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Samenvatting 
 

 

Doelstelling  

Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel een beeld te vormen van de soorten en hoeveelheden biomassa 

die vrijkomen tijdens onderhoud aan landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Daarnaast is onderzocht of het benutten van houtige biomassa voor energie opwekking haalbaar en 

duurzaam kan zijn in dit gebied.  

 

Resultaten en conclusies 

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bevindt zich in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland. Het 

gebied heeft een karakteristiek veenweide landschap en is het zuidelijke deel van het „Groene Hart‟. Een 

belangrijk deel van de melkveehouderij in de provincie Zuid-Holland heeft zich in dit gebied gevestigd. 

Tijdens dit onderzoek is rekening gehouden met de belangen van de betrokken actoren die werken, 

beheren of wonen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  

 

De Nederlandse overheid heeft nationale doelstellingen opgesteld op het gebied van duurzame energie om 

de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en een duurzamere samenleving te realiseren. Om een 

bijdrage te leveren aan de nationale doelstellingen hebben de provincie Zuid-Holland en gemeenten uit de 

Merwedezone de doelstelling gesteld om in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 40 MW duurzame energie 

opwekking te realiseren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar windenergie. Met dit onderzoek is onderzocht of 

het benutten van houtige biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud aan landschapselementen in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een alternatief kan zijn.  

 

Biomassa is biologisch afbreekbaar stof. Het kan onderverdeeld worden in categorieën, namelijk primair 

bijproduct, secundair bijproduct en tertiair bijproduct. Daarnaast kan biomassa onderscheiden worden in 

houtige of niet-houtige biomassa. Houtige biomassa wordt door middel van verbranding benut voor 

energiedoeleinden.  

 

De duurzaamheid van de toepassing van biomassa voor energiedoeleinden kan getoetst worden aan de 

hand van de duurzaamheidseisen van de Nederlands technische afspraak (NTA) 8080:2009. Daarnaast 

kan duurzaamheid ook getoetst worden met het People Planet Profit – principe 

 

Uit de inventarisatie naar de soorten en hoeveelheden biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud aan 

landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is gebleken dat de meeste houtige biomassa 

vrijkomt bij onderhoud aan laanbomen. Deze worden door gemeenten en het waterschap Rivierenland 

beheerd. Na de inventarisatie heeft dit onderzoek zich alleen gericht op de houtige biomassa soorten en 

toepassing voor opwekking van duurzame energie. Bij het verbranden in een houtketel is de kwaliteit van 

de houtige biomassa belangrijk. Zo moet het vochtgehalte laag zijn en geen zand, bladeren en naalden 

bevatten. Houtige biomassa kan voor de verbranding versnipperd of tot pellets erwerkt worden. Voor een 

efficiënte houtketen zijn het transport en de opslag belangrijke factoren. De oogst van houtige biomassa is 

seizoensafhankelijk. Met georganiseerd transport en de juiste opslag methode kan de invloed van deze 

factoren op de haalbaarheid en duurzaamheid van de houtketen verminderd worden.  

 

Om de haalbaarheid en duurzaamheid van het benutten van houtige biomassa voor energiedoeleinden in 

de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te toetsen is gebruik gemaakt van het E-Land keten model van 

Zilverberg Advies. Hiervoor is een case ontwikkeld waarbij biomassa wordt verbrand in een houtketel 

geplaatst bij het gemeentelijk zwembad De Duikelaar in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De houtige 

biomassa wordt geleverd door de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem, en door de agrariërs 

uit de omgeving van deze gemeenten. De jaarlijkse warmtevraag van het zwembad is ongeveer 1.500 

MWh. De case is getoetst op het People Planet Profit- principe en heeft een positief resultaat geleverd. Er 

komt namelijk 660 uur werkgelegenheid per jaar beschikbaar, 278,5 ton CO2 uitstoot per jaar wordt 

bespaard en de houtketen is goedkoper dan de aardgas gestookte referentie CV ketel. Uit de 

gevoeligheidsanalyses is gebleken dat de kosten van de houtketel en de kosten bij het gemeentelijke 

onderhoud invloed hebben op de kostprijs voor warmte voor het zwembad. 

 

Aan de hand van de case en de toepassing van het E-Land keten model kan geconcludeerd worden dat het 

benutten van houtige biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud aan landschapselementen voor energie 

haalbaar en duurzaam kan zijn in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ondanks deze positieve conclusie 

levert deze case geen grote bijdrage aan de realisatie van de doestelling 40 MW duurzame energie in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  
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Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek is de belangrijkste aanbeveling voor alle betrokken actoren om samen te 

werken aan de ontwikkeling en uitvoering van lokale initiatieven zoals de case bij de toepassing van het E-

Land keten model. Voor de betrokken actoren zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

  

Alle betrokken actoren: 

- mogelijkheden voor de toepassing van niet-houtige biomassa (laten) onderzoeken; 

- de haalbaarheid en duurzaamheid van de toepassing van houtige biomassa voor 

energiedoeleinden van lokale initiatieven in ontwikkeling toetsten aan de hand van het E-Land 

keten model van Zilverberg Advies; 

- concrete actiepunten en criteria opstellen bij het ontwikkelen van toekomstig beleid, visies en 

doelstellingen gericht op de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, met betrekking tot van het benutten 

van biomassa voor de opwekking van duurzame energie; 

- de verdienruimte van de houtketen in vergelijking met de aardgasketel gebruiken voor het 

stimuleren van het onderhoud aan landschappelijke beplantingen en verhogen van de kwaliteit 

van houtige biomassa. 

 

Gebiedsplatform Alblassrwaard-Vijfheerenlanden: 

- coördineren van het onderzoek naar en de uitvoering van lokale initiatieven in het landelijk gebied 

waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale bewoners, duurzaamheid en 

cascadering de biomassa.  

 

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker en/of Landschapsbeheer Zuid-Holland: 

- in samenwerking of apart, agrariërs stimuleren om landschappelijke beplantingen ecologisch 

verantwoord te onderhouden;  

- in samenwerking apart, een logistiek systeem ontwikkelen waarbij georganiseerd onderhoud en 

transport plaats vindt, rekening houdend met duurzaamheid en cascadering. 

 

Gemeenten en/of provincie en/of HVC-groep: 

- in samenwerking of apart, lokale mogelijkheden onderzoeken, ontwikkelen, ondersteunen en 

uitvoeren; 

- in samenwerking of apart, een dataprogramma ontwikkelen waarbij elke gemeente, (natuur)terrein 

beherende organisatie, agrariërs, maar ook aannemers werkzaamheden, hoeveelheden en 

bestemmingen van biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud kan invoeren. Hierbij moet gestreefd 

worden naar een nauwkeurig en totaal overzicht van alle, tijdens onderhoud vrijkomende, 

biomassa soorten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de wijze van oogsten, afvoeren en 

verwerking ervan.  
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1. Inleiding 
 

In de afgelopen eeuw is de vraag naar energie sterk toegenomen en de verwachting is dat de energie 

behoefte zal blijven toenemen. In het grootste deel van de energie behoefte wordt voorzien door gebruik 

van fossiele brandstoffen. De verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van broeikasgassen 

met als gevolg de opwarming van de aarde en klimaatsverandering. Om de klimaatsverandering tegen te 

gaan heeft de Nederlandse overheid doelstellingen gesteld. Eén van de doelstellingen is de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen met 30 procent in 2020 ten opzichte van de totale broeikasgasuitstoot in 

1990. Een toename in energie opwekking uit duurzame bronnen levert een grote bijdrage aan de 

vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Daarom zou het aandeel van duurzame energie in 

Nederland moeten toenemen tot minimaal 20 procent in het jaar 2020. Windenergie is één van de 

duurzame energie bronnen die veel wordt toegepast in Nederland, zowel op het land als op zee. Het nadeel 

van windmolens is het effect op de ruimtelijke omgeving; het past niet in het landschap. Een andere 

duurzame energie bron is biomassa die door middel van verbranden of omzetten in gasvormig of vloeibare 

biobrandstof benut kan worden.  

 

De provincie Zuid-Holland heeft voor het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de doelstelling gesteld 

om 40 MW duurzame energie in het gebied te realiseren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar windenergie. Het 

Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft in haar Gebiedsvisie opgenomen ook duurzaam te 

willen ontwikkelen op het gebied van energie. Omdat windmolens een grote invloed hebben op het 

landschap is het Gebiedsplatform van mening dat er gezocht moet worden naar alternatieven.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht door een Milieukunde studente van Hogeschool 

INHOLLAND Delft. Deze afstudeeropdracht is de laatste proeve van bekwaamheid. De opdrachtgever van 

dit onderzoek is het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 

Landschapsbeheer Zuid-Holland in Waddinxveen. Het doel is een beeld vormen van de soorten en 

hoeveelheden biomassa in het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit is geïnventariseerd met behulp 

van een vragenlijst. Naast de inventarisatie is er literatuuronderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen en 

behandelingswijzen van de biomassasoorten. Ook de voor- en nadelen van transport en opslag van houtige 

biomassa zijn onderzocht. De haalbaarheid en duurzaamheid van de houtige biomassa keten is getoetst 

met behulp van het ketenmodel E-land. Dit rapport is geschreven als product van het onderzoek. 

 

Met dit onderzoek is de volgende hoofdvraag beantwoord: “Is het mogelijk om in het gebied 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de vrijkomende biomassa te benutten voor duurzame energie 

opwekking?” Om tot het antwoord op de hoofdvraag te komen zijn de volgende deelvragen beantwoord: 

- Wat zijn de eigenschappen van het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met betrekking tot 

landschap, inwoners en bedrijvigheid?  

- Wat is het nationaal, provinciaal en regionaal beleid op het gebied van duurzame energie, 

windenergie en biomassa?  

- Wat zijn de belangen en criteria van de actoren over het benutten van biomassa voor 

energieopwekking? 

- Welke biomassasoorten komen in welke hoeveelheden vrij in het gebied Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden? 

- Wat zijn de eigenschappen van de biomassasoorten? 

- Welke behandelingen zouden de biomassasoorten moeten ondergaan voordat het gebruikt kan 

worden voor energie opwekking door middel van verbranding? 

- Wat zijn de voor- en nadelen van de transport en opslag mogelijkheden van de houtige 

biomassasoorten? 

- Wat is het resultaat van het ketenmodel E-Land? 

 

In dit rapport is de onderzoeksmethode toegelicht in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de 

gebiedsinventarisatie opgenomen. De belangen bij dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het nationale, provinciale en regionale beleid voor duurzame energie, 

windenergie en biomassa. Een overzicht met criteria voor het benutten van biomassa voor opwekking van 

duurzame energie is opgenomen in hoofdstuk 6. De definitie, het potentieel en de huidige toepassingen 

van biomassa zijn uitgewerkt in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 is het resultaat van de inventarisatie naar 

biomassa die vrijkomt in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uitgewerkt en de eigenschappen en 

behandelingswijzen van houtige biomassa zijn in hoofdstuk 9 opgenomen. Hoofdstuk 10 geeft een 

overzicht van voor- en nadelen transport en opslag van houtige biomassa. Het resultaat van de toepassing 

van het E-Land keten model is uitgewerkt in hoofdstuk 11. Tot slot zijn de afsluitende onderdelen van dit 

onderzoek, namelijk de conclusie, discussie en aanbevelingen in dit onderzoeksrapport opgenomen.  
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2. Onderzoeksmethode 
 

 

2.1 Inleiding  
Dit onderzoek is gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Het onderzoek is verdeeld in drie 

fasen, namelijk de inventarisatie, analyse en de visie. Voor het onderzoek is literatuuronderzoek en een 

surveyonderzoek (vragenonderzoek) uitgevoerd. Het laatste onderdeel van het onderzoek is de toepassing 

van het E-Land keten model.  

 

De informatie voor het literatuuronderzoek is verkregen uit wetenschappelijke rapporten, het Internet en 

beleidstukken. Hierbij is gelet op het gebruik van erkende en meest recente bronnen. De gemeentegrenzen 

binnen de Provincie Zuid-Holland bepalen de grenzen van het onderzoeksgebied, namelijk de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Volgens het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behoort 

de Gemeente Vianen ook tot het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze gemeente bevindt zich in 

de Provincie Utrecht en is daarom niet benaderd tijdens dit onderzoek. In dit hoofdstuk is de 

onderzoeksmethode per fase beschreven.  

 

 

2.2 Inventarisatie 
Voor de inventarisatie naar de soorten en hoeveelheden biomassa is besloten om een vragenlijst op te 

stellen. Deze vragenlijst is bedoeld voor de gemeenten, (natuur)terrein beherende organisaties en agrariërs 

uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van een rapport opgesteld 

door „Bosgroep Noord-Oost Nederland‟1 in opdracht van de provincie Drenthe, opmerkingen van enkele 

actoren en het E-Land ketenmodel.  

 

De contactpersonen voor de inventarisatie zijn telefonisch, per email en per post benaderd. Met twee 

Gemeenten is een afspraak gemaakt en zijn de vragen tijdens een interview beantwoord. Bij de 

inventarisatie is gevraagd naar:  

- alle soorten biomassa die bij landschappelijk onderhoud vrijkomen; 

- de wijze en kosten bij het oogsten, vervoeren en verwerken; 

- de toepassing van en verhouding tot andere duurzame energie bronnen, namelijk windenergie en 

zonne-energie.  

 

Om de kwaliteit van de inventarisatie te waarborgen is gewezen op de eenheden. Om draagvlak te creëren 

is het resultaat van de inventarisatie gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de contactpersonen.  

 

Naast het opstellen van de vragenlijst en het uitvoeren van de inventarisatie is er een belangenanalyse 

uitgevoerd aan de hand van opmerkingen en standpunten van de actoren. Ook is er literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar het beleid met betrekking tot duurzame energie, windenergie en biomassa. Het laatste 

onderdeel van de inventarisatie is het literatuuronderzoek naar duurzaamheid en de criteria voor duurzame 

biomassa. 

 

 

2.3 Analyse 
Deze fase is gestart met de analyse van de ontvangen vragenlijsten van de inventarisatie. Dit is met behulp 

van Microsoft Excel uitgevoerd waarbij geen verbanden zijn gelegd tussen de antwoorden. De analyse 

resulteert in een overzicht van de soorten en hoeveelheden biomassa die vrijkomen tijdens landschappelijk 

onderhoud in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  

 

Vanwege de tijdlimiet aan de afstudeeropdracht heeft dit onderzoek zich na de inventarisatie alleen gericht 

op houtige biomassa en de toepassingen daarvan. Houtige biomassa is brand-, vezel-, tak- en tophout, 

sloophout A, B en C, rondhout en stobben. Zo kan dus opgemerkt worden dat de inventarisatie fase breder 

is opgesteld dan de analyse fase.  

 

Naast het analyseren van de ontvangen vragenlijsten is er literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 

eigenschappen, behandelingswijze, voor- en nadelen van het transport en de opslag mogelijkheden van 

houtige biomassa soorten. 

                                                
1 Bosgroep Noord-Oost Nederland is een vereniging en bestaat uit bos-, natuur- en landgoedeigenaren uit de Provincies 
Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.  
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2.4 Visie 
Om de haalbaarheid en duurzaamheid van het benutten van de vrijkomende houtige biomassa uit de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor duurzame energie opwekking te toetsen is gekozen om gebruik te 

maken van het E-Land keten model. Dit model berekent de haalbaarheid en duurzaamheid van de hout 

keten in vergelijking met een referentie CV ketel. Het laatste onderdeel van dit onderzoek is de toepassing 

van het E-Land keten model. Aan de hand van dit model is onderzocht of de beschikbare houtige biomassa 

genoeg is voor duurzame energie opwekking en de mogelijke houtketens (scenario‟s) haalbaar en 

duurzaam zijn volgens het „People Planet Profit – principe‟. De toepassing van het model heeft in 

samenwerking met de ontwikkelaar van het model plaatsgevonden. Het resultaat van de toepassing is in 

dit rapport verwerkt. Daarnaast is het eindresultaat voor de opdrachtgever gepresenteerd.  

 

2.5 Uitwerking  
Dit rapport is samengesteld volgens de richtlijnen voor verslaglegging van Hogeschool INHOLLAND Delft. 

Alle antwoorden op de deelvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in dit onderzoeksrapport.  
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3. Gebiedsinventarisatie 
 

 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van de provincie Zuid-Holland, het onderzoeksgebied 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Merwedezone. Het onderzoeksgebied Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden bevindt zich in de provincie Zuid-Holland. De Merwedezone is het zuidelijke deel van het 

onderzoeksgebied.  

 

 

3.2 Provincie Zuid- Holland 
Met delta, kust en rivieren heeft de provincie Zuid-Holland een dynamisch landschap met enkele 

belangrijke steden voor Nederland. Zoals in West-Europa is ook de provincie Zuid-Holland sterk ontwikkeld 

in de vorige eeuw. Voorbeelden van veranderingen zijn de stijging van de welvaart, de bevolkingsgroei, 

mobiliteit, energie bronnen en de toename in energie behoefte. De kwaliteit van de leefomgeving in de 

provincie verbetert maar is nog niet op basiskwaliteit. Langs havengebieden en drukke wegen zijn de 

concentraties luchtverontreiniging te hoog. Andere problemen die voorkomen in de provincie zijn:  

- geluidsoverlast; 

- geurhinder; 

- externe veiligheid.  

 

Daarnaast hebben de klimaatsverandering en veranderingen in de watersystemen invloed op de 

biodiversiteit. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft vergeleken met andere provincies de meeste gemeenten, namelijk 74. Met 

enkele grote steden zoals Rotterdam en Den Haag woont 21,1 procent van de Nederlandse bevolking er en 

is het de meest dichtbevolkte provincie. De gemeente Rotterdam heeft de meeste inwoners, namelijk 

584.058 (CBS, 2008, p 6). Voor de provincie Zuid-Holland wordt verwacht dat het aantal inwoners zal 

toenemen met 3,1 procent naar 3,56 miljoen in 2025 ten opzichte van 2007 (Anonymus 6, 2008, p 12). 

 

Verder heeft de provincie Zuid-Holland, vergeleken met andere provincies, de meeste bedrijfsvestigingen, 

een kleine veestapel en een lage mestproductie (Anonymus 6, 2008, p 22, 27). Volgens het Ontwerp 

Provinciale Structuurvisie hebben drie van de vijf nationale „greenports‟ en ongeveer 50 procent van het 

glastuinbouw areaal in Nederland zich in de provincie ontwikkeld2.  

 

 

3.3 Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  
Het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bevindt zich in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland 

en wordt begrensd door de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht (zie bijlage 1). In het noorden 

grenst het gebied aan de Lek, in het westen aan de Noord en in het zuiden aan de Merwede en de Linge. 

De gebieden Alblasserwaard en Vijfheerenlanden worden van elkaar gescheiden door het Merwedekanaal 

en de Zouwe. Tevens is het gebied het zuidelijke deel van het nationaal landschap „Groene Hart‟.  

 

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is voor een groot deel agrarisch gebied met een veenweide landschap. 

Er bevinden zich middeleeuwse watersystemen, namelijk boezems, weteringen, sloten en greppels. Het 

waterpeil ligt er hoog en er bevinden zich molens, gemalen, boerderijen en lintdorpen die van 

cultuurhistorisch belang zijn. De Vijfheerenlanden heeft een coulisselandschap en kan gezien worden als 

een overgangsgebied van het veenweide landschap naar het Gelderlandse rivierenlandschap. Andere 

kenmerken van het gebied zijn open ruimte, koeien in de wei, knotwilgen en weidevogels. Het landelijk 

gebied in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat onder druk omdat het stedelijk gebied wil uitbreiden 

door de bouw van huizen, bedrijven en de infrastructuur.  

 

De bodem van de Alblasserwaard bevat meer veen dan de Vijfheerenlanden. De Alblasserwaard is een 

typisch veenweidegebied. De bodem van de Vijfheerenlanden heeft een diverse samenstelling. Hierdoor 

heeft de fruitteelt zich in de Vijfheerenlanden gevestigd.  

 

                                                
2 Definitieve structuurvisie wordt naar verwachting eind juni 2010 vastgesteld. 
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Door de aanwezigheid van kwelwater is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de Vijfheerenlanden 

beter dan in de Alblasserwaard. Er bevinden zich in de Alblasserwaard nog boerderijen en woningen die 

niet op het riool zijn aangesloten.  

 

De kenmerken van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, namelijk de stilte, openheid en waterrijkdom 

maken het gebied aantrekkelijk voor weidevogels (Anonymus 5, 2007, p. 15 – 26). Een belangrijk deel van 

de melkveehouderij in de provincie Zuid-Holland bevindt zich in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De 

melkveehouderijen in dit gebied leveren een belangrijke bijdrage aan de totale veestapel en mest productie 

in de provincie Zuid-Holland. De tabel in bijlage 2 geeft enkele gegevens van de gemeenten uit de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden weer. 

 

Een kenmerk van de Vijfheerenlanden is de griendcultuur. Dit is tevens een inkomstenbron waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen hakgriend en snijgriend. Hogere grienden worden ongeveer iedere twee 

of drie jaar gehakt en worden hakgriend genoemd. Het dunne hout dat vrijkomt bij het onderhoud wordt 

vooral gebruikt bij de dijkbouw. Het dikkere hout wordt gebruikt bij het maken van stelen en palen. 

Snijgrienden zijn lager en komen bijna niet meer voor in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Anonymus 5, 

2007, p. 17). 

 

 

3.4 Merwedezone 
In het zuidelijke deel van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bevindt zich de Merwedezone. De zone loopt 

van Kinderdijk tot en met Gorinchem en vormt een schakel tussen het stedelijk gebied en het Groene Hart. 

Hierbij gaat het veenweide landschap over in stedelijk gebied met riviergebonden werk en woon omgeving 

(Anonymus 14, 2009, p. 11). De Betuweroute en de A15 zorgen voor een versterking van de grens tussen 

het landelijk en stedelijk gebied in de Merwedezone. De volgende gemeenten behoren tot de 

Merwedezone: Alblasserdam, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-

Lekkerland, Papendrecht en Sliedrecht.  

 

 

 

Figuur 1: plangebied Merwedezone (Anonymus 14, 2009, p. 6). 
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4. Belangenanalyse 
 

 

4.1 Inleiding 
Bij dit onderzoek zijn een aantal actoren betrokken die werken, beheren of wonen in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. In dit hoofdstuk zijn de belangen van de actoren uitgewerkt. Deze belangen worden 

gebruikt bij de uiteindelijke keuze met betrekking tot de haalbaarheid en duurzaamheid van de benutting 

van biomassa die vrijkomt in het gebied voor duurzame energie opwekking. 

