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COMBITEELT BIEDT KANSEN
Duizenden hectares landbouwgrond zullen de komende decennia beschikbaar komen voor ander
gebruik. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en de leefbaarheid van het platteland. Nieuwe
vormen van landgebru ik leveren kansen op voor een duu rzame ontwi kkel ing. Energieteelt in
combinatie met andere functies en producten biedt interessante perspectieven. Dit B&H Bericht
beschrijft het draagvlak voor combiteelt in Nederland.
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HERVORMING lANDBOUW

In Nederland produceren we uitstekende
voedselgewassen en de beste zuivel, maar
ondanks de toenemende wereldbevolking
neemt de exportmarkt voor
landbouwproducten nauwelijks meer toe.
In feite is er sprake van overproductie. De
gezamenlijke landbouw-begroting van de
Europese Unie bedraagt jaarlijks bijna
negentig miljard gulden. Per inwoner komt
dit neer op een bedrag van f 241 ,- per jaar.
Vrijwel dagelijks staan er berichten in de
krant over een noodzakelijke hervorming
van de gemeenschappelijke
landbouwpolitiek. Deze hervorming richt
zich op een prijsdaling voor zuivel, graan
en rundvlees, waarvoor de boeren deels
zullen worden gecompenseerd door directe
inkomenssteun. Niet langer ligt het accent
op prijsgaranties die boeren krijgen voor
hun producten, maar wordt de steun
omgebogen naar inkomenspremies.

HET VIERDE GEWAS

De economische omstandigheden zullen
het voor veel boeren moeilijk maken om
deze overheidssteun af te wijzen, zelfs al
zou dat enigszins ten koste gaan van het
vrije ondernemerschap. Boeren zullen
steeds meer een rol gaan vervullen als
'beheerders' van het platteland. Er treedt als
het ware een verschuiving op van
producent naar dienstverlener. Overigens
sluit dat de plantaardige en dierlijk
productie in de toekomst zeker niet uit.
Maar naar verwachting zal de maatschappij
steeds kritischer worden ten aanzien van de
kwaliteit van het landgebruik. Dus ook ten
aanzien van de productiemethoden en de
kwaliteit van de producten en diensten die
dat oplevert. Steeds meer groepen in de
samenleving komen met eigen visies en
oplossingen voor een duurzame
plattelandsontwikkel ing.

Vanuit de traditionele landbouw, gericht op
maximale productie, is men opzoek naar
'het vierde gewas' naast aardappelen,
suikerbieten en graan. Dat is dan synoniem

met een nieuwe 'cash crop'. In een
veranderende samenleving hebben nieuwe
gewassen echter een veelzijdiger rol te
vervullen: ze moeten uiteraard bijdragen
aan een redelijk inkomen voor de boer,
maar er zal steeds meer behoefte zijn aan
milieuvriendelijke gewassen die in een
aantrekkelijk landschap worden geteelt.
Korte omloopbossen voor de productie van
biomassa zijn zeer geschikt om als
'milieugewas' dienst te doen.

Bij grootschalige toepassing van duurzame
energie lijkt biomassa goede mogelijkheden
te bieden. Ten opzichte van andere vormen
van duurzame energie heeft biomassa een
aantal voordelen:

Korte omloopbossen: "het vierde gewas"?

- het is bedrijfszeker;
- het laat zich goed opslaan in de vorm

van rondhout, takkenbossen of
houtsn ippers;

- de kwaliteit en de benodigde
hoeveelheid is goed te plannen en in de
hand te houden;

- het maakt gebruik van beproefde
technologiën voor warmte- en
electriciteits-opwekki ng;

- het levert een bijdrage aan de (02

reductie;
- het is een aantrekkelijke vorm van

ruimtebeslag;
- het verschaft gevarieerde

leefomstandigheden aan een groot aantal
wi Ide planten en dieren;

- het vormt een effectieve buffer tussen
overbemeste landbouwgebieden en
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Figuur 1 Prototype van een COl-machine
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RESULTATEN ENQUETE

