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Introductie

De afgelopen maanden hebben we: IKL en Zilverberg advies, met
een aantal particulieren van Natuurrijk Limburg, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ervaring opgedaan met het inzamelen
van houtige biomassa van kleine landschapselementen en daarbij
gebruik gemaakt van het webbased beheerprogramma BOOM.
BOOM is een innovatieve methode om een bijdrage te leveren aan
een bredere kijk. Gebruik van BOOM is namelijk gericht op efficiënt – samenwerken gebiedspartijen – beheer en het tot in detail
formuleren van maatwerkbeheer, aansturen van het beheer en
monitoring van de effecten en daarmee zorg dragen voor de parels
(beherend leren).
Bovendien kan met BOOM inzicht gekregen worden in: hoeveel, wanneer en van welke kwaliteit er grondstoffen en materiaalstromen beschikbaar komen.
Dat kan nu al in enige mate, en in de toekomst kan BOOM daar
nog meer op worden ingericht. Onze dank is groot aan eenieder
die een bijdrage hebben geleverd aan deze ervaring. In het bijzonder de particulieren die de moeite hebben gedaan voor het
inzamelen, Natuurmonumenten die zijn nek heeft uitgestoken als
inzamelaar en Staatsbosbeheer als mogelijke afnemer. Met de
gemeente Eijsden-Margraten is gesproken en zij heeft belangstelling om in de toekomst bij te dragen en/of mee te denken in het
initiatief.
Het inzamelen van biomassa van kleine landschapselementen is
een lastig onderwerp, want er zijn veel eigenaren en het zijn veel
kleine elementen. Kortom het is niet eenvoudig om deze biomassa
kosteneffectief te oogsten, in te zamelen en op de markt te zetten.
Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het beheer nodig om de
wensbeelden van elke eigenaar te realiseren. En hoewel de fraaiste ‘parels’ in het verleden vaak juist zijn ontstaan vanwege beheeractiviteiten waarbij geoogst werd, zijn er ook zorgen. Zal door
de grotere vraag naar biomassa en de noodzaak om tegen lage
kosten te oogsten er wel voldoende zorg kunnen zijn voor duurzaam beheer van deze ‘parels’? Maar ook: welke nieuwe initiatieven gaan er ontstaan als er regie –mogelijk- is omdat vanuit het
aanbod gereguleerd kan worden?
De noodzaak tot efficiënt én duurzaam beheer
De kosten van het beheer en het daarbij benutten van de materiaalstromen zijn op dit moment vaak hoger dan de opbrengsten.
Dit is één van de redenen dat er nog steeds sprake is van achterstallig landschapsbeheer. Oorzaak van de hoge kosten zijn de
kleine schaal, verspreide locaties, vele functies en vele betrokken eigenaren en verschillende perioden van het aanbod van de
biomassa, iedere element en grondgebruiker heeft zo zijn eigen
snoeiritme . Dit maakt het efficiënt én rendabel beheer van landschapselementen lastig. Dat geldt ook voor een efficiënte oogst en
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het optimaal benutten van de vrijkomende materiaalstromen. Het
liefst zou de beheerder of eigenaar er wat mee verdienen, of ten
minste een deel van de beheerkosten terugverdienen.
Een andere reden dat er huiver is voor het oogsten van de biomassa, is de zorg dat opbrengsten ten koste gaan van andere
doelstellingen, zoals biodiversiteit, duurzaam beheer en het behoud van cultuurhistorie. Wordt er bij het oogsten, als de materiaalstromen en het kosteneffectief oogsten in het vizier zijn, wel
voldoende rekening gehouden met behoud van de parels in het
landschap? En wat zijn de effecten van de ingrepen op de lange
termijn?
Als er meer doelen tegelijk gerealiseerd, er efficiënt wordt
samengewerkt en de krachten van alle betrokkenen worden gebundeld, zou het mogelijk moeten zijn om én een goede zorg te hebben voor de andere kwaliteiten (biodiversiteit, groen erfgoed, landschappelijk) van de landschapselementen, én de materiaalstromen
optimaal te benutten, én de brandhopen met bijbehorende emissies van fijnstof te vermijden.
Samenwerken met BOOM
In de pilot is het doel om ervaring op te doen met samenwerken
met gebiedspartijen met het beheerprogramma BOOM voor meer
doelen tegelijk:
1.
de zorg voor de ‘Parels in het landschap’,
2.
meer doen en milieuefficiënter omgaan met de vrijkomende
materiaalstromen, en
3.
draagvlak creëren hiervoor.
Het gaat om behoud van identiteit van het landschap van Limburg
en de biodiversiteit! En, ook de omschakeling van de fossiele- naar
de Biobased Economy is een belangrijk thema. Samengevat: het
gaat om de zorg voor ons natuurlijk kapitaal.

