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Verslag expertmeeting Biomassaketens Twente

Delden
25 mei 2016

De expertmeeting Biomassaketen Twente is een gezamenlijke activiteit van de Groene
Metropool Twente en BEON. Gemeenten, waterschap en de provincie Overijssel hebben
deze middag mogelijk gemaakt mede met hulp van het EU Secure Chain Programma.

Tijd: 13.00-17.00
Locatie: ’t Hoogspel te Delden

1. Opening

Frans Feil van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) opent de bijeenkomst
en gaat kort in op het doel en de opzet van het programma.

2. Welkomstwoord

Wethouder Wim Meulenkamp van gemeente Hof van Twente heet iedereen van harte
welkom. Hij is blij met de grote opkomst en benadrukt het belang van brede
samenwerking. Belangrijke stappen moeten worden gemaakt voor de verduurzaming
van de energievoorziening. De gemeente Hof van Twente wil hierin een
voortrekkersrol spelen. Ook binnen de Groene Metropool. Biomassa ziet hij als
belangrijke bron voor duurzame energie in de regio en als onderdeel van de circulaire
economie. Eigen hout verwerken en weer gebruiken als brandstof.

3. Introductieronde en film over de inzet van snoeihout

Deelnemers stellen zich kort voor met hun positie en specifieke interesse. Daarna
volgt een korte film die BEON heeft laten maken over de oogst van biomassa, de
opwerking en het uiteindelijk gebruik voor de lokale warmtevoorziening in Twente.
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4. Beschikbaarheid en gebruik van houtige biomassa in Nederland en Overijssel

Jan Oldenburger, senior adviseur houtmarkt van de stichting Probos, laat in een
uitgebreid betoog de situatie zien van het houtgebruik in Nederland. Ook gaat hij in
op de situatie specifiek in Overijssel en de verwachte ontwikkelingen bij verdere inzet
van biomassa voor verduurzaming van het energiegebruik. Hij ziet dat als
onvermijdelijk voor het halen van de energiedoelstelling.

De belangrijkste punten uit zijn verhaal, vooral voor Overijssel:
- het potentieel in Overijssel wordt geschat op 265.000 ton biomassa per jaar dat

ingezet kan worden voor energie en materialen.
- de helft van de houtoogst wordt nog geëxporteerd door een aantrekkelijke

buitenlandse markt en gebrek aan lokale afzet.
- een deel van het totale oogstbare potentieel is nog onbenut. Voor houtige

biomassa was dat in 2014 nog 38%. Vooral het potentieel uit het landschap
(landschapselementen) blijft nog veel onbenut. Oogsten uit landschapselementen
is ook relatief duurder (arbeidsintensiever) dan uit bossen.

- Naast een toename van volume verwacht hij in de toekomst een verdere
verschuiving van materiaalgebruik naar energie.

- Aanvankelijk leek er in Europa een tekort te ontstaan, dit is echter nog niet het
geval, vooral omdat het gebruik achter bleef bij de verwachtingen. Wat dat betreft
is er nog ruimte voor groei.

Nog een paar bijzondere details:
o Overijssel heeft ongeveer 10% van de houtige biomassa potentieel van

Nederland
o Het niet-houtige deel is in Overijssel wat hoger dan gemiddeld door de

rietvelden in de Wieden en Weerribben

Meer informatie:
o http://www.probos.nl/images/pdf/bosberichten/bosberichten2016-03.pdf

Discussie

Tijdens de discussie komen een aantal punten naar voren:
- Terugbrengen van as naar het bos heeft weinig effect op de hoeveelheid top- en

takhout dat meegenomen zou kunnen worden. Dit laatste kan niet overal
gebeuren vanwege mogelijke verstoring van de mineralenbalans in het bos.

- Vooral de lokale afzet blijft nog achter, er zijn nog steeds heel weinig ketels.
Indruk is dat er nog veel gepraat wordt, maar weinig gedaan. Op dit moment is
de prikkel ook beperkt door de lage gasprijs.

- Grof materiaal (shreds) gaan voor een groot deel naar het buitenland, omdat er in
Nederland nog weinig ketels zijn. Er zijn onlangs een aantal speciale ketels voor
shreds neergezet en de export is omlaag gegaan.

5. Biomassaprojecten in Oost-Nederland

Patrick Reumerman, senior expert van BTG en Nederlandse projectleider van het EU
Secure Chain programma, geeft een uitgebreid overzicht van de vele initiatieven en
studies die gedaan zijn om de aanvoerketen te verbeteren voor biomassa. De
belangrijkste projecten:
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- Steinfurt heeft een systeem bedacht, waarbij oogstplannen werden opgesteld,
uitgevoerd en gemonitord. Dit systeem is enkele jaren geleden op de Bio-
Energiedag Oost-Nederland gepresenteerd en heeft tot inspiratie geleid voor veel
initiatieven in Nederland.

