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Wilgenplantages goed
natuur en productie van

lopeen tijdelijk onben ut bedrijventer rein in Zevenaa r heeft groenaa nne-

mer BKC éé n hectare wilgen aa ngeplant om kenni s en ervaring op te doen

met duurzame biomassateelt uit korte omloopbossen. BKC koos voor wil-

gen vanwege de tijdelijke beschikbaa rheid van de grond, de bodemsamen-

stelling en het omringe nde landschap . Bij de aa nleg is rekening ge houde n

met de erva ringen en onde rzoe ken van de afge lope n t ien jaren . Dat komt

onder andere tot uiting bij de keuze van de stekken, het bepalen van de

plantafstand en de maa tregelen met bet rekking tot kap pen en bemesten}

Het p ro ject met de naam 'De 7poorter Griend '.
heeft ook een educatief karakter: Kinderen uit de
omgeving kunnen op locatie kennis maken met

het fenomeen CO2' emissiereduc tie en met biomas
sa. Zij kri jgen op school eerst uitleg. Enkele dagen
later brengen ze een bezoek aan het bos . Daar zien
ze hoe takken uit eindelijk in de CV ketel terecht

komen. Een prijsvraag vormt de afsluiting en de

school met de be ste en ori gineelste antwoo rden
krijgt een boom voor op het schoolplein .

Marlijn Boosren , advis eur van Probo s . de stichting

voor onderzoek naar het Nederlandse bos,is vanaf
het begin betrokken bij het project . Hij verwacht

dat De 7poorter Griend meer informatie oplevert
voo r he t gebruik van zogenaamde overhoeken
voo r de teelt van biomass a.
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KA NSEN VOOR BIOM ASSA ONVOLOOENDE BENUT

Steeds meer bedrijven en instellingen met een
grote warmtevraag. zoals glastuinbouwers, pluim
veehouders, wo ningcorporaties en zwembaden,
gaan over tot het plaatsen van houtgestookte ver
wanningsinstaUaties. Oo k diver se particulieren
overwegen de aanleg van energieplantages om in
hun eigen brandstof te kunn en voorzien. Een be
langrijke dri jfveer hierbij is dat ze ook op langere
termijn verzekerd willen zijn van een betaalbare
biomassastroom . aan gezien men verwacht dat er
krapte kan ontstaan op de biomassamarkt.

Op dit moment lopen er diverse inventarisaties van
de mogelijkheid tot de aanleg van wilgenplantages
op voormalige stortplaatsen en op braa kliggende j

bedrijventerreinen. I



voor tijdel ij ke)
biomassa Fred Hakvoorr. directeur van

BKC en de schoolkinderen
planren de laatste wilgen
(fora: Marr!jn Boosten,
Probos).
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Onthullingvanher
infopaneel (fot o: Jan
Oldenburger; Probos).

w tlgenreelr is in Nederland niet nieuw.Van ouds

her komen er langs de grot e rivieren w ilgengrien
den voor. Uit deze grien den werd en w ilgente ne n
geoogst voo r vlechtwerk en toepassingen in de
wate rbouw. Het was jarenlang een belangrijke
eco nomisc he activi teit waarnaar uitgeb reid onder

zoek werd gedaa n (Tuinzing. 1938; Schepers et al.,
1992). Tegenwoordig wordt er alleen op kleinere
schaal nog rijshout geoogst voor waterbo uwkun

dige toepassingen.

Eerde re onderzoeken naar de aanleg en het onder

houd van energi ebeplantingen met boomsoorten
aIs wil g,po pulier, robinia en es, op zeven proefloca
tics ve rspreid over Nederland. zijn inmiddels door

geldgebrek ges to p t.

Alleen de energie plantages die in 1999 en ZOOO in

Flevo land zijn aangelegd om ervaring op te doen

me t het beheer op semi-pra ktijkschaal .wo rde n -op
een na . nog act ief be heerd Gans & Kuiper, ZOOI).