De tien meest kansrijk geachte combi's
1 Energieteelt als buffer tussen

natuurgebieden en intensieve vormen
van landgebruik

2 Energieteelt op braakliggende
akkerbouwgronden

3 Energieteelt in combinatie met de
productie van vezel hout

4 Energieteelt als visuele en akoestische
schermen langs wegen, spoorwegen en
woonwijken

5 Energieteelt als onderdeel van
recreatieterrei nen.

6 Energieteelt in combinatie met direct
hergebruik van baggerspecie

7 Energieteelt gericht op maximale CO?-
reductie -

8 Energieteelt ter verbetering van de
waterkwaliteit in waterwingebieden

9 Energieteelt als 'Joint Implementation' in
andere landen

10 Energieteelt als filter voor huishoudelijk
en industrieel afvalwater

Figuur 2 laat zien dat de gemiddeld
toegekende waarde voor de 22 combinatie
alternatieven een normale verdeling
oplevert. Dus de respondenten brachten op
een zeer gelijkmatige wijze een

In totaal zijn 31 S personen en organisaties
aangeschreven, behorende tot de overheid,
wetenschappelijke instituten en
universiteiten, adviesbureau's en
consultants, energiebedrijven,
boseigenaren, afval-verwerkingsbedrijven
en natuur- en milieuorganisaties. Daarmee
is practisch iedereen benaderd, die direct of
indirect bij ener'gie uit biomassa betrokken
is in Nederland. De respons was meer dan
50%. Van de 1S6 personen die de enquête
ingevuld retourneerden, maakte 60% van
de gelegenheid gebruik om aanvullende
combi's voor te stellen en opmerkingen te
plaatsen. Per hoofdgroep werd gevraagd de
3 meest kansrijk geachte alternatieven aan
te geven. Deze scores zijn vervolgens
omgerekend naar een normwaarde. Bij een
'at random' score is de normwaarde 1.

Speciale infrastructurele projecten
Hierbij gaat het om het 'aankleden' van
wegen en spoorl ijnen of het leefbaarder
maken van industrieterrei nen en
woonwijken. Bijvoorbeeld energieteelt als
onderdeel van duurzaam bouwen, waarbij
een woonwijk zijn eigen energieplantages
heeft voor een locale biomassacentrale;
energieteelt onder hoogspanningsleidingen;
energieteelt als visuele en akoestische
schermen langs snelwegen en spoorwegen.

instrument om bij te dragen aan het
oplossen van bestaande milieuproblemen.
Bijvoorbeeld via het reinigend vermogen
van snelgroeiende boomsoorten bij het
saneren van vervuilde bodems; als filter ter
zuivering van (industrieel en huishoudelijk)
afvalwater; ter verbetering van de
waterkwaliteit in waterwingebieden; of in
combinatie met de injectie van drijfmest in
gemengde agrarische bedrijven.

Agro-Forestry
Agro-Forestry ziet energieteelt als een
integraal onderdeel van landbouwkundige
of bosbouwkundige productieketens. Het
gaat om het optimaliseren van
plantaardige of dierlijke productie, maar
dan wel onder maatschappelijk
aanvaardbare randvoorwaarden. De
beoogde agroforestry-systemen moeten in
economische, ecologisch en
maatschappelijk opzicht duurzaam zijn.
Bij landbouwkundige productie kan
energieteelt bijvoorbeeld bijdragen aan het
terugdringen van de mineralenbelasting
van het milieu door stroken aan te planten
langs slootkanten en akkerranden tegen
uitspoel ing van nutrienten; energieteelt op

akkerbouwgrond die tijdelijk is braak
gelegd; energieteelt in combinatie met de
productie van vezelhout; of energieteelt
gericht op maximale CO2 -reductie.

Bio-remediation
Energieteelt in combinatie met
milieutechnische maatregelen ter
verbetering van de kwaliteit van bodem,
water en lucht. In deze groep wordt
energieteelt vooral ingezet als een

Groene gebruiksruimte
Energieteelt in combinatie met
natuur'beheer, recreatie en
landschapswaarden tracht de natuurlijke en
landschappelijke waarden en functies van
multifunctionele gebruiksruimtes te
versterken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld
om energieteelt als natuurlijke
oeverbescherming in uiterwaarden; als
onderdeel van recreatieterreinen; als
rustgebied voor het wild of als corridor
binnen de Ecologische Hoofdstruktuur; als
bufferzone tussen natuurgebieden en
intensieve vormen van landgebruik ; of als
ondersteuningsgewas voor de bijenteelt in
het vroege voorjaar.

(Novem) aanleiding om het draagvlak te
verkennen van energieteelt in combinaties
met andere functies en producten. Kortweg:
'combiteelt'.

