Studiemiddag / excursie KIGO biomassavalorisatie Eibergen 8 juni 2011
Deze (min of meer informele) studiemiddag/excursie stond in het teken van biomassa-inspiratie en de
mogelijkheid tot het sluiten van een green deal tussen de aanwezigen/participanten. De middag werd
gehouden in het gebouw van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Berkel en Slinge in Eibergen. De
belangstelling was overweldigend. Van allerlei instanties waren vertegenwoordigers naar Eibergen
getrokken.
De middag startte met een excursie door Wilfried Klein Gunnewiek van de ANV naar een door de ANV
onderhouden landschap en natuurgebied. Daarna lichtten een aantal sprekers hun biomassa-onderzoeken
en -praktijkvoorbeelden toe: Michel Hoitink over zijn afstudeeronderzoek, Frank van Hedel (SBB) over
rietoogst, Patrick Reumerman (regio Noord-Veluwe) over het Warmtenet Heerde en Harm Post over
Landgoed Mulligen. Edgar van Groningen (CAH) tenslotte over een mogelijke green deal aan de hand van
de verschillende transitie-experimenten.
Excursie: “Langs goede gronden” over de waarde van natuur in een kansrijk gebied tussen Beltrum en
Eibergen. Zevenendertig hectare landbouwgrond langs de Slinge is omgezet in natuur, met blauwgrasland
en dotterbloemhooiland. Daarnaast fungeert het gebied als overloopgebied voor de Slinge. Het onderhoud
wordt uitgevoerd door de VAN en op deze middag toegelicht.
Michel Hoitink (CAH-afstudeerder) over condities voor deelname aan Stoken op Streekhout (VAN).
De reden van het landschapsonderhoud is de kans van functieverlies van het landschap. Het onderhoud is
afhankelijk van subsidies. De doelen van het landschapsonderhoud zijn: verbetering van de biodiversiteit
en het milieu en de stimulering van de lokale economie in de vorm van toerisme en werkgelegenheid. De
kosten van het onderhoud (zaagwerk, versnipperen en transport) wegen nagenoeg op tegen de opbrengsten
van chips en rondhout, als er rekening gehouden wordt met een subsidie van € 710,-/ha/jr. als opbrengst.
Stijging van de chips- en houtprijs en het geven van toegevoegde waarde aan het geoogste hout kan het
resultaat verbeteren.
Onderzoek van de WUR toont aan dat het hout uit landschappelijke beplantingen goed is en geschikt voor
de gestelde gebruiksdoelen. De kleinschaligheid is wel een probleem: vraag en aanbod liggen op te grote
afstand.
Adviezen aan VAN: maak lijnen tussen oogst en stoken kort en organiseer het landschapsonderhoud
centraal.
Frank van Hedel (Staatsbosbeheer) lichtte een bijzondere proef in Oost-Groningen toe en de rietstroom
in Wieden-Weerribben. Meer informatie over biomassa bij SBB:
www.staatsbosbeheer.nl/NieuwsEnAchtergronden/Dossiers/BiomassaInDePraktijk
Patrick Reumerman (regio Noord Veluwe) gaf de laatste ontwikkelingen aan binnen het Warmtenet in
Heerde. Meer informatie op http://edepot.wur.nl/197219
Harm Post (Landgoed Mulligen) vertelde over de vorderingen op het landgoed Mulligen en de wens om
te komen tot een businesscase: biomassa uit natuur en landschap in Oldebroek voor houtkachel en biogasinstallatie. Meer informatie op http://www.landgoedmulligen.com
Edgar van Groningen, gaf als afsluiting de voorzet voor een green deal aan de hand van vragen uit de
verschillende transitie-experimenten, waarbinnen, al dan niet mét nationale/regionale overheden, de
verschillende biomassa-experimenten strategisch aan elkaar gekoppeld en de belangrijkste bottelnecks én
oplossingsrichtingen benoemd worden en waarbinnen wensen en ideeën voor de toekomst gebundeld
worden.
Antoon Kienhuis – VHL-Velp en lid KIGO-groep

