totale primaire energiegebruik in 2050. Bio-energie 

kan echter ook . negatieve gevolgen hebben voor onder meer voedselzekerheid, 

bodemkwaliteit en broeikasgasemissies en het voldoen aan duurzaamheidseisen is een 

uitdaging. Daarom is het cruciaal om het potentieel voor niet-voedselgerelateerde bio-energie 

in China te kwantificeren,in kaart te brengen en de toeleveringsketen voor biobrandstoffen te 

optimaliseren, rekening houdend met duurzaamheidseisen. 

De belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift zijn het ruimtelijk kwantificeren van het 

technische en economische potentird van energiegewassen afkomstig van marginale en 

gedegradeerde gronden en landbouwresiduen voor de productie van biobrandstoffen in 

relatie tot duurzaamheidseisen/Tevens worden hiertoe ruimtelijk expliciete 

modelleringsmethoden verbeterd en ontwikkeld, inclusiefeen modelaanpak voor het 

optimaliserenvan waardeketens voor biobrandstoffen die rekening houdt met de uitstoot van 

broeikasgassen, en bodemkwaliteit. 

Hoofdstuk 2 omavt een ruimtelijk temporele analyse uit voor China van de productiviteit en 

het technische potentieel van drie soorten energiegewassen, waaronder Miscanthus, 

Switchgrass en Jatropha op marginaal land met behulp van verschillende gewasgroeimodellen. 

Een optimale zonering van energiegewassen werd waargenomen door het meest geschikte 

gewas te identificeren door selectie elke roostercel van 1 km2 op basis van de hoogste 

energiewaarde van de drie gewassen. Het totale technische bio-energiepotentieel van de 

optimale zonering met alleen Miscanthus en Switchgrass werd berekend op 34,4 en 41,8 EJ·jr-

1 voor respectievelijk 2017 en 2040. De resultaten geven aan dat qua opbrengst Jatropha niet 

kan concurreren met dat van de andere twee gewassen De ruimtelijke spreiding van het 

technische potentieel van energiegewassen laat zien dat het grootste deel van het potentieel 

verspreid is in het zuiden en zuidoosten van China, vooral in de provincies Yunnan, Guangxi, 

Guizhou, Fujian, Hunan, Hubei, Jiangxi en Guangdong. 

Hoofdstuk 3 bouwde voort op hoofdstuk 2 en concentreerde zich op de ruimtelijk temporele 
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analyse van de productiekosten en het economische potentieel van Miscanthus, Switchgrass 

en Jatropha op marginaal land. De bandbreedte van de productiekosten  is 18,9–116,6 

CNY·GJ-1 (2,7–16,9 $·GJ-1) met een gemiddelde waarde van 32,4 CNY·GJ-1 (4,7 $·GJ-1) voor de 

optimale zonering van energiegewassen in 2017. De kosten zullen naar verwachting met 

ongeveer 11–15% dalen in 2040. Het economisch potentieel werd berekend als 29,6 EJ·jr-1 

(87,1% van het totale technische potentieel) tegen productiekosten van 25 CNY·GJ-1 (3,6 $·GJ-

1) of lager voor de optimale zonering van energiegewassen in 2017. Gezien de relatief hoge 

productiekosten en het beperkte technische potentieel van Jatropha, is het niet haalbaar om 

Jatropha-productie te ontwikkelen op marginale gronden in China op basis van bestaande 

prestaties van dit gewas. Op basis van de ruimtelijk explicitiete resultaten mbt de 

biomassaproductiekosten hebben de provincies Guangdong, Guangxi, Fujian, Jiangxi en 

Yunnan een groot potentieel om grootschalige biomassaproductie in China te ontwikkelen, 

gezien hun relatief lage farm-gate-kosten met een hoog technisch potentieel. 

