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Managementsamenvatting 

In dit rapport heeft een werkgroep van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) een analyse 

gemaakt van de kwaliteiten en verbeterpunten ten aanzien van het landschap in Overijssel, in het ka-

der van de Overijsselse klimaatdoelstellingen.  

Wat momenteel jaarlijks vrij komt aan houtige biomassa uit het landschap in Overijssel (exclusief 

bossen) is ca. 54 kton vers product per jaar, met een energiewaarde van 0,5 PJ. Dit zou bijna verdub-

beld kunnen worden door: 

• Het vergroten van het oogstbare deel van 65% naar 100% 

• Het vergroten van het oppervlak aan landschapselementen met 30% 

• Het vergroten van de opbrengst per hectare met 20% 

• Het stoppen van de export (met name van shreds) 

Biomassa uit landschapselementen kan echter niet los gezien worden van de gewenste landschappe-

lijke kwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Daarom is een ‘klimaatslim’ beheer van land-

schapselementen een randvoorwaarde. De werkgroep doet hiervoor aanbevelingen en in het rapport 

worden vele goede voorbeelden genoemd.   

Bij het gebruik van biomassa uit het landschap is ‘cascadering’ het sleutelwoord, waarbij biomassa in 

zo hoogwaardig mogelijke toepassingen wordt gebruikt. Verbranding (toepassing voor duurzame 

energie) staat daarbij onderaan. Door verschillende technieken en toepassingen kan de levensduur 

(en daarmee de CO2-vastlegging) van houtige biomassa aanzienlijk vergroot worden. Dit leidt uitein-

delijk ook tot een besparing aan fossiele grondstoffen en fossiele energie. In het rapport worden vele 

nieuwe voorbeelden van cascadering genoemd en een beeld geschetst wat in de toekomst nog mo-

gelijk wordt.  

Verder speelt de overheid een grote rol in het oplossen van bestaande marktimperfecties: vraag en 

aanbod sluiten niet altijd goed op elkaar aan.  

Om te komen tot een breed toegepast ‘klimaatslim landschapsbeheer’ en een groter en efficiënter 

gebruik van houtige biomassa in Overijssel heeft de werkgroep een serie actiepunten geformuleerd, 

verdeeld over vier actielijnen: 

• Vergroten van het aanbod 

• Versterken van de vraag 

• Koppelen van vraag en aanbod 

• Draagvlak versterken 

Per hoofdlijn zijn meerdere acties geformuleerd. Bij iedere actie zijn meerdere partijen die deze ac-

ties in gang kunnen zetten. 
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Acties binnen de actielijn ‘versterken van de vraag’ Wie? 

1.  Stimuleren kleine dorpskachels en houtkachels in huizen Provincie, BEON-partners 

2.  Voorlichtingsactie om meer biomassa te behouden voor warmte 
(uitbannen open haarden; veranderen ‘paasvuurmentaliteit’) 

Provincie  

3.  Stimuleren pilotprojecten voor hoogwaardig gebruik biomassa 
uit landschap 

Provincie, BEON 

4.  Stimuleren duurzaam bouwen met hout BEON, Pioneering 

5.  Lokale verwerking (‘kleine-keten’ projecten) stimuleren BEON / provincie 

 

Acties binnen de actielijn ‘koppelen vraag en aanbod’ Wie? 

1.  CO2-compensatie (regionaal)  Provincie 

2.  Bij nieuwvestiging / sterke uitbreiding van bedrijven in de regio 
als voorwaarde stellen: een bijdrage aan landschap(-sbeheer), 
bijvoorbeeld via bestaande KGO-instrument 

Provincie, gemeente  

3.  Provinciale ‘klimaatmakelaar biomassa’ aanstellen: koppelt be-
schikbare financiën en beschikbare gronden 

Provincie 

4.  Ontwikkelen hoogwaardige toepassing shreds (i.p.v. verbranding) Saxion, UT, innovatieve bedrijven 

 

Acties binnen de actielijn ‘draagvlak versterken’ Wie? 

1. Actoren en stakeholders in Overijssel bewust maken wat ‘kli-
maatslim landschapsbeheer’ is: communicatie van /lobby voor 
dit actieplan 

BEON / provincie 
 
  

2. Publiekscampagne voor ‘klimaatslim landschapsbeheer’: speciale 
website, RTV Oost programma, etc. 

BEON / provincie 

 

Acties binnen de actielijn ‘vergroten van het aanbod’ Wie? 

1.  Centraal planningssysteem beheer en onderhoud landschapsele-
menten (GIS-systeem) 

BEON-partners (Landschap Overijssel, Biomas-
salland, Saxion Hogeschool) 

2.  Handboek ‘Best Practices van goed landschapsbeheer’ maken Groen onderwijs, St. Groen-Blauwe diensten, 
BEON-partners (Landschap Overijssel, Biomas-
salland) 

3.  ‘Klimaatslim opdrachtgeverschap’ van overheden (voorbeeldbe-
stekken gebruiken, cascadering belonen, aannemers daadwerke-
lijk aansturen, investeren in eigen kennis en mankracht) 

Overheden (Rijkswaterstaat, provincie, ge-
meenten) 

4.  Ontwerpateliers voor nieuwe landschapselementen Studentopdrachten landschapsinrichting/-ar-
chitectuur/beheer 

5.  Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) ‘klimaatslim’ opstellen Gemeenten, provincie 

6.  Beloning eigenaren van landschapselementen via fondsen voor 
biodiversiteit en CO2  

Provincie  

7.  Pilotprojecten ‘Multifunctioneel Landschapsbeheer’: klimaat-
plantsoen, korte omloophout in functiecombinaties, klimaat-
slimme landschapselementen 

Provincie, gemeenten, waterschappen, agrari-
ers, TBO’s 
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Om in Overijssel in de nabije toekomst te kunnen gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen, en een 

versterking van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit te realiseren spreken wij de hoop uit dat 

deze actiepunten ‘met energie’ geïnitieerd en uitgevoerd gaan worden en zullen leiden tot het ge-

wenste resultaat.  
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1.  Inleiding 

 

1.1.  Aanleiding en doelstelling 

Dit actieplan is opgesteld in het kader van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) project “Kli-

maatslim bos- en landschapsbeheer en -toepassingen”. Projectpartners zijn Stimuland, BTG, Stichting 

Probos, Borgman Beheer Advies (BB) en Landschap Overijssel (LO).  

Doelstelling van het actieplan is enerzijds om een groter deel van het onbenutte potentieel uit land-

schap in Overijssel te mobiliseren door verbeterd en klimaatslim beheer en aanleg van nieuwe land-

schapselementen en door de vrijkomende biomassa zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren door 

enerzijds in lokale biomassa-reststromen in de eigen duurzame bio-energie opwekking en anderzijds 

in hoogwaardige (biobased) producten. 

Anderzijds heeft BEON aanvullend als doel gekozen: het versterken en vergroten van het areaal aan 

landschapselementen, daar waar dit past, in het kader van klimaatadaptatie, CO2-vastlegging, land-

schapsontwikkeling en biomassaproductie. 

1.2.  Werkwijze werkgroep 

Bij de totstandkoming van dit onderhavige actieplan is ook nadrukkelijk gekeken naar het “Actieplan 

Bos en Hout” 1 uit oktober 2016. In dit rapport richten we ons echter niet op bosbeheer, maar vooral 

op biomassa uit landschapselementen en stedelijk groen. Verder is specifiek ingezoomd op de situa-

tie in de provincie Overijssel.  

De actiepunten richten zich niet alleen op overheden, maar ook op het bedrijfsleven en andere orga-

nisaties, verenigd in het Bio-energiecluster Oost-Nederland.  

Naast de eigen kennis ervaring van de deelnemers aan de werkgroep is gebruik gemaakt van een bre-

der netwerk: 

• De contouren van het actieplan zijn gepresenteerd tijdens een BEON bijeenkomst op 26 februari 

2019. 

• De actiepunten zijn besproken in een workshop, speciaal voor dit onderwerp, op 7 mei 2019 (zie 

bijlage 1). 

1.3.  Beleidskaders natuur, landschap, klimaat en bio-energie 

Het onderwerp ‘biomassa en klimaatslim landschapsbeheer’ heeft raakvlakken met diverse beleids-

terreinen van zowel de landelijke als provinciale overheden: bos- en natuurbeheer, energiebeleid, 

landbouwbeleid, cultuurhistorisch beleid en circulaire economie. De samenhang hierin ontbreekt nog 

al eens.  