- In Nederland is het Steinfurt systeem verder door BTG ontwikkeld samen met
groenverwerker Bruins & Kwast, ketelleverancier Heat Plus en het Bosschap. Net
als in het Steinfurt systeem is ecologisch verantwoord onderhoud het
uitgangspunt.

- Een goed voorbeeld hoe bundeling van oogstwerkzaamheden in praktijk wordt
gebracht is Biomassalland. Hiervan wordt een filmpje getoond. Bij Biomassalland
wordt gebruik gemaakt van een oogstplanningsysteem, ontwikkeld door David
Borgman. Belangrijke factoren voor het succes van Biomassalland zijn:
o de enorme gedrevenheid van de lokale coördinator
o sterke steun van de lokale en regionale overheid
o afname met goede prijs van Cogas Duurzaam

- De ontwikkeling van hoogwaardige biobrandstoffen, zoals Enerwood (Bruins &
Kwast) en houtpellets (Jalo Biopellets). Jalobiopellets biedt landeigenaren het
loonpersconcept aan: snoeihout kan tegen een vaste prijs worden geperst tot
pellets. Deze kunnen dan gebruikt worden in eigen ketels. Prijs is voor 20 jaar
vast.

- De ontwikkeling van ketens is belangrijk voor de ontwikkeling van de gehele
keten. Dit was vooral te merken bij:
o MPD Groene Energie (Ede)
o Twickel
o Hoonhorst

- Voor duurzaamheid geldt: Lokaal waar het kan, import waar het moet en altijd
duurzaam

Discussie

In de discussie komen een aantal punten naar voren:
- Het belang van een zakelijke benadering, het initiatief moet ‘uit kunnen’.

Initiatieven ontstaan vaak vanuit idealisme, maar het gaat vaak mis als de
businesscase niet goed is. Hierop wordt aangevuld dat de kosten en de
(maatschappelijke) baten  qua tijd en plaats vaak verder uit elkaar liggen.

- Een lokale ketel heeft een positief effect op het onderhoud van het groen in de
buurt en de aanvoer van biomassa.

- Houtsnippers worden het hele jaar aangeleverd. De vraag is echter vaak alleen in
de wintermaanden. Hiervoor moet aanvoer worden gegarandeerd. Daarvoor is
opslag nodig.

6. Pauze

7. Discussie in groepen

De deelnemers gaat in drie groepen uiteen om zich te buigen over vragen die gericht
zijn op verbetering van de biomassaketen. De resultaten worden weergeven op een
drietal posters (zie foto’s).



4

8. Plenaire discussie

In de groepsdiscussies en de plenaire sessie komen vooral de volgende
onderwerpen naar voren:
- meer duurzame warmte, meer houtketels
- meer oogst uit het landschap
- efficiëntere ketens met verbindingen met andere initiatieven

Duurzame warmte

Verduurzaming van de warmtevoorziening zal de belangstelling voor warmte uit
biomassa vergroten. Warmtevoorziening uit gas zal niet meer de norm moeten zijn.
Gemeenten beschikken over instrumenten om duurzaamheid te bevorderen. Die
moeten ze meer gaan gebruiken.

Meer gebruik van bio-warmte zorgt voor meer vraag naar biomassa. Dit heeft een
effect op de hele keten. Die organiseert zich dan wel. Maar het gebeurt nog te weinig.
De lage olie- en gasprijs speelt hierbij een rol. Door het niet-meer-dan anders principe
in de Warmtewet werkt dit bij netwerken door op bio-energieprojecten.

Toch kunnen veel projecten al uit met de subsidies die bestaan. Dit zou meer onder
de aandacht gebracht kunnen worden. Goede voorbeelden zijn hard nodig. Er zijn al
veel houtketelprojecten gerealiseerd, maar soms blijven verhalen van de eerste
kinderziektes rondzingen. Bijna alle projecten werken nu prachtig. Het mooie verhaal
van het eindresultaat mag er zijn en moet doorgegeven worden. Deze kennis zou
verzameld moeten worden. Gedacht moet worden aan kenniscentra zoals in
Winterberg en Werlte.

Ook zou de overheid vaker op kunnen treden als launching customer. Naast de inzet
van lokale houtsnippers, bestaat ook de mogelijkheid voor lokale houtpellets.

Voor het aanwakkeren van de vraag naar duurzame warmte bij grote
warmtegebruikers, zou een plan gemaakt moeten worden. Gericht op openbare
gebouwen, maar ook op bedrijven. Bedrijfsleven zou voor het maken van zo’n plan
initiatief kunnen nemen. Waar nodig moeten warmtevragers ontzorgd worden. Een
externe partij (energy service company (ESCO)) kan dan zorgen voor een ketel en de
warmte verkopen aan de eindgebruiker.
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Houtoogst

Voor landeigenaren blijven de kosten van landschapsonderhoud van overheersend
belang. Hierin wordt nu, voor een (beperkt) deel van de landschapselementen,
tegemoet gekomen met subsidies voor groen/blauwe diensten. Het is belangrijk dat
provincie en gemeenten hiermee doorgaan. De prijs van snippers is nog niet zo hoog
dat deze de kosten kunnen dekken. Met deze stimulering kunnen natuur- en
landschapsdoelen, energiedoelen en ook sociale doelen worden gecombineerd. Dit
past ook goed bij het programma Baanbrekend landschap.

