Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het
bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in
stand te houden. Zonder beheer groeien ze immers dicht door spontane opslag van bomen en struiken. Deze
spontane opslag is echter ook een potentiële biomassabron voor energieopwekking. Het is dan wel zaak om
deze biomassa op een zo efficiënt mogelijke manier te oogsten. De Biobaler is in Canada ontwikkeld voor het
verwijderen van spontane bosopslag en deze te verwerken tot ronde balen. De balen kunnen eenvoudig
worden verzameld op het veld. Daarna kunnen ze, al dan niet gedroogd, met een gangbare shredder worden
verwerkt tot biomassa voor bio-energiecentrales. Elke baal bevat het energie-equivalent van 1 MWhr.
Tijdens de demonstratie van de Biobaler zal ook een shredder aanwezig zijn om te illustreren hoe een baal
kan worden verwerkt tot houtige biomassa. Het programma richt zich op de ochtend. Voor diegenen die dit
dagdeel niet kunnen, worden de machines 's middags om 14.00 uur nogmaals gedemonstreerd.
Programma
9.30
10.00
10.10
10.20
10.30
10.45
11.30
12.30

Ontvangst met koffie en thee
Opening door Patrick Jansen (Stichting Probos)
Presentatie ‘Heidebeheer op de Borkeld’ door Arie Rouwhof (beheerder Staatsbosbeheer)
Presentatie ‘Biomassa bij Staatsbosbeheer’ door Hendrik-Jan Weeme (produktieplanner
biomassa Staatsbosbeheer)
Presentatie ‘De Biobaler’ door Arnold Tuytel (directeur ATH; importeur Biobaler)
Eerste demonstratie ‘Verwijdering spontane bosopslag op heideterrein’
Napraten met drankje en hapje
Einde eerste demonstratie

Alleen demonstratie voor mensen die 's ochtends niet kunnen:
14.00
Tweede demonstratie ‘Verwijdering spontane bosopslag op heideterrein’
15.00
Einde tweede demonstratie
Het is verstandig om warme kleding en stevig (waterdicht) schoeisel aan te trekken.
De presentaties vinden plaats in een tent ter plaatse.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is verplicht en kan bij:
Stichting Probos, Marlide Rooding, Tel: 0317-466555, Mail: marlide.rooding@probos.nl
Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos i.s.m. Staatsbosbeheer en ATH (importeur Biobaler)
en wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.