Hier volstaan we met het noemen van enkele belangrijke provinciale beleidsnotities en het citeren 

van een kenmerkend zin in dit verband: 

“Bio-energie: Wij hebben grote ambities op het gebied van bio-energie. Zo moet in 2023 ruim 10 PJ 

uit bio-energie worden geproduceerd (t.o.v. 6,2 PJ in 2015)” 2 

                                                           
1  Algemene Vereniging Inlands Hout et al. (2016, oktober). Actieplan Bos en Hout. Opgevraagd van http://www.pro-

bos.nl/images/pdf/indepers/Actieplan_Bos_en_Hout_oktober2016.pdf  
2  VNO-NCW Midden et al. (2017, 1 februari). Nieuwe Energie Overijssel: Uitvoeringsprogramma 2017-2023. Opgevraagd 

van https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/wp-content/uploads/2017/06/uitvoeringspro-
gramma_nieuwe_energie_overijssel_2017-2023.pdf 

 

http://www.probos.nl/images/pdf/indepers/Actieplan_Bos_en_Hout_oktober2016.pdf
http://www.probos.nl/images/pdf/indepers/Actieplan_Bos_en_Hout_oktober2016.pdf
https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/wp-content/uploads/2017/06/uitvoeringsprogramma_nieuwe_energie_overijssel_2017-2023.pdf
https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/wp-content/uploads/2017/06/uitvoeringsprogramma_nieuwe_energie_overijssel_2017-2023.pdf
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“Het combineren van benutten, beleven en beschermen van natuur is soms lastig en kan leiden 

tot spanning tussen natuur en economie. Het is zoeken naar een aanpak waardoor de spanning 

vermindert en waar zowel natuur als economie wel bij varen: natuurinclusieve economie en 

economie-inclusieve natuur.” 3 

 

 “Ruimtelijke kwaliteit is geen fysieke eigenschap der dingen. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat in de bele-

ving van mensen. Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat van - bedoeld en onbedoeld - menselijk hande-

len en natuurlijke processen.” 4  
 

“Doel van het programma is om de overgang naar een circulaire economie in Overijssel maximaal te 

versnellen. We spelen onder andere in op de energie- en klimaatopgaven waar we voor staan en een 

toenemende schaarste aan grondstoffen.” 5  

Biomassa 2030 Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030. 6 

1.4  Implementatie, communicatie en draagvlak 

Dit actieplan is niet opgesteld om een literatuurlijst of boekenplank op te sieren. Het is geschreven 

ten bate van concrete actie: om het landschap en de klimaatdoelstellingen van Overijssel en daarmee 

Nederland en Europa een stevige kwaliteits- en vitaliteitsontwikkeling te geven. Daarvoor is het vol-

gende essentieel: 

• Een stevige implementatie in de provinciale en lokale politiek, bedrijfsleven en maatschappij. 

• Een heldere communicatie richting alle stakeholders, ook in het onderwijs. 

• Het creëren van draagvlak voor behoud en versterking van het landschap, hoogwaardig gebruik 

van biomassa en klimaatslim beheer. 

Om dit te bereiken zijn trekkers en ambassadeurs van het programma, voldoende financiën voor de 

langere termijn en deelnemers aan het actieprogramma van groot belang. De projectgroep ziet de 

provincie Overijssel en BEON en haar leden als initiators en organisatoren hiervan. 

De aan te stellen ‘klimaatmakelaar’ van Overijssel (of ook op gemeentelijk niveau) kan in de uitvoe-

ring en ambassadeursrol en belangrijke, bindende en smerende rol gaan spelen, zodat samenwerkin-

gen gaan ontstaan en financiën beschikbaar komen. 

 

 

  

                                                           
3  Natuurvisie Overijssel, https://www.overijssel.nl/thema's/duurzaam/natuur/verhalen-natuur/visie-maken-we/ 
4  Provincie Overijssel, H+N+S Landschapsarchitecten & Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten. (2017, 12 april). 

Catalogus gebiedskenmerken Overijssel. Opgevraagd van https://overijssel.terceraro.nl/SiteData/9923/Pu-
bliek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf 

5  Provincie Overijssel. (z.d.). Programma Overijssel Circulair 2050. Opgevraagd van https://futureproof.community/cir-

kels/circulaire-economie-overijssel 
6  Ministerie van Economische Zaken, Directie Groene Groei & BioBased Economy, Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en 

Innovatie. (2015, december). Biomassa 2030: Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030. Opge-
vraagd van https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/wp-content/uploads/2016/02/biomassa-2030.pdf   

https://www.overijssel.nl/thema's/duurzaam/natuur/verhalen-natuur/visie-maken-we/
https://overijssel.terceraro.nl/SiteData/9923/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf
https://overijssel.terceraro.nl/SiteData/9923/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf
https://futureproof.community/cirkels/circulaire-economie-overijssel
https://futureproof.community/cirkels/circulaire-economie-overijssel
https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/wp-content/uploads/2016/02/biomassa-2030.pdf
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2.  Landschappen in Overijssel  

Ons landschap is het resultaat van natuur en cultuur in een bepaald gebied. En elk gebied heeft zijn 

eigen specifieke kenmerkende elementen en patronen, zoals de elzensingels bij Rouveen en kronke-

lende houtwallen rond de essen in Noordoost-Twente. De verschillen in onze agrarische landschap-

pen zijn de basis voor de diversiteit van culturen, dialecten, dieren en planten die we hebben. Die ei-

genheid maakt dat elk landschap een eigen ‘identiteit’ heeft. De verbinding van mensen met het 

landschap is minder vanzelfsprekend dan vroeger. Hierdoor neemt de kennis en waardering voor het 

landschap af en vervlakt het Nederlandsche landschap! Met goed landschapsbeheer kan de identiteit 

van elk landschapstype verbeterd worden en behouden blijven. In Overijssel onderscheiden wij de 

volgende zeven oerlandschappen: Zeekleilandschap, Rivierenlandschap, Beekdallandschap, Laag-

veenlandschap, Hoogveenlandschap, Dekzandlandschap en Stuwwallenlandschap. 

In de landschappenmatrix staat in hoofdlijnen de periode waarin ons huidige cultuurlandschap is ont-

staan en welke cultuurhistorische elementen we in welk landschap kunnen verwachten. Het land-

schapsbeheer dient aan te sluiten bij het behouden van deze cultuurhistorische landschapselemen-

ten.  

 
Afbeelding 1: Overijssels Erfgoedraamwerk: landschapsmatrixen 7 

De catalogus geeft een overzicht van landschapstypen in Overijssel die van belang zijn voor wat be-

treft biomassaoogst en/of klimaatslim beheer”. Dit overzicht omvat typen (bv. houtwallen, singels, 

etc.), biomassa beschikbaarheid, en probleemschets ten aanzien van de staat van het landschap in 

Overijssel en de staat van onderhoud. 

 

                                                           
7  Horst, M. (2017). Erfgoed is voor iedereen dichtbij: Erfgoedvisie van Landschap Overijssel 2017-2030. Wapenveld & 

Dalfsen: Cultuurland Advies & Landschap Overijssel. Opgevraagd van https://www.landschapoverijssel.nl/down-
load/16/landschap-overijssel---erfgoed-is-voor-iedereen-dichtbij---erfgoedvisie-2017-2030---beleidsversie.pdf 

 Provincie Overijssel, H+N+S Landschapsarchitecten & Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten. (2017, 12 april). 
Catalogus gebiedskenmerken Overijssel. Opgevraagd van https://overijssel.terceraro.nl/SiteData/9923/Pu-
bliek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf 

 

https://www.landschapoverijssel.nl/download/16/landschap-overijssel---erfgoed-is-voor-iedereen-dichtbij---erfgoedvisie-2017-2030---beleidsversie.pdf
https://www.landschapoverijssel.nl/download/16/landschap-overijssel---erfgoed-is-voor-iedereen-dichtbij---erfgoedvisie-2017-2030---beleidsversie.pdf
https://overijssel.terceraro.nl/SiteData/9923/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf
https://overijssel.terceraro.nl/SiteData/9923/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01_12208.pdf
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De staat van ons landschap: 

In het rapport ‘De staat van ons landschap’ 8 staat beschreven hoe het is gesteld met (de diversiteit 

van) ons landschap. Enkele kenmerkende citaten hieruit: 

• Overijssel is een relatief groene provincie, met 19% van de oppervlakte als ‘groene dooradering’. 

• De huidige groene dooradering is 42% minder dan in 1900. Nog altijd verdwijnt iedere tien jaar 

132 hectare aan kleine landschapselementen. 

• Met slechts 17% van de kleine landschapselementen is het goed of zeer goed gesteld. Met name 

met solitairen gaat het slecht.  

• Een kwart van de houtwallen en singels wordt bedreigd. Dit is significant meer dan het gemid-

delde voor de kleine landschapselementen (12%). 

• Landschapselementen verdwijnen over het algemeen sluipend: eerst wordt een singel gerooid, 

of steeds smaller geploegd en vallen er bomen uit en na enkele decennia is alleen nog een indivi-

duele boom over. De achteruitgang is zo laag dat het voor mensenogen vrijwel niet zichtbaar is, 

maar vindt wel degelijk plaats. 

• Toch werken Overijsselaren op plekken al hard aan behoud en herstel van het landschap, en het 

gebruik van hout daaruit. In de verschillende voorbeeldprojecten (kaders in dit actieplan) zijn in-

teressante voorbeeldprojecten beschreven. 

Herstel Eerder Achterbroek – Natuurmonumenten 9 

Het Eerder Achterbroek betreft het agrarische achterland van Landgoed Eerde bij Ommen. In dit nog vrijwel 

intacte, oude essenlandschap werd medio 2009 de noodklok geluid: het historische landschap zou verdwij-

nen door achterstallig beheer en schaalvergroting van de landbouw. Natuurmonumenten heeft sinds dien 

vol ingezet op herstel van de landschapselementen, -vormen en ecologische waarden van dit kleinschalige 

agrarische landschap, in samenwerking met de lokale bewoners en agrariërs. 

Herstel van landschapselementen in agrarisch landschap betekent: cyclisch beheer. Natuurmonumenten 

heeft het gehele landschap geïnventariseerd, gefaseerd herstel in gang gezet en het landschapsbeheer in 

haar beheersysteem opgenomen. 

Ondanks dat het doel (landschapsbehoud en ecologie) anders is dan de klimaatdoelen in dit actieplan, draagt 

het herstel en het cyclische beheer van landschapselementen bij aan CO2-vastlegging en het met regelmaat 

beschikbaar komen van biomassa. 

