
   

  

  

Bijeenkomst no.3 Community of Practice  

BENUTTING REGIONALE BIOMASSA NOORD-VELUWE  
We nodigen u van harte uit voor de derde bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) 

voor de benutting van regionale biomassa op de Noord-Veluwe.  

  

Datum: donderdag 26 september 2019, 15.00 – 17.00 

Locatie: Bezoekerscentrum Nunspeet, Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet 
 

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het thema miscanthus en andere speciaal geteelde 

gewassen. Deze gewassen kunnen een belangrijke rol spelen in de vervanging van materialen en 

brandstoffen die nu nog van fossiele oorsprong zijn. Het bedrijf Miscancell is een jong, innovatief, 

Gelders bedrijf dat zich richt op hoogwaardige toepassing van miscanthus. Miscancell produceert 

op duurzame wijze - en bij voorkeur zonder restafval - cellulose uit miscanthus ten behoeve van - 

onder andere - de papierindustrie. 

 

Programma  

15.00 uur Inleiding door Frans Feil, coördinator van de CoP 

Inleiding op het thema en kort verslag van de 

recente biomassabijeenkomst in Lunteren en 

activiteiten van de provincie Gelderland. 

 

15.20 uur Gastspreker: Marcel van de Peppel, Miscancell  

Marcel van de Peppel zal vertellen over de projecten 

en werkzaamheden die Miscancell doet op het 

gebied van miscanthus. 

 

16.20 uur Discussie over inzet van geteelde gewassen voor 

duurzame toepassingen in de regio 

 

17.00 uur Afsluiting en borrel  

 

     

Aanmelding  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Opgave via info@igev.nl voor maandag 23 september 

a.s.  
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Bezoekerscentrum Nunspeet 

Direct aan het Veluwetransferium in Nunspeet ligt het Bezoekerscentrum Nunspeet-Veluwe. 

In het bezoekerscentrum is een expositie over het ontstaan van de Veluwe, het landschap en 

de natuur. Daarnaast heeft het bezoekerscentrum een souvenirwinkel en een informatiepunt 

van Staatsbosbeheer. Parkeren kan gratis bij het Veluwe transferium (tegenover het 

Bezoekerscentrum). 

 

 

 

Community of Practice : Benutting Regionale Biomassa Noord Veluwe  

Doel van de CoP is het delen van kennis en ervaring om tot nieuwe samenwerkingsprojecten te 

komen om regionale biomassa zoveel mogelijk binnen de regio te benutten. We willen daarmee 

vooral de lokale betrokkenheid van bedrijven stimuleren.   

IGEV heeft in het verleden kenniskringen op het gebied van mest en houtige biomassa in de regio 

georganiseerd. Het CoP bouwt hierop verder, met het verschil dat van meet af aan wordt ingezet 

op gezamenlijke samenwerkingsprojecten om de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid 

vanuit lokale partijen te ondersteunen.  

Het CoP initiatief voorziet in acht bijeenkomsten in de periode 2018 – 2020. De CoP is mede 

voortgekomen uit de Biomassatafel van het Gelders Energieakkoord. De Tafel wil graag de 

samenwerking stimuleren tussen partijen op het gebied van bosaanplant, duurzaam bos- en 

landschapsbeheer, duurzame landbouw en duurzame energievoorziening. Naast bijeenkomsten 

zorgt de CoP ook voor het delen van informatie over belangrijke ontwikkelingen via e-mail en 

website en voor ondersteuning in de ontwikkeling van gezamenlijke projecten.  

De CoP wordt geleid door Frans Feil. Frans Feil is senior biomassaexpert werkzaam bij BTG, 

coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland en organisator van de jaarlijkse Nieuwe 

Energiedag in Zwolle.  
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