 

 

4.2 Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Zoals eerder beschreven is het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de opdrachtgever van dit 

onderzoek. Bij het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komen organisaties bijeen die zich 

bezighouden met landbouw, landschap, natuur, recreatie en cultuurhistorie in de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden. Het Gebiedsplatform geeft advies aan de gemeenten over ontwikkelingen in het landelijk 

gebied. In december 2009 heeft het Gebiedsplatform het Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

gepubliceerd. Hierin zijn het toekomstbeeld en de doelstellingen gericht op het landelijk gebied van de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uitgewerkt. Duurzaam ontwikkelen op het gebied van klimaat en 

energie is één van de doelstellingen. Het Gebiedsplatform streeft er naar om het gebied op lange termijn 

tot klimaatneutraal met een duurzame energievoorziening te ontwikkelen. Dit kan aan met behulp van 

zonne-energie en mogelijk door het benutten van de biomassa die tijdens onderhoud aan 

landschapselementen in het gebied vrijkomt.  

 
Met de stimulering van duurzame energie kan het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een 

bijdrage leveren aan de doelstelling van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft namelijk 

in haar Ontwerp Provinciale Structuurvisie de doelstelling gesteld om 40 MW duurzame energie opwekking 

te realiseren in het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De provincie heeft bij het realiseren van haar 

doelstelling de voorkeur voor windenergie als duurzame energie bron. In de Gebiedsvisie Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden heeft het Gebiedsplatform opgenomen dat ze de verrommeling in het landschap wil 

tegengaan en de karakteristieke eigenschappen van het gebied wil behouden. Zo passen grote windmolens 

volgens het Gebiedsplatform niet in het landschap. Kleine windmolens zijn wel toepasbaar.  

 

 

4.3 Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker 
Agrariërs uit het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben in 1994 de „Agrarische Natuur- en 

Landschapsvereniging Den Hâneker‟ opgericht. Het doel van de vereniging is het veenweidegebied 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontwikkelen en daarbij de natuurwaarden en het landschap behouden en 

verbeteren. De agrariërs werken samen met burgers uit de streek om dit te realiseren. Bij het opstellen van 

de Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden was ook de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 

Den Hâneker betrokken. Het belang van de vereniging bij dit onderzoek is dat de biomassa die in het 

gebied vrijkomt lokaal en kleinschalig in duurzame energie omgezet en verbruikt wordt. Zo kan het 

resultaat gezien worden en kunnen de lokale inwoners en organisaties gestimuleerd worden om een 

bijdrage te leveren aan ecologisch verantwoord beheer en behoud van natuur en landschap.  

 

   

4.4 HVC-groep 
HVC-groep is een afvalinzamelaar en verwerker. Het afval wordt verwerkt door recycling, compostering en 

verbranding met opwekking van energie. De gemeenten uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn 

aandeelhouders van HVC-groep. Het is een nutsbedrijf en wil bijdragen aan een duurzame samenleving en 

is betrokken bij dit onderzoek door middel van kennisoverdracht.  

 

HVC-groep doet al aan duurzame energieopwekking uit huishoudelijk- en bedrijfsafval en is geïnteresseerd 

in andere soorten biomassa voor duurzame energie opwekking hieruit. Momenteel is het project van een 

bio-energiecentrale in Dordrecht van HVC-groep in ontwikkeling en zijn er vergunningen aangevraagd.  

 

In juli 2009 heeft HVC-groep een brochure uitgebracht met de doelstellingen op het gebied van duurzame 

energie. Hierin is opgenomen dat HVC-groep minimaal 20 procent van het energieverbruik van het totale 

verzorgingsgebied (aandeelhoudende gemeenten) duurzaam wil opwekken in 2020. Om de doelstelling te 

realiseren wordt geïnvesteerd duurzame energie opwekking uit biomassa, windmolens, warmtenetten, 

vergisting en aardwarmte. De potenties voor duurzame energie van de aandeelhoudende gemeenten 
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worden onderzocht aan de hand van een „quikscan‟ waaruit een pakket met maatregen volgt. Bij het 

toetsen op duurzaamheid wordt gebruik gemaakt van de vermeden energie afkomstig van fossiele 

brandstoffen, zoals aardgas en aardolie. De „quickscan‟ levert ook een bijdrage aan het realiseren van 

lokaal milieu- en klimaatbeleid van gemeenten.  

 

Kortom, HVC-groep wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving met behulp van ondersteuning 

aan de aandeelhoudende gemeenten. HVC-groep is geïnteresseerd in het resultaat van de inventarisatie. 

Zo wordt een beeld verkregen over de huidige keten van de biomassa soorten die vrijkomen in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en kan mogelijk benut worden bij de geplande bio-energiecentrale die in 

Dordrecht gebouwd zal worden.  

 

 

4.5 Landschapsbeheer Zuid-Holland 
Landschapsbeheer Zuid-Holland is een stichting en is opgericht in 1979. Landschapsbeheer Zuid-Holland 

werkt samen met vrijwilligers, particulieren en overheid op het gebied van landschap en cultuurhistorie. 

Door middel van ondersteuning en advies wordt geholpen bij het realiseren van doelstellingen. De 

financiering is afkomstig van subsidies van de provincie Zuid-Holland, de Nationale Postcode Loterij en 

particulieren voor de projecten die uitgevoerd worden. Landschapsbeheer Zuid-Holland werkt als 

zelfstandige organisatie samen met Landschapsbeheer Nederland wat bestaat uit de twaalf zelfstandige 

provinciale Landschapsbeheer organisaties.  

 

De provincie Zuid-Holland is door Landschapsbeheer Zuid-Holland opgedeeld in regio‟s en hiervoor zijn 

regiocoördinatoren aangewezen. Ook in het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden worden projecten 

uitgevoerd en zo was Landschapsbeheer Zuid-Holland één van de organisatie die betrokken is geweest bij 

het opstellen van de Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  

 

Dit onderzoek wordt ondersteund door middel van kennisoverdracht en procesbegeleiding. Het stimuleren 

van ecologisch landschapsbeheer is één van de doelen van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Bij houtwallen 

en singels vindt te weinig onderhoud plaats. Dit komt doordat het onderhoud duur is en weinig tot niets 

oplevert. Wanneer de biomassa die vrijkomt tijdens landschappelijk onderhoud benut kan worden voor 

duurzame energie opwekking, dan zal volgens Landschapsbeheer Zuid-Holland het onderhoud aan 

landschappelijke beplantingen in het landelijk gebied gestimuleerd worden. Met ondersteuning van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland wordt door vrijwilligersgroepen in de provincie Zuid-Holland al hard 

gewerkt aan het landschapsonderhoud. In totaal hebben 75 vrijwilligersgroepen (1.133 actieve vrijwilligers) 

in het seizoen 2008-2009 werkzaamheden verricht. De bestaande landschapselementen zijn 

onderhouden, maar er zijn ook nieuwe aangeplant (Kruk, 2010).  

 

Het belang van Landschapsbeheer Zuid-Holland bij dit onderzoek is het volgende: 

- beeldvorming over de biomassa soorten en hoeveelheden in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; 

- bijdrage leveren aan het stimuleren van ecologisch en verantwoord beheer, behoud en 

ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie;  

- onderzoeksmethode gebruiken voor andere regio‟s in de provincie Zuid-Holland. 

 

Naast de bovengenoemde belangen kan Landschapsbeheer Zuid-Holland ook kennis opdoen over 

duurzaamheid, het „People Planet Profit–principe‟ en de relatie tussen energieschaarste en 

landschapsbeheer.  
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5. Beleid Duurzame Energie 
 

 

5.1 Inleiding 
Met de stijging van de welvaart stijgt ook de behoefte aan energie. Tegenwoordig wordt de energie 

behoefte vooral voorzien door fossiele brandstoffen. Een beperkt aantal landen hebben de fossiele 

brandstoffen als natuurlijk voorraad. Dit maakt de landen die fossiele brandstoffen moeten importeren 

afhankelijk en kwetsbaar. Daarnaast worden de fossiele brandstoffen steeds duurder en is het schaars en 

eindig. Bovendien zorgt de verbranding van fossiele brandstof voor de uitstoot van broeikasgassen wat leidt 

tot klimaatsverandering. Om ervoor te zorgen dat de volgende generaties ook welvaart kunnen ontwikkelen 

door het voorzien van de energie behoeften zou er een transitie plaats moeten vinden, namelijk van 

fossiele brandstof verbruik naar hernieuwbare en duurzame energie verbruik. Energie is duurzaam als het 

is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water.  

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het beleid met betrekking tot duurzame energie, windenergie en 

biomassa op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. Bij regionaal beleid is alleen het beleid gericht op 

het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden beschreven. 
 

 

5.2 Nationaal Beleid  

5.2.1 Duurzame energie  
Om bij te dragen aan het mondiale klimaatbeleid moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa en zo ook 

in Nederland verminderen. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen staat internationaal en 

nationaal hoog op de agenda. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, efficiëntere 

technologie en vermindering van energieverbruik. 

 

De Europese Unie heeft invloed op het Nederlands beleid met betrekking tot energie. Zo heeft de Europese 

Unie de doelstelling gesteld om in Europa minimaal 20 procent van het totale energie verbruik afkomstig 

van duurzame energie te realiseren in 2020. In de „Europese Richtlijn Energie uit Hernieuwbare Bronnen‟ is 

de doelstelling gesteld dat in Nederland 14 procent van het totale energie verbruik in 2020 afkomstig moet 

zijn uit hernieuwbare bronnen. Volgens deze richtlijn was het totale energie verbruik uit hernieuwbare 

bronnen in Nederland 2,4 procent in het jaar 2005.   

 

De Nederlandse overheid heeft in 2007 het werkprogramma „Nieuwe Energie Voor Het Klimaat: Schoon en 

Zuinig‟ opgesteld om de doelstelling van de Europese Unie te realiseren. Hierin is opgenomen dat de 

Nederlandse overheid zal streven naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent in 

2020 ten opzichte van 1990. Daarnaast moet het tempo van de energiebesparing verhoogd worden van 1 

procent naar 2 procent per jaar. Het aandeel van duurzame energie moet verhoogd worden van 3 procent 

naar 20 procent vermeden fossiele energie in 2020 (Koppejan et al., 2009, p. 11). Een belangrijk 

beleidsinstrument van het werkprogramma „Nieuwe Energie Voor Het Klimaat: Schoon en Zuinig‟ is de 

subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Dit instrument is in 2008 in werking getreden en 

heeft als doel de productie van duurzame elektriciteit en warmte te stimuleren. Het is een plaatsvervanger 

van de subsidieregeling Milieukwaliteit Energieproductie (MEP). Met de MEP kreeg de uitvoerder van een 

project een vast bedrag per opgewekte energie-eenheid terwijl de SDE bestaat uit een verschil tussen het 

basisbedrag van de MEP en de verkoopprijs van de geproduceerde energie, namelijk elektriciteit of gas. De 

SDE stelt in 2010 voor co-vergisting en verbranding met een elektrisch vermogen minder dan 10 MW 

(maximale warmtebenutting) een basisbedrag vrij van 17,7 euro cent per kWh (Koppejan et al., 2009, p. 

13-14).  
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Tabel 1: toegekend windvermogen uit BLOW per Provincie.  

(Anonymus 1 , 2001, p. 4) 

5.2.2 Windenergie  
Windenergie is één van de hernieuwbare en 

duurzame energie bronnen die een bijdrage kan 

leveren aan de toename van duurzame energie 

productie. Om de duurzame energie productie te 

stimuleren is in 2001 de Bestuursovereenkomst 

Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) 

gesloten tussen het rijk, de provincies en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Hierin is gesteld dat gezamenlijk wordt 

gestreefd op 31 december 2010 in Nederland 

1500 MW windvermogen te realiseren. In de 

BLOW is een verdeling gemaakt van de 1500 

MW over de 12 provincies. De provincies 

moeten minimaal het toegekende 

windvermogen gerealiseerd hebben op 31 december 2010. Tabel 1 geeft de verdeling weer. 

 

Volgens het werkprogramma „Nieuwe Energie Voor Het Klimaat: Schoon en Zuinig‟ zou windenergie de 

grootste bijdrage kunnen leveren aan het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen. Voor windenergie 

op land zou 2000 MW en op zee 450 MW windenergie tot en met het jaar 2011 gerealiseerd moeten 

worden (Anonymus 3, 2007, p. 28). Bij het plaatsen van windmolens moet volgens het werkprogramma 

plannen ontwikkeld worden rekening houden met de inpassing in het landschap en de natuur.  

 

 

5.2.3 Biomassa 
Naast windenergie kan biomassa ook een belangrijke bijdrage leveren bij de realisatie van de doelstelling 

om het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten. Aan de hand van de rapportageplicht heeft 

de overheid een stap gezet om meer transparantie te creëren over biomassastromen. Zo is er ook in 

samenwerking met actoren een rekenmethodologie ontwikkeld voor de broeikasgasbalans (Anonymus 4, 

2007, p. 29). Daarnaast is door de projectgroep „Duurzame productie van biomassa‟ 

duurzaamheidscriteria voor biomassastromen opgesteld.  

 

 

5.3 Provinciaal Beleid 

5.3.1 Duurzame energie 
Door het stimuleren van ontwikkelingen op gebied van energie probeert de provincie Zuid-Holland een 

bijdrage te leveren aan het nationaal klimaat- en energiebeleid. Voorbeelden van ontwikkelingen die de 

provincie stimuleert zijn energie besparing, lokale energienetten en lokale energiebronnen zoals 

aardwarmte, zon en wind. In november 2009 heeft de provincie Zuid-Holland de „Ontwerp Provinciale 

Structuurvisie‟ gepubliceerd. Eén van de belangen van de provincie is het benutten van de potenties voor 

duurzame energie. De provincie heeft daarbij de volgende ambities: 

- locatiebeleid bijvoorbeeld voor locale warmtenetwerken;  

- aanleggen van windparken (Nota Wervel); 

- toepassing van andere energie bronnen mogelijk maken. 

 

De andere energie bronnen waarvan de toepassing wordt gestimuleerd zijn zonne-energie, 

zoet/zout watercentrale, warmte- en koudeopslag en het gebruik van restwarmte. 

 

5.3.2 Windenergie 
Naar aanleiding van het Provinciaal Nota „Energie- en klimaatbeleid‟ en de Bestuursovereenkomst 

Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) heeft de Provincie Zuid-Holland een beleidsinstrument op het 

gebied van windenergie opgesteld, namelijk de „Nota WindEnergie: Ruimtelijke Visie en Locatiekaart 

(Wervel)‟. 

 

De Nota Wervel is opgesteld om de toepassing van duurzame energie, in het bijzonder windenergie te 

stimuleren. In deze nota is de doelstelling gesteld om in 2010 minimaal 250 MW aan winenergie te 

realiseren in de provincie. Met behulp van de nota zijn onderzoeken naar technologische ontwikkelingen 

uitgevoerd en ondersteund. Volgens Nota Wervel heeft windenergie belangrijke voordelen. Zo neemt een 

windmolen weinig directe ruimte in beslag, is het energetisch rendabel, heeft het een lange levensduur en 

Provincie Toegekend windvermogen (MW) 

Groningen 165 

Friesland 200 

Drenthe 15 

Overijssel 30 

Gelderland 60 

Flevoland 220 

Utrecht 50 

Noord-Holland 205 

Zuid-Holland 205 

Zeeland 205 

Noord-Brabant 115 

Limburg 30 
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kunnen de grondstoffen van een windmolen gerecycled worden. Daarnaast is de provincie van mening dat 

een klein aantal grote locaties gebruikelijker zal zijn dan een groot aantal kleine locaties (Anonymus 2, 

2003, samenvatting). De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is volgens Nota Wervel één van de gebieden 

waarbij windenergie een negatief invloed zal hebben op het landschap. Maar er worden wel mogelijkheid 

gezien in de omgeving van de Betuweroute en langs de A15 (Merwede). 
 

De Nota Wervel is in oktober 2009 vervangen door de Ontwerp Nota Wervelender. Hierin is de doelstelling 

gesteld om in 2015 minimaal 350 MW aan windenergie te realiseren in de provincie.    
 

5.3.3 Biomassa 
De provincie Zuid-Holland heeft geen concrete doelstelling of beleid opgesteld met betrekking tot 

biomassa. 

 

 

5.4 Regionaal Beleid 
Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft in 2009 een visie op het gebied 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gepubliceerd. In de Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het 

toekomstbeeld en de doelstellingen gericht op het landelijk gebied van de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden uitgewerkt. Eén van de doelstellingen heeft betrekking op duurzame energie. Zo wil het 

Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een bijdrage leveren aan de doelstelling van de 

Provincie Zuid-Holland en de samenwerkende gemeenten uit de Merwedezone om 40 MW duurzame 

energie te realiseren in het gebied. Bij het benutten van biomassa uit het gebied door middel van een 

biomassacentrale stelt het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de volgende eisen 

(Anonymus 8, 2009, p. 22): 

- alle grondbezitters en terreinbeheerders, vooral de grote, leveren gegarandeerd aan de centrale; 

- de logistiek van ophalen en afleveren natuurafval centraal regelen; 

- grote energie afnemers zoals het waterschap, de industrie en „alle‟ bewoners doen mee; 

- mogelijk een gebiedsbrede coöperatie oprichten; 

- doel is niet primair „productie van natuurafval voor verbranding‟ maar „duurzaam gebruik van 

natuurafval‟.  

 

In 2004 hebben de gemeenten uit de Merwedezone, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de regio 

Drechtsteden, het waterschap Rivierenland en de Provincie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend. 

Met deze intentieverklaring is afgesproken om samen te werken aan zes opgaven over de kwaliteit en 

duurzaamheid van de leefomgeving in de Merwedezone. Eén van de opgaven is het realiseren 40 MW 

duurzame energie in de Merwedezone. Volgens de Transformatievisie Merwedezone kan deze doelstelling 

gerealiseerd worden indien de 40 MW verdeeld wordt over de volgende duurzame energie bronnen: 

- 18 MW windenergie; 

- 22 MW bio-energie; 

- 1 MW warmte-koudeopslag. 

 

In de Transformatievisie Merwedezone zijn de volgende locaties aangewezen als voorkeurlocaties voor de 

plaatsing van windmolens: 

- bedrijventerrein Nieuwland (Alblasserdam); 

- bedrijventerrein Oosteind (Papendrecht); 

- langs de Betuweroute (Giessenlanden); 

- bedrijventerrein Gorinchem-Noord (Gorinchem). 

 

Verder bevat de Transformatievisie Merwedezone geen actiepunten op het gebied van biomassa.  
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6. Biomassa  
 

 

6.1 Inleiding 
Met een stijgende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar biomassa, zowel in ontwikkelde als in 

ontwikkelingslanden. Biomassa kan verschillende functies krijgen. De afgelopen decennia is er veel 

onderzoek uitgevoerd en aandacht besteed aan het efficiënt benutten van biomassa voor energie 

opwekking. 

 

In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de volgende definitie voor biomassa (Anonymus 11, 2009, p. 8): 

“biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van 

bosbouw, plantaardige en dierlijke stoffen) en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch 

afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval”  

 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de biomassa soorten. Daarnaast wordt een beeld gevormd van het 

potentieel in Nederland en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Als laatst worden in dit hoofdstuk twee 

voorbeelden beschreven waarbij biomassa voor energie opwekking wordt toegepast.  

 

 

6.2 Onderscheiding biomassa 
Uitgaande van de bovenstaande definitie voor biomassa, heeft de natuur een primaire functie en is de 

biomassa die vrijkomt bij onderhoud aan landschapselementen een bijproduct. Biomassa kan onder de 

volgende categorieën verdeeld worden: 

- primair bijproduct; 

- secundair bijproduct; 

- tertiair bijproduct. 

 

Een primair bijproduct komt vrij bij de bron en heeft als kenmerk dat het op de plek waar het vrijkomt kan 

blijven liggen. Wanneer het gewenst is om deze biomassa te verzamelen en vervoeren moeten hiervoor 

kosten worden gemaakt. Biomassa die vrijkomt tijdens landschappelijk onderhoud is een primair 

bijproduct. Een secundair bijproduct komt vrij bij de verwerking van een primair product. De verwerker 

maakt zelf geen kosten bij het verzamelen van het secundair product omdat de biomassa tijdens de 

productie bijeen komt. Een voorbeeld is zaagsel wat overblijft na het zagen van hout. Tertiaire bijproducten 

zijn producten die niet meer voor het oorspronkelijke doel gebruikt kunnen worden. De biomassa onder 

deze categorie kan ook afval genoemd worden. Een voorbeeld van een tertiair bijproduct is sloophout 

(Spijker et al., 2007, p. 17).  

 

Naast de bovenstaande onderscheiding kan biomassa houtig of niet-houtig zijn. Beide kunnen vrijkomen 

tijdens onderhoud van terreinen en bij de verwerking of het afzetten van materialen. Voorbeelden van niet-

houtige biomassa zijn gras, riet, mest, heide, bladafval en slootafval.  

 

De houtige biomassa uit het landelijk gebied komt vrij bij onderhoud aan bossen (>0,5 hectare) en kleine 

landschapselementen. Voorbeelden van kleine landschapselementen in het landelijk gebied zijn kleine 

bosjes (hakhout of geriefhout bosjes) <0,5 hectare, houtwallen, bomenrijen, singels, 

hoogstamboomgaarden, halfstam boomgaarden, recreatiebossen en boerenerven (Bootsen et al., 2009, p. 

7). Binnen de bebouwde kom komt houtige biomassa vrij bij onderhoud aan laanbomen. Verder kan 

biomassa in het stedelijk gebied ingezameld worden. Dit kan tuinafval of sloophout zijn.  

 

Het onderhoud aan landschapselementen is belangrijk om deze in goede staat te houden. Ook het afzetten 

en aanplanten van landschappelijke beplanting is belangrijk. De onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de verschillende vormen van houtige biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud aan bos en 

landschapselementen.  

 
Tabel 2: vormen van houtige biomassa die vrijkomt bij onderhoud (Bootsen et al., 2009, p. 9). 

Terreintype Haardhout Tak- en tophout Volledige bomen Snoeihout 

(takken) 

Bos (>0,5 ha) X X X  

Klein bos (<0,5 ha) + 

landschapselementen 

X X X X 
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Figuur 2: oogst van biomassa uit bos (Kuiper & De Lint, 2008, p. 4). 

 

De oogst van biomassa tijdens onderhoud aan bomen is weergegeven in figuur 2. Rondhout is de stam van 

een boom zonder takken. Een stobbe is het ondergrondse deel van een boom. Dit is ongeveer 25% van de 

gehele boom en ongeveer de helft hiervan kan met behulp van een stobbenboor geoogst worden (Kuiper & 

De Lint, 2008, p. 6). De onderhoudskosten van bijproducten wegen tegenwoordig mee bij het beheer van 

natuur en landschapselementen.  