In de periode 2006-Z008 is er op deze locaties een
monitoring programm a opgezet o m inzich t te kri j

gen in de groei- en opbrengst (b iomassaproduc tie)
en de biodiversitei twa arde van de plantages. Met
nam e de biodiversiteitwaard e van de wilgenp lan

tages bleek verrassend hoog en co mpleme ntair te
zijn aan natuurlijk opgaand wilgenbos (Booste n &

l ansen , 20 I0) .

LANDSCHAPEN KOSTEN SPELEN EEN GROTE ROL
De ervaringen in Ned erland hebben inmiddels ge

leerd dat bij he t aanleggen van zogenaamde korte
omloopbossen ook de nat uurkwaliteit, de b iodiver
siteit, het landschap en de kosten een belangrijke

rol spelen.

Jn Europa zijn alleen Zweden en België actief met het
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on twikkel en en verkennen van de mogelijkheden

van kort e omloopplantages voor biomassaproduc tie.
Van Frankrijk zijn geen cijfers bekend en Hongarije
en het Verenigd Koninkrijk willen hun areaal voor

biomassaproductie verhogen tot respecti evelijk
50.000 en 47.500 hectare (Anonymus, 2009).

BIOMASSAFORUM: PLATFORM VOOR BEDRIJ

VEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES
In Nederland heeft de bos en natuur sec to r in 2008
een co nven ant gesloten met de overheid om de be
nutting van biom assa uit bos , natuur, landschap en

de houtketen te stimuleren . De sec to rparti jen wer

ken samen in het zoge noemde Biomassaforum dat

dient als platform voor bedrijven , organisaties en
overheden . Het Biom assaforum bevordert kennis
en informatie uitwissel ing , het stimulee rt onder

zoek en analysee rt de toepassingsmogelijkheden.
De ambitie van het Biomassaforum . waarin he t

Bosschap, Het Platform Hout Nede rlan d, de Bran
che Veren iging Organische Reststoffen en het
toenmalige ministeri e van L!\1V samen werke n - is

om in Z020 minimaal 32 PJ levert aan biomassa te
leveren voor energieopwekking. Verder wil het
Biomassaforum substantieel bijdragen aan de gene

riek vastgelegde red uctie van broeikasgassen. wil

ze bereiken dat bij de productie van biomassa ex
p licie t rekening wo rdt geho ude n met de belangen
van biodiversiteit en het zogenaamde casca de prin

cipe ;w il ze bevorderen dat de geleverde biomassa
vold oet aan de beh oefte en mogelijkh ed en van de
afne me rsmarkt en dat het houtgebrui k in produc

tieprocessen en toepassingen toeneemt ;verder w il
ze dat he t transport en de logistiek van biomassa
voldo et aan afgesproken specificaties en dat er een

level playing field ont staat om te voorkom en dat
er biomassa wordt geëx porteerd die in Nede rland
inzetbaar is.



tages geen beperkingen oplegt. Wel mo et reke
ning gehouden wo rde n met natu urwetgeving als
plantages zijn aangelegd. Denk daarbij aan onthef
fingen van de Flora- en Faunawet ;

- wilgenplantages al na tw ee oogstcycli (zo 'n zes
jaar) rendabel kunnen worden geë xploiteerd, als
de p rijs van ovendroge wilgenchips C 99 ,. per ton
bedraagt .Deze prij s is hoog in vergelijking me t ac
tuele Nederlandse houtsnipperprijzen , maar reëel
w anneer die wordt vergeleken met de gasprijs.

POTENTI ËLE TERREINEN EN DE BESCHIKBARE OPPERVLAKTE VOOR DE

AANLEG VAN W ILGENPLANTAGES IN NEDERLAN D.

Te rreintype Oppervlakte

Braakliggende bedrijventerrein en Ca. 2.000 ha
(Ecologische) verbindingszones Ca. 1.300 ha
Bufferzon e en waterretentiegebieden Ca. 200 ha
Verontreinigde baggerspecie Ca. 125 ha (per jaar)
Voormalige sto rtp laatsen Ca. 1.500 ha

VIJF AANBEVELINGEN VOOR SUCCESVOLLE

WILGENPLAN TA GES

Op basis van de conclusies van het on derzoek
komt Probos met de volgende vijf aanbevelingen:
- inventariseer de houding en bereidheid van de

terreineigenaren ten opzichte van de aanle g van
wilgenplant ages;

. stel een praktijkgids same n voor de aanleg van

wilgenplantages. De gids kan informati e geven
over de aanleg (voorbereiding, plant wijze , on
kruidbestrijding etc.) , w et- en regelgeving. poten
tiële ter rein en, kost en-baten etc .;

- geef ger ichte voorli chting over de mogelijkh eid
van de aanleg tijdens de plan- en ontw ikkelings
en inrichtingsfase van terrein e ..