Het Centrum voor Plantaardige Vezels en
Stichting Bos en Hout hebben het idee voor
energieteelt in combinatie met andere
landgebruiksfuncties vorig jaar voorgelegd
aan een brede groep van partijen die
betrokken zijn bij de biomassaproductie en
-conversie in Nederland. Door een
uitvoerige enquête is toen getracht te
achterhalen welke combinatieteelt
alternatieven de ondervraagden het meest
kansrijk achtten. Centraal stond de vraag
waar, onder welke voorwaarden en in
welke vorm energieteelt een plek zou
kunnen krijgen in het dichtbevolkte
Nederland. In eerste instantie zijn er 22
alternatieven aangegeven, ondergebracht in
vier globale hoofdgroepen:
- Groene gebruiksruimte
- Agro-Forestry
- Bio-remediation
- Specifieke infrastructurele werken

COMBITEELT

kwetsbare natuurgebieden door het
afvangen van nutriënten;

- en het biedt, door zijn filterwerking, een
oplossing voor de zuivering van
afvalwater.
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Vreemd genoeg wil het met de verkoop van
deze natuurlijke CO2-machines (zie kader)
niet erg lukken. Onbekend maakt
onbemind? Not in my backyard? Het nog
ontbreken van een keurmerk? Te weinig
geld uitgetrokken voor marketing en
advertenties? Of zitten we er gewoon niet
op te wachten? Feit blijft dat energieteelt
'sec' nog op onvoldoende bijval kan
rekenen. Dat was voor de Nederlandse
onderneming voor energie en milieu

CO2-machine
Stel dat men een machine zou kunnen
maken ter grootte van een zeecontainer, die
in staat is om jaarlijks tientallen tonnen
CO2 uit de lucht op te nemen en orn te
zetten in een vaste brandstof. De machine
heeft geen bewegende delen. dus vrijwel
geen slijtage. Hij loopt op zonne-energie en
heeft verder alleen nog water en mineralen
nodig als input. Er is geen enkele emissie
van kwalijke uitlaatgassen en de productie
verloopt volkomen geruisloos. Door de
aantrekkelijke kleur en vormgeving past de
machine goed in het omringende
landschap. Wild en vogels voelen zich
aangetrokken tot de machine en kunnen er
zelfs hun eigen nest in kwijt. Een dergelijk
CO)- machine kost qua aanschaf slechts f
10.ÖOO,- en gaat probleemloos 15 jaar' mee
(met 5 jaar fabrieksgarantie). Gedurende
zijn levensduur produceert hij een niet
aflatende stroom van CO2- neutrale
brandstof, overeenkomend met 92 ton
steenkool of 74.000 m3 aardgas, waarmee
een gemiddeld Nederlands huishouden
driekwart van zijn energiebehoefte (28S GJ)
zou kunnen dekken.
Zo'n machine zou iedereen wel willen
hebben, toch? En commercieel gezien is
het een geweldig exportproduct. We
hebben het prototype voor u klaar staan!
Het enige verschil is, dat onze versie
ongeveer een ha grond nodig heeft en
bekend staat onder de naam 'korte omloop
hakhout' (energieteelt).



Figuur 2 Relative scores van 22 combinatieteelt-alternatieven
Geeft de relatieve voorkeur aan t.o. v. de normwaarde = 7
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vezel hout (voornamelijk de onderstammen)
en voor 30-50% uit energiehout (takken,
toppen en kromme stamdelen). Voor de
houtproducent levert deze combi een grote
flexibiliteit op ten aanzien van de
afzetmogelijkheden en de prijs voor zijn
hout, omdat daarmee twee verschillende
markten bediend kunnen worden. Een
mogelijk knelpunt vormt het feit dat
houtproductie niet gemakkelijk positief
communiceerbaar is naar het grote publiek,
vooral als de bomen vanwege de oogst- en
logistieke voorwaarden in rijen moeten
worden geplant. Nieuwe bosaanleg heeft

