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Hernieuwbare energie en
houtige biomassa

Verwachte ontwikkelingen in EU

• Situatie in 2012:
– 4,4% van NL energieverbruik
kwam uit hernieuwbare bronnen
– Hiervan is 73% opgewekt met
biomassa, waarvan ruim 1/3
houtige biomassa
• Bijstook in elektriciteitscentrales
• Houtkachels bij bedrijven
• Houtkachels bij huishoudens

• Afgelopen decennium inzet houtige biomassa sterk
toegenomen
• Toegenomen vraag houtige biomassa, ook vanuit uit het
buitenland (veel export!)

Hernieuwbare energie en
houtige biomassa
• Biomassa belangrijke bron voor duurzame
energie (nu en in de toekomst)
• Steeds hogere duurzaamheidseisen t.a.v.
herkomst biomassa
– Voorkomen verdwijnen (oer)bos
– Inzetten op cascadering
– CO2-balans (o.a. vermijden lange transportafstanden)

=> Kijken naar bronnen voor duurzame en
betaalbare biomassa in NL!

Stichting Probos

Bron: Oldenburger, J. 2011. Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen? Bosbericht. Nr. 2-2011.
in mil. m3 Rondhout Equivalenten

Hernieuwbare energie en
houtige biomassa
• Beleid
– Energieakkoord: 14% duurzame energie in 2020 (≈ 300 PJ) ,
16% in 2023 (nu 4,4 %)
– NBLH-sector: 32 PJ realiseren met biomassa uit bos, natuur,
landschap en houtketen

• Bronnen voor houtige biomassa
–
–
–
–
–

Bos: lagere sortimenten, tak- en tophout
Landschap
Snoeihout uit bebouwde omgeving
Resthout van houtverwerkende industrie
Gebruikt hout (post consumer)

– Teelt in korte omloop hout plantages
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Korte Omloop Hout Plantages

Wilgenplantages

• Modern hakhout

• Oogst elke 2 tot 4 jaar

• Korte omlopen
(oogst elke 2 tot 10 jaar):
regelmatige biomassastroom

• Relatief hoge productie: 10 ton ds/ha/jr

• Snelgroeiende loofhoutsoorten:
populier, els, es, robinia en wilg

• Weinig bemesting/chemicaliën

• In Nederland beste ervaringen met wilg!

• Hoge mechanisatiegraad

• Scoren hoog op gebied van
duurzaamheid
• Goede grond met goede vochtvoorziening
nodig (Bijv. zavel- en kleigronden, vochtige leemhoudende
zandgronden)

Aanplant

Aanplant

Plantage Zeumeren
1 maand na aanplant

Wilgenplantage Flevoland
6 maanden na aanplant
Plantverband

Plantmateriaal
• Combinatie van 2 of 3 wilgensoorten/-klonen aanplanten:
spreiding risico’s aantasting roest en wilgenhaantje
• Wilgensoorten/klonen:
1) SalixEnergi / Lantmännen SW
– Inger, Tordis, Tora, Jorr, ….
– Selecties van/kruisingen tussen: Salix viminalis, S. dasyclados , S.
schwerinii, …
– Hoge productie en hoge resistentie tegen ziekten

2) Uit NL griendhandel
– katwilg (Salix viminalis), schietwilg (Salix alba) en amandelwilg (Salix
triandra)
– Inheemse soorten
– primair bedoeld voor griendteelt (lange, rechte scheuten) en niet voor
(hoge) biomassaproductie

Stichting Probos

Beheer
• Wilgen zijn kort na aanplant zeer gevoelig voor
licht- en vochtconcurrentie
• Onkruidbestrijding in het eerste jaar
– Schoffelen
– Wiedeggen/Cultivatoren
(aantal uitsparingen maken)
– Smalle frees
– Bosmaaier wordt afgeraden

• Na 1 groeiseizoen: inboeten!
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Oogst

Kosten
Aanlegkosten 1 ha wilgenplantage door loonwerker
–
–
–
–
–
–
–

Ploegen
Rotorkop-eggen
Stekken planten
Aankoop stekken
Inboeten
Wiedeggen
Onkruidbestrijding met (aangepaste)
cultivator
– Onvoorzien (5%)
Totale kosten per ha (excl. BTW)

1 jaar na oogst

€ 210,00
€ 75,00
€ 1.350,00
€ 1.650,00
€ 300,00
€ 60,00
€ 120,00
€ 188,25
€ 3.953,25

Prijs van onkruidbestrijding kan sterk variëren afhankelijk van
onkruiddruk
Let op: geen grondkosten, rentelasten of waterschapslasten gerekend

Verkoop biomassa
• Leveren aan de handel:
•

Prijs verse houtchips ‘aan de bosweg’: 20 tot 25 euro per ton

•

Vaak alleen aantrekkelijk als men vrachtwagen vol kan leveren (=24-27 ton
verse chips)

Natuurwaarde wilgenplantages
Monitoring wilgenplantages in Flevoland (2006-2008)
•

• Leveren aan houtgestookte installatie:
•

Prijs verse houtchips ‘aan poort van de centrale’: 30 tot 35 euro per ton

•

Prijs luchtdroge chips ‘aan poort van de centrale’: 40 en 60 euro per ton

Verrassend hoge biodiversiteit:
Vaatplanten (101)*, paddenstoelen (62-96), broedvogels (18-22 )
amfibieën (4 ), muizen (6), dagvlinders (13), kevers (54), mossen en
korstmossen (12)
* (101) = aantal gevonden soorten

•

Veel soorten van struwelen en andere dynamische milieus

• Telen voor eigen gebruik: chipsprijs relateren aan
gasprijs
Conclusie: Levert pas na een aantal oogstcycli geld op,
plantage gaat wel 20 jaar (of langer) mee!
Brede wespenorchis, fitis en kleibosbreeksteeltje (foto’s vlnr: Fred van Daalen, Martin Parss & Yves Deneyer)

Waar liggen kansen?
• Grootschalige aanleg korte omloop hout
plantages op landbouwgrond is:

Wilgen in agroforestry
Inspiratie

– economisch (nog) niet rendabel
– met het oog op verdringing voedselproductie
onwenselijk

• Kansen liggen bij:
– lokale afzet biomassa/teelt voor eigen gebruik
(houtchips voor warmteopwekking of als strooisel in
stallen)
– functiecombinaties

Stichting Probos
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Wilgen in agroforestry

Combinatie met landbouwgewassen

1. Combinatie met landbouwgewassen of fruitteelt

• Nog geen ervaring mee!

