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Community of Practice
Benutting regionale biomassa Noord Veluwe

Inhoud

• Inleiding

• Voorstelrondje

• Voordracht Marie-Therese Tetteroo

• Warmtevraag en biomassa

• Thema’s voor samenwerking
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Doel Community

Doel van de Community of Practice 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. 

Achtergrond

• Voortbouwen op kenniskringen

• Biomassa uit natuur en landschap

• Mest

• Samenwerking

• IGEV

• Biomassatafel Gelders Energieakkoord
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Thema’s 
kenniskringen
• Pellets uit lokale groenstromen

• Bos- en landschapsonderhoud

• Keten- en organisatieverbetering

• Verwerking van rondhout en reststromen

• Verwarming van landhuizen

• Productie van hoogwaardig bomenzand

• Mest en maaisel voor groen gas, CO2 en nutriënten

• Maaisel voor eierdozen en voor papier en karton

• Ontwikkelingen bio-based economy

Leidende principes

• Waarde in regio houden

• Lokale bedrijvigheid

• Cascadering – CO2 vasthouden

• Kwaliteit van bodem

• Doelstellingen regio verduurzaming energievoorziening
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Verbinding tussen biomassa en warmte

Vervolg

• Verhaal Marie-Therese Tetteroo

• Warmte en biomassa

• Samenwerkingstrajecten en 
thema’s voor komende bijeenkomsten
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Verduurzaming 
warmtevraag en 
biomassa

Benutting regionale biomassa Noord Veluwe

Oldebroek

• Verduurzaming 10.000 woningen

• Alleen laagbouw

• Meer dan de helft dichtbebouwd in 
Wezep en Hattemerbroek, een kwart op 
platteland met rest in “tussengebied”.

• Bijna 80% ouder dan 20 jaar

• Gebruik gemiddeld 1.600 m3/woning/jaar, 
op platteland meer dan 2.100 
m3/woning/jaar, 
totaal 16 miljoen m3 aardgas (500 TJ).

• Haardhout 100 TJ

• Referentie: Overmorgen, DWA concept 
rapport
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Warmteplan (2)
• 20-30% energiebesparing 

mogelijk

• Geen restwarmte industrie

• Geothermie mogelijk, maar 
kritisch vanwege lage afname

• WKO mogelijk, maar 
lage koude vraag

• Biomassa opties

• andere wijze van inzet haardhout

• Inzet van houtsnippers/ -pellets uit bos en landschap

• 200.000 ton mest => 4-7 miljoen m3 biogas => groengas of E+W

• Referenties: DWA, Overmorgen, CBS

Warmteplan (3)

20-30% energiebesparing 
(alle woningen)

Warmtenet voor Wezep en 
Hattemerbroek (50% 

woningen),
gevoed door mix van 

duurzame energiebronnen

Promotie houtpellets in 
plaats van haardhout en 

verhoging duurzaam 
houtgebruik in 
buitengebied  

Hybride warmtepompen 
voor woningen 
“tussengebied”

Ruimte bieden voor 
mestvergisting voor biogas 

+ WKK of groengas 
productie voor invoeding 

aardgasnet

Actieplan bos- en hout 
voor buitengebied
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Warmteplan
(4)
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Klimaatslim bos- en houtplan

• Lange termijn koolstofopslag in bomen en materialen

• Toepassing strikte richtlijnen voor oogst en exploitatie 
met zorg voor bodemkwaliteit

• Verhoging lokale beschikbaarheid van biobrandstof en 
materialen door aanpassing en verruiming beplanting 
en wijze van beheer

• Herstel van fijnmazig landschap met hoge biodiversiteit

• Gezamenlijk optrekken van gebruikers houtstromen en 
landschapspartijen

• Ontwikkeling streekproducten
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Ermelo-West

• 480 woningen

• 40 jaar oud

• Alleen laagbouw

• Gebruik gemiddeld 1.700 m3/woning/jaar,
totaal 800.000 m3/jaar

• Gebruik sportcomplex met zwembad 120.000 m3/jaar

• Referentie: Inergie en Sweco rapport

• Gezamenlijke aanpak gemeente + 
woningcorporatie + 
bewoners

Warmteplan (1)

30% energiebesparing

hybride warmtepompen
Warmtenet met WKO of combi met 

houtketel voor zwembad

Actieplan bos- en hout voor 
buitengebied

20% energiebesparing

Actieplan groen gas
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Thema’s

• Klimaatslim bos- en houtplan voor Noord Veluwe in 
combinatie met duurzame warmtevoorziening
• Samenwerking tussen biomassagebruikers, groenverzorging en 

landschapspartijen, 

• Opwaarderen van organische reststromen, inclusief 
hoogwaardige compost en bomenzand

• Ontwikkeling van biomassa hoog- en laagwaardige 
streekproducten

• Mest en maaisel voor groen gas, CO2 en nutriënten 
(ook op boerderijschaal)

• Aansluiting bij brede ontwikkelingen bio-based
economie

• Aansluiting bij Motie38 Provinciale Staten (30 mln
euro/jaar):
• innovaties en opschaling naar markt, 

• gebiedsgerichte/-branchegerichte/ketengerichte aanpak tbv
efficiëntie in grondstoffen en energie,

• randvoorwaarden scheppen en verbeteren. 

EINDE

Frans Feil

BTG Biomassa Technologie Groep

feil@btgworld.com

Bio-energiecluster Oost-Nederland

coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
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