


de inhoud
• de nieuwe convenant
• het grote energiefonds
• de toestand in het land
• het groene gas en het groene gewas
• de Duitsers gaan massaal bufferen
• het belang van onderzoek
• de afsluiting



de convenant
Provincie
• ruimte voor bio-energie
• innovatiemiddelen
• energie-fonds 

Cluster
• samenwerking 
• bio-energie productie
• innovatie
• banen



het energiefonds

Provincie 
Overijssel

Kom maar op met de 
projecten,

Wij zijn er klaar voor 
(bijna)!



De toestand in Nederland
op naar 14%

met biomassa als 
belangrijkste bron 



Bio-energie is belangrijk
• > 10.000 arbeidsplaatsen (2008)
• > 1.000 mln Euro toegevoegde waarde (2008)
• 60% burgers: investeren in bio-energie goed idee
• veel aandacht voor bio-energie in green deals
• overheid investeert niet alleen in energie-toepassing, maar ook 

in andere toepassingen van biomassa



In Wijster is het gas erg groen



Groene warmte eerst in Twente
Groen Gas? Prachtig, 

maar eerst groene 
warmte!

Energie landschap Twence



Salland gaat voor groen gas

Hub, hub, mannen,
Vergisters bouwen, 

pijpen leggen, aan de 
slag, hub, hub!



Mooi, weer een 
boom.

Houtwalletje is weer
netjes…. Houthakken in Duitsland

wat een goede prijs niet allemaal doet..

Kassa!



Groene warmte (+)
DOEN!

Ben Reuverkamp



NL houtland?
Oogst 0.5 miljoen tonds per jaar hout (8,5 PJ/jr), mits:
• meer duidelijkheid en continuïteit beleid
• natuurbouwers moeten meer houttelers worden (beleving).
• wet- en regelgeving rond 

fauna en flora moet 
werkbaarder worden.

• innovatie bedrijfsleven
• kwaliteitsborging.



Duitsland
geweldige drive voor duurzame energie



Biomassa-onderzoek
van hout en algen naar olie en autobrandstof

Veel geld voor 
biomassa onderzoek



Wie is de bio-energie
expert van 2011?



Het antwoord op de laatste quizvraag



Hoeveel energie (aan houtsnippers) zit er in deze prachtige kruiwagen?

(netto calorische waarde)

Eigenschappen: 

- 40% vocht, 

- 2% asgehalte op droge basis

Het juiste antwoord is 9,9 MJ/kg x 13,37 kilogram is 132 megajoule. 

Dit is een besparing van ruim 4 m3 aan aardgas! 



Wel thuis en 
tot ziens

dit was: 
de Bioenergiedag Oost-Nederland 2011