 

Huidige toepassingen van hout bieden betere prijzen waardoor de noodzaak om bijproducten te oogsten en  

het aanbod van hout voor het opwekken van energie beperkt is (Spijker et al., 2007, p. 9). Biomassa van 

graslanden, rietvelden of heide wordt weinig benut voor energie opwekking terwijl deze biomassa soorten 

wel kansen kunnen bieden. Deze terreinen worden al beheerd en bij het oogsten hoeven weinig extra 

kosten worden gemaakt. De knelpunten bij de toepassing van hout voor energie opwekking zijn de lage 

prijzen voor energiehout, weinig inzicht in de mogelijkheden en de effecten van de oogst en de afstand 

tussen oogst en verwerking (energiecentrale). De knelpunten bij niet-houtige biomassa zijn de onzekerheid 

over de kwaliteit van de biomassa, weinig technische mogelijkheden, de onzekerheden over het rendement 

op de investeringskosten en de logistiek (Spijker et al., 2007, p. 9).  

 

Het voordeel van biomassa is dat het in de natuur groeit en de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van 

biomassa voor bijvoorbeeld energie opwekking wordt eerder, namelijk tijdens de groei van een plant, 

opgenomen uit de atmosfeer. Daarom is het verbranden van biomassa, in tegenstelling tot fossiele 

brandstoffen, CO2 neutraal (De Boer & De Jong, 2008).  

 

 

6.3 Biomassa potentieel in Nederland 
Op korte termijn ligt bij biomassa uit bos, natuur en landschap de nadruk op hout. Naar verwachting zal de 

benutting van niet-houtige biomassa soorten zoals riet, gras en heide zich op langere termijn ontwikkelen. 

In 2008 is, na een daling in 2007, de Nederlandse productie van bio-energie gestegen. Bio-energie leverde 

in 2008 de grootste bijdrage aan de totale duurzame energie en elektriciteit productie in Nederland 

(Anonymus 6, 2008, p. 2). 

 

De gemiddelde bijgroei voor biomassa in de Nederlandse bos is 7,5 m3 per hectare per jaar. Voor 

landschappelijke beplantingen is de gemiddelde bijgroei 8 m3 per hectare per jaar. De gemiddelde bijgroei 

van graslanden is 5,2 ton droge stof (ds) per hectare per jaar (Spijker et al., 2007, p. 23, 29). De bijgroei 

van biomassa is afhankelijk van de bodem en de biomassa soort, bijvoorbeeld boomsoort. 

 

Eind jaren ‟90 werd ongeveer 69% van de bijgroei uit productiebossen geoogst. In 2006 lag het oogst van 

bijgroei op 55%. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met aangepast beheer 80% van de bijgroei geoogst kan 

worden zonder dat er schade optreed aan bos, natuurwaarden en biodiversiteitsdoelstellingen. Zonder 

aangepast beheer is volgens deskundigen 70% oogst van de bijgroei uit bos mogelijk. Het maximaal 

haalbare oogst van bijgroei van landschappelijke beplanting is 60%. Dit is lager dan bij productiebos omdat 

het beheer van landschappelijke beplanting complexer te organiseren is (Kuiper & De Lint, 2008, p. 5-6). 

 

Teelt van gewassen voor energie opwekking vindt weinig plaats in Nederland. Voorbeelden van de 

zogenoemde energiegewassen zijn koolzaad, granen en maïs. Er wordt geschat dat de laatste jaren op ca. 
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10.000 ha energiegewassen zijn geteeld. Hiervan is ongeveer 50% (100.000 ton ds) gebruikt voor 

elektriciteit opwekking en warmte (Koppejan et al., 2009, p. 17-18). Uit onderzoek is gebleken dat wilgen 

als energiegewas geteeld kunnen worden. In het jaar 2000 zijn wilgen geplant op 60 hectare langs de A6 

tussen Almere en Lelystad. Aan dit project hebben Shell, Stichting Probos en Staatsbosbeheer 

samengewerkt. Het heeft geleid tot de conclusie dat er bij een plantage met wilgen meer interessante 

soorten kunnen voorkomen dan op een plantage met bijvoorbeeld maïs (Vonk, 2008). Wanneer het hout 

dat vrijkomt bij onderhoud aan de wilgen lokaal benut wordt voor energie opwekking kan dit een positief 

effect hebben op de biodiversiteit en een bijdrage leveren aan emissie reductie en duurzame energie 

doelstellingen.  

 

Aan de hand van de gemiddelde arealen en gemiddelde bijgroei is het oogstbare deel van biomassa uit het 

Nederlandse bos en landschap door verschillende instituten onderzocht. Dit varieert, maar er kan 

geconcludeerd worden dat ongeveer een miljoen ton ds van de bijgroei van biomassa uit bos en landschap 

oogstbaar is en benut kan worden voor energie opwekking. De toepasbaarheid van biomassa voor energie 

opwekking is afhankelijk van de afzetmogelijkheden en afzetprijzen (Spijker et al., 2007, p. 8-9). 

 

 

6.4 Biomassa potentieel in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan biomassa vrijkomen tijdens onderhoud aan bos, natuur en 

landschap. Er bevinden zich twee bossen in het gebied, namelijk het Alblasserbos in de gemeente 

Alblasserdam en Avelingen in de gemeente Gorinchem. Daarnaast bevinden zich in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden de volgende recreatiegebieden: 

- Oud-Alblas; 

- ‟t Kraayebos;  

- Elzenweg; 

- Slingerland. 

 

In het landelijk gebied staan op terreinen van agrariërs kleine landschapselementen. Dit zijn vooral  

knotbomen. In het stedelijk gebied kan biomassa vrijkomen bij onderhoud aan laanbomen. Verder 

bevinden zich boomgaarden langs de Betuweroute. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft in juni 2010 een kansenkaart voor biogas gepubliceerd. De bedoeling van 

deze kaart is om overzichtelijk weer te geven wat er aan mest, GFT, rioolslib en industriële restproducten is 

en wat er mee gebeurt in de provincie. Ook zijn de kansen voor mogelijke productie en verwerking van deze 

niet-houtige biomassa soorten opgenomen in de kaart. Met deze kaart wil de provincie de ontwikkelingen 

op het gebied van groen gas stimuleren omdat groen gas een vorm van duurzame energie is. Uit deze kaart 

blijkt dat in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vooral de volgende biomassa soorten voorkomen:  

- rundermest; 

- varkensmest; 

- reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. 

 

 

6.5 Huidige toepassingen 
De verwachting is dat de vraag naar hout voor energie opwekking zal leiden tot meer onderhoud aan 

bossen, natuur en landschapselementen. Zo kan een levendig platteland ontstaan wat meer materiaal en 

een grotere bijdrage aan de CO2-doelstellingen levert (Boon, 2008). Er wordt al steeds meer biomassa 

gebruikt bij energiecentrales. Het is onzeker hoeveel biomassa uit de Nederlandse natuur wordt gebruikt 

voor bio-energie productie. Hiervoor zijn geen goede statistieken beschikbaar. De volgende schattingen zijn 

gemaakt (Spijker et al., 2007, p. 8): 

- 100 000 ton droge stof (ds) hout per jaar wordt gebruikt voor kachels en haarden bij particulieren; 

- 100 000 ton hout chips per jaar wordt voor de energieproductie in centrales gebruikt (inclusief 

hout van landschapselementen van particulieren en overheden, wegbeplantingen, gemeentelijk 

groen enzovoorts). 

 

De biomassa die vrijkomt bij onderhoud aan bossen, landschapselementen en stedelijk groen worden vaak 

als houtchips terug gespoten tussen beplantingen. Deze kunnen voor de beheerder een waarde krijgen, 

bijvoorbeeld door het afgeven aan een biomassacentrale. Voor bossen wordt dit vaak niet gedaan omdat 

het onrendabel is voor de beheerder. Dit komt omdat de kosten voor het verzamelen van tak- en tophout 

hoger zijn dan de opbrengst. Daarnaast kan het blijven liggen wat goed is voor de biodiversiteit. 

Landschappelijke beplantingen kunnen meer tak- en tophout leveren dan bossen omdat er geen rekening 

gehouden hoeft te worden met biodiversiteitdoelstellingen en verruiging (Spijker et al., 2008, p. 6). 
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Twee bekende toepassingen van biomassa voor duurzame energie opwekkingen in Nederland zijn de 

centrales in Cuijk en in Beetsterzwaag. De bio-energie centrale in Cuijk (Limburg) heeft een netto elektrisch 

vermogen van 25 MW. Voor het opwekken van elektrische energie wordt er per jaar ca. 270.000 ton 

biomassa verbrand. De biomassa bestaat uit gechipt hout afkomstig uit Nederland. Jaarlijks wordt er ca. 

190.000 kWh opgewekt. Hiermee worden 63.000 huishoudens voorzien van elektriciteit. De restwarmte 

wordt bij deze installatie niet benut.  

 

In Beetsterzwaag (Friesland) staat een kleinschalige biomassa-installatie. De ketel heeft thermisch 

vermogen van 1 MW. De biomassa wordt in de vorm van snippers geleverd door agrariërs uit de omgeving. 

Zij onderhouden houtwallen en houtsingels. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt via een 

pijpleiding door een revalidatiecentrum en een school voor speciaal en voortgezet onderwijs afgenomen. 

Beide bevinden zich op ongeveer 500 meter afstand van de installatie. De biomassa-installatie zorgt ervoor 

dat er jaarlijks ca. 320.000 m3 aardgas vermeden wordt.  

 

 

 
Figuur 3: biomassa installatie Beetsterzwaag  

Bron: website ministerie VROM 
 

 

Figuur 4: bio-energie centrale Cuijk 

Bron: website Siemens Nederland 
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7. Criteria 
 

 

7.1 Inleiding 
Duurzaamheid is tegenwoordig een veel gebruikt begrip. Het is onmisbaar bij internationaal en nationaal 

beleid en bij het opstellen van doelstellingen en visies. Het begrip wordt breed toegepast. Zo komt het voor 

bij natuur en milieu vraagstukken, maar ook bij economische en sociaal-maatschappelijke. 

  

Om een betrouwbare energievoorziening te realiseren en de klimaatsverandering tegen te gaan is het 

belangrijk dat energie duurzaam opgewekt en gebruikt wordt. Dit hoofdstuk behandelt het begrip 

„duurzaamheid‟ en de toetsingswijze ervan bij het benutten van biomassa voor opwekking van duurzame 

energie.  

 

 

7.2 Duurzaamheid 
In 1968 kwam „De Club van Rome‟, bestaande uit wetenschappers en diplomaten, bijeen. Zij hebben het 

nadenken over de wijze van produceren en consumeren in de Westerse wereld gestart. In 1972 

publiceerde de Club van Rome het bekende rapport „Limits to Growth‟. Hierin werden toekomst 

voorspellingen gepresenteerd. De belangrijkste conclusie van dit rapport was dat de productie en 

consumptie wijze van de 20ste eeuw niet duurzaam plaatsvond en zou leiden tot problemen (Brunyninckx, 

2005, p. 266). Het begrip „duurzaamheid‟ was vooral gericht op natuur en milieu. Na dit rapport volgden 

enkele internationale conferenties en wetenschappelijke rapporten over de wijze van produceren en 

consumeren en de effecten hiervan op het milieu. Duurzaamheid kreeg door de Verenigde Naties 

Commissie Brundtland een sociaaleconomische betekenis. Het boek “Our Common Future” uit 1987 van 

de Verenigde Naties Commissie Brundtland definieerde „duurzame ontwikkeling‟ als volgt (Anonymus 10, 

2009, p. 23):  

 

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder 

dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in 

gevaar worden gebracht.” 

 

Bij het voorzien van de behoeften van een samenleving zijn hulpbronnen nodig. Hulpbronnen kunnen 

grondstoffen (materieel) zijn maar ook ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk. Hulpbronnen 

zijn schaars en zouden volgens de definitie van de Verenigde Naties- Commissie Brundtland zo gebruikt 

moeten worden zodat de volgende generaties er ook gebruik van kunnen maken voor het ontwikkelen van 

welvaart. Dit kan door het efficiënt gebruiken van grondstoffen en energie, lettend op het behoud van de 

biodiversiteit. Voor duurzame ontwikkeling is het dus noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met de 

beschikbare hulpbronnen. Zo is het gebruik van fossiele brandstof niet duurzaam omdat fossiele brandstof 

die vandaag verbruikt wordt niet door een volgende generatie verbruikt kan worden.  

 

 

7.3 Toetsingswijze 
In Nederland wordt biomassa al gebruikt bij de opwekking van energie. De verwachting is dat dit gebruik de 

komende jaren zal toenemen. Energie opwekking uit biomassa kan pas duurzaam genoemd worden als de 

logistiek, namelijk het oogsten, vervoeren en verwerken van biomassa, duurzaam georganiseerd is. Het 

toetsen van de duurzaamheid is belangrijk om de schade aan natuur en milieu te voorkomen. 

 

De Nederlandse overheid wil met behulp van criteria het toetsen van de duurzaamheid van energie 

productie uit biomassa stimuleren en vastleggen in beleidsinstrumenten. Om de criteria op te stellen is een 

project3 gestart onder voorzitterschap van prof. dr. Jacqueline Cramer. Hieraan hebben vertegenwoordigers 

uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, financiële organisaties en de overheid aan 

deelgenomen. In 2006 is begonnen met het project en het rapport „Toetsingskader voor duurzame 

biomassa‟ leverde advies op voor de Nederlandse overheid en alle belanghebbenden. Het project heeft zich 

gericht op de elektriciteit, warmte en transportbrandstof productie uit biomassa. Hierbij is geen 

onderscheid gemaakt tussen de biomassa afkomstig uit Nederland of het buitenland. Bij de toepassing van 

biomassa is de cascadering belangrijk. Hierbij wordt voorrang gegeven aan een hoogwaardige toepassing. 

Na deze hoogwaardige toepassing kan de biomassa gebruikt worden voor een laagwaardigere toepassing. 

Energie productie wordt gezien als een laagwaardige toepassing van biomassa.  

                                                
3 Projectgroep „Duurzame productie van biomassa‟ 
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In het toetsingskader zijn de volgende zes thema‟s uitgewerkt: broeikasgasemissies, concurrentie met 

voedsel en lokale toepassingen biomassa, biodiversiteit, milieu, welvaart en welzijn. Bij elke thema heeft de 

projectgroep principes, criteria en indicatoren opgesteld. De criteria zijn opgesteld aan de hand van de 

principes. Daarnaast zijn de indicatoren als minimumeis opgenomen en deze kunnen bijgesteld worden bij 

evaluaties en nieuwe beleidsinstrumenten. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft de principes 

en criteria uit het „Toetsingskader voor duurzame biomassa‟ tot duurzaamheidseisen uitgewerkt.  

 

 

7.4 NTA 8080:2009  
De Nederlandse technische afspraak (NTA) 8080:2009 „Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve 

van energiedoeleinden‟ is opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Het is bedoeld voor 

organisaties die betrokken zijn bij de productie, verwerking, verhandeling, transport en de inzet van 

biomassa voor energiedoeleinden. Met energiedoeleinden wordt in dit NTA elektriciteit, warmte en koude 

en transportbrandstoffen bedoeld. En bij biomassa gaat het om vaste, vloeibare en gasvormige 

biobrandstoffen.  

 

Zoals in Nederland is in de andere Europese lidstaten ook gewerkt aan het opstellen van 

duurzaamheidscriteria. Na de invoering van de „Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie‟ is gestart 

met de ontwikkeling van normen op Europees niveau4. Omdat de Europese normen nog in ontwikkeling zijn 

is de NTA 8080:2009 opgesteld. Deze NTA heeft als doel om op korte termijn belanghebbende partijen te 

voorzien van toetsbare minimumeisen voor duurzame biomassa voor energie opwekking. De 

minimumeisen kunnen gebruikt worden om financiële steun te ontvangen bij het gebruiken van biomassa 

soorten voor energiedoeleinden, om de geleverde duurzame energieproductie of transportbrandstof mee te 

laten tellen voor gestelde doelstellingen en het kan bij de vergunningverlening aan bestaande en nieuwe 

biomassa-installaties gebruikt worden. In bijlage 3 zijn de principes en criteria uit het „Toetsingskader voor 

duurzame biomassa‟ en de bijhorende duurzaamheidseisen uit het NTA 8080:2009 opgenomen.  

 

Volgens het NTA 8080:2009 zijn alleen de eisen voor de broeikasgasbalans en het behoud en verbetering 

van de bodemkwaliteit van toepassing voor reststromen die vrijkomen bij de productie van 

(hoofd)producten met een economische waarde van minder dan 10 procent. Zo is er een 

uitzonderingenlijst met reststromen opgesteld waarop de duurzaamheidseisen niet van toepassing zijn. 

Enkele daarvan zijn: snoeihout, tak- en tophout (laagwaardig spilhout), bermgras, mest en organisch afval 

van huishoudens en bedrijven. Verder stelt het NTA 8080:2009 eisen aan de certificerende instelling. 

                                                
4 CEN/TC 383 „Sustainable produced biomass for energy applications‟ 
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8. Biomassa in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 

 

8.1 Inleiding 
Om erachter te komen welke soorten en hoeveelheden biomassa er vrijkomen tijdens onderhoud aan 

landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is er een inventarisatie uitgevoerd. Dit 

hoofdstuk beschrijft de methode, de reacties en het resultaat van de inventarisatie. 

 

 

8.2 Methode  
Het verzamelen van gegevens voor de inventarisatie heeft met behulp van een vragenlijst plaatsgevonden. 

Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek, soortgelijke inventarisaties en 

opmerkingen van de betrokken actoren. De vragenlijst bevat vragen over alle mogelijke biomassa soorten 

die vrij kunnen komen bij landschappelijk onderhoud, zowel in het stedelijk als landelijk gebied en is 

opgenomen in bijlage 5. Met onderhoud worden handelingen bedoeld om groene elementen zoals bomen, 

planten, tuinen, parken en wegbermen in de gewenste staat te houden. Hierbij is beheer de organisatie 

rondom het onderhoud (Koster, 2007, p. 29). De volgende landschapselementen zijn in de vragenlijst 

opgenomen:  

- bos 

- landschappelijke beplanting 

- bermen 

- natuurterreinen 

- sloten 

- stedelijk groen 

 

De volgende biomassa soorten zijn 

geïnventariseerd: 

- brand- en vezelhout 

- tak- en tophout zonder zand, blad, naald 

- tak- en tophout met zand, blad, naald 

- droogmaaisel 

- natmaaisel 

- plagsel 

- nat maaisel, hark roostergoed, riet, 

slootafval, waterplanten en ander 

organisch afval uit de watergang 

- natte waterplanten 

- plantsoenafval 

- bladafval 

 

 

- sloophout A (schoon) 

- sloophout B (licht verontreinigd) 

- sloophout C (verontreinigd met 

verduurzamingmiddelen)  

- rondhout 

- tuinafval 

- stobben 

- land- en tuinbouwafval 

- mest 

- overjarig hooi 

- kuilgras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur5 : snippers met zand, blad, naald. Figuur 6: houtsnippers zonder zand, blad, naald. 
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In de vragenlijst zijn vragen gesteld over biomassa soorten die verzameld worden bij gemeenten en 

vrijkomen bij agrariërs. Om tot een totaal beeld te komen van de gehele huidige keten zijn vragen 

opgenomen over de wijze van, en de kosten bij, het oogsten, vervoeren en verwerken van alle biomassa 

soorten. Daarnaast zijn er vragen opgenomen over andere duurzame energie bronnen, namelijk zonne-

energie en windenergie om zo een beeld te krijgen van wat en hoeveel er al aan duurzame energie bevind 

in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hierbij is ook gevraagd of de ondervraagden de mogelijkheid zien 

tot het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en windmolens. Aan de inventarisatie hebben gemeenten, 

(natuur)terrein beherende organisaties en particulieren meegewerkt die werkzaam zijn in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 

Het waterschap Rivierenland voert het waterbeheer uit in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en is 

verantwoordelijk voor de beheertaken. Deze taken worden door werknemers en aannemers uitgevoerd. Het 

Staatsbosbeheer beheert de groene omgeving van de Alblasserwaard zoals het Alblasserbos in 

Alblasserdam en Avelingen in Gorinchem. Een andere (natuur)terrein beherende organisatie in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de stichting „Het Zuid-Hollands Landschap‟. „Groenservice Zuid-Holland‟ 

en „Knotgroep Alblas‟ hebben ook meegewerkt aan de inventarisatie. Er is telefonisch contact gezocht en 

de vragenlijsten zijn per email verstuurd.  

 

Naast de boven genoemde organisaties zijn tijdens de inventarisatie ook de gemeenten uit de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden benaderd. Voordat is begonnen met de inventarisatie bij de gemeenten 

heeft er een gesprek plaats gevonden met wethouder Wim van der Leij (Leerdam). Tijdens een vergadering 

met wethouders uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de wethouder een oproep gedaan om 

ambtenaren op de hoogte te stellen en te vragen mee te werken aan de inventarisatie. De contactpersonen 

van de Gemeenten hebben de vragenlijst per email ontvangen. Verder is telefonisch contact gezocht en is 

voor de gemeenten Alblasserdam en Gorinchem een bezoek gebracht aan het Gemeentehuis.  

 

Tijdens een bijeenkomst voor deelnemers van agrarisch natuurbeheer zijn brieven met vragenlijsten 

uitgedeeld. Ook zijn er brieven en vragenlijsten per post verstuurd naar particulieren uit de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden met griend en geriefhout bossen in eigendom of beheer. Beide hebben een verkorte 

vragenlijst ontvangen met de vragen over bos en de onderdelen biomassa van agrariërs, zonne-energie en 

windenergie. 

 

 

8.3 Reacties 
De betrokken actoren waren enthousiast over het onderwerp en het onderzoek. Desondanks verliep de 

inventarisatie moeizaam. Dit kwam omdat de vragenlijst te lang bleek en de contactpersonen het druk 

hadden met eigen werkzaamheden. Mede hierdoor hebben enkele gemeenten en het Rijkswaterstaat geen 

vragenlijst ingevuld. Ook konden enkele contactpersonen van de (natuur)terrein beherende organisaties, 

gemeenten en agrariërs niet alle vragen beantwoorden omdat deze niet geregistreerd worden. Op dit 

gebied verschillen de gemeenten erg van elkaar. Veel onderhoud wordt uitgevoerd door aannemers. De 

(natuur)terrein beherende organisaties en gemeenten besteden de werktaken uit, weten niet hoeveel er 

van elke biomassa soort vrijkomt en wat er met de biomassa gedaan wordt. Om bedrijfsgevoelige redenen 

en tijdgebrek wilden de aannemers die de werktaken uitvoeren niet meewerken aan de inventarisatie. Deze 

conclusie is ook getrokken bij het onderzoek van Bosgroep Noord-Oost Nederland in opdracht van de 

provincie Drenthe. 