Doel van deze combi is het opzetten van
een integrale productieketen gericht op het
voortbrengen van twee aanvullende
sortimenten (vezel hout en energiehout) uit
korte omloopbossen, om daarmee de
rentabiliteit van energieteelt te verhogen.
Belangrijkste doelgroep vormen
houttelende boeren, boseigenaren,
afnemers van het vezelhout en
energiebedrijven die een deel van hun
duurzame energie willen opwekken met
biomassa, en locale eindgebruikers van
'groene' energie, die eisen stellen aan het
ecologisch verantwoorde en duurzame
karakter van de biobrandstof.
Populierenbossen kunnen in een 8-jarige
omloop aanzienlijke hoeveelheden hout
opleveren, bestaande voor 50-70% uit

non-feed' - gewas opzet (agrificatie).
Bovendien kan een boer kiezen voor
natuurbraak, wat nog eens extra inkomsten
oplevert. Deze alternatieven concurreren
met de teelt van energiegewassen en zijn in
de huidige situatie economisch
aantrekkelijker. Bij voldoende subsidie
kunnen er echter vele hectares energieteelt
worden gerealiseerd; in eerste instantie op
de goedkopere gronden. Er moet dan een
stabiele en aantrekkelijke braakregeling
komen, waarin ook het milieu-aspect een
waarde krijgt. In dit opzicht is het mischien
beter om over ''llilieugewassen' te praten in
plaats van over energiegewassen, want dat
beschrijft beter welke primaire functie ze
vervullen. Ook de reeds lang bekende term
'hakhoutcultures' geeft goed aan waar het
eigenlijk om gaat.

Binnen de Land- en Tuinbouworganisaties
in Nederland is het draagvlak voor
energiegewassen nog gering. Ook het
ministerie van LNV
lijkt vooralsnog
weinig genegen om
energieteelt krachtig
te stimuleren middels
een aangepast
subs id ie-i nstrumen
tarium. Vanuit het
buitenland echter
wordt de roep om
een aanpassing van
het gezamenlijke
landbouwbeleid
steeds luider. De
voorgestelde
combi natie van
braaklegging en
energieteelt Iigt zeer
voor de hand. Van
het totale akkerbouwareaal van 67 mi Ijoen
ha in de EU-12 wordt er jaadijks tussen de
5 en 15% braakgelegd. In Nederland
bedraagt het akkerbouwareaal bijna
500.000 ha.
Een pilot-project van enige duizenden
hectares energieteelt behoort wellicht tot de
reële mogel ij kheden, mits de braakregel ing
voldoende aantrekkelijk wordt gemaakt.
Een Nederlandse boel' krijgt een jaarlijkse
inkomenscompensatie voor het braakleggen
van zijn akkerbouwgrond, ongeacht het feit
of hij helemaal niets doet met zijn land, of
dat hij er een 'non food/

BRAAKGELEGDE GRONDEN

Een deel van het akkerbouwareaal in de EU
wordt jaarlijks braakgelegd, waarbij de
grondeigenaar een vergoeding krijgt voor
het niet-beplanten met
akkerbouwgewassen. Deze
braaklegregeling (of McSharry-regeling)
staat het boeren overigens wél toe om
zogenaamde 'agrificatiegewassen' aan te
planten, waarmee extra inkomsten zijn te
genereren. De aanleg en exploitatie van
energiegewassen kan een grote stimulans
krijgen, door aanspl'aak te maken op
braaklegregelingen binnen de Common
Agricultural Policy van de EU.

Voor het natuurbeheer is energieteelt een
aantrekkelijke optie, omdat natuurbeheer
normaal gesproken veel meer kost dan het
aan verkoopbare producten oplevert. De
opbrengst van energiehout kan bijdragen
aan een duurzame financiële basis voor het
beheer van bufferzones rondom kwetsbare
natuurgebieden. Natuur- en
milieuorganisaties stellen zich op het
standpunt dat multifunctioneel gebruik van
de EHS dringend gewenst is, onder de
voorwaarde dat niet-natuurfuncties worden
afgestemd op de gewenste natuurkwal iteit.
Energieteelt zou daarin uitstekend passen.

de politiek grote bedragen over heeft. Tot
2010 gaat dat om een bedrag van circa 1,5
miljard gulden. Dit zou het grootste
knelpunt in de realisatie van energieteelt
kunnen wegnemen.

die varieert van f 30.000,- tot meer dan
100.000,- per ha. Dat hoeft op zich geen
belemmering te zijn, omdat onze
samenleving veel geld over heeft voor
natuurontwikkeling: jaarlijks wordt er f 150
mi Ijoen besteed aan grondaankoop en
bedrijfsvel'plaatsingen voor het verwerven
en inrichten van de EHS. Het grote
voordeel van deze combi is dat de
grondaankoop onder de vlag van
natuurontwi kkel ing plaatsvi ndt, waarvoor