- benut goede voo rbeeldpro jecten om een hand
leiding met aandach tpunten ten aan zien van
wet- en regelgeving te maken. Geef tijdelijke wil

genplantage s een aparte status in de Boswet en
maak ee n modeltekst voor gemeen telijke kap- en
bomenverordeningen voor tijdelijke wilgenplan
tages binnen de bebouwde kom, waarbij ze bij
voorbaat al ontheffing krijgen van de meldings- en
he rp lantplicht.

Hoewel de ambitie van de regering om energie
meer duurzaam te produceren op dit moment iets
minder groot is dan voorheen, ligt er nog steeds
een forse opdracht om mee r energie du urzaam te
produceren. De regering streeft er nu naar dat 14%
van de totale energieproductie duurzaam wordt
geproduceerd in 2020. In de rij van duurzame ener
giebronnen als zon,wind en water neemt biomassa
daarbij een prominente plaats in. Zest ig procent
van de duurzaam geproduceerde energie komt
op dit moment uit biomassa. Een bela ngri jk deel
daarvan is houtige biomassa uit bos , natuur, land
schap en de houtket en. Daarom is ook de we bsite
www.biomassaforum.n1alsdigitaal platform een
belangrijk speerpunt in de strategie van de NBLH
sector. Het moet bijdragen aan meer en be ter ge
bruik van biomassa voor energie toepassinge n en
aan betere toelevering van biomassa. Het moe t ook
leid en tot monitoring en onderzoek naar insta lla
ties en technologieën voor toepassing van biomas
sa. En tot een betere toelevering, logistiek en ge
bruik van zowel houtige en niet houtige biomassa.

BENUTTEN OV ERHOEKEN BIEDT M OGELIJKHEDEN

In het jaarwerkplan 20 11 voor het Biomassafo
rum heeft de NBLH sector aangegeven op welke
manier zij dit jaar specifiek wil bijdragen aan het
benutten van meer houtige biomassa. In het werk
plan staan daartoe twaalf acties benoem d.
Eén van die acties is he t verkennen van de haal
baarheid en uitvoeren van een proefprojec t wil
genp lantages voor zogenaamd e overhoeken. Deze
actie moet duidelij k maken wat de randvoorwaar
den zijn om zogenaamde overhoeken succesvol te
kunnen benutten. Het onlangs gestart e pilotpro
ject de7Poorter kan daarbij be langrijke informatie
aanleveren.

In dat kader heeft het biomassaforum aan Probos
opdracht gegeven om een inve ntariserend onder
zoek te doen naar de potenties van w ilgenp lanta
ges in overhoeken. Dat on derz oek maakt duidelijk
dat :
- er al vee l bekend is over de mogelijkheden voor

wilgenteelt in Nederland. Maar dat het er nu om
gaat met deze informatie daadwerkelijk tot de
aanleg van w ilgenplantages over te gaan;

. er verschillende terreinen zijn die geschikt zijn
voor de aanleg van wilgenplantages. Zie rechtsbo
venstaande tabel;

. de biodivers iteit in wilgenplantages niet onder

doet voor die in natuurlijk opgaand wilgenbos.
- de wet- en regelgeving de aanleg van w ilgenplan-

Denk aan schaa lvergrot ing om de kosten te druk
ken. Dat kan bijvoorbeeld doo r samen we rking in
ee n regio om goedkoper plantmachines of oogst
machines in te zetten of plantmateriaal aan te ko
pen .

De biomassasec tor kan daar zijn voo rdeel mee
doen.

Meer informatie op

www.biomassaforum.nl.
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