Kader BOOM: BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) is een webbased managementprogramma voor beheer en onderhoud van landschap. BOOM is een instrument om efficiënt en gebruiksvriendelijk samen
te werken, met gebiedspartijen: o.a. (terrein)eigenaren, beheerders, aannemers, vrijwilligersgroepen, aan duurzaam beheer van bos en
landschapselementen. BOOM biedt de mogelijkheid tot efficiënte samenwerking op basis van dezelfde kaart(en) en dezelfde database. Ook in
het veld is ‘up to date’ informatie voor iedereen met de juiste autorisatie
beschikbaar. Per element kan bijvoorbeeld de ‘historie’ worden bekeken
van gevoerde beheer.
Door autorisatie krijgt een gebruiker toegang tot BOOM via het webportaal. Autorisatie kan worden toegekend op verschillende niveaus. Van
‘bezoeker’ die enkel mag raadplegen tot administrator die “alles” mag
muteren. Dataselecties (filters) zijn naar keuze te maken voor: de planning én aansturing van het beheer, om te leren van het gevoerde beheer
en om data te delen of te presenteren. De dataselecties kunnen zichtbaar
worden gemaakt op kaart. En zijn te exporteren naar Excel of als shapes
beschikbaar. Door het maken van diverse selecties in BOOM kunnen de
gebruikers zelfstandig kaarten en planningen maken voor de aansturing
van alle werkzaamheden.
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Figuur 1 De beheergeschiedenis met een enorme variatie aan activiteiten, op een kleine
plek, maken de ‘parels’ van Limburg zo bijzonder.
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Landelijk stimuleert de Vereniging van bos- en natuureigenaren
(VBNE) vanuit het Agroconvenant NBLH (2008) het opdoen van
deze ervaring door het geven van een financiële bijdrage.
De pilot bestaat uit een aantal stappen
1.
Start werken met BOOM, met de deelnemende beheerders.
a)
Landschapselementen invoeren in BOOM
b)
Workshop voor grondgebruikers over het belang van het
verzamelen van biomassa
c)
(Workshop) beheermaatregelen, flora, etc. invoeren in
BOOM
2.
Inzamelen vrijkomende materialen
a)
Inschatten vrijkomende hoeveelheden
b)
Verkennen afzetmogelijkheden van de biomassa
c)
Inzamelen, verwerken en meten van het snoeisel
d)
Berekenen en inschatten kosten en opbrengsten
3.
Evaluatie (samenwerken met BOOM, duurzaam beheer, 		
toekomst)

Kader: Waarom?: Groene houtige grond- en brandstoffen uit het Nederlands natuur, bos en landschap
De vraag naar groene grond- en brandstoffen stijgt, en in de toekomst zal
deze nog meer stijgen. Groene grondstoffen zijn hard nodig als alternatief
voor fossiele bronnen. De klimaatproblematiek roept! En we willen minder
afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen!
Biomassa is een schaars goed, toch wordt nog niet alle beschikbaar biomassa benut. In 2014 kwam er in Nederland jaarlijks zo’n 1003 kton vers
(vers, 50 % vocht) vrij aan houtige biomassa uit de bebouwde omgeving,
landschapselementen en bos. Het berekende potentieel uit Nederlands
bos, landschap en bebouwde omgeving is circa 1.400 kton vers. Er zou
dus nog zo’n 400 kton vers meer geoogst kunnen worden. (Probos, ’16)
Opvallend is daarnaast de grote hoeveelheid haardhout voor houtkachels
in Nederlandse huishoudens uit het Nederlands bos, natuur en landschap: zo’n 1.800 kton vers (CBS, 2016). Totaal komt er zo’n 23 PJ, uit
het Nederlandse bos, natuur en landschap aan biomassa en haardhout.
Hoewel dit maar zo’n één procent van ons huidige energieverbruik in
NL 1) is uitgedrukt in primaire energie, is het toch een aanzienlijk deel,
bijna 20 %, van het totaal aan duurzame energie in Nederland. Dat was
118 PJ in 2015 (CBS, 2016).
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Tabel 1 Vrijkomende houtige biomassa (chips, chunks, pellets) uit het Nederlandse bebouwde omgeving, landschap en bos in 2014 (Probos, 2016) en gebruik haardhout uit Nederlands bos, natuur en landschap (CBS, 2016), 2)

