Duurzame Energie in Nederland

voor gemeenten

Energiewinning uit
landschapsonderhoud
Een groep boeren uit Zuidoost-Friesland voert een bio-energieproject
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en bij de contractonderhandelingen. De ideale afnemer is
gevonden in Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn
in Beetsterzwaag. Zij beheren een aantal grote gebou-
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mingsinstallatie failliet gaat? Enzovoort. Uiteindelijk ligt er
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een bevredigend resultaat, waar iedereen beter van
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niet op haar beloop laten. De inwoners stellen een karak-
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kwaliteit is ook een voorwaarde voor recreatie en toeris-
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me. Deze te bevorderen is, mede om economische rede-

“We ondersteunen het project vanuit het oogpunt van

nen, een speerpunt van het gemeentelijke beleid. Het is

landschapsonderhoud en ondersteuning van de agrari-

hierbij rechtvaardig om ondernemers van wie de samenle-

sche bedrijvigheid in de gemeente, maar ook als onder-

ving een dienst vraagt, voor hun prestatie financieel te

deel van het lokale klimaatbeleid. In het kader van BANS

belonen. Daarom hebben we meteen positief gereageerd
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trouwens hoger gestelde - klimaatdoelstelling van de
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stoken. Economisch kan dit, met de nodige subsidies, net
uit. Zelf geven we een vergoeding voor het landschapsonderhoud van duizend euro per kilometer houtwal per jaar.
Dat dekt precies het verschil tussen de kostprijs van land-

Achtergrond
Het idee voor energiewinning uit het snoeiafval van houtwallen is ontstaan in het
kader van het Europese Interreg-project. Het is opgepakt door de Friese organisatie voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Alde Delte. De boeren die hierin samenwerken, hebben voor het onderhoud van de houtwallen een aparte stichting opgericht.
Deze gaat het hout leveren aan een verbrandingsinstallatie bij School Lyndensteyn in
Beetsterzwaag. De exploitatie van de ‘kachel’ is ondergebracht in een BV.
Enkele jaren geleden zetten zes organisaties uit

WE HEBBEN HET WIEL MOETEN UITVINDEN

landen rondom de Noordzee het Interreg IIIB North
Sea Bio Energy-project op. Het project stimuleert het
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vergelijkbaar project willen opzetten, stellen wij het wiel nu graag
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kunnen worden geproduceerd en dienen transport-

Installatie

afstanden beperkt te blijven, tot maximaal 10 à 15 km.

De installatie bestaat uit drie ketels, met een totaal

De praktische uitvoering van het onderhoud wordt
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Hierdoor kan de hele installatie op afstand worden
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De installatie bespaart, volgens berekeningen,
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SenterNovem, voor innovatie en duurzaamheid
Een sterk innovatief bedrijfsleven in een leefbare, duurzame samenleving.
SenterNovem stimuleert duurzame economische groei door een brug te
slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. Bedrijven,
(kennis)instellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor advies,
kennis en financiële ondersteuning. Wij verbinden partijen die met passie en
gedrevenheid willen werken aan een duurzame en innovatieve samenleving.
SenterNovem is een agentschap van Economische Zaken en realiseert beleid in

2
opdracht van de Rijksoverheid op een professionele, effectieve en inspirerende
wijze.

