
Biomassa ...uit lokale bossen

Coöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio

Salland. De coöperatie heeft als doelstelling, het duurzaam en rendabel mobiliseren van lokale en

regionale biomassastromen ten behoeve van duurzame energieopwekking, binnen Salland. Dit

betekent dat de focus ligt op oogst en verwerking van hout dat niet primair bestemd is voor de

rondhoutverwerkende industrie.

Naast duurzame energie wordt er gewerkt aan de afzet van biomassa voor niet-energetische
toepassingen. Dit doel wordt bereikt door het aangaan van kort- en langlopende afnamecontracten
met aanbieders en leveringscontracten met afnemers van biomassa. Randvoorwaarde is het
organiseren van het beheer, de oogst en logistiek zodat de juiste hoeveelheid biomassa op het juiste
moment beschikbaar komt en het Sallands landschap cyclisch beheerd wordt. Biomassalland gaat
voor 100% lokale biomassa. Dit betekent dat alle biomassa die vrijkomt in Salland traceerbaar in
Salland zal worden benut.

Bent u een eigenaar van landschapselementen of bos? Of heeft u een warmtevraag die u graag met
houtige biomassa wilt vervullen? Of voert u werkzaamheden uit waarbij houtige biomassa
(houtsnippers) vrijkomt? Klik hier en neem dan contact met ons op! U bent van harte uitgenodigd om
lid te worden van de coöperatie, zodat u meedenkt, meedoet en meedeelt in de handelsketen. Maar
ook als als extern leverancier of afnemer van biomassa (zonder lidmaatschap) kunt u een rol in de
Sallandse keten vervullen.

De houtsnippers die de Coöperatie Biomassalland afneemt en levert voldoen aan de kwaliteitseisen
waar de specificaties van de lokale houtverbrandingsinstallatie én het duurzame, lokale
productieproces om vragen: vochtpercentage, fractiegrootte, minimaal aandeel “groene” biomassa en
vervuiling én traceerbaarheid. Dit betekent dat met zowel leveranciers als afnemers afspraken omtrent
de kwaliteit en kwantiteit worden gemaakt, die contractueel worden vastgelegd. Hiermee biedt
Biomassalland betaalbare, lokale kwaliteit op lange termijn.



Energie ...die voor het grijpen ligt

Energie uit biomassa draagt bij aan een duurzame Sallandse energievoorziening. Het gebruik van
energie uit de producten afkomstig van onderhoud aan natuur, bos en landschap in Nederland en uit
de houtketen kent vele voordelen: de productie is vrijwel CO2-neutraal, leidt niet tot aantasting van de
biodiversiteit, is niet strijdig met de voedselvoorziening en biedt kansen voor een beter
bedrijfsresultaat in het bos- en natuurbeheer. Bij de verwerking van houtige biomassa wordt tevens
gestreefd naar de meest hoogwaardige toepassing van het hout. Hout en reststromen worden daarbij
conform de cascaderingsprincipes zoveel mogelijk hergebruikt en energetische toepassingen worden
vooral verkregen uit de achterblijvende restproducten. Op de langere termijn zullen er ook andere niet-
energetische toepassingen mogelijk worden in de biobased economy. Biomassalland volgt die
ontwikkelingen op de voet.

In Salland wordt steeds meer gewerkt aan lokale duurzame energie. Op veel plekken zijn reeds
houtverbrandings-, vergistings- en fotovoltaire installaties gebouwd en deze “bio-olievlek” breidt zich
meer en meer uit. De vraag naar houtsnippers stijgt hierdoor: tijd om gecoördineerd te gaan beheren
en oogsten. Tijd om aan te sluiten bij de Coöperatie Biomassalland! Klik hier en neem vrijblijvend
contact met ons op.

Duurzaam ...want bosonderhoud blijft

Het in stand houden en ontwikkelen van het diverse Sallandse cultuurlandschap vraagt om
onderhoud. Bij het onderhouden van landschap, natuur en bos komt veel, niet door de reguliere
houthandel te gebruiken, top-, tak- en snoeihout vrij. Tot nu toe werd dit steeds als afval benaderd en
veelal tegen (hoge) kosten gecomposteerd of gestort. Ook kent u ongetwijfeld de hopen hout of
snippers in het landschap, of de toepassing op tuinpaadjes. Deze wijze van “verwerking” heeft
negatieve gevolgen voor landschap en milieu.
Veelal wordt het onderhoud ook nagelaten, omdat het te duur is en het de functie van geriefhout uit
vroeger tijden verloren heeft. Hetzelfde geldt voor de onrendabele eerste dunningen van
bosopstanden. Deze worden vaak overgeslagen, waardoor het jonge bos al begint met een
dunningsachterstand. Een belangrijk deel van dit hout uit bos en landschap kan echter regionaal
benut worden als grondstof voor energiewinning, waardoor de oogst ineens interessanter wordt.
Bovendien levert een Sallandse biomassaketen nieuwe duurzame werkgelegenheid op voor de
streek.

Meer informatie: www.biomassalland.nl