 

 

 

  

                                                           
8  Landschap Overijssel. (z.d.). De staat van ons landschap: Landschap van en voor ons allemaal. Opgevraagd van 

https://www.landschapoverijssel.nl/publicaties/de-staat-van-ons-landschap 
9  Natuurmonumenten. (z.d.). Natuurmonumenten: Landgoed Eerde. Opgevraagd van https://www.natuurmonumen-

ten.nl/natuurgebieden/landgoed-eerde  

https://www.landschapoverijssel.nl/publicaties/de-staat-van-ons-landschap
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3.  Biomassa uit landschap 

 

3.1. Inschatting van oogstbare biomassa op dit moment 

Het verantwoord oogstbaar potentieel aan houtige biomassa uit bos, landschap en bebouwde omge-

ving in Overijssel bedraagt 68 kton droge stof (1,2 PJ). Daarvan wordt naar schatting 76% reeds be-

nut. Met name in het landschap is er nog een relatief groot potentieel aan oogstbare biomassa. 10 

Biomassabron Type beheer Houtig biomassa  

potentieel (kton ds/jr) 

Reeds benut 

Bos Regulier beheer 10,1 68% 

 Omvorming 5,8 100% 

Landschap Regulier beheer en omvorming 27,0 65% 

Bebouwde omgeving Regulier beheer en omvorming 25,5 85% 

Totaal Regulier beheer en omvorming 68,4 76% 

Tabel 1: Huidig houtig biomassapotentieel uit bos, landschap en bebouwde omgeving in Overijssel dat jaarlijks  

vrijkomt of kan komen. 

Het potentieel uit landschap bedraagt 54 kton verse biomassa per jaar (=27 kton ds/jr). Hiervan 

wordt momenteel 65% benut. Dit betekent dat er jaarlijks nog 19 kton verse biomassa additioneel uit 

het landschap kan worden geoogst. Daarnaast wordt 43% van de huidige biomassaoogst uit het land-

schap geëxporteerd naar onder meer Duitsland. Dit is ca. 15 kton vers per jaar. 

Overijssel is zeer rijk aan landschapselementen. Recent is door middel van een GIS-analyse op basis 

van het TOP10NL bestand en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de oppervlakte land-

schapselementen (buiten de bebouwde kom) in beeld gebracht (tabel 2). In totaal kent Overijssel 

ruim 8.000 hectare aan landschapselementen variërend van boomgaarden tot hagen en van hout-

wallen tot kleine bosjes. Ook boomkwekerijen en kleinfruit kwekerijen vormen een groep relatief 

nieuwe landschapselementen. Daarnaast staan er in het landschap ruim 475.000 solitaire bomen. 11  

  

                                                           
10  Boosten, M., Oldenburger, J., Kremers, J., Van den Briel, J., Spliethof, N. & Borgman, D. (2018). Beschikbaarheid van Ne-

derlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050. Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit 
energie en biobased ontwikkelingen. Wageningen, Stichting Probos. Opgevraagd van https://tinyurl.com/y9ovjmwz 

11  Boosten, M., Oldenburger, J., Kremers, J., Van den Briel, J., Spliethof, N. & Borgman, D. (2018). Beschikbaarheid van Ne-

derlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050. Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit 
energie en biobased ontwikkelingen. Wageningen, Stichting Probos. Opgevraagd van https://tinyurl.com/y9ovjmwz 

https://tinyurl.com/y9ovjmwz
https://tinyurl.com/y9ovjmwz
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Landschapselementen Aantal objecten Oppervlakte (ha) 

Boomkwekerijen 2.037  1.305 

Grienden 481  34 

Hagen 3.691  198 

Houtwallen/singels 17.943  840 

Kleinfruit kwekerijen 150  102 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - loof 75.074  5.199 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - naald 2.407  169 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - populier 42  5 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - overig 4.334  123 

Laag- en hoogstamboomgaarden 655  106 

Solitaire bomen 475.810  
 

Totaal  8.081 

Tabel 2: Oppervlakte en aantal landschapselementen in Overijssel 12 

Eerder werd geconstateerd dat er veel achterstallig onderhoud is aan bos en landschap in Overijssel. 

In scripties van de Saxion Hogeschool 13 en Hogeschool Van Hall Larenstein 14 is bepaald dat meer dan 

80% van de 4.000 km houtwallen in Twente niet onderhouden wordt en dat ook in Salland een groot 

potentieel onbenut blijft. Dit is niet verwonderlijk, aangezien dit onderhoud relatief duur is. Veel ele-

menten hebben een kleine oppervlakte. Tabel 2 laat zien dat de 840 hectare aan houtwallen en hout-

singels is verdeeld over 17.943 objecten, wat neerkomt op een gemiddelde oppervlakte van 0,05 

hectare per object. 

 

  

                                                           
12  Boosten, M., Oldenburger, J., Kremers, J., Van den Briel, J., Spliethof, N. & Borgman, D. (2018). Beschikbaarheid van Ne-

derlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050. Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit 
energie en biobased ontwikkelingen. Wageningen, Stichting Probos. Opgevraagd van https://tinyurl.com/y9ovjmwz 

13  Hulleman, S. (2016, 15 juni). (Bacholorscriptie Saxion Hogeschool). 
14  Heuvel, H. van den. (2012). Biomassa voor Biomassalland: Een vaktechnische scriptie over bruikbare biomassagegevens 

voor het Salland. Borgman Beheer Advies B.V./Hogeschool Van Hall-Larenstein, Velp, 53 pp. 

https://tinyurl.com/y9ovjmwz
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3.2. Inschatting van oogstbare biomassa in de toekomst 

Momenteel bedraagt de oogst van biomassa uit het landschap in Overijssel 35 kton vers/jr. Dit is af-

komstig uit ruim 8.000 hectare landschapselementen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze hoeveelheid te vergroten: 

1. Het ‘oogstpercentage’ vergroten  

Wanneer het nog niet benutte deel (35%) uit de huidige landschapselementen ook volledig benut 

kan worden, levert dit jaarlijks ca. 19 kton vers biomassa extra op. Om dit te bewerkstelligen zal er 

moeten worden gewerkt aan actiever beheer van bestaande elementen en opzetten van regionale 

planningsystemen om onderhoud aan landschapselementen zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoe-

ren. 

2. Het oppervlak aan landschapselementen vergroten 

De huidige omvang van 8.000 hectare is geen vaststaand gegeven. Wanneer het areaal met circa een 

derde wordt vergroot levert dit 2.500 hectare landschapselementen op. Hierbij kan gedacht worden 

aan traditionele elementen, zoals houtwallen en kleine bosjes, maar ook aan klimaatplantsoenen en 

korte omloopbossen. Dit levert jaarlijks minimaal 13 kton verse biomassa extra op.  

3. De opbrengst aan biomassa per hectare verhogen door klimaatslimbeheer van elementen, zodat 

naast de CO2 vastlegging ook de vitaliteit en productiviteit van landschapselementen toeneemt. Als 

de productiviteit met 20% toeneemt, levert dit naar schatting 11 kton verse biomassa per jaar extra 

op  

4. Geen export van houtsnippers meer 

In de huidige situatie wordt jaarlijks naar schatting 15 kton verse biomassa (chips en shreds) uit land-

schap geëxporteerd. Deze biomassa kan ook in Overijssel worden benut. Hiervoor is het nodig om 

voldoende afzetkanalen te creëren. Omdat de export met name shreds betreft, zullen er in Overijssel 

installaties moeten worden gerealiseerd die shreds kunnen verwerken, bij voorkeur tot een hoog-

waardige(r) grondstof.  

 
Afbeelding 2: Shreds: laagwaardige, pluriforme houtsnippers  

met een relatief hoge vervuiling aan o.a. zand. 

Een combinatie van alle vier mogelijkheden levert maximaal ca. 58 kton vers /jr extra op (oftewel 29 

kton ds/jr) uit landschap. 
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3.3.  Randvoorwaarden voor duurzame oogst  

Een grotere oogst van biomassa moet wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden: 

1. Oogst kleiner dan bijgroei 

Om te zorgen dat de houtvoorraad en daarmee de koolstofvoorraad van bos en beplantingen op 

peil blijft, mag de (gemiddelde) oogst nooit hoger zijn dan de gemiddelde bijgroei. 

2. Instandhouding en waar mogelijk verbetering ecologische en landschappelijke waarden 

Bij het bepalen van het oogstniveau dient rekening te worden gehouden met het voorkomen of 

het verminderen van negatieve impact op ecologische en landschappelijke waarden. 

Dit betekent o.a.: geen kaalslag, voorkómen insporing / bodemverdichting, werken volgens de 

gedragscode flora en fauna en inzet van de Natuurkalender.  

3. Cascadering 

Rondhout dat geschikt is voor afzet richting de houtverwerkende industrie dient als aparte 

stroom afgevoerd te worden afgezet en ingezet niet ten behoeve van bio-energie.  

Cascadering kan al op zeer kleine en lokale schaal rendabel zijn, bijvoorbeeld:  

 Een boer oogst eiken paalhout uit zijn houtwal, zaagt er punten aan en past ze toe op eigen 

grond als weidepalen.  

 Een landschapscollectief creëert gezamenlijk meerdere stapels rondhout (bijv. OSB, kist-

hout, zaaghout) die aan een houtkoper worden aangeboden voor verkoop aan de weg. Het 

resterende (kronen)hout van de gevelde bomen kan vervolgens alsnog uitstekend als bio-

massa worden ingezet. 

4. Inzet tak- en tophout 

 In bossen vindt tak- en tophoutoogst alleen plaats op plekken waar dit niet ten koste gaat van 

de bodemvruchtbaarheid. In landschapselementen is de aanpak anders; deze liggen vaak tussen 

landbouwgronden of dienen als afscheiding van bijvoorbeeld wegen en bebouwde gebieden. 

Daar waar in landschapselementen veel tak- en tophout achter blijft na onderhoud treedt ver-

ruiging op, worden de elementen moeilijk bereik- en bewerkbaar en komt verjonging van krui-

den, struiken en bomen slechts moeizaam op gang. In landschapselementen is het daarom vaak 

wel wenselijk om het snoei- en vellingsresidu af te voeren en te benutten. 

