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Goóperatie plant eerste elzen aan in waterberging
MAR IE K€ VERB IÊSÊN

Ztltl0ÉRÍ - Coóperatie DuuÍzame

Energieketen de Earonie (CDEB) en

waterschap Brabantse 0elta zijn
een samenwerking gestart om bii
te dragen aan lokate kringlopen,
versterking van het landschap en

het realiseren van klimaatdoelen.
De pilot wordt ondeÍsteund door
Stichting Probos en ZLTO.

waterschap Brabantse Delta

steh in het kadeÍ van de pilot twee

waterbergingen in Zurdert ter

beschikking aan CDEB. In deze ber-
gingen plant de coóperatie I hectare

koÍte omloopbos van els aan waar-

uit biomassa kan woÍden geoogst.

CDEB organiseert lokale, duur-
zame energieproductie. Ze verza.

melt houtige biomassa uit land-
schapsonderhoud en teelt en ver-

werkt dit tot een kwalitatief hoog-

waardige brandstof voor biomassa-

ketels bii kalverhouders en overige

leden.

STUGIiIG VAN DE VRMG
'De waag naar biomassa stijgt',

licht voorzitter Rudi Antens van

CDEB toe. 'Met de aanleg van korte
omloopbossen waarin biomassa

wordt geteeld met soorten zoals de

wilg en els, willen we zorgen dat er

lokaal meer biomassa beschikbaar

is, Daarnaast rvillen rve met deze

korte omloopbossen het landschap
en de biodiversiteit versterken.'

De bossen ziin qua uiteÍlijk
en natuuMaarden vergeliikbaar
met traditioneel elzenhakhout. De

ivaterbergingen bliiven hun functie
houden en zullen in peÍiodes met

wateÍoverlast dienen om overtollig
water tijdeliik op te vangen.

'Elzen houden van natte voeten.

Wii veruachten dat de combinatie
goed kan weÍken', vertelt Kees de

long, lid van het dagelijks bestuur
van waterschap Brabantse Delta.

'Met deze pilot rvillen we een

biidrage leveren aan de landeliike
klimaatdoelen en lokale, duurzame

ketens versterken, Beplanting met

bomen van de waterberging is ook

een goed voorbeeld van meeruoudig

ruimtegebruik', veryolgt De Jong.

Proiectleider bio-economie Ton

van Koryen van ZLTO is blij met

deze samenrverking tussen de land-
bouivsector en het waterschap. 'Met

deze pilot willen we demonstreren
dat waterschappen en agÍariêÍs
ook op het gebied van klimaatslim'
me landschapsinrichting kunnen
samenweÍken.'

CO, VASTLEGGEN

Volgens Van Koruen wordt met

de biomassaproductie de uitstoot
van fossiele CO, vermeden.'De kor-

te omloopbossen leggen bovendien

iaarlijks gemiddeld 60 ton CO, vast,

ondanks dat ze elke zeven iaar wor-

den geoogst', zegt de proiectleideÍ.

'Als we een viifde van de water-

bergingen van waterschap Bra.
bantse Delta op deze manier zouden

beplanten, kunnen we daamee de

uitstoot van 45o huishoudens com-
penseren.'

Martiin Boosten van kennis-

instituut Probos bevestigt dat de
grond voor bosaanleg in Neder-

land bepeÍkt is.'Daarom is het van

belang om te kiiken naar slimme
functiecombinaties, zoals in deze
pilot gebeurt. Naar schatting ziin er

in Nederland enkele duizenden hec-

tares beÍging beschikbaar.'
De pilot heeft een looptijd van

zeven jaar. Partijen hebben de

intentie uitgesproken om het proiect

daama voort te zetten.
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