 

  

8.4 Resultaat inventarisatie 
De ontvangen vragenlijsten zijn op twee wijzen geanalyseerd, namelijk: 

- per ingevulde vraag van de (natuur)terrein beherende organisaties, gemeenten en agrariërs; 

- per ingevulde vraag van (natuur)terrein beherende organisatie en gemeente. 

 

De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden worden de bossen groter 

dan 0,5 hectare beheerd door (natuur)terrein beherende organisaties en kleiner dan 0,5 hectare door 

agrariërs. Gemeenten en (natuur)terrein beherende organisaties beheren landschapselementen in het 

stedelijk gebied, bermen, natuurterreinen en sloten. Inwoners van het stedelijk gebied kunnen biomassa 

aanleveren onder beheer van gemeenten. Biomassa komt bij agrariërs vrij bij onderhoud aan bomen en bij 

agrarische werkzaamheden op eigen terrein.  

 

Aan de inventarisatie hebben vijf van de benaderde elf gemeenten, vijf van de benaderde zes 

(natuur)terrein beherende organisaties en 21 van de benaderde 135 agrariërs meegewerkt. 
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8.5 Houtige biomassa 

8.5.1 Bos 
In totaal wordt ca. 473 hectare bos beheerd in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Staatsbosbeheer is 

verantwoordelijk voor het Alblasserbos in Alblasserdam en Avelingen in Gorinchem. Groenservice Zuid-

Holland beheert de recreatiegebieden Oud-Alblas, ‟t Kraayebos, Elzenweg en Slingerland. Bij het onderhoud 

aan bossen en recreatiegebieden komt brand- en vezelhout vrij. De (natuur)terrein beherende organisaties 

laten het onderhoud uitvoeren door aannemers en vrijwilligers. Dit gebeurt machinaal. Het brand- en 

vezelhout blijven voor een deel ter plaatse liggen. Een deel wordt versnipperd en teruggespoten in het bos 

of versnipperd en afgevoerd. Zo gaat een deel naar een papierfabriek, paardenbakken, volkstuinen of naar 

een stortplaats van een aannemer. Een ander deel van het brand- en vezelhout wordt onder vrijwilligers 

verdeeld die het gebruiken voor de houtkachel. Agrariërs onderhouden de bomen vrijwel altijd zelf, 

handmatig of met behulp van een kettingzaag. Hierbij komt brand-, vezel-, tak- en tophout vrij. Beide 

soorten worden vaak op eigen terrein benut als brandhout, takkenwal, takkenpad of gaat naar een 

houthandelaar. De kosten die agrariërs maken bij het onderhoud (oogsten, vervoeren en verwerken) 

verschillen. Dit verschil ligt in de huur van apparaten zoals voor het bewerken tot snippers en het gebruik 

van een kettingzaag of een tractor.  

      
Tabel 3: biomassa uit bos, per jaar, per beheerder. 

Soort Organisaties Gemeenten Agrariërs  Totaal 

Brand- en 

vezelhout 

24,5 ton - 94 m3 24,5 ton + 94 m3 

Tak- en tophout - - 92 ton 92 ton 

 

 

8.5.2 Landschappelijke beplanting 
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staan zowel in het landelijk gebied als in het stedelijk gebied 

landschappelijke beplantingen. Laanbomen komen het meest voor en worden beheerd door (natuur)terrein 

beherende organisaties en gemeenten. Het onderhoud wordt machinaal door aannemers uitgevoerd. 

Hierbij komt brand-, vezel-, tak- en tophout vrij.  

 

Groenservice Zuid-Holland beheert 264 knotbomen en 519 laanbomen. De knotbomen worden elke drie 

jaar geknot. Laanbomen worden als hakhout beheerd en elke 8 jaar afgezet. Het brand- en vezelhout dat 

hierbij vrijkomt wordt versnipperd en vervoert naar omliggende percelen. De kosten voor het beheer zijn 

€8.500 per jaar. 

 

Het waterschap Rivierenland beheert 70.000 laanbomen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het 

onderhoud vindt machinaal plaats door aannemers. Per jaar worden 300 bomen onderhouden. De kosten 

bij het oogsten, vervoeren en verwerken zijn onbekend. 

 

Knotgroep Alblas onderhoudt 1.500 bomen per jaar. Bij het onderhoud werken gemiddeld 25 man per dag 

(zaterdag). De kosten bij het oogsten ligt tussen de € 5.000 tot € 6.000. Het hout wordt gedeeltelijk 

afgevoerd als brandhout voor eigen gebruik of wordt gehakt en zonder bewerking vervoert naar Diergaarde 

Blijdorp als bijvoeding voor de knaag- en hoefdieren. De kosten voor het vervoeren ligt tussen € 2.000 tot  

€ 3.000.  

 

De gemeenten beheren 46.726 laanbomen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door aannemers. Hierbij komt 

tak- en tophout vrij. Bij de gemeente Alblasserdam wordt het onderhoud machinaal door de aannemer 

uitgevoerd. Het tak- en tophout wordt door de gemeente versnipperd en vervoerd. Het onderhoud kost de 

gemeente €28,90 per boom per jaar. Het versnipperde tak- en tophout wordt in een container opgeslagen. 

De gevulde container wordt door de eigenaar van de container opgehaald en naar een verwerker vervoerd. 

 
Tabel 4: biomassa van landschappelijke beplanting per jaar, per beheerder. 

Soort Organisaties Gemeenten Agrariërs Totaal 

Laanbomen 

(aantal) 

72.283 46.726 - 119.009 

Brand- en 

vezelhout 

1.500 ton - - 1.500 

Tak- en tophout 3.000 m3 60,4 ton - 3.000 m3 + 60,4 

ton 
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8.5.3 Biomassa via inzameling 
Bij de gemeenten kunnen inwoners sloophout zelf afgeven bij een milieudepot of een afspraak maken om 

het te laten ophalen. In de gemeenten Alblasserdam en Papendracht wordt de inzameling verzorgd door 

Netwerk NV. De hoeveelheden sloophout B en C van de gemeenten Gorinchem en Leerdam zijn 

weergegeven in tabel 5. 

 
Tabel 5: houtige biomassa via inzameling bij gemeenten Gorinchem en Leerdam per jaar. 

Soort Totaal (ton) 

Sloophout B 1.106  

Sloophout C 306 

 

 

8.5.4 Biomassa van agrariërs 
De houtige biomassa soorten die bij de agrarische werkzaamheden vrijkomen zijn weergegeven in tabel 6. 

De agrariërs onderhouden het eigen terrein zelf en de kosten worden gemaakt bij de huur van apparaten 

voor bijvoorbeeld versnipperen, namelijk € 100. Het afval blijft voornamelijk op eigen terrein of wordt 

opgehaald door gemeenten. Wanneer het op eigen terrein blijft wordt het verbrand of gebruikt voor 

slootkanten.  

 
Tabel 6: houtige biomassa van agrariërs per jaar. 

Soort Totaal 

Snoeihout 10 m3 

Hakhout 17 m3 + 2 ton  

 

 

8.6 Niet-houtige biomassa 

8.6.1 Bermen 
Uit de inventarisatie blijkt dat de (natuur)terrein beherende organisaties ca. 200 hectare berm en ca. 367 

hectare natuurterreinen beheren in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het onderhoud wordt machinaal 

door aannemers uitgevoerd. Bermen worden zeven keer per jaar geklepeld. Ongeveer 25 procent van de 

vrijkomende bermgras wordt afgevoerd, de rest blijft verspreid over de berm liggen. Natuurterreinen 

worden door Groenservice Zuid-Holland één keer per jaar gemaaid en het gras wordt verwerkt op 

broedhopen op aanliggende percelen. Bloemrijk grasland wordt twee keer per jaar gemaaid en het gras 

wordt afgevoerd naar veehouders. Het oogsten, vervoeren en verwerken van het gras kost Groenservice 

Zuid-Holland € 9.350 per jaar.  

 

De gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Sliedrecht beheren totaal 

ca. 111 hectare berm. Het onderhoud wordt machinaal uitgevoerd door aannemers. Natuurlijk gras blijft na 

het maaien 10 dagen liggen zodat zaden kunnen vallen en de mogelijkheid krijgen om te ontkiemen. Dit is 

belangrijk voor soorten die na zaadproductie afsterven (Zonderwijk, 1979, p. 8-9). Na 10 dagen wordt 

natuurgras verzameld en afgevoerd. Ruw gras wordt wekelijks geklepeld en blijft ter plaatse liggen. 

Gazonnen worden wekelijks gemaaid en het gras blijft ter plaatse liggen. De kosten van het onderhouden 

van ruw gras zijn voor de gemeente Alblasserdam € 8.000 per jaar. De gemeente vervoerd het geoogste 

natuurlijk gras naar een container die later wordt opgehaald door de eigenaar van de container en vervoerd 

naar een verwerker. De kosten voor het afvoeren naar de container en de verwerking zijn onbekend.  

 

De gemeente Alblasserdam beheert het recreatiegebied Lammetjeswiel en Park Huis te Kinderdijk. De 

wijze van onderhouden en de kosten die hierbij worden gemaakt zijn gelijk aan het onderhoud van bermen. 

 
Tabel 7: biomassa van bermen en natuurterreinen per beheerder, per jaar. 

Soort Organisaties Gemeenten Agrariërs Totaal 

Droog maaisel 750 ton 25,4 ton 

1.100 m3 (=165 

ton)  

- 940,4 ton 

 

 

8.6.2 Sloten 
De gemeenten en organisaties beheren ca. 90 hectare en 1.095 km sloten. Het slootafval bestaat uit nat 

maaisel, hark roostergoed, riet, waterplanten en ander organisch afval uit de watergang. Het onderhoud 
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wordt machinaal door aannemers uitgevoerd. Bij de (natuur)terrein beherende organisaties wordt ongeveer 

25 procent van het slootafval afgevoerd, de rest blijft ter plaatse liggen. Het deel dat wordt afgevoerd gaat 

naar de stortplaats van de aannemer. De kosten voor het onderhoud zijn onbekend. De meest 

voorkomende waterplanten zijn: riet, kroos, waterpest, lisdodde en liesgras.  

 

Bij de gemeente Alblasserdam wordt het slootafval door de gemeente opgehaald en naar een container 

gebracht. De gevulde container wordt door de eigenaar van de container opgehaald en naar een verwerker 

vervoerd. De jaarlijkse kosten voor het onderhoud zijn onbekend.  
 

Tabel 8: biomassa van sloten per beheerder, per jaar. 

Soort Organisaties (ton) Gemeenten (ton) Agrariërs  Totaal (ton)  

Slootafval 500 498 -  998 

 

        
8.6.3 Stedelijk groen 
Het stedelijk groen wordt door de gemeenten beheerd. Hierbij komt plantsoen afval en blad afval vrij. De 

gemeente Alblasserdam heeft voor het verzamelen van bladafval een veegmachine. Het verzamelen van 

bladeren kost deze gemeente € 12.500 per jaar. Het plantsoenafval en bladafval wordt door de gemeente 

vervoerd naar een container. De gevulde container wordt door de eigenaar van de container opgehaald en 

naar een verwerker vervoerd. De jaarlijkse kosten die hierbij worden gemaakt zijn onbekend.  

 
Tabel 9: vrijkomende biomassa bij stedelijk onderhoud door gemeenten, per jaar. 

Soort Totaal (ton) 

Plantsoen afval 5,2 

Blad afval 100 

 

 

8.6.4 Biomassa via inzameling 
Tuinafval wordt als niet-houtige biomassa verzameld bij gemeenten. Dit bestaat vooral uit gemaaid gras of 

schoffel vuil. Inwoners kunnen het tuinafval zelf afgeven bij een milieudepot of een afspraak maken om het 

te laten ophalen. Bij de gemeente Gorinchem wordt het tuinafval verwerkt tot compost.  

 
Tabel 10: niet-houtige biomassa via inzameling bij gemeenten per jaar. 

Soort Totaal (ton) 

Tuinafval 550,8 (waarvan 529 compost)  

 

 

8.6.5 Biomassa van agrariërs 
In tabel 11 zijn de niet-houtige biomassa soorten opgenomen die bij agrarische werkzaamheden vrijkomen. 

Het oogsten van mest kost agrariërs  € 4 per m3 of € 75 per hectare. De mest wordt voornamelijk op eigen 

terrein verwerkt. Wanneer het afgevoerd wordt kost het de agrariër € 20 per ton. Mest wordt afgevoerd 

naar stallen of graslanden. 

 

Kuilgras wordt door agrariërs verzameld op eigen terrein. Het verzamelen kost agrariërs jaarlijks € 150. Het 

verzamelde kuilgras wordt als compost verdeeld over het eigen terrein. Dit kost de agrariërs € 250 per jaar.  

     
Tabel 11: niet-houtige biomassa van agrariërs per jaar. 

Soort Totaal (m3) 

Mest 9.830  

Kuilgras 156 

Restvoer 6 

 

 

8.6.6 Zonne-energie 
De antwoorden op de vragen over geïnstalleerde zonnepanelen beantwoord door de agrariërs. De 25 

zonnepanelen wekken in totaal jaarlijks 2.565 kWh op. Eén van de ondervraagden heeft een zonneboiler. 

In de gemeente Gorinchem is er één autogarage met 34 zonneboilers in gebruik. Uit de inventarisatie blijkt 

dat er geen windmolens in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De gemeente Hardinxveld-Giessendam 
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werkt aan het plaatsen van één windmolen. Tabel 12 geeft een overzicht van de reacties van de agrariërs 

op het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en windmolens. 

 
Tabel 12: reacties van agrariërs op het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en windmolens. 

Soort Antwoord 

Ja Nee Geen antwoord Ja, mits 

gesubsidieerd 

Heb ik al 

Zonnepaneel 8 2 11 - - 

Zonneboiler 2 2 15 1 1 

Windmolen 1 4 15 1 - 

 

 

8.7 E-Land Oriëntatie 
Na de analyse van de ontvangen vragenlijsten is de vraag ontstaan of de gegevens uit de inventarisatie 

genoeg zijn de toepassing van biomassa voorenergie opwekking en voor de toepassing van het E-Land 

keten model. Er is een E-Land oriëntatie model ontwikkeld om de volgende vragen te beantwoorden: 

- Hoeveel m3 aardgas kan bespaard worden bij het verbranden van een bepaald aantal m3 

houtsnippers? 

- Hoeveel CO2 uitstoot wordt vermeden bij de verbranding van een bepaald aantal m3 houtsnippers 

(in vergelijking met aardgas)? 

- Welk vermogen heeft een ketel nodig en wat zijn de investeringskosten hierbij? 

 

Tabel 13 geeft het resultaat van het E-Land oriëntatie model weer. Dit model rekent alleen met de houtige 

biomassa. Voor de berekening van het aantal m3 houtsnippers is gerekend met de totale houtige biomassa 

die vrijkomt tijdens onderhoud door (natuur)terrein beherende organisaties, gemeenten en agrariërs en 

sloophout B en C. De investeringskosten zijn inclusief de brandstoftoevoer, lucht- en rookgassystemen en 

rookgasreiniging. 

 
Tabel 13: toepassing oriëntatie E-Land model. 

Bron Volume 

houtsnippers 

(m3) 

Vermeden 

aardgas (m3 

per jaar) 

CO2 besparing 

(ton per jaar) 
Vermogen 

ketel (kWh th) 
Investeringskosten 

(€) 

Bos 374 35.000 60 100 20.000 – 40.000 

Laanbomen 

(totaal) 
6.640 620.000 1.100 2.200 340.00 – 

680.000 

Laanbomen 

Waterschap 

Rivierenland 

3.500 330.000 590 1.100 180.000 – 

390.000 

Sloophout B 2.500 230.000 420 800 100.000 – 

220.000 

Sloophout B 700 65.000 120 200 40.000 – 70.000 
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9. Eigenschappen en behandeling 
 

 

9.1 Inleiding 
Uit de inventarisatie is gebleken dat de meeste biomassa vrijkomt tijdens onderhoud aan landschappelijke 

beplanting vrijkomt in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, namelijk van laanbomen binnen de bebouwde 

kom en knotbomen buiten de bebouwde kom. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de eigenschappen 

en behandelingswijzen van houtige biomassa wanneer het door een houtgestookte ketel wordt verbrand. 

 

 

9.2 Eigenschappen houtige biomassa 
Tijdens onderhoud aan bossen komen brand-, vezel-, tak- en tophout vrij. Hierbij worden zowel kleine (<0,5 

hectare) als grotere bossen (>0,5 hectare) bedoeld. Bij onderhoud aan laanbomen komen vooral tak- en 

tophout vrij. Verder worden sloophout B en C ingezameld bij gemeenten. Dit zijn primaire en tertiaire 

bijproducten en kunnen in de vorm van snippers toegepast worden voor duurzame energie opwekking. 

Brand-, vezel-, tak- en tophout hebben bij het oogsten een hoog vochtgehalte. Tijdens opslag daalt het 

vochtgehalte. Een laag vochtgehalte is geschikter voor verbranding omdat het hout dan een hoger 

energetische waarde bevat. Sloophout heeft een laag vochtgehalte en kan daarom goed gebruikt worden 

voor verbranding. Het nadeel van sloophout is de aanwezigheid van verduurzamingmiddelen, zoals 

wolmanzout en creosoot.  

 

De dichtheid van hout verschilt per boom. Zo is de dichtheid van houtige biomassa afkomstig van een wilg 

ongeveer 520 kg/m3 ds. Bij een populier lift de dichtheid rond 410 kg/m3 ds. Bij een mix van houtige 

biomassa afkomstig van verschillende boomsoorten is de dichtheid ongeveer 550 kg/m3 ds.    

 

 

9.3 Behandelingswijzen  
Biomassa kan verschillende bestemmingen of functies krijgen. De behandeling is afhankelijk van dit doel. 

Zo kan biomassa hergebruikt worden door te composteren tot tuinaarde. Het kan ook als bouwmateriaal, 

grondstof voor de papierindustrie en grondstof voor de energiesector dienen. Vaak wordt biomassa in de 

energiesector verbrand en de warmte die hierbij vrijkomt wordt direct benut voor productieprocessen, het 

aandrijven van een turbine voor elektriciteit opwekking of verwarming van ruimten.  

 

Eén van de voorbewerkingtechnologieën van biomassa is pelleteren. Hierbij wordt biomassa samengeperst 

tot kleine „brokjes‟ droge biomassa. De pellets kunnen gebruikt worden als kolenvervanger of verbrand 

worden in kacheld en CV-ketels. Voor het pelleteren zijn zowel houtige als niet-houtige biomassa soorten 

geschikt. Er bevinden zich in Nederland enkele installaties die deze techniek toepassen.  

 

Bij verbranding van biomassa worden pellets of snippers gestookt. Bij een kleine houtketel is de kwaliteit 

van de brandstof belangrijk voor een goede werking. De kwaliteit wordt bepaald door de fractiegrootte, 

vochtgehalte en as gehalte. Zand, bladeren en naalden kunnen schade aan een houtketel brengen. 

Groenafval bevat namelijk alkaliën en zouten, en bij aanwezigheid van vocht kan zuurvorming plaatsvinden. 

Metalen onderdelen van de houtketel worden hierdoor aangetast en er ontstaat meer as (Bootsen et al., 

2009, p.10-11).  

 

Bij chippen (versnipperen) wordt houtige biomassa met beitels in stukjes van enkele millimeters tot enkele 

centimeters gehakt. Bij shredderen wordt houtige biomassa „kapot‟ geslagen. Hierbij zijn, in tegenstelling 

tot chippen, de stukjes niet gelijk in de lengte, breedte en gladheid. Een andere vorm van houtsnippers zijn 

chunks. Dit zijn grotere snippers (of brokken) van 5 tot 15 centimeter. Een shredder heeft een 

verwerkingscapaciteit van 60 tot 90 ton per uur. Bij een chipper verschilt dit van 30 tot 150 m3 per uur 

(Bootsen et al., 2009, p.17).  
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10. Transport en Opslag 
 

 

10.1 Inleiding 
Voor het rendement van een houtgestookte ketel zijn efficiënte transport en opslag van houtige biomassa 

belangrijke factoren. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van aandachtspunten bij transport en opslag van 

houtige biomassa en de voor- en nadelen van enkele mogelijkheden. 

 

 

10.2 Transport 
De houtige biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud aan bossen en landschappelijke beplantingen wordt 

uit een gebied over een bos- of landweg met een trekker vervoerd. Vervoer over lange afstanden gebeurt 

vaak per vrachtwagen. De efficiëntie van het transport van houtige biomassa die vrijkomt tijdens 

onderhoud aan landschapselementen naar een houtketel wordt bepaald door de volgende 

omstandigheden (Bootsen et al., 2009, p.18): 

- locatie en beschikbaarheid van de houtige biomassa; 

- bestemming en de bereikbaarheid van de houtketel; 

- transportafstand en –kosten; 

- hoeveelheid houtige biomassa; 

- transportsnelheid. 

 

Figuur 5 weergeeft schematisch het beheer van bos, 

natuur en landschap.  

 

 

10.3 Opslag 
De constante toevoer van houtige biomassa is belangrijk 

voor de haalbaarheid van een houtketen. Omdat het 

onderhoud aan landschappelijke beplanting vooral in de 

winter plaatsvindt, is er een seizoensafhankelijkheid. 

Deze afhankelijkheid zorgt voor extra kosten in de keten 

omdat er werkzaamheden moeten plaatsvinden om de 

houtige biomassa geschikt te maken voor opslag. 

Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor opslag. 

 

Bij de opslag kan warme lucht gebruikt worden om de 

kwaliteit van houtige biomassa te waarborgen. Bij een 

hoog vochtgehalte treedt broei op. Hierbij ontstaan 

schimmels en er treed materiaal verlies op. Een andere 

optie bij opslag is het plaatsen van de houtige biomassa 

onder een dak. Houtige biomassa kan ook afgedekt 

worden met bijvoorbeeld een semipermeabel zeil.  

  

 

10.4 Voor- en nadelen 
Het nadeel van grootschalige installaties is de lange transportafstand. Om de broeikasgasemissies te 

voorkomen zijn kleinschalige installaties geschikter. Verder is het nadeel van snipperen of shredderen dat 

deze apparaten naar bepaalde locaties getransporteerd moeten worden (Bootsen et al., 2009, p.17). Een 

goede organisatie van het transport kan leiden tot vermindering van kosten en uitstoot van 

broeikasgassen.  

 

Bij het gebruik van warme lucht tijdens opslag van houtige biomassa zijn de productie van warme lucht, het 

mengen van de houtige biomassa en een geschikte omgeving vereist. Deze methode zorgt voor 

investeringskosten die de gehele houtketen duurder maakt. Het voordeel van deze methode is dat de 

biomassa minder vocht bevat en daarom een hogere energetische waarde (kwaliteit) heeft. Bij de opslag 

van houtige biomassa onder een dak wordt materiaal verlies niet voorkomen. De omgevingstemperatuur en 

luchtvochtigheid hebben invloed op de kwaliteit. Het voordeel is wel dat er geen grote (infrastructurele) 

kosten worden gemaakt. Met een semipermeabel zeil heeft de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid 

weinig tot geen invloed op de kwaliteit van de houtige biomassa. Een semipermeabel zeil laat geen regen 

door, maar wel het vocht van de houtige biomassa. Het zeil heeft een gebruiksduur van ongeveer 8 jaar. 