 

Koolstofschuld 15 

Bomen leggen koolstof (CO2) vast. Wanneer je een boom kapt en er weer één voor in de plaats laat bijgroeien, 

duurt het de tijd van bijgroeien tot weer het niveau aan tonnen biomassa van de gevelde boom is bereikt, om 

qua CO2-vastlegging weer in balans te komen. Voor één boom duurt deze periode van herstel langer dan wanneer 

in een groter boscomplex hier en daar bomen worden gekapt en weer bijgroeien. Ook de boomsoort (groeisnel-

heid) en groeiplaats (rijk of arm) maakt vanzelfsprekend verschil in deze snelheid. Van belang is om ervoor te 

zorgen dat de koolstofvoorraad op peil blijft. Meer informatie op de website van Probos. 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Probos. (z.d.). Hout als hernieuwbare brandstof: Uitleg van een aantal begrippen. Opgevraagd van https://pro-

bos.nl/images/pdf/overig/Probos_Infographic_hout_als_hernieuwbare_brandstof_2019.pdf  

https://probos.nl/images/pdf/overig/Probos_Infographic_hout_als_hernieuwbare_brandstof_2019.pdf
https://probos.nl/images/pdf/overig/Probos_Infographic_hout_als_hernieuwbare_brandstof_2019.pdf
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3.4. CO2 vastlegging landschappelijke beplantingen 

Landschapselementen Oppervlakte (ha) CO2-vastlegging  

(ton per jaar) 

Boomkwekerijen 1.305 3.015 

Grienden 34 82 

Hagen 198 198 

Houtwallen/singels 840 4.200 

Kleinfruit kwekerijen 102 77 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - loof 5.199 28.595 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - naald 169 930 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - populier 5 50 

Kleine bosjes (<0,5 ha) - overig 123 677 

Laag- en hoogstamboomgaarden 106 244 

Solitaire bomen 
 

23.831 

Totaal 8.081 61.899 

Tabel 3: geeft de huidige CO2 vastlegging weer van de landschappelijke beplantingen in Overijssel 

De totale vastlegging in de landschapselementen bedraagt bijna 61.899 ton CO2 per jaar. Uitgaande 

van een gemiddelde uitstoot van 21,5 ton CO2 per huishouden 16, wordt hiermee de jaarlijkse uit-

stoot van ruim 2.800 huishoudens gecompenseerd. Wanneer met klimaatslim beheer de vastlegging 

van alle landschapselementen met 20% kan worden vergroot, kan hiermee de uitstoot van ruim 500 

extra huishoudens worden gecompenseerd. Bij een uitbreiding van het areaal landschappelijke be-

plantingen met 2.500 hectare houtwal en kleine bosjes wordt de vastlegging met ca. 12.500 ton CO2 

per jaar vergroot. De totale klimaatwinst in landschap kan hiermee uitkomen op ruim 86.779 ton CO2 

per jaar. Dit is de uitstoot van ruim 4.000 huishoudens.  

 

  

                                                           
16  Milieu centraal. (z.d.). Wat is je CO2-voetafdruk? Opgevraagd van https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/kli-

maatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/
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4.  Nieuwe vormen van landschapsbeheer en -inrichting 

 

4.1. Wat is ‘klimaatslim beheer van landschapselementen’? 

Het landschap wordt geconfronteerd met klimaatverandering, in de vorm van extremer weer: veel 

neerslag in korte tijd , lange perioden van droogte, structureel hogere temperaturen, stormen, ver-

schuiving van de dominante windrichting.  

Klimaatslim beheer van landschapselementen bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Behouden van de CO2-opnamecapaciteit van elementen door te werken aan toekomstbesten-

dige en veerkrachtige beplantingen:  

 Aanplant nieuwe elementen en inbreng soorten die beter tegen droogte, extreme neerslag 

en hogere temperaturen kunnen en, indien mogelijk, ook meer koolstof vastleggen dan aan-

wezige soorten. 

 Verbeteren soortensamenstellingen en diversiteit binnen bestaande elementen ter bevorde-

ring van bodemvitaliteit en de robuustheid van het element (b.v. rijkstrooiselsoorten als 

linde, esdoorn en kers). 

 Bescherming van landschapselementen tegen wildvraat/schade waardoor aanwas geborgd 

wordt en meer koolstof wordt vastgelegd. 

2. Vergroten van de CO2-opnamecapaciteit door: 

 Het verbeteren van de groei van bestaande beplantingen: optimalisatie van de bijgroei. Hier-

door wordt meer CO2 onttrokken aan de atmosfeer en voor langere termijn vastgelegd in 

producten. 

 De aanleg van nieuwe landschapselementen, vooral in functiecombinaties: beplanting in wa-

terbergingen, agroforestry, voedselbossen, wegbeplantingen, etc. 

3. Substitutie van fossiele CO2 door de benutting van biomassa en houtproducten uit landschap: 

 Door de benutting van hout als grondstof als alternatief voor staal, beton en kunststof wordt 

de uitstoot van fossiele CO2 vermeden.  

 Ook de biomassa (takhout) die vrijkomt bij het beheer van landschapselementen kan worden 

benut als waardevolle grondstof voor duurzame producten, en om hernieuwbare energie op 

te wekken in de vorm van warmte. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen ver-

meden. 

4.2. Nieuwe vormen van landschappelijk groen  

In eerdere adviezen en beleid op nationaal en provinciaal niveau (Boosten et al., 2018-1 en -2; 

Spliethof et al., 2018, aanzet tot actieplan provincie Overijssel in 2018) zijn enkele nieuwe vormen 

van landschappelijk groen voorgesteld die de biomassaproductie kunnen helpen verhogen: 

Collectief beheer van landschapselementen 

Deze samenwerking kan ontstaan binnen één of meerdere terrein beherende organisaties - of an-

dere samenwerkingsverbanden van eigenaren, zoals Agrarische Natuurverenigingen -, zo gauw er 

planmatig gewerkt gaat worden. Voorbeelden hiervan in Overijssel zijn:  

• Stichting IJssellandschap: Systematisch landschapsbeheer op basis van een beheerplanning toe-

gepast op eigen terreinen en pachtgronden, online door pachters te raadplegen. 

• Vereniging Natuurmonumenten: Eerder Achterbroek. 

• Coöperatie Biomassalland U.A.: De agrarische natuurvereniging Groen Salland ging in 2012 de 

samenwerking aan met marktpartijen, agrariërs en particulieren. In Salland wordt planmatig 

landschap beheerd en wordt de biomassa zoveel als mogelijk rendabel en lokaal afgezet. 
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Vele terreinbeherende organisaties en landgoederen werken intern aan beheer van hun landschap 

door de inzet van aannemers en vrijwilligersgroepen. Onder meer Landschap Overijssel stuurt dit 

aan. Ook op deze wijze is met regelmaat beheer uit te voeren. 

Sleutelwoorden bij welke samenwerking dan ook, zijn een passende vergoeding voor het te verzetten 

werk, efficiënte logistiek, cyclische verbinding van de te beheren elementen in een beheerplanning 

en zekerheid van afzet van de biomassa (Oldenburger et al., 2012; Borgman en Oorschot, 2014; Feil, 

2016). Bij de opzet van Collectief Beheer wordt vaak aansluiting bij een bestaande gebiedsorganisatie 

gezocht. 

Biomassalland – De lokale biomassaketen in Salland 17 

Vanuit leden van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (ANV Groen Salland, Borgman Beheer Advies en Pro-

jecten LTO-Noord) kwam het initiatief om medio 2010 onderzoek te doen naar de lokale beschikbaarheid en 

afzetmogelijkheden voor houtige biomassa in Salland. Ondersteund door de Sallandse gemeenten bleek het haal-

baar om (medio 2012) de Coöperatie Biomassalland U.A. op te richten. 

Door enerzijds in te zetten op het lokaal beheren van landschapselementen op verzoek van terreineigenaren, en 

anderzijds de vrijkomende biomassa te mengen en bufferen op opslaglocaties in Wesepe en Lettele, kunnen 

jaarrond lokale klanten van kwalitatief goede houtsnippers worden voorzien. Partijen uit de gehele keten kunnen 

lid worden van de Coöperatie. De Coöperatie spaart in een fonds voor landschapsherstel in Salland. Naast land-

schapsherstel en -beheer zijn doelstellingen: het creëren van extra werkgelegenheid en het stimuleren van CO2-

vastlegging in Salland. 

 

Klimaatplantsoenen 

Een klimaatplantsoen is een braakliggend of openbaar, leeg perceel in de gebouwde omgeving dat is 

ingericht met tijdelijke natuur. 

Klimaatplantsoenen hebben een aantal voordelen ten opzichte van reguliere grasstroken. Het ‘opha-

len’ van gesnoeid materiaal uit een klimaatplantsoen kost minder geld dan het maaien van gras. Tij-

dens het groeien leggen Klimaatplantsoenen extra CO2 vast en wordt extra fijnstof afgevangen. Het 

‘beeld’ wordt groener; meer natuur wordt in stad of dorp gebracht. Ook zal het aanleggen van kli-

maatplantsoen tot gevolg hebben dat het minder heet is in de zomer (hittestress) en levert het een 

positieve bijdrage aan waterbeheersing (minder overstromende riolen en blank staande straten door 

langdurige regenval). 

Klimaatplantsoenen kunnen de waarde van onroerend goed in de nabije omgeving verhogen en be-

vorderen de biodiversiteit. Klimaatplantsoenen kunnen hiernaast functioneren als natuurlijke af-

scherming tussen woonwijk en verkeer en/of industrie. Ten slotte kunnen deze stedelijke groenele-

menten worden benut als gebruiksnatuur; de biomassa kan nuttig worden ingezet ten behoeve van 

materialen en duurzame energie en er kan recreatie in of omheen plaatsvinden (Nieland et al. 2012). 

