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gemeente Almere werkt bijvoorbeeld aan de
verduurzaming van de bedrijventerreinen de
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Ontzorgen en warmte verkopen
Groenbedrijf BKC heeft samen met Aitec, een leverancier van houtgestookte installaties, een
concept ontwikkeld voor energieteelt op braakliggende bedrijventerreinen7. Het concept komt er
op neer dat in een gemeente een biomassagestookte installatie wordt geplaatst om een gebouw
(gemeentehuis, zwembad, etc.) te verwarmen. De installatie wordt gestookt met een mix van
Miscanthus en wilg. Beide gewassen worden geteeld op braakliggende bedrijventerreinen in de
gemeente. BKC en Aitec verzorgen daarbij de financiering en exploitatie van de installatie en de
biomassaplantage. De gemeente betaalt een prijs voor de warmte die door de installatie wordt
geleverd. De prijs voor de geleverde warmte wordt gerelateerd aan de huidige gasprijs en voor
langere tijd vastgelegd. Voor de gronden waarop de biomassa wordt geteeld, ontvangt de
gemeente pacht. De pachtprijs is afhankelijk van de uiteindelijke teeltduur. Door het aanbieden
van dit totaalconcept hopen de initiatiefnemers de gemeenten te ontzorgen en op een
economisch rendabele en innovatieve manier te werken aan het opwekken van hernieuwbare
energie.

1 CBS. 2013. Hernieuwbare energie in Nederland 2012.
Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek.
2 Oldenburger, 2011. Is er in de toekomst voldoende
hout voor iedereen?. Bosberichten. 2011 nr. 2.
3 Boosten, M. & P. Jansen. 2013. Kosten en baten van
wilgenenergieplantages. Bosberichten. 2013 nr. 1.
4 Boosten, M. & J. Oldenburger. 2011. Kansen voor de
aanleg van wilgenplantages in Nederland.
Wageningen, Stichting Probos.
5 Boosten, M. & P. Jansen. 2010. Flevo-energiehout.
Resultaten van groei- en opbrengstmetingen en
biodiversiteitsmetingen 2006-2008. Wageningen,
Stichting Probos.
6 Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem
7 BKC experimenteerde al eerder met dit concept door
de aanleg van een kleine wilgenplantage op
bedrijventerrein 7poort in Zevenaar. De gemeente
stelde de grond voor de plantage beschikbaar. BKC
wil de biomassa uit de plantage in de toekomst
gaan benutten voor de verwarming van haar eigen
bedrijfspand.

Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares
bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zijn deze niet binnen één jaar geheel ontwikkeld en
geëxploiteerd. Uit een verkenning die Probos in opdracht van InnovatieNetwerk heeft
uitgevoerd blijkt dat er kansen liggen voor de teelt van biomassa op een deel van
deze (tijdelijk) onbenutte bedrijventerreinen.
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Sterker nog: het beheer van dit groen kost in

Flora- en faunawet
Als zich in een tijdelijke wilgenplantage plant- en diersoorten vestigen die bescherming
genieten van de Flora- en faunawet, kan dit mogelijk het uiteindelijke rooien van de wilgenplantage en het ontwikkelen van het bedrijventerrein belemmeren. Het is mogelijk om
voorafgaand aan de aanleg een ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet aan te vragen. In het
kader van de ‘beleidslijn tijdelijke natuur' is al een aantal van dit soort ontheffingen verleend.
De ontheffing is in principe alleen nodig als er soorten uit tabel 3 van de ontheffing Flora- en
faunawet voorkomen. Voor vogelsoorten geldt dat er een ontheffing nodig is voor soorten
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Op basis van flora- en fauna-inventarisaties in
wilgenplantages in Flevoland, wordt de kans klein geacht dat zich in wilgenplantages elders in
Nederland soorten zullen vestigen die beschermd zijn in het kader van de Flora- en faunawet.
Bovendien gebruiken de meeste vogelsoorten de wilgenplantages vooral als fourageergebied en
niet als broedplaats. Niettemin bestaat er een kans dat dit toch gebeurt. Het is daarom altijd
verstandig om voorafgaand aan de aanleg van een tijdelijke wilgenplantage samen met lokale
soortexperts af te wegen of beschermde soorten voorkomen in de omgeving en het dus
verstandig is om een ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet aan te vragen.
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Sterker nog: het beheer van dit groen kost in