Figuur 7: schematische weergave beheer van bos, natuur en 

landschap. 
Bron: Stichting Probos, Borgman Beheer Advies & Biomassa 

Stroomlijn (Bootsen et al., 2009, p.10-11). 
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11. E-Land Keten Model 
 

 

11.1 Inleiding 
Verbranding is één van de methoden om biomassa te benutten voor energie doeleinden. Hierbij wordt een 

fossiele brandstof, bijvoorbeeld aardgas, vervangen door houtige biomassa. In de voorgaande 

hoofdstukken zijn de huidige toepassingen, de eisen voor de kwaliteit, transport en opslag bij de 

verbranding van houtige biomassa beschreven. Om de haalbaarheid en duurzaamheid van deze toepassing 

van houtige biomassa in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te toetsen is gebruik gemaakt van het E-Land 

keten model van Zilverberg Advies. Dit hoofdstuk beschrijft het scenario dat de biomassa die vrijkomt 

tijdens onderhoud aan landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden benut wordt door het 

gemeentelijke zwembad „De Duikelaar‟ in Hardinxveld-Giessendam. Verder is het resultaat van de 

toepassing van het E-land keten model uitgewerkt.  

  

 

11.2 Scenario 
Bij de toepassing van het E-Land keten model is een case uitgewerkt waarbij houtige biomassa lokaal 

benut wordt voor energie opwekking. Het plan van het nutsbedrijf HVC om een bio-energie centrale te 

realiseren in Dordrecht is gebruikt als een bestemming op grote schaal. Voor een bestemming op kleine 

schaal is gezocht naar een inrichting die aardgas verbruikt en de mogelijkheid heeft om houtige biomassa 

als brandstof te gebruiken. Tijdens een bijeenkomst met de actoren die hebben meegewerkt aan de 

inventarisatie zijn de volgende twee inrichtingen en een optie voorgesteld: 

- Vreugdenhil B.V. (Gorinchem); 

- Asfaltproductie Hoogblokland B.V. (Giessenlanden); 

- zwembad. 

 

Ondanks de enthousiaste reactie van de asfaltcentrale is het 

wegens omstandigheden en de planning van het onderzoek 

niet gelukt om te onderzoeken of deze geschikt is als case 

voor de toepassing van het E-Land keten model. Na een 

afspraak met de melkpoederfabriek Vreugdenhil B.V. (zie 

figuur 8) is gebleken dat deze een zeer groot aardgas 

verbruiker is en daarom niet geschikt is om als case op 

kleine schaal toe te passen. Naar verwachting is de 

asfaltcentrale ook een groot aardgas verbruiker. Een 

zwembad bleek een goede optie om te zijn als case op 

kleine schaal. De zwembaden in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden zijn geïnventariseerd en hierbij is gezocht 

naar een zwembad die niet meer dan 170.000 m3 aardgas per jaar verbruikt. Een ander criterium was de 

geschiktheid van de omgeving van het zwembad voor de plaatsing van een houtketel en opslag van houtige 

biomassa.  

 

Het gemeentelijke zwembad De Duikelaar is gekozen om als case te ontwikkelen voor de toepassing van 

het E-Land keten model. Het zwembad heeft in 2009 ongeveer 170.000 m3 aardgas verbruikt voor het 

verwarmen van een binnen- en buitenbad. In de zomer wordt het water in het buitenbad verwarmd. In de 

winter wordt naast het binnenbad ook water voor de douches verwarmd. Direct naast het zwembad is 

ruimte beschikbaar voor de opslag van de houtige biomassa. Er wordt bij deze case van uitgegaan dat de 

houtige biomassa stromen van de volgende terreintypen aan de houtketel van het zwembad geleverd 

zullen worden: 

- van onderhoud aan stedelijk groen en laanbomen uit gemeente Hardinxveld-Giessendam; 

- van onderhoud aan laanbomen uit gemeente Gorinchem; 

- van onderhoud aan landschappelijke beplantingen van agrariërs uit omgeving van gemeente 

Hardinxveld-Giessendam. 

 

De keten van het groenafval is door de afdeling „groenbeheer‟ van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

voor deze case nader geïnventariseerd. In verband met de zorgplicht en de maatschappelijke veiligheid zijn 

de gemeenten verantwoordelijk voor het onderhoud aan laanbomen. Bij onderhoud aan plantsoenen komt 

groenafval vrij met een deel houtige biomassa. Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam is dit ongeveer 

10 procent. De gegevens van Knotgroep Alblas uit de inventarisatie zijn bij deze case gebruikt voor de 

benodigde gegevens over het onderhoud aan landschappelijke beplantingen bij agrariërs. Bij de toepassing 

van het E-Land keten model zijn gegevens uit de inventarisatie, normen en enkele aannames gebruikt. 

Figuur 8: Vreugdenhil B.V melkpoederfabriek in 

Gorinchem 
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Zoals eerder genoemd is het aardgas verbruik van het zwembad ongeveer 170.000 m3 per jaar. Dit komt 

overeen met ongeveer 1.500 MWh per jaar. De warmtevraag van het zwembad kan voorzien worden met 

ongeveer 2.000 m3 snippers of 800 ton verse houtige biomassa per jaar. Hiervoor heeft het zwembad een 

houtketel nodig met een vermogen van 500 kW. Als houtige biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud aan 

laanbomen van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem naar Dordrecht wordt vervoerd dan 

is de transportafstand ongeveer 18 km. Dit wordt vermeden bij het vervoeren naar het zwembad. Bij de 

toepassing van het keten model is aangenomen dat een agrariër uit de omgeving van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam gemiddeld 10 km moet afleggen om de houtige biomassa te leveren aan het 

zwembad De Duikelaar.  

 

De kosten voor het onderhoud aan laanbomen is voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam € 22,50 per 

ton. Bij het model is aangenomen dat het onderhoud van landschappelijke beplantingen de agrariër € 50 

per ton oplevert.  

 

 

11.3 Resultaat 
Het E-Land keten model toetst de haalbaarheid en duurzaamheid van een keten aan de hand van het 

„People Planet Profit – principe‟. Hieronder wordt het resultaat bij elk onderdeel van het „People Planet 

Profit – principe‟ uitgewerkt. 

 

 

11.3.1 People 
Bij het onderdeel „People‟ wordt berekend hoeveel uur werkgelegenheid de houtketen naar het zwembad 

oplevert vergeleken met de referentie CV ketel. De referentie CV ketel verbruikt aardgas. Bij de case is 50 

procent van de houtige biomassa afkomstig van gemeentelijk onderhoud aan laanbomen van de 

gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. De overige 50 procent is afkomstig van agrariërs die 

onderhoud plegen aan landschappelijke beplantingen op eigen terrein. In bijlage 6 is het invoerscherm van 

onderdeel „People‟ opgenomen. In totaal komt er 660 uur werkgelegenheid per jaar beschikbaar voor de 

houtketen naar het zwembad. De meeste uren worden gerekend voor het oogsten van de houtige 

biomassa. Dit is evenveel voor de gemeenten en agrariërs, namelijk 241 uur per jaar. De aansturing en het 

onderhoud van de houtketel leveren 104 uur werkgelegenheid per jaar op. Bij het onderhoud kan gedacht 

worden aan het controleren van meters en het legen van de container met as. De houtketen levert 52 

begeleidingsuren per jaar op waar ook administratie werkzaamheden onder vallen. Voor de gemeenten 

worden de transporturen bespaard omdat de houtige biomassa niet naar Dordrecht wordt vervoerd. Voor 

de agrariërs levert het transport 40 uur werkgelegenheid per jaar op. De opslag van de houtige biomassa 

levert 29 uur werkgelegenheid op.  

 

 

11.3.2 Planet 
Bij het onderdeel „Planet‟ wordt de CO2 uitstoot berekend voor elke stap in de houtketen. In bijlage 7 is het 

invoerscherm van dit onderdeel opgenomen. Meeste CO2 uitstoot vindt plaats bij verbranding, zowel bij 

hout als aardgas. In de referentie CV ketel wordt fossiele brandstof verbrand en daar komt directe CO2 

emissie bij vrij. Bij de verbranding in de houtketel komt indirecte CO2 emissie vrij. De houtketel verbruikt 

namelijk elektriciteit bij het toevoeren van brandstof (hout snippers), de rookgasreiniging (luchtfilter) en bij 

het rondpompen van het medium die de warmte opneemt. Houtige biomassa wordt beschouwd als CO2 

neutrale brandstof omdat de emissie die bij de verbranding vrij komt eerder, namelijk bij de groei van de 

houtige biomassa uit de atmosfeer is opgenomen. CO2 komt bij de opslag vrij door het gebruik van een 

shovel de houtige biomassa te mengen. De agrariërs stoten meer CO2 uit bij de oogst van houtige 

biomassa, namelijk 1,8 ton per jaar meer dan de gemeenten. De gemeenten besparen 2,0 ton CO2 emissie 

per jaar bij het transport omdat de houtige biomassa niet naar Dordrecht wordt vervoerd. Uit het model kan 

geconcludeerd worden dat de houtketen 278,5 ton CO2 per jaar bespaard vergeleken met de referentie CV 

ketel.   

 

 

11.3.3 Profit 
Voor het onderdeel „Profit‟ zijn extra berekeningen gemaakt omdat dit onderdeel veel invloed heeft op de 

haalbaarheid van de houtketen. Zo is vergeleken wat de invloed is van de kosten op de gehele houtketen 

bij de volgende situaties: 

1. 50 procent houtige biomassa van gemeentelijk onderhoud, 50 procent van landschappelijk 

onderhoud uitgevoerd door agrariërs; 

2. 100 procent houtige biomassa van gemeentelijk onderhoud; 
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3. 100 procent houtige biomassa van landschappelijk onderhoud uitgevoerd door agrariërs.  

 

In bijlage 8 is het invoerscherm voor de eerste situatie 

opgenomen. Voor de eerste situatie is de verdienruimte 

voor het zwembad bij de keuze van een hout ketel              

€ 27.414. De kosten voor de warmte productie van de 

houtketel en de referentie ketel zijn weergegeven in figuur 

9.  

 

Bij de tweede situatie is de verdienruimte € 52.166. De 

kosten voor de warmte productie van de houtketel en de 

referentie ketel zijn weergegeven in figuur 10.  

 

De verdienruimte bij de derde situatie is € 10.128. De 

kosten voor de warmte productie van de houtketel en de 

referentie CV ketel zijn weergegeven in figuur 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de kosten voor de productie van warmte 

bij de drie bovengenoemde situaties zijn er 

twee gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De 

eerste analyse is opgenomen in figuur 12. 

Hierbij is de invloed van de prijs voor de 

houtketel gevarieerd. Uit de grafiek blijkt dat 

het verschil tussen de kosten voor de warmte 

van de referentie CV ketel en de houtketel 

kleiner wordt als de prijs van de houtketel 

verhoogd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: kosten voor de productie van 1.500 MWh 

warmte voor zwembad De Duikelaar bij situatie 2. 

Figuur 12: gevoeligheidsanalyse met invloed van ketel kosten  
op de kostprijs van warmte. 

Figuur 11: kosten voor de productie van 1.500 MWh 

warmte voor zwembad De Duikelaar bij situatie 3. 

Figuur 9: kosten voor de productie van 1.500 MWh 

warmte voor zwembad De Duikelaar bij situatie 1. 
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Figuur 13: gevoeligheidsanalyse met invloed van extra 

voorbewerkingskosten van houtige biomassa van gemeentelijk 

onderhoud op kostprijs van warmte. 

In figuur 13 is de grafiek van de tweede 

gevoeligheidsanalyse opgenomen. Hierbij is de 

invloed van de voorbewerkingkosten voor het 

gemeentelijke onderhoud gevarieerd. Uit de 

grafiek blijkt dat het verschil tussen de 

referentie CV ketel en de houtketel kleiner 

wordt als de kosten voor het gemeentelijke 

onderhoud hoger worden. De gemeenten 

moeten het beheer (voorbewerking) bij 

laanbomen aanpassen om de kwaliteit van de 

houtige biomassa te waarborgen. 

 

Met de toepassing van het E-Land keten 

model kan geconcludeerd worden dat het 

lokaal toepassen van houtige biomassa die 

vrijkomt tijdens onderhoud aan 

landschapselementen voor energiedoeleinden 

haalbaar en duurzaam georganiseerd kan 

worden in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Hoewel deze conclusie erg positief is, levert de 

hout ketel geen grote bijdrage aan de 

doelstelling om 40 MW duurzame energie te 

realiseren in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met de toepassing van houtige biomassa bij het 

zwembad De Duikelaar wordt 1,25 procent van de doelstelling gerealiseerd. De berekening die hierbij is 

gemaakt is opgenomen in bijlage 9.  
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12. Discussie 
 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht waarbij de tijd een belangrijke invloed had. Hierdoor is 

het onderzoek afgebakend. Bij het literatuuronderzoek zijn de meest recente bronnen geraadpleegd. 

Gedurende het onderzoek waren de  definitieve Provinciale Structuurvisie en Nota Wervelender van de 

provincie Zuid-Holland nog niet gepubliceerd. Bij de uitwerking van het hoofdstuk „Beleid‟ is daarom gebruik 

gemaakt van het ontwerp.  

 

De inventarisatie is uitgevoerd naar alle soorten en hoeveelheden biomassa die vrijkomen tijdens 

onderhoud aan landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Na de inventarisatie heeft dit 

onderzoek zich alleen gericht op houtige biomassa en de mogelijkheden voor de toepassing ervan.  

 

Tijdens de inventarisatie is, behalve aan de agrariërs, de gehele vragenlijst opgestuurd naar de 

contactpersonen. Dit is bewust gedaan zodat de contactpersonen zelf konden bepalen welke vragen van 

toepassing zijn. Bij enkele contactpersonen heeft dit geleid tot afwijzing van het invullen van de vragenlijst. 

Daarnaast heeft de „niet-persoonlijke benadering‟, namelijk per telefoon, email en post, invloed gehad op 

de medewerking. Hiervoor is tijdens de inventarisatie besloten om de duur van de inventarisatie te 

verlengen. Ook is besloten om de contactpersonen van de gemeenten „persoonlijk‟ te benaderen door 

middel van afspraken bij de gemeentehuizen. De persoonlijke benadering heeft bij twee contactpersonen 

geleid tot medewerking. 

 

Voor het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behoort de gemeente Vianen tot de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Omdat deze gemeente niet binnen de grenzen van de provincie Zuid-

Holland valt is deze gemeente niet gevraagd om mee te werken aan de inventarisatie.  

 

Er bestaat een kans dat de aangeleverde gegevens over oppervlakten van terreintypen en aantallen door 

gemeenten en door de (natuur)terrein beherende organisaties zijn opgegeven. Om dit te voorkomen zijn 

vragen gesteld over de plaatsing en namen van gebieden. Dit is niet door alle ondervraagden beantwoord.  

 

Tijdens de analyse van de ontvangen vragenlijsten is gebleken dat enkele vragen niet eenduidig zijn 

beantwoord. Er zijn in de vragenlijst geen definities van bos, landschappelijke beplantingen en stedelijk 

groen opgenomen. Daarnaast zijn er gemiddelden, schattingen en aannames gebruikt bij het 

beantwoorden van de vragen. Voor de bepaling van de dichtheid van slootafval is bijvoorbeeld een 

aanname gebruikt van Wim van Daalen, commercieel manager bij HVC-groep. Zo is het resultaat van de 

inventarisatie niet compleet en nauwkeurig, maar is er een beeld ontstaan van een deel van de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  

 

Uit de inventarisatie is gebleken dat het waterschap Rivierenland een groot aantal laanbomen beheert. 

Wegens tijdgebrek en omstandigheden is het niet gelukt om het waterschap te betrekken bij de uitwerking 

van de case voor de toepassing van het E-Land keten model. Bij de toepassing van het model zijn ook 

enkele aannames gebruikt. Voor een nauwkeuriger beeld van de haalbaarheid en duurzaamheid van een 

hout keten moeten de variabelen nader onderzocht en doorgerekend worden voor het model.  

 

Tot slot zijn er geen berekeningen en/of schattingen gemaakt voor de gemeenten die niet hebben 

meegewerkt aan de inventarisatie. Dit komt omdat de gemeenten van elkaar verschillen op het gebied van 

de gemeentelijke oppervlakte, de verhouding tussen het stedelijk en landelijk gebied, en het 

inwonersaantal. Ook zijn de arealen van landschapselementen onbekend. Wanneer dit wel bekend zo zijn 

zou aan de hand van het gemiddelde bijgroei het oogstbare deel berekend kunnen worden. 
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13. Conclusie 
 

 

Aan het begin van dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Is het mogelijk om in het gebied 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de vrijkomende biomassa te benutten voor duurzame energie 

opwekking?” Deze vraag kan als volgt worden beantwoord: ja, lokale initiatieven in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden waarbij duurzame energie wordt opgewekt uit houtige biomassa die vrijkomt tijdens 

onderhoud aan landschapselementen kunnen haalbaar en duurzaam zijn. Om tot een antwoord op de 

hoofdvraag te komen zijn de volgende deelvragen beantwoord: 

1. Wat zijn de eigenschappen van het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met betrekking tot 

landschap, inwoners en bedrijvigheid?  

2. Wat is het nationaal, provinciaal en regionaal beleid op het gebied van duurzame energie, 

windenergie en biomassa?  

3. Wat zijn de belangen en criteria van de actoren over het benutten van biomassa voor 

energieopwekking? 

4. Welke biomassasoorten komen in welke hoeveelheden vrij in het gebied Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden? 

5. Wat zijn de eigenschappen van de biomassasoorten? 

6. Welke behandelingen zouden de biomassasoorten moeten ondergaan voordat het gebruikt kan 

worden voor energie opwekking door middel van verbranding? 

7. Wat zijn de voor- en nadelen van de transport en opslag mogelijkheden van de houtige 

biomassasoorten? 

8. Wat is het resultaat van het ketenmodel E-Land? 

 

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een veenweide gebied en bevindt zich in het zuidoosten van de 

Provincie Zuid-Holland. Het gebied bestaat grotendeels uit agrarisch gebied met een belangrijk deel van de 

melkveehouderij in de Provincie Zuid-Holland. Door de stilte, openheid en waterrijkdom is dit gebied 

aantrekkelijk voor weidevogels. De Merwedezone is het zuidelijke deel van de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden en is een overgangsgebied van het veenweide landschap naar het stedelijk gebied.  

 

Het nationale beleid op het gebied van duurzame energie is: 

- reductie van broeikasgas uitstoot met 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990; 

- tempo van energiebesparing verhogen van 1 procent naar 2 procent per jaar; 

- aandeel van duurzame energie verhogen van 3 procent naar 20 procent vermeden fossiele 

energie in 2020. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft de doelstelling gesteld om in 2015 minimaal 350 MW windenergie in de 

provincie te realiseren. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeenten uit 

de Merwedezone, het waterschap Rivierenland en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de doelstelling 

gesteld om 40 MW duurzame energie te realiseren in de Merwedezone. Uit het literatuuronderzoek naar 

beleid is gebleken dat er geen concrete actiepunten zijn geformuleerd voor de toepassing van biomassa 

voor duurzame energie opwekking.  

 

Belangen bij dit onderzoek zijn als volgt: 

- Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

o duurzaam ontwikkelen met behoud van karakteristieke eigenschappen van het gebied;  

o bijdragen aan realisatie van de doelstelling om 40 MW duurzame energie op te wekken; 

o alternatieven voor windenergie onderzoeken.  

- Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker 

o biomassa die in het gebied vrijkomt lokaal en kleinschalig benutten. 

- HVC-groep  

o bijdragen aan een duurzame samenleving met ondersteuning van de aandeelhoudende 

gemeenten. 

- Landschapsbeheer Zuid-Holland 

o stimuleren van ecologisch landschapsbeheer. 

 

Laagwaardig hout zoals takken en snoeihout vallen onder de reststromen van het NTA 8080:2009. Om de 

duurzaamheid te toetsten moeten deze stromen alleen voldoen aan de eisen over de broeikasgasbalans en 

het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit.  
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Uit de inventarisatie is gebleken dat er meer houtige biomassa dan niet-houtige biomassa vrijkomt tijdens 

onderhoud aan landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De meeste houtige biomassa 

komt vrij bij het onderhoud aan laanbomen bij gemeenten en het waterschap Rivierenland en bij 

onderhoud aan landschappelijke beplantingen bij agrariërs. De niet-houtige biomassa soorten komen het 

meeste vrij tijdens onderhoud aan bermen, natuurterreinen en sloten. Het brand-, vezel-, tak- en tophout 

die vrijkomen bij het onderhoud aan landschapselementen zijn geschikt voor het opwekken van duurzame 

energie. Momenteel wordt veel biomassa versnipperd en teruggespoten tussen beplantingen. 

 

Verder is uit de inventarisatie gebleken dat de beheerders van landschapselementen niet allemaal een 

goed beeld hebben van de hoeveelheden en bestemmingen van de biomassa die vrijkomt bij het 

onderhoud. Het onderhoud wordt vaak door aannemers uitgevoerd. Dit is ook gebleken bij het onderzoek 

van Bosgroep Noord-Oost Nederland in opdracht van de provincie Noord-Holland.  

 

Bij het verbranden van houtige biomassa in een hout ketel zijn het vochtgehalte en de afwezigheid van 

zand, bladeren en naalden belangrijk. De houtige biomassa kan in de vorm van snippers of pellets verband 

worden. Bij het versnipperen van houtige biomassa hebben de snippers ongeveer een gelijke grootte. Bij 

shredderen is dit niet het geval. 

 

Het transport en de opslag van houtige biomassa hebben invloed op het rendement van een hout ketel. 

Deze invloed kan verminderd worden met georganiseerd transport en keuze voor de juiste opslagmethode.  