Ten behoud/versterking van de biodiversiteit kunnen klimaatplantsoenen getrapt worden aangelegd 

met een zoom (kruiden), mantel (struiken, eventueel ook fruit-/besdragend) en hakhoutvegetatie. 

 

 

 

 

                                                           
17 www.biomassalland.nl  

http://www.biomassalland.nl/
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Korte omloopbos op vergeten gronden 

Voor de aanleg van nieuw bos en landschapselementen wordt er steeds meer gekeken naar gronden 

buiten de landbouw. Met name voor de aanleg korte omloopbossen die kunnen dienen als biomassa-

leverancier liggen er kansen op zogenaamde ‘vergeten gronden’. Bij korte omloopbossen gaat het 

om bossen van snelgroeiende loofhoutsoorten, zoals wilg, populier, els, etc. die periodiek (elke drie 

tot tien jaar) worden geoogst. Bij “vergeten gronden” kan men onder meer denken aan waterbergin-

gen, recreatieterreinen, wegbermen, groenstroken op bedrijventerreinen. Voorbeelden zijn de pilot 

elzenhakhout op omgekeerde rabatten op landgoed Twickel 18 en de recente aanplant van drie hec-

tare klimaatslim korte omloopbos van els in twee waterbergingen van waterschap Brabantse Delta 19. 

Ook overhoeken in de landbouw kunnen als ecologisch aandachtsgebied binnen de GLB worden inge-

richt met korte omloopbossen van wilg. Daarnaast liggen er binnen agroforestry-systemen kansen 

voor korte omloopbos. Er zijn al diverse voorbeelden gerealiseerd van korte omloopbossen in kip-

penuitlopen 20. Daarnaast valt te denken aan combinaties met waterzuiveringen, zoals helofytenfil-

ters met wilg. Tot slot kan worden gedacht aan het realiseren van eerder gestrande voorstellen uit 

landschapsontwikkelingsplannen en natuurnetwerken. Van belang bij de aanleg van nieuwe elemen-

ten is dat in de beheerplanning duidelijk het cyclische beheer en oogst van biomassa is opgenomen. 

Alleen dan kan men daadwerkelijk “rekenen op en met” doorlopende opbrengst uit deze elementen. 

Tevens van belang is dat de aangelegde elementen daadwerkelijk (en bij voorkeur machinaal) bereik-

baar en beheerbaar zijn, om een efficiënte oogst te kunnen waarborgen. Korte omloopbossen zijn 

niet alleen interessant voor de biomassa- en houtproductie, maar dragen ook bij aan de landschap-

pelijke waarden en biodiversiteit van een gebied (zie kader). 

Biodiversiteitsonderzoek in korte omloopbossen van wilg 

Voor korte omloopbossen van wilg is in Flevoland in de periode 2006-2008 onderzocht welke biodiversiteit deze 

plantages herbergen. Hierbij zijn diverse soortgroepen onder de loep genomen: vaatplanten, paddenstoelen, 

broedvogels, amfibieën, muizen, dagvlinders, loopkevers, snuitkevers, bladhaantjes, mossen en korstmossen. De 

aanvankelijk lage verwachtingen van de soortexperts ten aanzien van soortenrijkdom werden ruimschoots over-

troffen. De percelen vertoonden een rijke diversiteit aan broedvogelsoorten (tussen de 18 en 22 soorten). Ook 

het aantal paddenstoelsoorten (tussen de 62 en 96) was aanzienlijk. Tot slot vond men relatief veel bladmos-

soorten (12). Alhoewel er meer dan 100 soorten vaatplanten werden aangetroffen, was dit aantal niet bijzonder 

hoog in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Ook de 11 gevonden dagvlindersoorten werden als niet bijzon-

der hoog beschouwd. 

De aangetroffen soorten zijn vooral soorten die normaal in struwelen, jong bos, ruigtes en andere (meer dyna-

mische) milieus voorkomen. De resultaten van het onderzoek in Flevoland komen overeen met de bevindingen 

uit onderzoeken in Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië 21. 

 

 

                                                           
18  Stichting Probos. (2016, februari). Bosberichten. Opgevraagd van http://www.probos.nl/images/pdf/bosberichten/bos-

berichten2016-02.pdf  
19  Stichting Probos, ZLTO, Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie en waterschap Brabantse Delta. (2019, 11 april). 

Eerste aanplant klimaatslim korte omloop bos in waterberging Brabantse Delta. Opgevraagd van https://probos.nl/pu-
blicaties/in-de-pers/1542-persbericht-eerste-aanplant-klimaatslim-korte-omloop-bos-in-waterberging-brabantse-delta 

20  Stichting Probos, InnovatieNetwerk, deelnemende pluimveehouders. 2013-2015. Kiplekker onder wilgen. Opgevraagd 

van http://www.kiplekkeronderdewilgen.nl/   
21  Boosten, M. & Jansen, P.A.G. (2010, november). Flevo-energiehout; Resultaten van groei- en opbrengstmetingen en 

biodiversiteitsmetingen 2006-2008. Wageningen: Stichting Probos. Opgevraagd van http://www.probos.nl/ima-
ges/pdf/rapporten/Rap2010_Flevo_energiehout.pdf 

http://www.probos.nl/images/pdf/bosberichten/bosberichten2016-02.pdf
http://www.probos.nl/images/pdf/bosberichten/bosberichten2016-02.pdf
https://probos.nl/publicaties/in-de-pers/1542-persbericht-eerste-aanplant-klimaatslim-korte-omloop-bos-in-waterberging-brabantse-delta
https://probos.nl/publicaties/in-de-pers/1542-persbericht-eerste-aanplant-klimaatslim-korte-omloop-bos-in-waterberging-brabantse-delta
http://www.kiplekkeronderdewilgen.nl/
http://www.probos.nl/images/pdf/rapporten/Rap2010_Flevo_energiehout.pdf
http://www.probos.nl/images/pdf/rapporten/Rap2010_Flevo_energiehout.pdf


 

Boomsoorten Type beheer Actuele CO2-voorraad 
ton CO2/ha) 

Gemeten afwijking t.o.v. 
verwachte vastlegging 

Wilg KOB kloon 1 Korte omloopbos 124 >125% 

Wilg KOB kloon 2 Korte omloopbos 92 >125% 

Populier KOB kloon 1 Korte omloopbos 71 >125% 

Populier KOB kloon 2 Korte omloopbos 137 >125% 

Schietwilg (menging overig loof) Hakhout (gemengd) 6 107% 

Zwarte els Hakhout 27 107% 

 

Meer biomassa en CO2-opslag mogelijk bij hakhout en korte omloopbos 

Korte omloopbossen en hakhout bossen kunnen leiden tot meer CO2-opslag en een grotere beschikbaarheid 

van biomassa. Om dit te testen heeft Biomassalland in Wesepe een korte omloop bos aangelegd. In 2019 zijn 

hieraan metingen uitgevoerd. Tevens zijn er metingen uitgevoerd in een  hakhout perceel van een particuliere 

eigenaar en een perceel van de Stichting IJssellandschap te Olst. Alle objecten groeien op de betere gronden in 

agrarisch gebied. Samen met Stichting Probos zijn de metingen geanalyseerd en vergeleken met waarden uit de 

literatuur en eerdere meetdata.  

Hakhout en korte omloopbos zijn aangeplant met als doel een sterke bijgroei van hout te hebben. Er wordt 

hiermee snel laagwaardig hout geproduceerd ten behoeve van biobased producten. De oogst-omlopen zijn 

relatief kort (resp. 6-18 jaar en 3-6 jaar). Eigenlijk vindt deze teelt al eeuwen plaats (grienden en hakhout) ten 

behoeve van de productie van geriefhout en brandhout. 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste meetwaarden weergegeven: 

 

 

 

 

Opvallend is de grote CO2-voorraad op deze percelen: Uit de laatste kolom blijkt dat zowel het korte 

omloopbos als de hakhout percelen meer dan twee keer zo snel gegroeid zijn als verwacht. Er heeft bij aanleg 

of in het beheer geen bemesting plaatsgevonden; wel zijn snelgroeiende soorten gekozen bij aanplant. Voor 

het korte omloopbos is zelfs speciaal hiervoor gekruisd wilgen- en populierenplantsoen aangekocht. Deze 

kruisingen zijn bekend om hun goede groei, goede uitstoelen na afzetten (hergroei met meer scheuten) en 

ziekteresistentie. 

In de CO2-voorraad per perceel zit ook verschil. Zo is de jaarlijkse groei bij de percelen met schietwilg en els 

minder hoog dan bij de andere percelen. Elke soort en beheervorm hebben dus zijn eigen productiekarakteris-

tieken. Tevens hebben de plantdichtheid hun effect op groei en CO2-vastlegging. Maar zelfs de inheemse 

schietwilg en zwarte els vertonen in hakhoutvorm een aanzienlijk sterkere groei dan uit de recente literatuur 

werd verwacht.  

Hakhout- en korte omlooppercelen zijn goed machinaal oogstbaar, mits het terrein niet te nat is en mits 

hiermee bij de aanleg al rekening is gehouden (oogstpaden). Onderzoek uit het verleden toonde bovendien aan 

dat zelfs korte omloopbos interessante natuurwaarden kan ontwikkelen. 

Geconcludeerd mag worden dat hakhout en korte omloopbos interessante typen landschapselementen zijn. Ze 

kunnen goed toegepast worden  daar waar het landschapstype “hakhout/griend” van oudsher past en waar 

opgaand, houtig landschap gecombineerd kan worden met hout-/biomassaproductie. Te denken valt aan 

agrarische of industriële percelen buiten gebruik, overhoeken, bermen en retentiegebieden voor wateropslag. 

