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genoemde doelgroepen.

opgaand wilgenbos. De resultaten van de monitoring komen overeen met de (spaarzame)

De fitis is één van de soorten die
zich thuisvoelt in de wilgenenergieplantages (foto Martin Parss)

onderzoeken uit andere landen. Meer informatie is te vinden in het rapport: ‘Flevo-

Oogstdemonstratie

energiehout; Resultaten van groei- en Opbrengstmetingen en biodiversiteitsmetin-

De techniek omtrent de aanplant, beheer en

gen 2006-2008’ (2010).

oogst van energieplantages staat niet stil.
Zweden was lange tijd leidend in de ontwikkeling, maar die rol is overgenomen door

vrachtwagencontainer kan kiepen. Met

en de kansen die zij ziet (ook voor ontwikke-

Denemarken. Eind vorig jaar hebben de

financiële hulp van Shell en Agentschap NL

ling van het landschap), heeft Probos besloten

auteurs dan ook samen met collega’s uit

heeft Probos deze machine naar Nederland

om deze teelt te gaan stimuleren. Probos zal

Vlaanderen een studiereis ondernomen naar

gehaald voor een oogstdemonstratie in een

zich daarbij richten op de beschreven kansrijke

enkele Deense machinefabrikanten en

plantage van Het Flevo-Landschap bij Lelystad.

gebieden en ondersteunende studies (blijven)

wilgentelers. Hierbij ging de meeste aandacht

De oogstdemonstratie kon op veel belangstel-

uitvoeren. Echter, het belangrijkste is potenti-

uit naar een machine die geschikt zou zijn

ling rekenen van een gevarieerd gezelschap uit

ele ontwikkelaars van energieplantages te

voor kleinschalige toepassing. De keuze viel

de bos-, natuur-, landbouw- en energiesector.

interesseren en van de nodige technische

uiteindelijk op de oogstmachine die het bedrijf

Henrik Bach van Ny Vraa vertelde tijdens deze

kennis te voorzien. Om dit te realiseren, wil

Ny Vraa Bioenergy heeft ontwikkeld. Deze

oogstdemonstratie zijn ervaringen met

Probos één of meerdere voorbeeldprojecten

machine kan achter een normale landbouw-

wilgenenergieplantages. Hij benadrukte daarbij

opstarten onder het mom van ‘zien is geloven’.

tractor worden gehangen en daarmee kan er

hoe essentieel de juiste grondsoortenkeuze en

Geïnteresseerden voor zo’n voorbeeldplantage

op de openbare weg gereden worden. Zo kan

een zorgvuldige terreinvoorbereiding zijn voor

kunnen zich melden bij de auteurs.

snel van de ene naar de andere (kleine)

het slagen van een wilgenenergieplantage.

energieplantage worden gereden. Bovendien

Tijd rijp voor wilgenenergieplantages!
Door de alsmaar stijgende vraag naar houtige biomassa liggen er kansen voor de
aanleg van wilgenenergieplantages. Recent organiseerde Stichting Probos een
oogstdemonstratie met een gespecialiseerde oogstmachine uit Denemarken. In dit
Bosbericht leest u over deze oogstdemonstratie, maar vooral over de historie en
toekomst van wilgenenergieplantages. Kunnen we ons, na de hoogtij dagen van de
grienden, weer opmaken voor een revival van de wilgenteelt in Nederland?

Patrick Jansen

zijn de investeringskosten relatief laag (36.000

Oproep

euro excl. BTW) en kan de biomassa direct

Op basis van haar kennis en jarenlange

gechipt worden en in een aanhangwagen

ervaring met de teelt van houtige biomassa, de

Alle vermelde publicaties zijn te vinden op

worden gespoten, die het vervolgens in een

alsmaar stijgende vraag naar houtige biomassa
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