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Energie schiet uit de grond op recreatiegebied Zeumeren
Aanplant van biomassabos
Op 12 april jl. heeft Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie
(GNMF), de eerste wilg geplant op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen. Hier zal op een
perceel van een halve hectare een biomassabos verrijzen. Na twee tot drie jaar kan de
aanplant worden geoogst. De wilgenscheuten worden dan verwerkt tot houtsnippers. Deze
dienen als brandstof voor de biomassainstallatie van SchatEiland Zeumeren. Deze installatie
zorgt ervoor dat het overdekte avonturenparadijs wordt verwarmd in de wintermaanden.
RGV gaat voor duurzame groei
RGV, exploitant van o.a. recreatiegebied Zeumeren, neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
door duurzaam en verantwoord met de omgeving om te gaan. Hierbij gaat het niet alleen om hoe RGV
omgaat met natuurlijke hulpbronnen, maar heeft het ook te maken met economie en verdienmodellen.
In het beheer van de RGV recreatiegebied is duurzaamheid van groot belang. Het planten van een
wilgenplantage en het gebruik van houtsnippers heeft vele voordelen. Het recreatiegebied wordt
efficiënter gebruikt en RGV levert zo een bijdrage aan CO2 reductie.
Proef op Zeumeren is uniek
Het bijzondere aan het biomassabos op Zeumeren is dat door wilgenplantages aan te leggen op nietlandbouwgronden, zoals recreatieterreinen, concurrentie met voedselproductie vermeden en
overbenutting van natuurterreinen voorkomen kan worden. De wilgenplantage op Zeumeren is
aangeplant in het kader van een praktijkonderzoek waarin verkend wordt hoe de productie van
biomassa ingezet kan worden als krachtige drager van landschapsbehoud en
landschapsontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan de doelstellingen
voor duurzame energie en de biobased economy.
Green Deal
Dit project is onderdeel van de Green Deal ‘Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe’. Het
doel hiervan is om in samenwerking met verschillende partijen de realisatie van belangrijke
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economische dragers te bespoedigen en hiermee de recreatiegebieden en de landschappelijke en
natuurlijke kwaliteiten duurzaam in stand te houden. Het biomassabos is een samenwerking tussen
RGV, STIRR, InnovatieNetwerk en Probos.
Meer informatie over RGV op www.rgv.nl.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RGV: tel. 026 - 384 8800.
Contactpersoon: de heer E.M.J.C. (Erik) Droogh.