Jeroen Oorschot (Borgman Beheer Advies) en Patrick Reumerman (BTG) 

 

 

 

 

 

 

Elzenhakhout met 12 jaar oude scheuten en een            Eerste oogst in 2017 van het korte omloopbos te 

enkele overstaander van eik               Wesepe, na aanleg in 2014.              (foto’s: J. Oorschot) 
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Gemeentelijke inzamelsystemen 

Door een efficiëntere, beter gescheiden inname en 

het stimuleren van het (schoon) aanleveren van hou-

tige biomassa door particulieren (met name ook in 

het buitengebied van gemeenten) kan het potentieel 

uit deze bron worden verhoogd, en de kwaliteit wor-

den verbeterd. Basis daarbij is de eigen stroom van 

snoeihout vanuit het gemeentelijk beheer. Deze ei-

gen stroom kan worden geoptimaliseerd, maar ook 

vergroot door nieuwe aanplant van klimaatplantsoe-

nen en snelgroeiend hout in bermen en op overhoe-

ken. 

Daar waar fruittelers en boomkwekers nu hun snoei- 

en rooihout vaak nog op de brandstapel zetten, ligt 

hier een potentieel dat uitstekend zou kunnen mee-

draaien in een gemeentelijk inzamelsysteem. 

 

Advies klimaatslimbeheer wegbeplanting N347 

In 2009 is er langs de provinciale weg N347 tussen Enter en Goor wegbeplanting aangelegd, met als expliciet 

doel oogst van biomassa mogelijk te maken. Een deel van de beplanting is daartoe aangelegd als hakhoutbos. 

Begin 2019 is de klimaatprestatie van deze beplanting door Borgman Beheer Advies en Probos beoordeeld en 

zijn adviezen geformuleerd voor klimaatslim beheer. Uit metingen in het veld bleek de gemiddelde CO2-vastleg-

ging van de beplanting sterk af te wijken van de verwachte vastlegging (tot wel 75% minder vastlegging). Dit had 

meerdere oorzaken, zoals sterfte van bomen na aanplant, een voedselarme en droge groeiplaats en het achter-

wege blijven van dunningen om de groei te bevorderen. Ook de toekomstige CO2-vastlegging in houtproducten 

en het substitutie-effect bleek laag, omdat van het merendeel van de bomen de stamkwaliteit zeer laag was en 

de bomen naar verwachting alleen geschikt zijn voor laagwaardige houttoepassingen. Om de klimaatprestatie 

van de beplanting te verbeteren zijn onder meer de volgende adviezen uitgebracht: 

•  Het optimaliseren van de CO2-vastlegging in de beplanting door het verhogen van de staande voorraad en 

de bijgroei door onder meer het inplanten van opengevallen plekken en het regelmatig dunnen rondom goed 

groeiende bomen. 

•  Het optimaliseren van de houtkwaliteit (en daarmee de toekomstige CO2-vastlegging in de (hout)producten 

en het substitutie-effect) door toekomstbomen met een goede stamkwaliteit te selecteren en regelmatig vrij 

te zetten. 

•  Het weerbaarder maken van de beplantingen tegen (de gevolgen van) klimaatverandering door het vergroten 

van de boomsoortenmix (menging). 

 

  

Gemeentelijk inzamelsysteem – gemeente 

Wierden 

De gemeente Wierden zamelt al vele jaren bio-

massa in van particulieren. Hierdoor hoeven de 

particulieren zelf niet voor de afvoer van bio-

massa te zorgen, en kan de gemeente efficiënt 

en tegen lage kosten de biomassa inzamelen. Het 

is een vrijwillig systeem, waarbij particulieren 

hun biomassa ‘aan de weg’ leggen. Wierden 

zorgt voor het chippen en het ophalen. Een re-

cente studie heeft laten zien dat het inzamelsys-

teem kostenneutraal functioneert. Jaarlijks 

wordt 600 – 1.000 ton opgehaald. 
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Combinaties met sociale arbeid 

Vaak (zie de eerder genoemde nieuwe vormen van landschappelijk groen) strandt landschapsbeheer 

op de te hoge beheer- en oogstkosten. Het is waardevol wanneer ondernemers hun inkomsten kun-

nen genereren uit beheer en biomassaoogst. Daar waar dit niet lukt worden soms vrijwilligersgroe-

pen ingezet. Echter, ook sociale werkvoorzieningen leveren vaak hun bijdrage aan snoei- en beheer-

werk. Het hierbij vrijkomende hout kan worden opgenomen in de bestaande logistieke verwerkings-

systemen van snoeihout uit bos, landschap en stedelijk groen. Dus ook hier geldt: samenwerken in 

beheer! 

Ervaringen uit Wierden laten zien dat een efficiënt inzamelsysteem min of meer kostenneutraal uit-

gevoerd kan worden, met als positief resultaat meer biomassa inzameling, ontzorging van de burgers 

en het invullen van de maatschappelijke vraag naar begeleid buitenwerk. 

  

Pilotproject ‘Baanbrekend Landschap’ 

Landschap Overijssel en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; een combinatie die je misschien niet snel 

verwacht maar zeker zijn vruchten heeft afgeworpen in de pilot Baanbrekend Landschap. Samen met de gemeen-

ten Almelo en Wierden, AOC Oost en Soweco heeft Landschap Overijssel een pilot opgezet om mensen handvat-

ten te geven voor de toekomst. 

Door een stijging van de uitkeringsgerechtigden en een versobering in de financiële mogelijkheden, is het voor 

een grote groep mensen lastig geworden om aan een baan te komen. Tegelijkertijd lopen de budgetten en mid-

delen voor het landschapsbeheer terug. Juist in het landschapsbeheer zijn ‘handen’ nodig. Daarom heeft Land-

schap Overijssel de pilot Baanbrekend Landschap opgezet. In deze pilot kunnen mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt worden ingezet in landschapsbeheer, met het uiteindelijke doel om ze te laten re-integreren in de 

groene sector. De deelnemers worden gecoacht, krijgen cursussen en opleidingen aangeboden via AOC-Oost en 

leren de ins en outs van het landschapsbeheer onder professionele begeleiding. Ze werken bijvoorbeeld aan het 

onderhouden van wandelpaden en houtwallen en helpen groene burgeninitiatieven. 

De pilot is een groot succes; elf van de twaalf deelnemers hebben een vervolgplek gevonden bij bedrijven in de 

groene sector. 
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Voorbeeldcase Klimaatslimme aanplant – Noordmanshoek 

Een voorbeeld waar klimaatslim landschapsbeheer gaat worden gedemonstreerd met de aanleg van nieuwe ele-

menten is de case Noordmanshoek in de gemeente Olst-Wijhe. Het project, dat voortkomt uit een proces van 

burgerparticipatie, is op dit moment in voorbereiding. Doel is om een duurzame gebiedsinvulling te geven aan 

een landbouwgebied van circa 20 hectare dat voorafgaand aan de crisis van 2008/2009 werd aangekocht door 

de gemeente voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Deze ontwikkeling is van de baan en de raad heeft 

besloten om een duurzame gebiedsinvulling te realiseren. Het gebied dient ten goede te komen aan de bewoners 

van Wijhe door een aantrekkelijke landschappelijke inrichting te combineren met de productie van duurzame 

energie (zonnepark) en duurzaam landschapsbeheer waar koolstofvastlegging, voedselproductie en extensieve 

recreatie samengaan. Met de beoogde realisatie van een educatieruimte is er bovendien ruimte voor natuur-

educatie en dagbesteding. 

Elementen die op dit moment in de planvormingsfase aan bod komen, zijn: 

1. Circa 5 hectare voedselbos, gericht op zowel de productie van voedsel als het optimaal vastleggen van kool-

stof in een bossysteem met een rijke verticale en horizontale structuur. 

2. Circa 1,5 hectare korte omloopbos / griend van wilg en populier, met als doel kortcyclisch beheer voor de 

productie van houtige biomassa voor lokale warmteketels en producttoepassingen zoals bezinkmatten. 

3. Circa 1 hectare opgaand bos voor lange termijn koolstofvastlegging, verhoging biodiversiteit en belevings-

waarde in het gebied. 

4. Circa 500 meter aan singels met voedselproducerende soorten en opgaande bomen voor lange termijn kool-

stofvastlegging. 

5. Een wilde haag van circa een halve hectare rond het zonneveld (PV). 

6. Een hoogstamfruitgaard. 

De landschapselementen vormen de structuur waarbinnen extensieve landbouw (circa 7 hectare weide en akker) 

en het zon-PV veld van 6 hectare hun plaats vinden. Bestaande watergangen worden benut voor de vorming van 

natuurvriendelijke oevers. 

Gecombineerd biedt het gebied een recreatief aantrekkelijk agrarisch gebied waar naast voedselproductie over 

een periode van 50 jaar zo’n 3.500 ton CO2 wordt vastgelegd.  

De casus is in voorbereiding en kan een uitgelezen voorbeeldproject worden in het kader van dit actieplan. 

 
 

 

 

Aanleg en beheer Meppeler Wandelbos 22 

Het Meppeler Wandelbos (12,5 ha) is in de jaren 1990 aangelegd met ondersteuning van de Face Foundation, 

om duurzaam CO2 vast te leggen en als groen uitloopgebied (stadsbos) voor de gemeente Meppel. Het betreft 

één van de ca. 20 “Face-bossen” in Nederland. Face en Meppel waren in die tijd daarmee hun tijd ver vooruit. 

Sinds 2010 zet Meppel door actief, cyclisch beheer in op behoud van het bos en haar kwaliteiten (recreatie, 

ecologie, houtkwaliteit). Men doet dit door selectief te dunnen. Het vrij komende hout wordt verkocht en op die 

manier zo optimaal mogelijk ingezet. 

