Stichting Probos
• Kennisinstituut voor ‘meer en beter bos’
 Goede balans tussen bosfuncties
 Gezonde financieringsbasis

• 10 mensen, projectorganisatie

Kiplekker onder de wilgen

• Al meer dan 30 jaar actief bij onderzoek naar en
voorlichting over verantwoorde biomassateelt in
‘korte-omloop-plantages’

Martijn Boosten
Excursie wilgen in de uitloop
Lelystad, 4 februari 2013

• Biomassa belangrijke bron voor duurzame
energie
– NL overheid: 16% duurzame energie in 2020
– Sterke toename houtgestookte installaties in
agrarische sector, bij zwembaden,
appartementencomplexen, bedrijfspanden etc.
– Toegenomen vraag houtige biomassa (ook vanuit uit
het buitenland)

Teelt houtige biomassa
• Garantie op voldoende (betaalbare) biomassa op
middellange termijn
• Belangrijk: vermijden concurrentie voedsel- of
voederproductie!
• Nog lastig rendabel te maken
• Zoeken naar alternatieve gronden en slimme
functiecombinaties:

Biomassa
• Onzekerheid of er in toekomst voldoende
(betaalbare) houtige biomassa is!
• Steeds hogere duurzaamheidseisen t.a.v.
herkomst biomassa

Wilgenteelt in de kippenuitloop
• Verbeteren leefomgeving kip:
– Kip is van oorsprong een bosvogel, durft naar verwachting meer uit te
waaieren
– Meer beschutting tegen roofvogels, regen en wind
– Meer afleiding en verrijking voedselaanbod kip

• Grond wordt dubbel (efficiënter) gebruikt en levert op termijn extra
inkomsten op
• Voldoen aan mogelijke toekomstige richtlijnen Europa

(braakliggende) bedrijventerreinen, wegbermen, overgangszones
tussen natuur en landbouw, waterretentiegebieden, voormalige
stortplaatsen, baggerdepots, robuuste (ecologische)
verbindingszones, …

• Bij eigen houtgestookte installatie:
Brandstofzekerheid!

Kippenuitloop

• Landschappelijke waarde en natuurwaarde
uitloop worden verhoogd

Stichting Probos

Bron: Oldenburger, J. 2011. Is er in de toekomst voldoende
hout voor iedereen? Bosbericht. Nr. 2-2011.
in mil. m3 Rondhout Equivalenten

Biomassa

• Mogelijkheid tot weren ganzen uit de uitloop
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Natuurwaarde wilgenplantages
Monitoring wilgenplantages in Flevoland (2006-2008 )
• Verrassend hoge biodiversiteit:
Vaatplanten (101), paddenstoelen (62-96), broedvogels (18-22 )
amfibieën (4 ), muizen (6), dagvlinders (13), kevers (54), mossen en
korstmossen (12)
• Veel soorten van struwelen en andere dynamische milieus
• Ook Rode Lijst soorten

Kiplekker onder de wilgen
• Kennis opdoen over:
– de inrichting van de plantage in relatie tot de wensen van de kip
enerzijds en een efficiënte biomassateelt anderzijds;
– het kosten-batenplaatje van een wilgenplantage bij
pluimveebedrijven;
– hoe een wilgenenergieplantage bij pluimveebedrijven past
binnen de wet- en regelgeving en eisen certificeerders.

• Pluimveehouders kennis laten maken met alle praktische
kanten van wilgenenergieplantages: aanplant, beheer,
oogst, afzet biomassa, ….

Brede wespenorchis, fitis en kleibosbreeksteeltje (foto’s vlnr: Fred van Daalen, Martin Parss & Yves Deneyer)

Kiplekker onder de wilgen
• Twee proefplantages (2 x 1 ha):
– Biologisch pluimveebedrijf De Zandschulp, fam. Thomassen in
Overberg (Utr.)
– Biologisch pluimvee- en melkveebedrijf fam. Van Deelen in De
Glind (Gld.)

• Kennis uitdragen
–
–
–
–
–

Excursies/Bijeenkomsten
Artikelen in vakbladen
Rapport
Samenvattende brochure
Website: www.kiplekkeronderdewilgen.nl

Stichting Probos

Kiplekker onder de wilgen
• Uitvoering:
– Stichting Probos
– Pluimveebedrijven Fam. Van Deelen, de Glind &
Fam. Thomassen, Overberg

• In samenwerking met: ‘Bomen voor buitenkippen’
• Looptijd: 1 januari - 31 december 2013
• Meer info: www.kiplekkeronderdewilgen.nl

Het project wordt financieel mede
mogelijk gemaakt door:
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