Flora- en faunawet
Als zich in een tijdelijke wilgenplantage plant- en diersoorten vestigen die bescherming
genieten van de Flora- en faunawet, kan dit mogelijk het uiteindelijke rooien van de wilgenplantage en het ontwikkelen van het bedrijventerrein belemmeren. Het is mogelijk om
voorafgaand aan de aanleg een ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet aan te vragen. In het
kader van de ‘beleidslijn tijdelijke natuur' is al een aantal van dit soort ontheffingen verleend.
De ontheffing is in principe alleen nodig als er soorten uit tabel 3 van de ontheffing Flora- en
faunawet voorkomen. Voor vogelsoorten geldt dat er een ontheffing nodig is voor soorten
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Op basis van flora- en fauna-inventarisaties in
wilgenplantages in Flevoland, wordt de kans klein geacht dat zich in wilgenplantages elders in
Nederland soorten zullen vestigen die beschermd zijn in het kader van de Flora- en faunawet.
Bovendien gebruiken de meeste vogelsoorten de wilgenplantages vooral als fourageergebied en
niet als broedplaats. Niettemin bestaat er een kans dat dit toch gebeurt. Het is daarom altijd
verstandig om voorafgaand aan de aanleg van een tijdelijke wilgenplantage samen met lokale
soortexperts af te wegen of beschermde soorten voorkomen in de omgeving en het dus
verstandig is om een ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet aan te vragen.
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Ontzorgen en warmte verkopen
Groenbedrijf BKC heeft samen met Aitec, een leverancier van houtgestookte installaties, een
concept ontwikkeld voor energieteelt op braakliggende bedrijventerreinen7. Het concept komt er
op neer dat in een gemeente een biomassagestookte installatie wordt geplaatst om een gebouw
(gemeentehuis, zwembad, etc.) te verwarmen. De installatie wordt gestookt met een mix van
Miscanthus en wilg. Beide gewassen worden geteeld op braakliggende bedrijventerreinen in de
gemeente. BKC en Aitec verzorgen daarbij de financiering en exploitatie van de installatie en de
biomassaplantage. De gemeente betaalt een prijs voor de warmte die door de installatie wordt
geleverd. De prijs voor de geleverde warmte wordt gerelateerd aan de huidige gasprijs en voor
langere tijd vastgelegd. Voor de gronden waarop de biomassa wordt geteeld, ontvangt de
gemeente pacht. De pachtprijs is afhankelijk van de uiteindelijke teeltduur. Door het aanbieden
van dit totaalconcept hopen de initiatiefnemers de gemeenten te ontzorgen en op een
economisch rendabele en innovatieve manier te werken aan het opwekken van hernieuwbare
energie.

1 CBS. 2013. Hernieuwbare energie in Nederland 2012.
Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek.
2 Oldenburger, 2011. Is er in de toekomst voldoende
hout voor iedereen?. Bosberichten. 2011 nr. 2.
3 Boosten, M. & P. Jansen. 2013. Kosten en baten van
wilgenenergieplantages. Bosberichten. 2013 nr. 1.
4 Boosten, M. & J. Oldenburger. 2011. Kansen voor de
aanleg van wilgenplantages in Nederland.
Wageningen, Stichting Probos.
5 Boosten, M. & P. Jansen. 2010. Flevo-energiehout.
Resultaten van groei- en opbrengstmetingen en
biodiversiteitsmetingen 2006-2008. Wageningen,
Stichting Probos.
6 Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem
7 BKC experimenteerde al eerder met dit concept door
de aanleg van een kleine wilgenplantage op
bedrijventerrein 7poort in Zevenaar. De gemeente
stelde de grond voor de plantage beschikbaar. BKC
wil de biomassa uit de plantage in de toekomst
gaan benutten voor de verwarming van haar eigen
bedrijfspand.

Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares
bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zijn deze niet binnen één jaar geheel ontwikkeld en
geëxploiteerd. Uit een verkenning die Probos in opdracht van InnovatieNetwerk heeft
uitgevoerd blijkt dat er kansen liggen voor de teelt van biomassa op een deel van
deze (tijdelijk) onbenutte bedrijventerreinen.
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