Kwetsbare natuurgebieden hebben vaak
een bufferzone nodig om schadelijke
invloeden van buiten tegen te gaan.
Energieteelt kan als buffer dienen om
bijvoorbeeld nutriënten af te vangen, om de
drift van bestrijdingsmiddelen te beperken
en om de verspreiding van ziekten en
plagen zo veel mogelijk tegen te gaan.
Bovendien kan energieteelt bijdragen aan
een geleidelijke overgang van het open
gebied naar opgaand bos en is daarmee
een aanvullend element ter versterking van
de Ecologische Hoofdstruktuur (EHS). Deze
combi is vooral interessant voor
terrei nbeherende organ isaties, zoals
Natu urmonumenten, Staatsbosbeheer,
Provinciale landschappen of particuliere
landgoedeigenaren. Stichting Natuur en
Milieu en de 12 provinciale
Milieufederaties hebben deze teeltoptie als
één van de meest gewenste aangemerkt.
Indien bestaande natuurgebieden worden
verbreed richting gronden met een
agrarische bestemming, dan zullen er
"landbouwprijzen" gelden voor de grond,

Energieteelt op baggerdepot (nabij Axel)

BUFFERZONES

Hierna volgt een korte profielschets van de
vijf meest kansrijke combi's (zie ook kader).

rangschikking aan voor de verschillende
opties. De geënqueteerden hebben als
groep een duidelijk voorkeur en afkeur
laten blijken in hun scoringsgedrag. De vier
meest kansrijk geachte combi's springen er
duidelijk uit, evenals de daarop volgende
groep van 7 alternatieven die .
bovengemiddeld scoren. Hetzelfde geldt
voor de alternatieven die beneden en ver
beneden de normwaarde scoorden.



natuurlijk enige impact op de omgeving,
maar door een zorgvuldige
landschappelijke inpassing en door
rekening te houden met de wensen van
omwonenden en door belangenorganisaties
al in een vroeg stadium bij de
planvoorbereiding te betrekken, kan veel
weerstand worden voorkomen.

De nota Dynamiek en Vernieuwing van het
ministerie van LNV doet een beroep op
eigenaren en gebruikers van de groene
ruimte om het economisch draagvlak te
versterken middels creatieve oplossingen,
waarbij het uitgangspunt is dat de
inkomsten zoveel mogelijk in de markt
worden verdiend. In het westen van de
Verenigde Staten is de hier voorgestelde
gecombineerde productie van vezel hout en
energiehout reeds zeer succesvol gebleken.
Een aangepast teeltsysteem voor de
Nederlandse situatie is een aantrekkelijk
alternatief, dat zich bijvoorbeeld goed leent
voor private medefinanciering.

VISUElE SCHERMEN

Functionele groenstroken met
energiegewassen als buffer tussen het
verkeer en de werkende en rustende mens
kan een bijdrage leveren aan de oplossing
van knelpunten rond de landschappelijke
inpassing van (grote) infrastructurele
werken. Beheerders van wegen en
spoorwegen, woningbezitters, NS-reizigers
en automobilisten kunnen tot de doelgroep
voor deze combi worden gerekend.
Eigenlijk betreft dit dus iedereen in
Nederland.

"Groene tunnel"
Om de hele Betuwelijn 'in te pakken in een
groene tunnel' van energiegewassen is een
oppervlakte nodig van circa 2000 ha. Zo'n
levend geluidscherm produceert voldoende
biomassa (25.000 ton ds) om 3% van het
totale jaarlijkse stroomverbruik van deze
spoorlijn te kunnen dekken: 7 MW van de
benodigde 200 MW. Die hectares zullen
vooral in het stedelijk gebied liggen waar
helaas weinig ruimte is, maar waar wél een
grote behoefte bestaat aan visuele en
geluidwerende maatregelen. Daarentegen
is in het landelijk gebied relatief veel ruimte
beschikbaar voor dit soort oplossingen,
maar is de behoefte geringer of in
wisselende mate aanwezig. Niet elke
provinciale en gemeentelijke dienst is reeds
overtuigd van de noodzaak om de
Betuwelijn groen in te pakken.

oplossingen te communiceren naar het
grote publiek ('think global but act local').