Voor de kleine landschapselementen, binnen en buiten de landgoederen, die niet
met machines onderhouden kunnen worden, ligt er een kans om deze werk-
zaamheden uit te laten voeren door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit
handmatige werk kan heel goed uitgevoerd worden in genoemd Baanbrekend
landschap project. Op die manier levert het oogsten van biomassa niet alleen een
bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit, maar ook de sociale duurzaamheid.

Belangrijk is om te zorgen voor meer biomassagroei. Mogelijkheden liggen bij de
herinrichting van nieuwe landgoederen en bij herbestemming van openbare ruimten.

Keten

De gehele keten is belangrijk. Dit begint al bij het begin. Landeigenaren zouden meer
ontzorgd kunnen worden. Bijvoorbeeld met snipperrondes in combinatie met
activiteiten van de gemeente of samenwerkingsverbanden. Met het inrichten van
verzamelplaatsen voor snoeihout en houtsnippers. Hiervoor zijn al verschillende
initiatieven, maar deze zouden uitgebreid kunnen worden. Ook zelf bundelen van
oogst-activiteiten kan soelaas bieden voor het omlaag brengen van de kosten en het
vermarkten van de snippers. Met coöperaties zou dit kunnen. Als het maar
professioneel gebeurd, bijvoorbeeld in samenwerking met groenaannemers.
Groenverwerkers kunnen hier ook een belangrijke rol spelen voor de opwerking van
biobrandstof. De provincie zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van
businesscases.

9. Afsluiting

Frans Feil sluit de bijeenkomst af en memoreert nog even de belangrijkste punten.
- Het was goed te constateren dat er nog voldoende biomassa beschikbaar is voor

de realisatie van nieuwe bio-energieprojecten. Ook was het goed de kennis en
ervaring te vernemen van eerdere projecten.

- Het is belangrijk om de ontwikkeling van lokaal gebruik in houtketels te
bevorderen. Hier moet een plan voor komen. Dit is goed voor de ontwikkeling van
de hele keten.

Voor mogelijk vervolg, ziet hij de volgende punten:
- Ontwikkeling van een kenniscentrum waarin kennis en ervaring voor het

verbeteren van de keten en de inzet van bio-energie, samengebracht kan worden.
Hierin zou ook de samenwerking tussen landeigenaren, gemeenten, bedrijven uit
de groen-, bouw- en bio-energiesector gestalte moeten krijgen. Dit moet cross-
overs van natuur- en landschapsdoelen, energie- en klimaatdoelen en sociale
doelen bevorderen.

- Samenwerking met andere partijen in het Nieuwe Energieprogramma voor de
provincie Overijssel. Samen wordt gestreefd naar 20% duurzame energie in 2023.
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- Voortzetting van de samenwerking tussen de twee partijen die deze bijeenkomst
hebben georganiseerd: de Groene Metropool en BEON. Gedacht zou kunnen
worden aan een vervolgbijeenkomst aan de hand van een aantal concrete
plannen en ideeën.

Frans Feil dankt Hof van Twente voor de gastvrijheid, bedankt iedereen voor de
komst, inzet en inbreng van expertise en nodigt iedereen uit voor een hapje en een
drankje.

Voor verslag:
Lambertine Borger
Frans Feil
Jan ten Tije
Wilma Paalman

Lijst met aanwezigen

Naam Achternaam Organisatie
1 Frans Feil BEON
2 Nico Schiphorst BEON
3 Patrick Reumerman BTG Biomass Technology Group
4 John Vos BTG Biomass Technology Group
5 Wilma Paalman Gemeente Hof van Twente
6 Lambertine Borger Gemeente Hof van Twente
7 Wim Meulenkamp Gemeente Hof van Twente / vz Groene Metropool Twente
8 Jan Ten Tije Gemeente Wierden / Groene Metropool Twente
9 Anja Ter Beek Gemeente Twenterand

10 Ben Engberts Wethouder gemeente Twenterand
11 Patrick Spijker Gemeente Enschede
12 Wouter Asveld Gemeente Enschede
13 Jan Oldenburger Stichting Probos
14 Fons Voncken Stichting Probos
15 Hugo Vernhout Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV / landgoed Vilsteren
16 Gert-Jan Roelofs Landgoed Twickel
17 Jan Demmer Jalo Biopellets
18 Jan Zandvoort Landgoed Weldam
19 Esther Aldenberg Provincie Overijssel (Programma nieuwe energie)
20 Wout Nieuwenhuis Landschap Overijssel
21 Arjan Bonthuis LTO noord/zuid-Twente
22 Marloes Uitdewilligen ECHT
23 Martijn Rouwhorst ECHT
25 Hans Langkamp Bruins & Kwast
26 Jeannette Van Schaik Waterschap Vechtstromen
27 Tijs Mocking Twence