 

Met behulp van de case en de toepassing van het E-Land keten model is de haalbaarheid en duurzaamheid 

van het benutten van houtige biomassa voor duurzame energie opwekking getoetst. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat lokale initiatieven haalbaar en duurzaam kunnen zijn in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. Er vindt namelijk een vermindering van broeikasgasuitstoot plaats, het levert een 

bijdrage aan het aandeel van duurzame energie, het bespaard kosten op en afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen en het levert werkgelegenheid op. Desondanks levert deze case geen grote bijdrage (1,25 

procent) aan de gestelde doelstelling (40 MW duurzame energie). Doordat er een reductie van 

broeikasgasemissie plaatsvindt wordt in deze case voldaan aan de eis van het NTA 8080:2009. Indien het 

onderhoud aan landschapselementen niet leidt tot het verdwijnen van beplantingen wordt kan ook de 

eisen over het behoud en verbeteren van de bodemkwaliteit voldaan. Tot slot wordt bij het lokaal benutten 

van de vrijkomende biomassa bij onderhoud aan landschapselementen voldaan aan de belangen van de 

betrokken actoren.  
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14. Aanbevelingen 
 

 

Naar aanleiding van de conclusies van dit onderzoek worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen 

geformuleerd. De belangrijkste aanbeveling voor alle betrokken actoren om samen te werken aan de 

ontwikkeling en uitvoering van lokale initiatieven zoals de case bij de toepassing van het E-Land keten 

model. 

Alle betrokken actoren: 

- mogelijkheden voor de toepassing van niet-houtige biomassa (laten) onderzoeken; 

- de haalbaarheid en duurzaamheid van de toepassing van houtige biomassa voor 

energiedoeleinden van lokale initiatieven in ontwikkeling toetsten aan de hand van het E-Land 

keten model van Zilverberg Advies; 

- concrete actiepunten en criteria opstellen bij het ontwikkelen van toekomstig beleid, visies en 

doelstellingen gericht op de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, met betrekking tot van het benutten 

van biomassa voor de opwekking van duurzame energie; 

- de verdienruimte van de houtketen in vergelijking met de aardgasketel gebruiken voor het 

stimuleren van het onderhoud aan landschappelijke beplantingen en verhogen van de kwaliteit 

van houtige biomassa.  

 

Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 

- coördineren van het onderzoek naar en de uitvoering van lokale initiatieven in het landelijk gebied 

waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale bewoners, duurzaamheid en 

cascadering de biomassa.  

 

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker en/of Landschapsbeheer Zuid-Holland: 

- in samenwerking of apart, agrariërs stimuleren om landschappelijke beplantingen ecologisch 

verantwoord te onderhouden;  

- in samenwerking apart, een logistiek systeem ontwikkelen waarbij georganiseerd onderhoud en 

transport plaats vindt, rekening houdend met duurzaamheid en cascadering. 

 

Gemeenten en/of provincie Zuid-Holland en/of HVC-groep: 

- in samenwerking of apart, lokale mogelijkheden onderzoeken, ontwikkelen, ondersteunen en 

uitvoeren; 

- in samenwerking of apart, een dataprogramma ontwikkelen waarbij elke gemeente, (natuur)terrein 

beherende organisatie, agrariërs, maar ook aannemers werkzaamheden, hoeveelheden en 

bestemmingen van biomassa die vrijkomt tijdens onderhoud kan invoeren. Hierbij moet gestreefd 

worden naar een nauwkeurig en totaal overzicht van alle, tijdens onderhoud vrijkomende, 

biomassa soorten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de wijze van oogsten, afvoeren en 

verwerking ervan.  

 

 

  



 
38 

Referenties 
 

 
- Anonymus 1. 2001. Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie. Den Haag. 

Ministerie van Economische Zaken. 

 

- Anonymus 2. 2003. Ruimtelijke visie windenergie. Den Haag. Provincie Zuid-Holland.  

 

- Anonymus 3. 2007. Nieuwe Energie voor het Klimaat, Werkprogramma Schoon en Zuinig. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.  

 

- Anonymus 4. 2007. Toetsingskader voor duurzame biomassa. Eindrapport van de projectgroep 

“Duurzame productie van Biomassa”. Creatieve EnergieTransitie. 

 

- Anonymus 5. 2007. Visie Landelijk gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bureau Rijp voor 

Groen in opdracht van Bestuurcommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 

- Anonymus 6. 2008. Provincie op Maat 2007 Zuid-Holland. Den Haag. Centraal Bureau voor de 

Statistiek.  

 

- Anonymus 7. 2008. Statusdocument Bio-energie 2008. SenterNovem. 

 

- Anonymus 8. 2009. Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Samenwerken aan een 

duurzame toekomst. Den Haag. Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 

- Anonymus 9. 2009. HVC en Duurzame Energie: Met gemeenten naar duurzame ontwikkeling. 

Alkmaar. HVC-groep.  
 

- Anonymus 10. 2009. Monitor Duurzaam Nederland. Den Haag/Heerlen, Centraal Bureau voor de 

Statistiek. Bilthoven/ Den Haag, Centraal Planbureau voor de Leefomgeving. Den Haag, Sociaal en 

Cultureel Planbureau.  

 

- Anonymus 11. 2009. Nederlands technische afspraak NTA 8080:2009 (nl). 

Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Delft. Nederlands 

Normalisatie-instituut. 

 

- Anonymus 12. 2009. Ontwerp Provinciale Structuurvisie. Den Haag. Provincie Zuid-Holland. 

 

- Anonymus 13. 2009. Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 

2003/30/EG. Europees Parlement en de Raad. 

 

- Anonymus 14. 2009. Transformatievisie Merwedezone. Stuurgroep Transformatie Merwedezone. 

Den Haag.  

 

- Anonymus 15. 2010. Kansenkaart Biogas. Nieuwsbericht 18 juni Provincie Zuid-Holland. 

 

- Anonymus 16. 2010. Ontwerp Nota Wervelender. Den Haag. Provincie Zuid-Holland.  

 

- Boer, de D.. I de Jong. 2008. Biomassa-installatie Beetsterzwaag. Duurzame energie uit 

houtsingels voor Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn. Dienst Landelijk Gebied regio Noord 

in opdracht van Agrarische Natuurvereniging De Alde Delte.  

 

- Bootsen, M. et al.. 2009. De logistieke keten van houtige biomassa uit bos, natuur en landschap in 

Nederland: stand van zaken, knelpunten en kansen. Wageningen. Probos.  

 

- Bruyninckx, H.. 2005. Sustainable Development: the insittutionalization of a contested policy 

concept. Plgrave Academiz Press. International Environmental Policy.  

 



 
39 

- Koppejan, J. et al.. 2009. Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte 

in 2020. Procede Biomass B.V.  

 

- Koppejan, J. et al.. 2001. De Haalbaarheid van energieopwekking uit bermgras. EWAB rapport. 

TNO-MEP 2001/078. 

 

- Koster, A.. 2007. Plantenvademecum voor tuin, park en landschap. ‟s Graveland. Fontaine 

uitgevers.  

 

- Kruk, M.. 2010. Landschapsvrijwilligers Seizoen 2008-2009. Jaarverslag 2009 Landschapsbeheer 

Zuid-Holland.  

 

- Kuiper, L.. S. de Lint. 2008. Binnenlands biomassa potentieel. Biomassa uit natuur, bos, 

landschap, stedelijk groen en hout keten. Ecofys Netherlands B.V.  

 

- Spijker, J. et al. 2008. Biomassa voor energie: kansen voor landschapsbeheer. Vakblad Natuur, 

Bos en Landschap.  

 

- Spijker et al.. 2007. Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur. Een inventarisatie van 

hoeveelheden, potenties en knelpunten. Alterra-rapport 1616. Wageningen. Alterra.  

 

- Rentizelas, A.. A.J. Tolis, A.P. Tatsiopoulos. 2008. Logistics issues of biomass: The storage problem 

and the multi-biomass supply chain. Renewable & Sustainable Energy Reviews. Elsevier.  

 

- Van Herk, J.. R. Koning. 2009. Biomassa in Laag Holland. Een verkenning van de biomassa uit 

natuur- en landschapsbeheer en mogelijke toepassingen. Innovatie Netwerk & Nationaal 

Landschap Laag Holland, rapportnummer 09.2.197. Utrecht.  

 

- Vonk, M.. 2008. Energiehout biodiverser dan gedacht. Vakblad Natuur, Bos en Landschap.  

 

- Vries de, B. et al.. 2008.  Energie à la Carte. De potentie van biomassa uit het landschap voor 

energiewinning. Alterra-rapport 1679. Wageningen. Alterra.  

 

- Zonderwijk, P. 1979. De bonte berm. De rijke flora en fauna langs onze wegen. Ede. Zomer & 

Keuning Boeken B.V.. 

 

 

Internet 

- http://www.clubofrome.org/eng/about/4/ 

About. Club of Rome. 23 April 2010 

- http://www.gebiedsplatform.nl  

Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. April 2010. 

- http://www.hvcgroep.nl/over_hvc/missie 

Missie. HVC-groep. April 2010 

- http://www.waterschaprivierenland.nl 

Het Waterschap. Waterschap Rivierenland. April 2010. 

- http://www.denhaneker.nl   

Over Den Hâneker. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker. April 2010. 

- http://www.zuid- 

holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimtelijke_ontwikkeling_wonen/visieopzuidholland.htm 
Provincie Zuid-Holland. Maart 2010 

- http://www.bosgroepen.nl/pagina.php?ID=10 

Unie van Bosgroepen. April 2010. 

 

 

Afbeeldingen 

- http://project.vrom.nl/project.asp?code_prjt=10867&code_prgm=31  

Website VROM. Biomassa-installatie Beetsterzwaag. April 2010. 

- http://siemens.nl/energie/default.asp?navid=95  

Website Siemens Nederland. Project BEC Cuijk. April 2010. 



 
40 

Bijlage 1 
 

 
 

 

 



 

Bijlage 2 
 
Tabel 14: statistische gegevens van gemeenten uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Anonymus 6, 2008, p. 51-72). 
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Inwoners (aantal)5 18 666 14 456 34 288 9 755 17 693 20 688 9 799 9 444 31 403 23 744 13 467 203 403 3 455 097 16 357 992 

Bevolkingsdichtheid 

(inwoners per km2) 

2 126 227 1 809 146 1 048 612 239 3 312 3 312 1 861 183 - 1 228 485 

Bevolkingsgroei (aantal)6 52 -34 184 41 -89 -64 -28 59 170 -9 -78 204 1 685 47 407 

Bevolkingsprognose 2025 

(aantal inwoners) 

19 782 13 732 35 304 8 421 17 741 20 494 9 643 8 977 31 645 23 244 13 021 202 004 3 563 931 16 882 447 

Bedrijfsvestigingen totaal 

(aantal) 

935 995 1 795 715 975 1 000 625 335 1 250 1 195 1 035 10 855 165 120 849 225 

Bedrijfsvestigingen 

Landbouw, Bosbouw en 

Visserij (aantal) 

35 185 25 230 50 130 145 35 15 20 275 1 145 11 950 94 620 

Veestapel totaal (aantal) 18 32 81 348 2 456 46 907 4 107 90 751 25 027 3 926 256 718 209 871 467 199 1 808 289 114 170 

596 

Rundvee (aantal) 175 13 904 961 13 863 2 767 4 631 10 154 2 078 147 545 12 614 61 839 187 943 3 762 784 

Varkens (aantal) 1 214 5 732 - 2 342 - 1 377 10 705 1 234 - - 11 072 33 676 135 365 11 662 654 

Kippen (aantal) - 56 475 - 24 600 - 81 108 411 - - - 158 778 321 372 1 266 111 92 760 859 

Dunne mest productie (x 

1000 kg) 

3 934 243 125 17 789 265 122 48 537 84 408 181 393 42 148 2 059 8 822 240 647 1 137 984 3 515 647 162 302 

Vaste mest productie 715 4 751 396 6 071 1 211 3 559 3 255 475 384 814 9 841 31 445 162 302 3 466 521 

Oppervlakte totaal (km2) 9,96 65,12 21,99 69,32 19,35 34,32 44,44 12,77 10,77 14,00 76,49 378,53 3 403,38  41 527,95 

Oppervlakte land (km2) 8,78 63,57 18,95 66,95 16,89 33,79 41,05 10,42 9,48 12,77 73,73 356,38 2 814,69 33 756, 17 

Oppervlakte water totaal 

(km2) 

1,18 1,55 3,04 2,37 2,47 0,53 3,39 2,36 1,29 1,23 2,76 22,2 588,69 7 771, 78 

Lengte van wegen totaal 

(km) 

81 177 190 147 96 127 119 47 122 93 167 1 366 15 885 135 470 

                                                
5 Op 1 januari 2007  
6 In 2007 
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Bijlage 3 
 
De principes, criteria en duurzaamheidseisen uit het „Toetsingskader voor duurzame biomassa‟ en NTA 

8080:2009.  

 
Broeikasgasemissie 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 1: De broeikasgasbalans van de productieketen en toepassing van de biomassa is positief. 

Criterium 1.1: Bij de toepassing van biomassa 

dient er over de gehele keten een netto 

emissiereductie van broeikasgassen op te 

treden. De reductie wordt berekend ten 

opzichte van een referentiesituatie met 

fossiele brandstoffen. 

Emissiereductie van broeikasgassen voor elektriciteit en 

warmte: 

Installatie Fossiele referentie Minimumeis 

netto 

emissiereductie 

van 

broeikasgassen 

Bij- en 

meestook van 

biomassa in 

kolencentrale 

Elektriciteit van 

kolencentrale 

70% 

Bij- en 

meestook van 

biomassa in 

gascentrale 

Elektriciteit van 

gascentrale 

50% 

Andere 

systemen 

Nederlandse mix 

elektriciteitsproductie 

70% 

Berekening van broeikasgasemissie van productie van 

elektriciteit, warmte, biogas en transportbrandstoffen uit 

biomassa gebruikmaken van de rekenmethodologie 

“berekeningstool voor de bepaling van 

broeikasgasemissies bij de productie van elektriciteit, 

warmte, biogas en transportbrandstoffen uit biomassa” 

ofwel CO2 tool. 

Indien er gebruik maakt van een andere rekenhulp 

(software) dan de CO2 tool moeten de desbetreffende 

resultaten zijn goedgekeurd door SenterNovem. 

 
 

Belangrijke koolstofreservoirs 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 2: Biomassaproductie gaat niet te koste van belangrijke koolstofreservoirs in de vegetatie en in 

de bodem. 

Criterium 2.1: Behoud van bovengrondse 

(vegetatie) koolstofreservoirs bij aanleg van 

biomassa-eenheden. 

De volgende gebieden zijn uitgesloten voor aanleg 

van nieuwe productie-eenheden voor biomassa: 

- gebieden waarbij het verlies aan 

bovengrondse koolstofopslag niet kan 

worden terugverdiend in een periode van 

tien jaar van de boogde 

biomassaproductie; 

- gebieden met een groot risico van 

aanzienlijke koolstofverliezen uit de 

ondergrond, zoals bepaalde graslanden, 

veengronden, mangroves en natte 

weilanden („wetlands‟) 

De referentiedatum is 1 januari 2007, met 

uitzondering van die biomassastromen waarvoor al 

een referentiedatum geldt uit andere (in 

ontwikkeling zijnde) certificatiesystemen. 

Criterium 2.2: Behoud van ondergrondse (bodem) 

koolstofreservoirs bij de aanleg van biomassa-

De organisatie moet: 

a) voorafgaande aan de aanleg van een 
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eenheden. nieuwe productie-eenheid vaststellen 

welke koolstofvoorraden in de vegetatie en 

in de bodem verloren gaan door de aanleg 

van de productie-eenheid; 

b) vaststellen of deze verliezen middels de 

teelt van de beoogde biomassa gedurende 

de eerstvolgende tien jaar kunnen worden 

gecompenseerd; 

c) maatregelen nemen om de emissie van 

broeikasgassen uit de bodem tijdens de 

teelt te reduceren; 

d) de maatregelen bewaken, meten en 

analyseren; 

e) de bevindingen documenteren. 

 

 

Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen biomassa 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 3: Biomassaproductie voor energie mag de voedselvoorziening en lokale biomassatoepassingen 

(energievoorziening, medicijnen, bouwmaterialen) niet in gevaar brengen. 

Criterium 3.1: Inzicht in verandering van 

landgebruik in de regio van de biomassaproductie-

eenheid.  

De organisatie moet, indien de overheid hierom 

vraagt, rapporteren over het potentiële risico op 

indirecte effecten op het gebied van 

voedselconcurrentie en lokale toepassingen van 

biomassa en, daaraan direct gerelateerd, 

landverschuivingseffecten. De rapportageplicht 

omvat de volgende onderdelen: 

a) de aard van de grondstof; 

b) de productielocatie; 

c) het teeltoppervlak; 

d) informatie over de veranderingen in het 

landgebruik in de regio inclusief 

toekomstige ontwikkeling, indien 

informatie beschikbaar is; 

e) informatie over veranderingen in prijzen 

van grond en voedsel in de regio inclusief 

toekomstige ontwikkelingen, indien 

informatie beschikbaar is; 

f) informatie over de beschikbaarheid op 

lokaal en regionaal niveau van biomassa 

voor voedsel, energievoorziening, 

bouwmaterialen, medicijnen of anderszins, 

en de eventuele relatie met energieteelt, 

indien de informatie beschikbaar is. 

Criterium 3.2: Inzicht in verandering van prijzen van 

voedsel en grond in de regio van de 

biomassaproductie-eenheid. 

 

Biodiversiteit 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 4: Biomassaproductie gaat niet ten koste van beschermde of kwetsbare biodiversiteit en verstekt 

waar mogelijk de biodiversiteit. 

Criterium 4.1: Geen overtreding van nationale 

regels en wetten die op biomassaproductie en het 

productiegebied van toepassing zijn. 

Nationale regels en wetten biomassaproductie en -

productiegebied  

De organisatie moet:  

a) voor zover van toepassing, aantonen 

bekend te zijn met de nationale wet- en 

regelgeving in het algemeen en de wet- en 

regelgeving ten aanzien va landeigendom- 

en landgebruikrechten, bos- en 

plantagebeheer, bos- en plantage-

exploitatie, beschermde gebieden, 

wildbeheer, jacht, ruimtelijke ordening en 
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regels voortkomend uit ondertekening van 

internationale conventies in het bijzonder; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat aan de eisen van 

voornoemde wet- en regelgeving wordt 

voldaan; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat wijzigingen in van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving en de 

handhaving daarvan naar behoren worden 

vastgesteld en toegepast.  

Criterium 4.2: Bij nieuwe of recente aanleg, geen 

aantasting van biodiversiteit door 

biomassaproductie in beschermde gebieden. 

Beschermde gebieden 

Biomassaproductie mag niet worden uitgeoefend in 

een „gazetted protected area‟7 of in een zone die op 

enig punt minder dan 5 km van een „gazetted 

protected area‟ is verwijderd. 

Biomassaproductie in „gazetted protected areas‟ of 

in een zone van 5 km rond deze gebieden is alleen 

dan teogelaten als: 

- biomassaproductie volgens de in het 

gebied van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving (onder voorwaarden) is 

toegelaten; 

- biomassaproductie onderdeel is van 

erkend beheer om de 

biodiversiteitswaarden te beschermen in 

gebied die een grote „historische‟ 

biodiversiteitswaarde te danken hebben 

aan menselijk ingrijpen; 

- biomassaproductie op de productielocatie 

is begonnen voor 1 januari 2007, of een 

referentiedatum uit andere (in ontwikkeling 

zijnde) certificatiesystemen, en sindsdien 

in een ononderbroken reeks van 

productiecycli heeft plaatsgevonden. 

Criterium 4.3: Bij nieuwe of recente aanleg, geen 

aantasting van biodiversiteit in overige gebieden 

met hoge biodiversiteitswaarde, kwetsbaarheid of 

hoge agrarische natuur- en/of cultuurwaarden. 

Gebieden met ‘high conservation value’ 

Biomassaproductie mag niet worden uitgeoefend in 

gebieden die in samenspraak met 

belanghebbenden zijn aangewezen als gebieden 

met „high conservation value‟8 of in een zone die op 

enig punt minder dan 5 km van een gebied met 

„high conservation value‟ is verwijderd. 

Biomassaproductie in gebieden met „high 

conservation value‟ of in een zone van 5 km rond 

deze gebied is alleen dan toegelaten als: 

- aantoonbaar is gemaakt dat 

biomassaproductie de „high conservation 

value‟ van een gebied niet wordt aangetast 

door de biomassaproductie; 

- biomassaproductie onderdeel is van 

erkend beheer om de 

biodiversiteitswaarden te beschermen in 

gebieden die een grote„historische‟ 

biodiversiteitswaarde hebben te danken 

aan menselijk ingrijpen, zoals rietlanden en 

heidegebieden; 

                                                
7 Definitie „gazetted protected area‟ uit NTA 8080:2009, p. 8: gebied dat door de overheid is aangewezen 

als beschermd gebied en waarvan door publicatie kennis is gegeven. 
8 Definitie „high conservation value‟ gebieden uit NTA 8080:2009, p. 9: gebieden met een hoge 

beschermingswaarde (ecologische, sociaal-economisch, cultureel)  
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- biomassaproductie op de productielocatie 

is begonnen voor 1 januari 2007, of een 

referentiedatum uit andere (in ontwikkeling 

zijnde) certificatiesystemen, en sindsdien 

ononderbroken heeft plaatsgevonden. 

Criterium 4.4: Bij nieuwe of recente aanleg, behoud 

of herstel van biodiversiteit binnen 

biomassaproductie-eenheden. 

De organisatie moet: 

a) ten minste 10% van het functioneel 

grondoppervlak van de productie-eenheid 

begroeid laten met de oorspronkelijke 

vegetatie, representatief voor het gebied, 

voor behoud van biodiversiteit; 

b) vastleggen in wat voor landgebruikzonde 

de productie-eenheid zich bevindt; 

c) vastleggen of de biomassaproductie 

bijdraagt aan het herstel van 

gedegradeerde gebieden binnen de 

productie-eenheid; 

d) de maatregelen vaststellen en vastleggen 

in bedrijfsplannen en deze bewaken, 

meten en analyseren; 

e) de bevindingen documenteren. 

Op „high conservation values‟ binnen de productie-

eenheid is het voorzorgsprincipe van toepassing. In 

overeenstemming met de schaal van de productie 

worden ten behoeve van die „high conservation 

values‟ delen van de productie-eenheid 

aangewezen, waar geen exploitatie plaatsvindt en 

waarop verstoring door andere activiteiten wordt 

geminimaliseerd. De in de productie-eenheid 

voorkomende „high conservation values‟ zijn in het 

bedrijfsplan beschreven en, zo mogelijk, op kaart 

aangegeven. 

Criterium 4.5: Versterking van biodiversiteit waar 

dat mogelijk is, bij aanleg en door beheer van 

bestaande productie-eenheden. 

De organisatie moet: 

a) maatregelen nemen die nodig zijn om, 

waar mogelijk, de biodiversiteit binnen de 

productie eenheid te verbeteren en 

fragmentatie en versnippering van 

natuurlijke terreinen op en door de 

productie-eenheid tegengaan; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zoor voor te dragen dat verstoring van de 

omgeving door betreding, gebruik van agro-

chemicaliën, geluid en invasie van exoten 

vanuit de productie-eenheid wordt 

tegengegaan; 

c) de maatregelen vaststellen en vastleggen 

in bedrijfsplannen en deze bewaken, 

meten en analyseren; 

d) de bevindingen documenteren.   