Sinds medio 2014 fungeert een deel van het bos tevens als retentiegebied bij hoogwater van het riviertje de 

Wold Aa. 

 

 

 

                                                           
22  Face the future. (z.d.). Face klimaatbossen Nederland. Opgevraagd van https://facethefuture.com/nl/projecten/neder-

land 

https://facethefuture.com/nl/projecten/nederland
https://facethefuture.com/nl/projecten/nederland
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5.  Nieuwe vormen van verwerking en benutting houtige biomassa 

 

5.1. Hoogwaardig gebruik van houten producten 

Hout afkomstig van landschapsonderhoud is een grondstof die gebruikt kan worden voor producten. 

‘Hoogwaardig’ gebruik heeft hierbij de voorkeur, vanwege economische en milieukundige redenen. 

De term ‘hoogwaardig’ betekent hierbij dat het niet alleen gaat om de marktwaarde, maar ook dat 

wanneer hout langdurig gebruikt wordt – bijvoorbeeld in meubels of als bouwmateriaal – koolstof 

voor een langere tijd wordt vastgelegd in het hout. 

Een manier om de levensduur van houten producten te verlengen is cascadering. Het cascaderen van 

hout betekent dat hout dat in een product verwerkt is, aan het eind van de levensduur van dat pro-

duct opnieuw gebruikt wordt in een ander product. Elke cascade eindigt normaal gesproken met het 

omzetten van hout tot duurzame energie. Cascadering kan dus zorgen voor levensduurverlenging en 

langere opslag van koolstof in het hout, en is in het algemeen dus het nastreven waard.  

 

Afbeelding 3: Een toepassing van hout. 

 

5.2. Huidige en nieuwe toepassingen van hout 

Hout is een zeer veelzijdig materiaal dat een breed gamma van toepassingen kent. Rondhout (geveld 

stamhout) wordt bijv. gebruikt in de houtskeletbouw en als grondstof voor de meubelindustrie in de 

vorm van gezaagd hout en houtfineer. Andere toepassingen zijn voor terrassen, privacy schermen, 

kozijnen, afrasteringen, masten, palen, plaatmateriaal (OSB, spaanplaat en MDF), kisten en verpak-

kingsmateriaal, etc. Hout – meestal van een laagwaardige kwaliteit – wordt gebruikt voor papier en 

kartonproductie, en voor de productie van energie in kachels en ketels. Landschapshout is meestal 

van een lage kwaliteit en wordt daarom vaak gebruikt voor energieproductie 23.  

                                                           
23  Oldenburger, J., Van der Heyden, D., Voncken, F. & De Somviele, B. (2017, augustus). Vraag en aanbod op de houtmarkt 

in Nederland en Vlaanderen. Natuurinvest (BE). Opgevraagd van  www.probos.nl/images/pdf/rappor-
ten/RAP2017_eco2eco_WP3_Act3_eindrapport.pdf 

 

http://www.probos.nl/images/pdf/rapporten/RAP2017_eco2eco_WP3_Act3_eindrapport.pdf
http://www.probos.nl/images/pdf/rapporten/RAP2017_eco2eco_WP3_Act3_eindrapport.pdf
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Hout kan daarnaast grondstof zijn voor bio-

based materialen. Met behulp van bio raffi-

nage technieken kunnen de componenten 

van hout ‘uit elkaar gehaald worden’, en 

vervolgens als chemische bouwstoffen ge-

bruikt worden voor hoogwaardige toepas-

singen. Een bekend voorbeeld hiervan is de 

productie van ethanol uit houtcellulose, 

maar het is ook mogelijk om bijv. hout ter-

pentine, vanillin, cellulose acetaat, en rayon 

(grondstof voor vezels) 24 te produceren. In 

Europa worden momenteel zeker tientallen 

van dergelijke producten geproduceerd op industriële schaal uit hout residuen.  

In Overijssel is een proces ontwikkeld om hout te converteren tot een olie (pyrolyse olie) 25. Deze py-

rolyse olie kan gebruikt worden voor de productie van energie, maar deze kan ook gefractioneerd 

worden in een lignine fractie, een suikerfractie en een waterige fractie. Deze fracties kunnen vervol-

gens toegepast worden bij (bijv.) de modificatie van hout, als grondstof voor lijmen en isolatiemateri-

aal.  

 

5.3. Manieren om hoogwaardig gebruik van hout te bevorderen 

Hoogwaardig gebruik van hout kan gestimuleerd worden door de kwaliteit van het geoogste hout te 
verhogen, en door nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor lagere houtkwaliteiten.  

Verhogen van de kwaliteit van het geoogste hout kan gebeuren door maatregelen te nemen bij de 
aanplant, het beheer en de oogst van landschapselementen. Deze maatregelen zijn: 

• Het planten van soorten die in potentie geschikt zijn voor hoogwaardige toepassingen, zoals bij-
voorbeeld eik, zoete kers, esdoorn. Vanuit landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch oog-
punt trof men van oudsher de grove den aan in landschapselementen in bepaalde regio’s. Grove 
den is zeer interessant in het kader van houtproductie. Vanuit landschappelijk, ecologisch en cul-
tuurhistorisch zicht minder interessant zijn andere naaldhoutsoorten als douglas, en lariks, die 
echter hoogwaardig hout kunnen leveren.  

• Om kwalitatief goede bomen te oogsten bij de eindkap is het aan te bevelen om landschapsele-
menten op gezette tijden te dunnen, om zo bomen met goede houtkwaliteit (rechte stammen 
etc.) en vitaliteit de ruimte te geven om te groeien. Eventueel kunnen selecteerde en in een dun-
ning bevoordeelde toekomstbomen ook worden opgesnoeid om noestvrije, kwalitatief hoog-
waardige stamstukken te creëren. 

• Hoogwaardig gebruik van hout wordt gestimuleerd als hout kosteneffectief geoogst en getrans-
porteerd kan worden. Het is dus van belang om bij aanleg en onderhoud oog hebben voor deze 
logistieke aspecten.  

• Samenwerking en collectief beheer kunnen leiden tot lagere oogstkosten, kwalitatief betere pro-
ducten vanwege gebruik van gespecialiseerd materiaal en grotere aantallen waardoor de eind-
producten commercieel interessanter zijn.  

 

                                                           
24  Spekreijse, J., Lammens, T., Parisi, C., Ronzon, T. & Vis, M. (2019). Insights into the European market for bio-based chem-

icals. Analysis based on ten key product categories, EUR 29581 EN Publications Office of the European Union, Luxem-
bourgh, 2019, ISBN 978-92079-98420-4, doi:10.2760/549564, JRC112989. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/insights-european-market-bio-based-chemicals 

25  Btl-btg. (z.d.) Opgevraagd van https://www.btg-btl.com/en/company/projects/empyro 

Afbeelding 4: De Empyro fabriek in Hengelo (Ov) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-european-market-bio-based-chemicals
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-european-market-bio-based-chemicals
https://www.btg-btl.com/en/company/projects/empyro
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5.4. Nieuwe toepassingen voor laagwaardiger hout 

Het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor laagwaardiger hout gebeurt momenteel al in Overijs-

sel. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Productie van gemodificeerd hout voor afrasteringen 26  

Onder de naam Faunawood produceert Foreco duurzame houten afrasteringen. Om te zorgen dat 

afrasteringspalen lang meegaan, is de huidige 

praktijk dat deze gemaakt worden uit tropisch 

hardhout, of van Europees zachthout dat be-

handeld is met milieuonvriendelijke impreg-

neermiddelen zoals creosoten. Faunawood 

wordt behandeld met een volledig biobased 

impregneermiddel dat gemaakt is uit de suiker-

fractie van pyrolyse olie. Hiermee is het moge-

lijk om een volledig circulair product te maken, 

want aan het eind van de levensduur kan het 

hout wederom gepyrolyseerd worden.  

Gebruik van houtsnippers in vrijloopstallen  

Een vrijloopstal is een stal zonder ligboxen. Lig- en loopgedeelte is gecombineerd. Vrijloopstallen 

hebben een positief effect op het dierenwelzijn van koeien door minder klauwproblemen en het mo-

gelijk maken van meer natuurlijk gedrag. Daarnaast is de kwaliteit van de mest een belangrijke driver 

voor melkveehouders om voor vrijloopstallen te kiezen. Bodems met organisch materiaal verrijkt met 

mest van de koeien levert een meststof met veel organische stof die de bodemvruchtbaarheid kan 

verbeteren. Houtsnippers blijken bij uitstek geschikt als bodemmateriaal voor Vrijloopstallen 27 28. 

Met een beluchtingssysteem kan het composteringsproces gestuurd worden. 

Momenteel zijn er ca. tien vrijloopstallen gebouwd in Overijssel. Het verbruik is ca. 2,82 ton hout-

snippers/koe/jaar. Per stal met 100 koeien is dit dus 28 ton /jaar. 

 

 
 

 

 

                                                           
26  Foreco. (z.d.). Faunawood. Opgevraagd van https://www.foreco.nl/nl/producten/faunawood 
27  Kasper, G. & Galama, P. (2015, oktober). Bodembeoordelaar Indicatie geschiktheid bodemmaterialen vrijloopstallen. 

Wageningen UR Livestock Research. Opgevraagd van http://edepot.wur.nl/364964 
28   Galama, P., De Boer, H., Van Dooren, H.J., Ouweltjes, W. & Poelarends, J. (2014, november). Vrijloopstallen voor melk-

vee in de praktijk.  Wageningen UR Livestock Research. Opgevraagd van http://edepot.wur.nl/310448 

Afbeelding 5: Faunawood afrasteringen 

Afbeelding 6: Vrijloopstal met houtsnippers 

https://www.foreco.nl/nl/producten/faunawood
http://edepot.wur.nl/364964
http://edepot.wur.nl/310448
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Houten vangrails langs snelwegen 

De houten vangrail is uitgebreid op werking en veiligheid getest. Zij kan langs Rijks- en provinciale 

wegen toegepast worden. De houten vangrail is ontwikkeld om de belasting op het milieu te vermin-

deren. De hernieuwbare eigenschappen van hout zijn de uitgangspunten voor het duurzame ontwerp 

van de geleiderail. De levenscyclus van hout in het algemeen is zo goed dat hout eigenlijk het enige 

CO2 neutrale bouwmateriaal ter wereld is. Een geweldig duurzaam alternatief voor staal, beton en 

kunststof. 