Om de beschikbaarheid van duurzame landbouwresiduen te kwantificeren, expliciet rekening 

houdendmet gewenste niveaus van organische koolstof in de bodem (SOC), heeft hoofdstuk 

4 een methode ontwikkeld om de duurzame beschikbaarheid en inzamelingskosten van 

landbouwresiduen te bepalen. De methode is toegepast voor voor de huidige (2009) en 

toekomstige (2050) situaties in China, inclusief verschillende landbeheeropties. Het duurzame 

potentieel werd geschat op basis van een op GIS gegevensgebaseerd simulatiemodel voor de 

koolstofbalans in de bodem (RothC) dat het volume aan residuen berekend dat nodig is om 

bepaalde SOC-niveaus te behouden (meer dan 2%, meer dan 1% en het huidige niveau). De 

residuen die nodig zijn voor bescherming tegen bodemerosie en de impact van niet-

grondbewerking op het SOC-bestand werden ook in meegenomen in de analyse. Er werd 

vastgesteld dat jaarlijks 226 Mt (3,9 EJ) landbouwresiduen kunnen worden ingezameld om het 

huidige SOC-niveau (MCSS-scenario) te behouden, in vergelijking met 116 Mt (2,0 EJ) voor het 

behoud van ten minste 1% (MSS-scenario) en 24 Mt (0,4 EJ) voor het op peil houden van ten 

minste 2% (HSS-scenario) van het SOC-niveau. Met een hogere gewasopbrengst en beheer 

zonder grondbewerking in 2050, kan het potentieel worden verhoogd tot respectievelijk 514 

(8,9 EJ), 383 (6,6 EJ) en 117 Mt (2,0 EJ) onder IMCSS (handhaaf het huidige SOC-niveau met 

verbeterde gewasproductie en niet-grondbewerking), IMSS (handhaaft ten minste 1% van het 

SOC-niveau met verbeterde gewasproductie en niet-grondbewerking) en IHSS (handhaaft ten 

minste 2% van SOC-niveau met verbeterde gewasproductie en niet-grondbewerking) 

scenarios. Landbouw zonder ploegen in combinatie met verbeterde gewasopbrengsten zou 
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de vereiste hoeveelheid residu-input naar de bodem aanzienlijk kunnen verminderen en de 

residu-opbrengst kunnen verhogen, wat leidt tot een hoger duurzaam potentieel van deze 

residuen. Meer dan 90% van de totale duurzame residuen in China zou kunnen worden 

ingezameld tegen 1,0 $·GJ-1 of minder. Op basis van de ruimtelijk expliciete resultaten voor 

het technische potentieel en de kosten voor landbouwresiduen in elke regio, zijn de provincies 

Shandong, Henan, Jiangsu, Heilongjiang en Hebei veelbelovend voor grootschalige productie 

van biobrandstoffen uit landbouwresiduen in China. 

Om een duurzame toeleveringsketen voor biobrandstoffen te ontwikkelen, bevat hoofdstuk 5 

een optimalisatiebenadering in drie stappen,waarin een op GIS gebaseerd MILP-model (Mixed 

Integer Linear Programming) werd geïntegreerd met de in eerdere hoofdstukken verkregen 

beschikbhaarheidsdata voor biomassa om de toeleveringsketen voor biobrandstoffen 

economisch te optimaliseren. De optimalisatieaanpak hield tegelijkertijd rekening met de 

kostenvan de verschillende biomassacategorieen en mogelijkheid voortussen decentrale 

engecentraliseerde productieketens , en de impact van het handhaven van het SOC-evenwicht 

in landbouwbodems op de beschikbaarheid van biomassa. De benadering werd toegepast in 

één regio in de Jing-Jin-Ji-regio in Noord-China in 2050 onder drie biomassa 

beschikbaarheidsscenario's (Min, Inter en Max)De optimalisatie richtte zich op mogelike 

toeleveringsketens voor hernieuwbare vliegtuigbrandstof via vergassing-Ficher-Tropsch-

conversie met een resolutie van 25 × 25 km De resultaten van de casestudy laten zien dat 

vliegtuigbrandstof kan worden verkregen tegen productiekosten van minder dan 35 $·GJ-1 

voor Inter en Max scenarios en minder dan 30 $·GJ-1 voor Min scenario. De configuratie van 

de toeleveringsketen is meestal meer gecentraliseerd met grootschalige bioraffinaderijen 

wanneer een toeleveringsregio hoge en geconcentreerde beschikbaarheidvan biomassa heeft. 

De casestudy demonstreert de modelleringsaanpak voor economische optimalisatie en de lay-

out van de toeleveringsketen voor biobrandstoffen met inbegrip van de reductie van 

broeikasgasemissies en SOC-voorraaddoelen. De methode en tool is algemeen toepasbaar 

voor verschillende grondstoffen en conversietrajecten door ruimtelijke, techno-economische 

en milieugegevens en parameters op te nemen. 
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