 
Milieu: Bodem 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 5: Bij de productie en verwerking van biomassa blijven de bodem en de bodemkwaliteit behouden 

of worden ze verbeterd. 

Criterium 5.1: Geen overtreding van nationale 

regels en wetten die op bodembeheer van 

toepassing zijn. 

De organisatie moet: 

a) voor zover van toepassing, aantonen 

bekend te zijn met de nationale en lokale 

wet- en regelgeving in het algemeen en de 

wet- en regelgeving ten aanzien van 

afvalbeheer, het gebruik van agro-
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chemicaliën, mineralenhuishouding, het 

voorkomen van bodemerosie, 

milieueffectrapportages en bedrijfsaudits 

in het bijzonder; 

b) aantonen bekend te zijn met de bepalingen 

van de „Stockholm convention on 

persistent organic pollutants‟ voor wat 

betreft de toepassing van schadelijke 

pesticiden; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat aan de vereisten 

van voorgenoemde wet- en regelgeving en 

conventies wordt voldaan; 

d) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat wijzigingen in van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving en 

conventies en de handhaving daarvan 

worden vastgesteld en toegepast. 

Criterium 5.2: Bij de productie en verwerking van 

biomassa worden „best practices‟ toegepast om de 

bodem en de bodemkwaliteit te behouden of te 

verbeteren. 

De organisatie moet: 

a) jaarlijks metingen uitvoeren en de 

uitkomsten vastleggen met betrekking tot 

het bodemverlies in tonnen aarde per 

hectare per jaar, de bodem organische stof 

(SOM) en de pH in de toplaag en de 

nutriëntenbalans voor wat betreft stikstof 

(N), fosfor (P) en kalium (K); 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat de in de 

bedrijfsvoering toegepaste praktijken zijn 

gericht op het voorkomen en bestrijden van 

erosie, behoud van de nutriëntenbalans, 

behoud van de bodem organische stof 

(SOM) en het voorkomen van 

bodemverzilting; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat de in de 

bedrijfsvoering toegepaste praktijken zijn 

gericht op het voorkomen en bestrijden van 

risico‟s voor de bodem als gevolg van het 

gebruik van agro-chemicaliën; 

d) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voordurend te verbeteren; 

e) de maatregelen vaststellen en vastleggen 

in bedrijfsplannen en deze bewaken, 

meten en analyseren; 

f) de bevindingen documenteren. 

Criterium 5.3: Het gebruik van restproducten is niet 

in strijd met andere lokale functies voor het behoud 

van de bodem. 

De organisatie moet: 

a) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat het gebruik van 

agrarische restproducten, die worden 

geproduceerd bij de productie en 

verwerking van biomassa op de productie-

eenheid, niet in strijd is met andere, in 

tegenspraak met de belanghebbenden 

vastgesteld, lokale essentiële functies voor 

het behoud van de bodem en de 

bodemkwaliteit; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat restproducten van 

het productie- en verwerkingsproces van 
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biomassa optimaal worden gebruikt, om 

onnodige verliezen tegen te gaan, om 

onnodige onttrekking van restproducten 

aan de overige lokale functies te beperken 

en om onnodige belasting van het milieu te 

voorkomen; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voortdurend te verbeteren; 

d) de maatregelen vaststellen en vastleggen 

in bedrijfsplannen en deze praktijken, 

meten en analyseren; 

e) vastleggen voor welke functies de 

restproducten die worden geproduceerd bij 

de productie en verwerking van biomassa 

op de productie-eenheid worden 

aangewend; 

f) de bevindingen documenteren.   

 

 
Milieu: Grond- en oppervlaktewater 

Toetsingskader voor duurzame energie NTA 8080:2009 

Principe 6: Bij de productie en verwerking van biomassa worden grond- en oppervlaktewater niet uitgeput 

en wordt de waterkwaliteit gehandhaafd of verbeterd. 

Criterium 6.1: Geen overtreding van nationale 

regels en wetten die op waterbeheer van 

toepassing zijn. 

De organisatie moet: 

a) voor zover van toepassing, aantonen 

bekend te zijn met de nationale en lokale 

wet- en regelgeving in het algemeen en de 

wet- en regelgeving ten aanzien van het 

gebruik van water voor irrigatie, het gebruik 

van bodemwater, het gebruik van water 

voor agrarische doelen in stroomgebieden, 

afvalwaterzuivering, 

milieueffectrapportages en bedrijfsaudits 

in het bijzonder; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat aan de vereisten 

van voornoemde wet- en regelgeving wordt 

voldaan; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat wijzigingen in van 

toepassing zijnde wet- en regelgevind en 

de handhaving daarvan worden 

vastgesteld en toegepast. 

Criterium 6.2: Bij de productie en verwerking van 

biomassa worden „best practices‟ toegepast om 

watergebruik te beperken en grond- en 

oppervlaktewaterkwaliteit te behouden of te 

verbeteren. 

De organisatie moet: 

a) jaarlijks metingen uitvoeren en de 

uitkomsten vastleggen met betrekking tot 

het gebruik van irrigatiewater in liter per 

hectare per jaar, de oorsprong van het 

irrigatiewater en het niveau van 

oppervlaktewater volgens biologisch 

zuurstofverbruik (BOD) op en nabij de 

productie-eenheid; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat de in de 

bedrijfsvoering toegepaste praktijken zijn 

gericht op efficiënt watergebruik; 

c)  maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat de in de 

bedrijfsvoering toegepaste praktijken zijn 
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gericht op het voorkomen en bestrijden van 

risico‟s voor grond- en oppervlaktewater als 

gevolg van het gebruik van agro-

chemicaliën en andere bedrijfsprocessen; 

d) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat de in de 

bedrijfsvoering toegepaste praktijken, waar 

mogelijk, zijn gericht op het verbeteren van 

de waterkwaliteit; 

e) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voortdurend te verbeteren; 

f) de maatregelen vastleggen in 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

g) de bevindingen documenteren. 

Criterium 6.3: Bij de productie en verwerking van 

biomassa wordt geen gebruik gemaakt van water 

uit niet hernieuwbare bronnen. 

De organisatie moet: 

a) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat bij de productie en 

verwerking van biomassa op de productie-

eenheid geen gebruik wordt gemaakt van 

water uit niet-hernieuwbare bronnen; 

b) de maatregelen vastleggen in 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

c) de bevindingen documenteren. 

 

 
Milieu: Lucht 

Toetsingskader voor duurzame energie NTA 8080:2009 

Principe 7: Bij de productie en verwerking van biomassa wordt de luchtkwaliteit gehandhaafd of verbeterd. 

Criterium 7.1: Geen overtreding van nationale 

regels en wetten die op emissies en luchtkwaliteit 

van toepassing zijn. 

De organisatie moet: 

a) voor zover van toepassing, aantonen 

bekend te zijn met nationale en lokale wet- 

en regelgeving in het algemeen en de wet- 

en regelgeving ten aanzien van 

luchtemissies, afvalbeheer, 

milieueffectrapportages en bedrijfsaudits 

in het bijzonder; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat aan de eisen van 

voorgenoemde wet- en regelgeving wordt 

voldaan; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat wijzigingen in van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving en de 

handhaving daarvan worden vastgesteld 

en toegepast.  

Criterium 7.2: Bij de productie en verwerking van 

biomassa worden „best practices‟ toegepast om 

emissies en luchtvervuiling te beperken. 

De organisatie moet: 

a) jaarlijks metingen uitvoeren en de 

uitkomsten vastleggen met betrekking tot 

de uitstoot van stoffen in de lucht als 

gevolg van de productie of verwerking van 

biomassa op de productie-eenheid; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om er 

zorg voor te dragen dat de in de 

bedrijfsvoering toegepaste praktijken zijn 

gericht op het beheer van afval en het 

minimaliseren van uitstoot van stoffen in 

de lucht;  
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c) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voortdurend te verbeteren; 

d) de maatregelen vastleggen in 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

e) de bevindingen documenteren. 

Criterium 7.3: Geen branden als onderdeel van 

aanleggen of beheer van biomassaproductie-

eenheden. 

De organisatie moet: 

a) het branden van de stoppel op afstand bij 

de aanleg of het beheer van de productie-

eenheid niet toepassen, tenzij wordt 

aangetoond dat dit de meest effectieve en 

minst schadelijke methode is om het risico 

van schade door ziekten en plagen te 

minimaliseren; 

b) indien brand is toegelaten zoals onder a)  

beschreven, aantonen dat het branden 

onder gecontroleerde omstandigheden 

heeft plaatsgevonden, waaronder het 

zorgen voor de aanwezigheid van afdoende 

bestrijdingsmiddelen; 

c) alle voorvallen, waarbij van branden van de 

stoppel sprake is geweest, registreren en 

daarvan melding maken bij de 

eerstvolgende audit. 

 

 

Welvaart 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 8: Productie van biomassa draagt bij aan de lokale welvaart. 

Criterium 8.1: Positieve bijdrage van eigen 

bedrijfsactiviteiten aan de lokale economie en 

bedrijvigheid. 

De organisatie moet: 

a) in haar beleidsplan vastleggen wat wordt 

verstaan onder de termen lokaal, lokale 

economie lokaal gevestigde 

toeleveranciers, lokale arbeid, hoger 

management; 

b) in haar beleidsplan vastleggen welke 

doelstellingen worden nagestreefd wat 

betreft de aanname van lokaal personeel, 

met specifieke aandacht voor hoger 

management; 

c) in haar beleidsplan vastleggen wat wordt 

verstaan onder het leveren van een actieve 

bijdrage aan de locale economie; 

d) vastleggen welke criteria bij de 

leveranciersbeoordeling en -selectie van 

toepassing zijn; 

e) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voortdurend te verbeteren; 

f) de maatregelen vastleggen in 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

g) de bevindingen documenteren. 

 

 

Welzijn 

Toetsingskader voor duurzame biomassa NTA 8080:2009 

Principe 9: Productie van biomassa draagt bij aan het welzijn van de werknemers en de lokale bevolking. 

Criterium 9.1: Geen negatieve effecten op de De organisatie moet: 
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arbeidsomstandigheden van werknemers. a) in overeenstemming met de meest 

recente, vastgestelde editie van de 

“Tripartite declartion of principles 

concerning multinational enterprises and 

social policy” van de International Labour 

Organisatie (ILO) praktijken instellen met 

betrekking tot werkgelegenheid, 

arbeidsverhoudingen, veiligheid en 

gezondheid, training en opleiding en 

diversiteit en gelijke kansen, 

klachtenafhandeling; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voortdurend te verbeteren; 

c) de maatregelen vastleggen in 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

d) de bevindingen documenteren. 

Criterium 9.2: Geen negatieve effecten op 

mensenrechten. 

De organisatie moet: 

a) in overeenstemming met de “Universele 

verklaring van de rechten van de mens” 

van de Verenigde Naties praktijken 

instellen met betrekking tot non-

discriminatie, kinderarbeid, gedwongen en 

verplichte arbeid, disciplinaire praktijken, 

veiligheidspraktijken, vrijheid van 

vakvereniging en rechten van inheemse 

volkeren; 

b) maatregelen nemen die nodig zijn om deze 

in de bedrijfsvoering toegepaste praktijken 

voortdurend te verbeteren; 

c) de maatregelen vastleggen in 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

d) de bevindingen documenteren. 

Criterium 9.3: Het gebruik van land leidt niet tot 

schending van officieel eigendom en gebruik, en 

gewoonterecht zonder vrije en voorafgaande 

instemming van voldoende geïnformeerde lokale 

bevolking. 

De organisatie moet: 

a) zorg dragen dat alle oorspronkelijke 

gebruikers van het land dat door de 

productie-eenheid in beslag wordt 

genomen, voldoende worden geïnformeerd 

over alle zaken waaraan de behoefte 

kenbaar wordt gemaakt, tenzij dit 

aantoonbaar ernstig nadelig is voor de 

concurrentiepositie van de organisatie; 

b) het gebruik van het land nauwkeurig 

omschrijven en de lange termijn 

gebruiksrechten van de grond eenduidig 

vastleggen en aantonen; 

c) de zeggenschap over landgebruik laten 

aan de lokale gemeenschap die het legale 

of gewoonterecht bezit op de beschikking 

of het gebruik van het land, in de mate die 

noodzakelijk is om hun rechten  en/of 

bronnen veilig te stellen, tenzij deze 

gemeenschap deze zeggenschap met vrije 

en geïnformeerde toestemming delegeert 

aan derden; 

d) toepasselijke maatregelen nemen om 

meningsverschillen over 

beschikkingsaanspraken en 

gebruiksrechten op te lossen; 
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e) de zeggenschap over het beheervan hun 

land en gebied laten aan de lokale 

bevolking, tenzij deze hun zeggenschap 

met vrije en geïnformeerde toestemming 

aan derden overdragen; 

f) de bronnen of beschikkingsrechten van de 

lokale bevolking niet bedreigen of 

verminderen, hetzij direct of indirect, als 

gevolg van het landbeheer; 

g) plaatsen die voor de lokale bevolking 

cultureel, ecologish, economische of 

religieus belang zijn, in samenspraak met 

de lokale bevolking eenduidig identificeren 

en door de verantwoordelijke beheerders 

laten erkennen en beschermen; 

h) de lokale bevolking compenseren voor de 

toepassing van hun traditionele kennis van 

het gebruik van plantensoorten of van 

beheersystemen voor landgebruik, waarbij 

de lokale bevolking formeel, vrij en 

geïnformeerd behoort in te stemmen met 

de compensatie voor aanvang van de 

exploitatie van de productie-eenheid. 

Criterium 9.4: Positieve bijdrage aan het welzijn van 

lokale bevolking. 

De organisatie moet: 

a) vaststellen en gespecificeerd vastleggen in 

welke zin en mate exploitatie van de 

productie-eenheid invloed heeft op de 

lokale bevolking, zoals betreffende 

gezondheid en veiligheid met betrekking 

tot de infrastructuur, gevaarlijke stoffen en 

materialen, emissies en afscheidingen, 

gezondheid en ziekte, onvrijwillige 

herhuisvesting, fysieke en economische 

verdringing, behoud van levensonderhoud, 

lokale cultuur, sociaal en cultureel 

bepaalde sekseverschillen, inheemse 

bevolkingsgroepen en cultureel erfgoed; 

b) vaststellen welke informatie nodig is om 

deze invloeden naar behoren te kunnen 

bepalen en welke instanties en 

bevolkingsgroepen over de desbetreffende 

informatie beschikken; 

c) maatregelen nemen die nodig zijn om de 

reikwijdte en kracht van negatieve 

invloeden effectief te bestrijden en van 

positieve effecten te maximaliseren en 

deze maatregelen voortdurend te 

verbeteren; 

d) maatregelen nemen om de betrokkenheid 

van de lokale bevolking voortdurend te 

verbeteren; 

e) de maatregelen vastleggen in gericht 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

f) de bevindingen documenteren. 

Criterium 9.5: Inzicht in mogelijke schendingen van 

de integriteit van het bedrijf. 

De organisatie moet: 

a) vaststellen en vastleggen welke 

bedrijfsonderdelen worden onderzocht op 

risico‟s voortkomend uit corruptie; 

b) naar functie gespecificeerd vaststellen en 

vastleggen het totale aantal medewerkers 
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in dienst van de organisatie, 

onderscheiden naar leidinggevende en 

niet-leidinggevende functies; 

c) vastleggen het aantal medewerkers dat 

gedurende de rapportageperiode 

anticorruptie heeft gevolgd, onderscheiden 

naar leidinggevende en niet-leidinggevende 

functies; 

d) het totale aantal incidenten vastleggen, 

waarbij tegen werknemers disciplinaire 

maatregelen zijn genomen of die zijn 

ontslagen vanwege corruptie; 

e) het totale aantal incidenten vastleggen, 

waarbij contracten met zakelijke partners 

niet werden vernieuwd als gevolg van 

overtredingen gerelateerd aan corruptie; 

f) melding maken van enige rechtzaak met 

betrekking tot corruptie die tegen de 

organisatie of werknemers van de 

organisatie zijn aangespannen tijdens de 

rapportageperiode en de uitkomst ervan; 

g) maatregelen nemen die nodig zijn om 

corruptie binnen de organisatie effectief te 

bestrijden; 

h) de maatregelen vastleggen in gerichte 

bedrijfsplannen en deze bewaken, meten 

en analyseren; 

i) de bevindingen documenteren. 
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Bijlage 4 
 
Vragenlijst voor de inventarisatie naar biomassa soorten en hoeveelheden. 

 

Biomassa uit eigen terreinen Totaal Eenheid  Periode 

(in 

maanden) 

1. Bos 

1.1 Hoeveel oppervlakte bos heeft u in eigendom of 

beheer? 

 ha  

1.2 Plaats/locatie/gebied  

1.3 Hoeveel brand/vezel hout komt hierbij vrij?  m3/ton*  

1.3.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

1.3.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

1.3.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

1.3.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

1.3.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

1.3.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

1.3.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

1.4 Hoeveel tak en top hout komt hierbij vrij?   m3/ton*  

1.4.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

1.4.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

1.4.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

1.4.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

1.4.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

1.4.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

1.4.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

2. Landschappelijke beplanting 

2.1 Hoeveel laanbomen heeft u in eigendom of 

beheer? 

 Aantal  

2.2 Hoeveel brand/vezel hout komt hierbij vrij?   m3/ton*  

2.2.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

2.2.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.2.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

2.2.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.2.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

2.2.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

2.2.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.3 Hoeveel tak en top hout (snoeihout) zonder zand, 

blad, naald komt hierbij vrij?  

 m3/ton*  

2.3.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

2.3.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.3.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

2.3.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.3.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

2.3.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

2.3.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.4 Hoeveel tak en top hout (snoeihout) met zand, 

blad, naald komt hierbij vrij?  

 m3/ton*  

2.4.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

2.4.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.4.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

2.4.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

2.4.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

                                                
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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2.4.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

2.4.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

3. Bermen en natuurterreinen 

3.1 Hoeveel oppervlakte bermen heeft u in eigendom 

of beheer?  

 ha  

3.2 Hoeveel droog maaisel komt hierbij vrij?   m3/ton*  

3.2.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

3.2.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.2.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

3.2.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.2.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

3.2.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

3.2.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.3 Hoeveel nat maaisel komt hierbij vrij?  m3/ton*  

3.3.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

3.3.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.3.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

3.3.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.3.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

3.3.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

3.3.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.4 Hoeveel oppervlakte natuurterreinen heeft u in 

eigendom of beheer?  

 Ha  

3.5 Plaats/locatie/gebied  

3.6 Hoeveel droog maaisel komt hierbij vrij?   m3/ton*  

3.6.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

3.6.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.6.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

3.6.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.6.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

3.6.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

3.6.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.7 Hoeveel nat maaisel komt hierbij vrij?  m3/ton*  

3.7.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

3.7.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.7.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

3.7.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.7.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

3.7.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

3.7.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.8 Hoeveel plagsel komt hierbij vrij?  m3/ton*  

3.8.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

3.8.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.8.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

3.8.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

3.8.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

3.8.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

3.8.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

4. Sloten 

4.1 Hoeveel oppervlakte/lengte sloot onderhoudt u?  km/km2  

4.2 Hoeveel nat maaisel, hark roostergoed, riet, 

slootafval, waterplanten en ander organisch afval uit 

de watergang komt er vrij? 

 m3/ton*  

4.2.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

4.2.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  



 
55 

4.2.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

4.2.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

4.2.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

4.2.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

4.2.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

4.3 Welke waterplanten komen er vrij bij onderhoud?  

4.4 Hoeveel kilogram natte waterplanten komt er per 

m2 vrij?  

 kg per m2  

4.4.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

4.4.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

4.4.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

4.4.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

4.4.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

4.4.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

4.4.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

5. Stedelijk groen 

5.1 Hoeveel plantsoen afval komt er vrij?   m3/ton*  

5.2 Hoeveel bladafval komt er vrij?   m3/ton*  

5.3 Hoeveel droog maaisel komt er vrij?  m3/ton*  

5.4 Hoeveel nat maaisel komt er vrij?  m3/ton*  

5.5.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

5.5.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

5.5.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

5.5.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

5.5.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

5.5.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

5.5.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

6. Biomassa via inzameling 

6.1 Hoeveel sloophout A9 wordt er ingezameld?   m3/ton*  

6.1.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.1.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.1.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.1.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.1.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.1.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.1.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.2 Hoeveel sloophout B10 wordt er ingezameld?   m3/ton*  

6.2.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.2.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.2.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.2.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.2.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.2.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.2.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.3 Hoeveel sloophout C11 wordt er ingezameld?   m3/ton*  

6.3.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.3.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.3.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

                                                
9 Sloophout A: Schoon 
10 Sloophout B: Licht verontreinigd 
11 Sloophout C: Verontreinigd met chemische verduurzamingmiddelen (wolmanzout, creosoot) 
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6.3.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.3.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.3.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.3.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.4 Hoeveel rondhout wordt er ingezameld?   m3/ton*  

6.4.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld?  

 

6.4.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.4.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.4.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.4.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.4.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.4.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.5 Hoeveel tak en tophout zonder zand, blad, naald 

wordt er ingezameld?  

 m3/ton*  

6.5.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.5.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.5.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.5.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.5.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.5.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.5.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.6 Hoeveel tak en tophout met zand, blad en naald 

wordt er ingezameld?  

 m3/ton*  

6.6.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.6.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.6.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.6.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.6.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.6.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.6.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.7 Hoeveel tuinafval (gemaaid gras, schoffelvuil) 

wordt er ingezameld?  

 m3/ton*  

6.7.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.7.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.7.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.7.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.7.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.7.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.7.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.8 Hoeveel stobben worden er ingezameld?   m3/ton*  

6.8.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.8.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.8.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.8.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.8.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.8.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.8.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.9 Welke andere biomassa stromen worden 

ingezameld? En hoeveel? 

 m3/ton*  

6.9.1 Op welke wijze en door wie wordt het 

ingezameld? 

 

6.9.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

6.9.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

6.9.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  
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6.9.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

6.9.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

6.9.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

7. Biomassa van agrariërs  

7.1 Hoeveel agrarische oppervlakte heeft u in 

eigendom/beheer?  

 ha  

7.2 Plaats/locatie/gebied  

7.3 Waar bestaat de land- en tuinbouw afval uit?  

7.4 Hoeveel van elke soort land- en tuinbouw afval 

komt er vrij? 

 m3/ton*  

7.5.1  Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

7.5.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.5.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

7.5.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.5.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

7.5.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

7.5.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.6 Hoeveel mest komt er vrij?  m3/ton*  

7.6.1 Op welke wijze en door wie wordt het geoogst?  

7.6.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.6.3 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

7.6.4 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.6.5 Waar wordt het naartoe gebracht?  