RECREATIETERREINEN

De aanplant van hakhoutbosjes en
energiehoutwallen kunnen de variatie in de
beplanting en daarmee de aantrekkelijkheid
van recreatieterrei nen vergroten.
Doelgroepen zij n o.a. recreatieschappen,
gemeentelijke groendiensten, landschaps
architecten en planners voor de Ruimtelijke
Ordening, ANWB, Stichting Recreatie,
manege- en campinghouders en recreatie
parken die zich willen profileren met een
mi Iieuvriendel ij ke energievoorzien ing,
energiefarms, doe-bossen rond steden, etc.
Indien gekoppeld aan waterrecreatie en ter
afwisseling van open gebieden kan een
aantrekkelijk en gevarieerd landschaps
beeld ontstaan, zoals bijvoorbeeld in de
Vijfherenlanden bij Vianen.

Energieteelt kan een relatief vandalisme
bestendige vegetatie opleveren in de vorm
van speel bosjes, doolhoven en struinnatuur.
De schaal pleit voor actief gebruik door
fietsers, mountainbi kers, skeelers en ru iters.
Deze combi is op korte termijn
realiseerbaar, bijvoorbeeld in de sfeer van
niche-oplossingen rondom steden.
Daarentegen bestaat het gevaar dat de
natuurbescherming een claim legt op
dezelfde schaarse grond, met als argument
een grotere maatschappelijke meerwaarde.
Beide vormen van landgebruik kunnen
overigens goed op elkaar aansluiten. Vooral
voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin
multifunctionele ontwikkeling van de

Korte omloopbossen vervullen ook
landschappelijke en recreatieve functies.

groene ruimte centraal staat, liggen er
kansen. Tot nog toe zijn er nog geen private
partijen die substantieel willen
meefinancieren aan natuurontwikkeling en
bebossing voor recreatie-doeleinden.

Wellicht ligt de oplossing in een
publiek/private organisatie waarin de
belanghebbende partijen verenigd zijn als
een soort projectontwikkelingsmaatschappij
voor de groene ruimte.

TEN SLOTTE

Sommige teeltopties zijn financieel gezien
reeds aantrekkelijk, maar worden
maatschappelijk nog niet als gewenst
ervaren. Andere combi's kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan het
overheidsbeleid voor duurzame energie en
vormen bovendien een oplossing voor
urgente milieuproblemen, maar zijn helaas
nog niet betaalbaar. De meeste combi's
zitten ergens tussen deze twee uitersten in.
Hiermee wordt nog eens geïllustreerd, hoe
belangrijk hierbij de politiek is, alsmede
een goede afstemming van het
overheidsbeleid op de mogelijkheden en
beperkingen van energieteelt.

Er liggen nu talrijke nuttige
aanknopingspunten en suggesties om het
potentieel aan goede ideeën naar het
niveau van financierbare projecten te tillen.
Het is daarbij belangrijk dat zoveel mogelijk
partijen met elkaar in gesprek raken over de
mogelijkheden van combinatieteelt vanuit
verschillende invalshoeken (economie,
ecologie, maatschappij, natuur, milieu en
duurzame energie) en dat er haalbare
projecten worden geformuleerd,
gefinancierd en uitgevoerd. Energieteelt
heeft op dit moment de wind mee. Laten
we vooral proberen deze kans te benutten,
door niet eindeloos veel tijd te besteden aan
onderzoek en planvorming, maar dóór te
starten naar de concrete implementatie van
een aantal voorbeeldprojecten. Een actieve
communicatie met een breed
maatschappelijk draagvlak is hierbij
essentieel. Het succesvolle project "Flevo
Energiehout 2000", waarbij diverse
marktpartijen betrokken zijn, zal dit jaar
nog de fase van planvorming kunnen
afsluiten. Als eerste voorbeeldproject zal het
zichtbare oppervlakten energieteelt
opleveren, in combinatie met andere
vormen van landgebruik.

Dr. ir. L Kuiper en Dr. A. Heineman
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Een groot voordeel van de combinatie
energieteelt en weggebruik is de directe
koppeling tussen 'vervuiler' en de milieu
oplossing in de vorm van een CO2

vastleggende vegetatie. Een groot paneel
langs de weg met "vandaag weer 'x' ton
CO2 met uw steun vastgelegd" kan helpen
de milieuboodschap op een eigentijdse
wijze te communiceren. Het zal namelijk
steeds belangrijker worden om de
koppeling tussen de voor veel mensen
abstracte klimaatproblematiek en de
vertaling daarvan in locale en tastbare
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