 
Afbeelding 7: Houten geleiderail 29. 

 
Afbeelding 8: Houten geleiderail 30. 
 

 

Designproducten van (rest-)hout 

  
Afbeelding 9: Designlampen van Binthout. 
 

Het bedrijf Binthout 31 uit Zwolle maakt designlampen van Nederlands essenhout (FSC gecertificeerd 

hout uit de Nederlandse bossen van o.a. Staatsbosbeheer).  

 

                                                           
29  Wijma Kampen B.V. (z.d.). Houten geleiderail. Opgevraagd van https:/www.wijma.com/nl/projecten-gww/houten-gelei-

derail  
30  112Barneveld. (2018, 22 juli). Motorblok op rijbaan na botsing met vangrail. Opgevraagd van  https://112barne-

veld.nl/page/Nieuwsdetail/35123/motorblok-op-rijbaan-na-botsing-met-vangrail 
31  Binthout. (z.d.). Design lampen. Opgevraagd van https://binthout.nl/collections/verlichting 

 

https://www.wijma.com/nl/projecten-gww/houten-geleiderail
https://www.wijma.com/nl/projecten-gww/houten-geleiderail
https://112barneveld.nl/page/Nieuwsdetail/35123/motorblok-op-rijbaan-na-botsing-met-vangrail
https://112barneveld.nl/page/Nieuwsdetail/35123/motorblok-op-rijbaan-na-botsing-met-vangrail
https://binthout.nl/collections/verlichting
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Streekpellets 32 

Pellets – geperste houtbrokjes – zijn zeer geschikt 
voor kleinere kachels. Hout uit landschapsonder-
houd is echter vaak niet van voldoende kwaliteit om 
daar houtpellets van te maken. Tot voor kort moes-
ten daarom houtpellets van ver komen. In Goor is 
recentelijk een innovatieve houtpellet productie op-
gestart. Hierbij wordt landschapshout ingenomen, 
en zo voorbewerkt dat er houtpellets van land-
schapshout gemaakt kunnen worden. De handels-
naam voor deze pellets is “Streekpellets”. Hiermee 
is het mogelijk om in de provincie houtpellets te ge-
bruiken welke gemaakt zijn van hout uit het lokale 
landschap.  

 

5.5.  Circulaire economie 

Naast de in het voorgaande genoemde nieuwe en hoogwaardige toepassingen van houtige biomassa 

is er in de toekomst nog veel meer mogelijk en ook wenselijk als we van een lineaire (eenmalig ge-

bruik van grondstoffen) naar een circulaire economie willen, blijkt uit een recent verschenen publica-

tie in opdracht van TKI-BBE33. In deze publicatie wordt aangegeven dat: 

• Biomassa noodzakelijk is voor de circulaire economie. Het kan als grondstof dienen voor de pro-

ductie van energie, transportbrandstoffen, chemicaliën, materialen, veevoer en voeding. Het is 

de bedoeling dat er een ‘bio-economie’ ontstaat, die gebaseerd is op het toepassen van bio-

massa voedsel én niet-voedsel toepassingen.  

• Voor deze nieuwe bio-economie is meer biomassa nodig én meer inspanningen om economisch 

haalbare omzettingen naar een brede waaier aan producten te kunnen realiseren.  

Provinciale Staten van Overijssel hebben besloten een programma ‘Overijssel Circulair in 2050’ uit te 

voeren. Doel van het programma is om de overgang naar een circulaire economie in Overijssel maxi-

maal te versnellen34.  

Met betrekking tot het onderdeel ‘Biomassa en Voedsel’ wordt biomassa hierbij gezien als een her-

nieuwbare grondstof die CO2 vastlegt en bouwstenen levert voor voedsel, materialen, chemische be-

standdelen en energiedragers. Er is dus, zeker op dit deelonderwerp, een duidelijke overlap tussen 

dit actieplan (“Biomassa en landschapsonderhoud in Overijssel”) en het programma Overijssel Circu-

lair. 

De circulaire economie is een kans voor het Overijsselse landschap: Hoogwaardiger toepassingen 

kunnen leiden tot ontwikkeling van meer biomassa waardeketens, waardoor het aanleggen en goed 

onderhouden van landschapselementen gestimuleerd zal worden.   

                                                           
32  BKgroen. (z.d.). Streekpellets: Streekpellets verwerkt Overijssels hout tot pellets voor inzet lokale biowarmte. Opge-

vraagd van https://www.bkgroen.nl/streekpellets/ 
33  Van Groenestijn, J., Harmsen, P. & Bos, H. (z.d.). Biomassa voor de Circulaire Economie: Alles wat je wilde weten over 

biomassa maar nooit durfde te vragen. Opgevraagd van https://www.biobasedeconomy.nl/wp-con-
tent/uploads/2019/05/190425-Biomassa-voor-de-circulaire-economie.pdf 

34  Provincie Overijssel. (z.d.). Programma Overijssel Circulair 2050. Opgevraagd van https://futureproof.community/cir-
kels/circulaire-economie-overijssel 

Afbeelding 10: Streekpellets 

https://www.bkgroen.nl/streekpellets/
https://www.biobasedeconomy.nl/wp-content/uploads/2019/05/190425-Biomassa-voor-de-circulaire-economie.pdf
https://www.biobasedeconomy.nl/wp-content/uploads/2019/05/190425-Biomassa-voor-de-circulaire-economie.pdf
https://futureproof.community/cirkels/circulaire-economie-overijssel
https://futureproof.community/cirkels/circulaire-economie-overijssel
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Duurzame toepassingen van lokaal hout - 

Richard Wigink VOF te Holten 35 

In Holten is al ruim 25 jaar een bedrijf gevestigd dat 

uitstekend past in de aanpak t.a.v. het Overijssels kli-

maatslim bos- en landschapsbeheer: Richard Wigink 

VOF. Wigink is in de basis een bosaannemer en boom-

verzorgingsbedrijf. Met het rondhout (boomstam-

men) dat Wigink zelf koopt uit zijn bos- en boomver-

zorgingswerkzaamheden bij terreinbeherende organi-

saties en particuliere eigenaren bouwt hij met zijn 

team op verzoek prachtige houten producten.  

Elk product is uniek en vervaardigd van lokaal hout. In 

het assortiment zitten authentieke hooibergen en ro-

buuste gebinten met oude look, uiteenlopende hou-

ten hekwerken, stoer meubilair en sfeervolle overkap-

pingen en tuinhuizen. Het hout is onbehandeld.  

Op deze manier is het hout (en daarmee de CO2) duur-

zaam vastgelegd. Douglas, lariks en eik worden hierbij 

ingezet als staanders, gebinten, hekwerk en meubilair. 

Fijnspar gebruikt Wigink onder meer voor de sporen 

van hooibergen. Het hout en de producten zijn bij 

voorkeur voorzien van een certificaat voor duurzaam 

bosbeheer. 

 

Houtketenplan “IJsselhout” – Stichting IJsselland-

schap te Olst 36 

Sinds medio 2010 is IJssellandschap een eigen houtke-
tenplan gestart onder de naam IJsselhout. Doel hier-
van is het optimaal gebruiken van eigen producten. Er 
is destijds gestart door hout uit eigen bos(sen) te ver-
werken tot houtproducten. Deze worden ingezet voor 
het onderhoud aan de boerderijen en overige gebou-
wen op de erven van IJssellandschap. 
Jaarlijks wordt de hoeveelheid benodigd hout bepaald 
vanuit de meerjaren onderhoudsplanning voor de ge-
bouwen en de hierbuiten geplande projecten. IJssel-
hout wordt derhalve alleen gebruikt voor onderhoud 
aan eigen panden en is niet bedoeld voor derden. 

Het proces begint bij het blessen (selecteren) van de 
bomen. Op basis van het voor de planning benodigde 
hout worden bomen geselecteerd en geblest. Veelal 
door de eigen zaagploeg worden deze bomen geveld. 
Een ingehuurde mobiele zaaginstallatie zorgt daar 
voor de benodigde bezaagde houtvoorraad. Al het 
hout wordt op deze werkplaats goed opgetast om te 
kunnen drogen aan de wind. 

De meest gebruikte houtsoorten binnen het houtke-
tenplan zijn eiken, douglas en lariks. Op termijn zal er 
ook met gewaterd hout gewerkt kunnen gaan wor-
den. Dit om in meerdere onderhoudsbehoeften te 
kunnen voorzien.  

Het zaagresidu wordt sinds 2016 gebruikt om te ver-
snipperen tot (grove) snippers voor onze houtchipka-
chel die eind 2015 is geplaatst. Dit is een verdere op-
timalisering van het gebruik van eigen producten in 
een houtketenplan, dat als “zelfvoorzienend” kan 
worden bestempeld. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35  Richard Wigink Holten. (z.d.). Opgevraagd van https://wigink.nl  
36  IJssellandschap. (z.d.). Houtketenplan: Houtketenplan IJssellandschap - IJsselhout. Opgevraagd van https://www.ijssel-

landschap.nl/houtketenplan/  

https://wigink.nl/
https://www.ijssellandschap.nl/houtketenplan/
https://www.ijssellandschap.nl/houtketenplan/
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