7.6.6 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

7.6.7 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.7 Hoeveel overjarig hooi komt er vrij?  m3/ton*  

7.7.1 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

7.7.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.7.3 Waar wordt het naartoe gebracht?  

7.7.4 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

7.7.5 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.8 Hoeveel kuilgras komt er vrij?  m3/ton*  

7.8.1 Op welke wijze en door wie wordt het afgevoerd?  

7.8.2 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

7.8.3 Waar wordt het naartoe gebracht?  

7.8.4 Op welke wijze en door wie wordt het verwerkt?  

7.8.5 Welke kosten worden hierbij gemaakt?  Euro  

 

 

8. Zonne-energie 

8.1 Hoeveel zonnepanelen zijn er?  Aantal   

8.1.1 Hoeveel elektrische energie leveren de 

zonnepanelen per jaar op? 

 kWh  

8.2 Ziet u de mogelijkheid om zonnepanelen te 

plaatsen?  

 

8.3 Hoeveel zonneboilers zijn er?  Aantal  

8.4 Ziet u de mogelijkheid om zonneboilers te 

plaatsen? 

 

 

 

9. Windenergie 

9.1 Hoeveel windmolens zijn er?  Aantal  

9.1.1 Hoeveel elektrische energie leveren de 

windmolens per jaar op? 

 kWh  

9.2 Ziet u de mogelijkheid om kleine, eenvoudige 

windmolens te plaatsen? 
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Bijlage 5 
 
 

Staatsbosbeheer 

Bos 

Oppervlakte in beheer of eigendom (ha) 200 

Plaats/locatie/gebied Alblasserwaard 

Waar wordt het naartoe gebracht? Papierfabriek, overtollig hout blijft ter plaatse liggen 

Bermen en natuurterreinen 

Oppervlakte riet in eigendom of beheer (ha)  50 

Oppervlakte grasland verpacht aan boeren (ha) 300 

 

 

Waterschap Rivierenland 

Bos 

Oppervlakte in beheer of eigendom (ha) 20 

Plaats/locatie/gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

Brand- en vezelhout (ton per jaar) 20 (400 st. x 0,05 ton)  

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer 

Wijze van afvoeren Machinaal door aannemer 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 70.000 

Brand- en vezelhout (ton per jaar) 1.500 (300 st. x 5 ton) 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer 

Wijze van afvoeren Machinaal door aannemer 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer 

Bermen 

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 566 

Droog maaisel (ton per jaar) 780 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer 

Kosten bij oogsten Landelijke normkosten 

Wijze van afvoeren Machinaal door aannemer en agrariërs, 25% wordt 

afgevoerd rest blijft ter plaatse liggen.  

Kosten bij afvoeren Landelijke normkosten 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer, veevoer voor agrariërs  

Kosten bij verwerken Landelijke normkosten 

Sloten 

Lengte sloot in eigendom of beheer (km) 1056 

Nat maaisel, hark roostergoed, riet, slootafval, 

waterplanten en ander organisch afval uit de 

watergang (ton per jaar) 

500 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer en eigen materieel 

Kosten bij oogsten Landelijke normkosten 

Wijze van afvoeren 25% wordt afgevoerd, rest blijft ter plaatse liggen  

Kosten bij afvoeren Landelijke normkosten 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer 

Welke waterplanten? Liesgras, riet 

 

Groenservice Zuid-Holland  

Bos 

Oppervlakte in beheer of eigendom (ha) 19,6 

Plaats/locatie/gebied Oud-Alblas, 't Kraayebos, Elzenweg, Slingeland 

Brand- en vezelhout (ton per jaar) 4,5  

Kosten bij oogsten (€/per jaar) 1.500 

Wijze van afvoeren Afzetten van bomen machinaal door aannemer 
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Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 519 laanbeplanting, 264 knotbomen 

Wijze van oogsten Laanbeplanting: als hakhout beheert, elke 8 jaar 

afzetten  

Knotbomen: elke 3 jaar geknot 

Kosten bij oogsten (€/per jaar) 8.500 

Wijze van verwerken Versnipperen en verwerken in aanliggende percelen 

Bermen en natuurterreinen 

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 0,9 (1 meter breed)  

Oppervlakte natuurterrein (ha) 0,5 

Oppervlakte bloemrijk grasland (ha) 6,5 

Wijze van oogsten Berm: 7 keer per jaar geklepeld, blijft ter plaatse 

liggen 

Natuurterrein: 2 keer per jaar maaien en afvoeren 

Bloemrijk grasland: 2 keer per jaar maaien en 

afvoeren  

Kosten bij oogsten (€/per jaar) 9.350 

Waar wordt het naartoe gebracht? Natuurterrein: broedhopen op aanliggende percelen 

Bloemrijk grasland: veehouders 

 

Stichting „Het Zuid-Hollands Landschap‟ 

Bos 

Oppervlakte in eigendom of beheer (ha) 233 

Wijze van oogsten Gezaagd door vrijwilligers 

Waar wordt het naartoe gebracht? Vrijwilligers gebruiken het zelf 

Wijze van verwerken Openhaard 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) ca. 1000 

Wijze van oogsten Tijdens onderhoud en snoeien 

Totale kosten bij beheer (€/per jaar) 7.500 

Wijze van afvoeren Aannemers en boomverzorgers 

Natuurterrein 

Oppervlakte natuurterrein in eigendom of beheer 

(ha) 

366 

 

Knotgroep Alblas 

Landschappelijke beplanting  

Laanbomen in eigendom of beheer (ha) 1.500 

Vrijkomende tak- en tophout zonder zand, blad, 

naald (m3 /jaar) 

3.000 

Wijze van oogsten Gemiddeld 25 man per zaterdag 

Kosten bij oogsten (€/per jaar) 5.000 – 6.000  

Wijze van afvoeren  Als haardhout 

Onbewerkt als bijvoeding voor knaag – en 

hoefdieren van Diergaarde Blijdorp 

Kosten bij afvoeren (€/per jaar) 2.000 – 3.000  

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats voor biomassa 

Diergaarde Blijdorp  

 

Gemeente Alblasserdam 

Bos (brand- en vezelhout, tak- en tophout) 

Wijze van oogsten Machinaal 

Totale kosten bij onderhoud €/m2 /jaar 0,40 

Wijze van afvoeren Meeste blijft liggen anders ter plaatse versnipperen 

Waar wordt het naartoe gebracht? Paardenbakken, volkstuinen, stortplaats Gebr. v. 

Kessel  

Landschappelijke beplanting 
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Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 7123 

Tak- en tophout met zand, blad, naald (ton/jaar) 60,38 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer BSI Boomservice 

Totale kosten bij onderhoud (€/boom/jaar) 28,90 

Wijze van afvoeren Versnipperen en machinaal vervoer door Gemeente 

naar container van Gebr. Zijderveld  

Waar wordt het naartoe gebracht? Gebr. Zuiderveld haalt container op en vervoerd 

naar Delta Milieu Groencompost B.V. M.M. v.d. 

Beek (locatie Bleskensgraaf) 

Bermen 

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 14,7 (5,7 ruw gras, 9 natuurlijk gras) 

Droog maaisel (ton/jaar) 25,04 

Wijze van oogsten  Machinaal door aannemer ISS Landscaping 

Ruw gras: gemaaid en na 10 dagen afgevoerd 

Natuurlijk gras: geklepeld en blijft liggen 

Totale kosten bij onderhoud (€/jaar) Klepelen ruw gras: 8000 

Wijze van afvoeren Machinaal door Gemeente naar container Gebr. 

Zijderveld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gebr. Zuiderveld haalt container op en vervoerd 

naar Delta Milieu Groencompost B.V. M.M. v.d. 

Beek (locatie Bleskensgraaf) 

Natuurterrein 

Oppervlakte natuurterrein in eigendom of beheer 

(ha) 

10 

Plaats/locatie/gebied Park Huis te Kinderdijk, Recreatiegebied 

Lammetjeswiel 

Droogmaaisel Zie bermen 

Kosten en wijze van onderhoud Zie bermen 

Sloten 

Oppervlakte te onderhouden sloot (ha) 18,4 

Nat maaisel, hark roostergoed, riet, slootafval, 

waterplanten en ander organisch afval uit de 

watergang (ton per jaar) 

236 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer Ad de Heer 

Kosten bij onderhoud (€/jaar)  54.000 

Wijze van afvoeren Machinaal door Gemeente naar container Gebr. 

Zijderveld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gebr. Zijderveld vervoert naar Moerdijk 

Welke waterplanten? riet, kroos, wier, waterpest, lisdodde, liesgras 

Stedelijk groen 

Plantsoenafval (ton/jaar) 5,16 

Bladafval (ton/jaar) 100 

Wijze van oogsten Gemeentelijke veegmachine 

Totale kosten bij onderhoud (€/ jaar) 12.500 

Wijze van afvoeren Machinaal door Gemeente naar container Gebr. 

Zijderveld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gebr. Zuiderveld haalt container op en vervoerd 

naar Delta Milieu Groencompost B.V. M.M. v.d. 

Beek (locatie Bleskensgraaf) 

Biomassa via inzameling 

Tuinafval (ton/jaar) 21,82 

 

Gemeente Gorinchem 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 15.000 

Bermen 

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 60 
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Droog maaisel (m3) 1100 (165 ton) 

Sloten 

Oppervlakte te onderhouden sloot (ha) 42 

Nat maaisel, hark roostergoed, riet, slootafval, 

waterplanten en ander organisch afval uit de 

watergang (m3 per jaar) 

350 (262,5 ton) 

Biomassa via inzameling 

Sloophout B (ton) 606 

Sloophout C (ton) 226 

Tuinafval (ton) 529 (gaat naar Gemeentelijke compostering) 

Zonne-energie 

Zonneboiler (aantal) 34 (voor 150.000 medium) 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam  

Landschappelijke beplanting  

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 6263 

Bermen 

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 10,7 

Oppervlakte gazon in eigendom of beheer (ha) 15,9 

Windenergie 

Windmolen 0 (1 in voorbereiding) 

 

Gemeente Leerdam 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 9000 

Bermen  

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 5,3 

Sloten 

Lengte te onderhouden sloot (km) 5 

Biomassa via inzameling 

Sloophout B (ton) 500 

Sloophout C (ton) 80 

 

Gemeente Sliedrecht 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aantal) 9340 

Bermen  

Oppervlakte berm in eigendom of beheer (ha) 20,4 

Sloten  

Oppervlakte sloot in eigendom of beheer (ha) 20,1 
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Totaal (natuur)terrein beherende organisaties  

- Staatsbosbeheer  

- Waterschap Rivierenland  

- Stichting Het Zuid-Hollands Landschap  

- Knotgroep Alblas  

- Groenservice Zuid-Holland)  

 

Bos 

Oppervlakte bos in beheer/eigendom 472,6 ha 

Plaatsen Oud-Alblas, ‟t Kraayebos, Elzenweg, Slingerland, 

Alblasserbos, Avelingen 

Brand/Vezelhout 24,5 ton/jaar 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer(s), gezaagd door 

vrijwilligers 

Kosten bij oogsten 1500 euro/jaar 

Wijze van afvoeren Machinaal door aannemer(s) 

Waar wordt het naartoe gebracht? Papierfabriek, overtollig hout blijft in bos achter. 

Stortplaats aannemer 

Eigengebruik vrijwilligers 

Wijze van verwerking Houtkachel 

 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen (aantal) 73 283 

Brand/ vezel hout (ton) 1 500 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer 

Knotten van knotbomen (elke drie jaar) 

Beheer laanbeplanting als hakhout (afgezet elke 8 

jaar) 

Kosten bij oogsten (€ per jaar) 7500 (totaal voor 1000 laanbomen) 

8500 

Wijze van afvoeren Machinaal door aannemer(s) 

Boomverzorgers 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer 

Tak en tophout (snoeihout) zonder zand, blad en 

naald (m3) 

3000  

Wijze van oogsten 25 man per dag (vrijwilligers, zaterdag) 

Kosten bij oogsten (€ per jaar) 5000-6000 

Wijze van verwerken Door vrijwilligers: 

- haardhout;  

- onbewerkt voor knaag- en hoefdieren van 

Diergaarde Blijdorp. 

Wijze van afvoeren Door vrijwilligers 

Kosten bij afvoeren (€ per jaar) 2000-3000 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats  

Diergaarde Blijdorp 

  

Bermen en natuurterreinen 

Oppervlakte bermen (ha) 566,9 
Droogmaaisel (ton/jaar) 780 

Wijze van oogsten 7 keer per jaar klepelen, blijft liggen  

25% van maaisel wordt afgevoerd, rest blijft liggen, 

machinaal door aannemer(s). 

Kosten bij oogsten (€/jaar) 9350 

Landelijke normkosten 

Wijze van afvoeren Machinaal door aannemer en agrariërs 

Kosten bij afvoeren Landelijke normkosten 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer of veevoeder 

Gras: naar boeren (hooi/kuilgras), compostering 
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(max. 100 ton/jaar) 

Wijze van verwerken Veevoer agrariërs 

Kosten bij verwerken Landelijke normkosten 

Natuurterrein 

Oppervlakte natuurterrein in eigendom of beheer 

(ha) 

366,5 

Wijze van oogsten 2 keer per jaar maaien en afvoeren 

Wijze van verwerken Op broedhopen op aanliggende percelen 

Oppervlakte grasland in eigendom of beheer (ha) 6,5 

Wijze van oogsten 2 keer per jaar maaien en afvoeren naar 

veehouders 

 

Sloten 

Lengte te onderhouden sloot (km) 1090,1 

Oppervlakte te onderhouden sloot (ha) 10,6 

Nat maaisel, hark roostergoed, riet, slootafval, 

waterplanten en ander organisch afval uit de 

watergang (ton) 

500 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer 

Kosten bij oogsten Landelijke normkosten 

Wijze van afvoeren 25% wordt afgevoerd, rest blijft op locatie liggen 

Kosten bij afvoeren Landelijke normkosten 

Waar wordt het naartoe gebracht? Stortplaats aannemer 

Waterplanten Liesgras, riet 
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Totaal gemeenten 

- Alblasserdam 

- Gorinchem  

- Hardinxveld-Giessendam  

- Leerdam 

- Sliedrecht 

 
Bos 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer 

Kosten bij onderhoud (€/m2/jaar) 0,40 

Waar wordt het naartoe gebracht? paardenbakken, volkstuinen, Gebr. v. Kessel 

 

Landschappelijke beplanting 

Laanbomen in eigendom of beheer (aamtal) 46 726 

Tak- en tophout met zand, blad, naald 60,38 ton (wel blad, geen zand, naald) 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer BSI (Gemeente 

versnipperen en afvoeren) 

Totale kosten onderhoud (€/boom/jaar) 28,90 

Wijze van afvoeren Machinaal 

Gemeente Alblasserdam: gemeente brengt naar 

een container van Gebr. Zijderverld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gemeente Alblasserdam: Gebr. Zijderveld haalt 

container op en vervoert naar Delta Milieu 

Groencompost bv. M.M. v.d. Beek (locatie 

Bleskensgraaf) 

 

Bermen 

Oppervlakte berm in eigendom/beheer (ha) 111,1 

Oppervlakte gazon (ha) 15,9 

Droogmaaisel 25,4 ton 

1.100 m3 (ook van natuurterreinen) (165 ton12) 

Wijze van oogsten Machinaal door aannemer ISS Landscaping 

Ruw gras: gemaaid en na 10 dagen afgevoerd 

Natuurlijk gras: geklepeld en blijft liggen 

Totale kosten bij onderhoud (€/jaar) Ruw gras: 8.000 

Wijze van afvoeren Gemeente Alblasserdam: machinaal naar container 

Gebr. Zijderveld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gemeente Alblasserdam: Gebr. Zijderveld haalt 

container op en vervoert naar Delta Milieu 

Groencompost bv. M.M. v.d. Beek (locatie 

Bleskensgraaf) 

 

Natuurterreinen 

Oppervlakte natuurterrein in eigendom of beheer 

(ha) 

10 

Wijze en kosten onderhoud Zie bermen 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Dichtheid bermgras 100-150 kg/m3 (Koppejan et al, 2001) 

volume x dichtheid = massa 
1100 x 150 = 165000 kg = 165 ton 
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Sloten  

Lente sloot in eigendom of beheer (km) 5 

Oppervlakte sloot in eigendom of beheer (ha) 80,5 

Nat maaisel, hark roostergoed, riet, slootafval, 

waterplanten en ander organisch afval uit de 

watergang  

236 ton 

350 m3 (262,5 ton13) 

Wijze van oogsten Gemeente Alblasserdam: machinaal door 

aannemer Ad de Heer 

Totale kosten onderhoud (€/jaar) 54.000 

Wijze van afvoeren Gemeente Alblasserdam: machinaal door 

Gemeente naar container Gebr. Zijderveld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gemeente Alblasserdam: Gebr. Zijderveld vervoert 

naar Moerdijk 

Waterplanten riet, kroos, wier, waterpest, lisdodde, liesgras 

 

Stedelijk groen  

Plantsoenafval (ton) 5,16 

Bladafval (ton) 100 

Wijze van oogsten Gemeentelijke veegmachine 

Totale kosten onderhoud (€/jaar) 12.500 

Wijze van afvoeren Gemeente Alblasserdam: machinaal door 

Gemeente naar container Gebr. Zijderveld 

Waar wordt het naartoe gebracht? Gemeente Alblasserdam: Gebr. Zijderveld haalt 

container op en vervoert naar Delta Milieu 

Groencompost bv. M.M. v.d. Beek (locatie 

Bleskensgraaf) 

 

Biomassa via inzameling 

Sloophout B (ton) 1.106 

Sloophout C (ton) 306 

Tuinafval 550,82 ton (waarvan 529 naar compost gemeente 

Gorinchem) 

 

Zonne-energie 

Zonneboilers 34 (Garagebedrijf Auto Maas b.v. Gorinchem) voor 

150000 liter medium 

 

Windenergie  

Windmolen 0 (1 in voorbereiding in Gemeente Hardinxveld-

Giessendam) 

 

                                                
13 dichtheid slootafval 750 kg/m3 (aanname/schatting) 
volume x dichtheid = massa 

volume= 350 m3 
dichtheid= 750 kg/m3 

350x750= 262500 kg = 262,5 ton 
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Totaal agrariërs (21) 

 

Bos 

Oppervlakte bos in eigendom of beheer (ha) 8,2 ha 

315 kotwilgen 

Plaats Oud-Alblas, Laherveld oos-werst Lexmond, 

Noordeloos, Giessenlanden, Giessenburg, 

Nieuwland 

Brand- en vezelhout (m3) 94 

Wijze van oogsten Eigen beheer, hakken, kettingzaag 

Kosten bij oogsten (€/ jaar) 2500 per ha per 36 maanden  

10 (100 knotwilgen) 

40 man uur per jaar (voor 0,1 ha) 

300 (90 knotwilgen) (totaal voor beheer) 

200 (bij 0,1 ha) (totaal voor beheer) 

Wijze van afvoeren Per auto, tractor, versnipperd 

Kosten bij afvoeren (€/ jaar) 90 euro per ha per 36 maanden, (90 x 8 = 720, 

720/3= 240 euro) 

Waar wordt het naartoe gebracht? Houthandelaar, deel ter plaatse verbrand, 

brandhout openhaard, takkenwal, takkenpad, eigen 

terrein. 

Wijze van verwerken versnipperd 

Kosten bij verwerken (€/uur) 85 

Tak- en tophout (ton) 92 

 

Biomassa van agrariërs 

Agrarische oppervlakte in eigendom of beheer (ha) 425,2 

Plaatsen Goudriaan, Oud-Alblas, Brandwijk, Hoornaar, 

Lakerveld oost en west, Bleskensgraaf, Noordeloos, 

Lexmond, Giessenburg, Leerdam, Meerkerk, 

Nieuwland. 

Land- en tuinbouw afval hakhout van knotwilgen en griend, snoeihout, 

plastic, restvoer, stalafval, restproduct fruit. 

Massa of volume land- en tuinbouw afval Snoeihout: 10 m3 

Hakhout: 75 m3, 2 ton 

Plastic: 1 ton 

Restvoer: 6 m3 

50 (onbekende afvalsoort+eenheid) 

2500 kotwilgen 

Wijze van oogsten Eigenbeheer (gezaagd), andere agrariër, handmatig 

Kosten bij oogsten (€/jaar) 100 (huur versnipperaar) 

Totale kosten (10 ha) 1000 uur á €25 

Wijze van afvoeren Blijft op eigen terrein voor eigen gebruik  

opgehaald door gemeente 

Waar wordt het naartoe gebracht? Eigen terrein (sloot, kachel) 

Wijze van verwerken Eigen gebruik, verbranden 

Kosten bij verwerken (€/jaar) 18,70 

Standaard bedrag gemeente 

Mest (m3) 9830 

Wijze van oogsten Eigen beheer 

Kosten bij oogsten  €4/m3  

€75/ha 

Wijze van afvoeren Eigen gebruik, eigen beheer 

Kosten bij afvoeren €20/ton  

€750 

Waar wordt het naartoe gebracht? Grasland, stal, land, eigen terrein 

Wijze van verwerken Eigen beheer 

Kuilgras (m3) 156 
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Wijze van afvoeren Eigen beheer 

Kosten bij afvoeren (€/jaar) 150 

Waar wordt het naartoe gebracht?  Eigen beheer, compost voor het land 

Kosten bij verwerken (€/jaar) 250 

 

Zonne-energie 

Zonnepanelen (aantal) 24 

Leverende energie (kWh) 2565 

Mogelijkheid voor plaatsen zonnepanelen? Ja: 8 

Nee: 2 

Geen antwoord: 11 

Zonneboilers (aantal) 1 

1 in aanschaf 

Mogelijkheid voor plaatsen zonneboiler(s)? Ja: 2 

Nee: 2 

Geen antwoord: 15 

Ja, mits gesubsidieerd: 1 

Heb ik al: 1 

 

Windenergie 

Mogelijkheid voor plaatsen windmolen(s) Ja: 1 

Nee: 4 

Geen antwoord: 15 

Ja, mits gesubsidieerd: 1 
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Bijlage 6 
 

 
Figuur 14: invoerscherm E-Land keten model, onderdeel 'People'. 
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Bijlage 7 
 

 
Figuur 15: invoerscherm E-Land keten model, onderdeel „Planet‟. 
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Bijlage 8 
 

 
Figuur 16: invoerscherm E-Land keten model bij situatie 1 , onderdeel 'Profit'. 
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Bijlage 9 
 
Hieronder is de berekening opgenomen van de bijdrage die het toepassen van houtige biomassa bij het 

zwembad De Duikelaar levert aan de doelstelling. 

 

De doelstelling voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de realisatie van 40 MW duurzame energie. De 

voorgestelde hout ketel bij het zwembad De Duikelaar heeft een vermogen van 500 kW. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