2. Combinatie met veeteelt

• Aanknopingspunten
a) Wilgen zijn rijk aan insecten,
kunnen hiermee bijdrage leveren aan:

Foto: www.food4bees.com

• Bestuiving
wilg trekt bijen aan door vroege stuifmeeldracht

• Beheersing plagen
wilg is waardplant roofwants (perenbladvlo)
en gaasvlieg (luis)

Foto: www.biopol.nl

b) Wilgenplantages zijn habitat voor vogels
•
•

Bijdrage aan beheersing schadelijke insecten
Maar: vogels veroorzaken zelf ook schade (fruitteelt)
Oogst wilgen voordat fruit rijp is?

Combinatie met landbouwgewassen
• Aanknopingspunten
c) Wilgen vormen dicht scherm
•
•

Reductie windsnelheden => minder verdamping
In verhouding tot opgaande bomen minder schaduwwerking
en kleinere kroonprojectie

Combinatie met veeteelt
• Bieden beschutting tegen zon, regen en wind
⇒ Ervaringen met aanplant wilgen in uitloop:
• kippen (DK, D, B en NL)
• varkens (DK)

Combinatie met landbouwgewassen
• Aanknopingspunten
d) Wilgen wortelen dieper dan akkerbouwgewassen:
•
•

Deels concurrentie om voedsel en water
Maar ook:
–
Ontsluiten nutriënten uit diepere bodemlagen
(wilgen hebben licht verteerbaar strooisel )
–
Verhogen waterbeschikbaarheid
(oppompen uit diepere lagen)
–
Bufferende werking bij droge of natte periodes

Wilgenplantages in kippenuitloop
• Verbeteren leefomgeving kip
– Kip is van oorsprong een bosvogel
– Meer beschutting tegen roofvogels, regen en wind
– Meer afleiding en verrijking voedselaanbod kip

• Voldoen aan (toekomstige) richtlijnen
certificeerders en overheid voor inrichting
uitloop
• Grond wordt dubbel (efficiënter) gebruikt
en levert op termijn extra inkomsten op

Foto’s: Monique Bestman

• Voederboom (o.a. geiten)

Stichting Probos

• Weren watervogels!
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Kiplekker onder de wilgen
• Uitvoering:
– Stichting Probos
– Deelnemende Pluimveebedrijven

• In samenwerking met: ‘Bomen voor buitenkippen’
• Looptijd: 1 januari - 31 december 2014
• Meer info: www.kiplekkeronderdewilgen.nl

Kiplekker onder de wilgen
• Kennis opdoen over:
– de effecten van de wilgen op de kip en vice versa;
– het kosten-batenplaatje van een wilgenplantage bij
pluimveebedrijven;
– hoe een wilgenenergieplantage bij pluimveebedrijven past
binnen de wet- en regelgeving en eisen certificeerders.

• Pluimveehouders kennis laten maken met alle
praktische kanten van wilgenenergieplantages:
aanplant, beheer, ….

Het project wordt financieel mede
mogelijk gemaakt door:

Kiplekker onder de wilgen
Aanplant op pluimveebedrijven:
•

Fam. Thomassen
Overberg (Utr.) (1 hectare)

•

Fam. Van Deelen
De Glind (Gld.) (1 hectare)

•

Fam. Jansen
Schore (Ze.) (0,5 hectare)

•

Fam. Van der Weerd
Welsum (Ov.) (0,25 hectare)

Kiplekker onder de wilgen
Eerste ervaringen:
– Belangrijk om de kippen enige tijd uit de uitloop te
weren i.v.m. uitgraven stekken en vraat aan blad
• m.n. dicht bij stal
• boven de 40 cm nauwelijks meer vraat (duurt minimaal 2-2.5 maand
voordat deze scheutlengte bereikt wordt)

– Pluimveehouders zijn geen akkerbouwers!
– Veel interesse vanuit pluimveesector
– Kippen gebruiken uitloop daadwerkelijk beter!

Stichting Probos

Kiplekker onder de wilgen
Eisen vanuit wet- en regelgeving en keurmerken:
– Mestplaatsingsruimte
– Boswet
– SKAL
• Wilgen in stroken
• Tijdelijk afsluiten uitloop mag, mits vooraf gemeld

– KAT
• Aanvankelijk discussie over dubbelgebruik uitloop, maar nu
toegestaan
• Te allen tijde moeten kippen beschikken over voldoende
uitloopoppervlakte
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Tot slot
• In theorie kunnen wilgenplantages bijdrage
leveren aan:
– Functionele Agrobiodiversiteit
– Diversificatie van het landbouwbedrijf

Dank voor uw aandacht!

• Maar:
– Nauwelijks praktijkervaring
• Hoe pas je het in in de bedrijfsvoering?
• Wat is de optimale schaal?

– Nauwelijks onderzoek naar kwalitatieve en
kwantitatieve effecten, kosten, baten en ongewenste
neveneffecten

Stichting Probos
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