Materiaalstromen nog niet optimaal benut
Veel materiaalstromen die vrijkomen uit het landschapsbeheer worden nu
nog helemaal niet, of nog niet optimaal benut. Dat is jammer.
Op dit moment is er nog vooral belangstelling en kans voor energiehout
(blokken, houtsnippers, pellets), echter de ontwikkelingen voor biobased
materialen staat niet stil. Er wordt steeds meer mogelijk met hout als
grondstof, nu al op kleine schaal of in de pilotfase bijvoorbeeld isolatiematerialen, plastics, ‘hout’-glas. En ook op het gebied van zaaghout zijn
er meer mogelijkheden, zoals in de duurzame bouw, en op de jaarlijkse
rondhoutveilingen van de bosgroepen wordt steeds meer en tegen steeds
betere prijzen verkocht.

Figuur 2 Nieuwsbericht op website bosgroep Zuid Nederland over de jaarlijkse
rondhoutveiling in Velp van Bosgroep Midden Nederland
1) Exclusief hout voor andere toepassingen, zoals bouwhout, papier, pulp, etc.
2) Volgens het rapport van CBS werd er in 2014/2015 1.351.000 ton (25% vocht,
mondelinge mededeling Oldenburger ’17) hout ingezet in kachels bij
huishoudens. Dit komt overeen met een primaire energie van ca. 18 PJ. Hiervan
is 225.000 ton gebruikt hout/afvalhout. De rest komt waarschijnlijk grotendeels
uit het Nederlands bos, natuur en landschap: totaal zo’n 1.126.000 ton (25 %
vocht, M25) of 15 PJ. Het versgewicht van deze hoeveelheid zal 1.689.000 ton
(50 % vocht, M50) bedragen.
3) 0p basis van 50 % vocht, M50
4) Op basis van 25 % vocht, M25
Zilverberg advies/ IKL
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2 Start (samen)w

2.

Start (samen)werken met BOOM

Natuurrijk Limburg is in het najaar 2016 gestart met het programma
Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) ter ondersteuning van het
plannen, uitvoeren en evalueren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daar konden we in het project
voor Noorbeek en Eckelrade bij aansluiten. De andere eigenaren,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten konden meeliften op de
licentie van Natuurrijk Limburg voor het gebruik van BOOM.
In een eerste startbijeenkomst is aan de deelnemers uitgelegd wat
het doel is van het onderzoek en is geïnventariseerd wat zij nu
met de biomassa doen. In eerste instantie is bij ruim veertig grondgebruikers de interesse gepeild om te participeren in het project.
Uiteindelijk hebben zich ongeveer twintig particuliere eigenaren
aangemeld. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer doen ook
mee.
Stap 1: Invoeren van de GIS bestanden
Voor Natuurrijk Limburg waren de GIS bestanden van landschapselementen in het najaar ingevoerd in BOOM en gekoppeld
aan SCAN-GIS, de administratieve database voor de subsidie voor
P. 12
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werken met BOOM

Figuur 4 Workshop invoeren van het beheer in BOOM bij een graft van Natuurmonumenten

ANLb. Vanuit het CMSi programma, waar Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer mee werken, zijn in december 2016 GIS-bestanden met de landschapselementen rond Noorbeek en Eckelrade in BOOM geladen. Het IKL heeft vanuit ArcGIS, de bestanden
van een aantal particulieren aangeleverd. Dit was een vrij eenvoudige handeling, welke in de toekomst ook geautomatiseerd zou
kunnen worden.
Stap 2: Invoeren van het beheer
Na het invoeren van de GIS bestanden, kunnen de bijbehorende
(maatwerk)beheermaatregelen en –cyclus, etc. worden ingevoerd
bij de betreffende landschapselementen in BOOM. Met Freijaman
BV (de makers van BOOM) is hiervoor een workshop ‘Invoeren in
BOOM’ verzorgd voor de veldmedewerkers/beheerders van
Natuurrijk Limburg-zuid, IKL en Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer gaf al van te voren aan dat ze wel graag mee wilden doen,
maar dat het hun ontbrak aan tijd.
Er blijkt veel behoefte aan het uitwisselen van kennis over duurzaam beheer (beherend leren) . Het wordt duidelijk dat de volgenZilverberg advies/ IKL
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de stap, het goed invoeren van het beheer en de bijbehorende
beheermaatregelen, een langere doorlooptijd nodig heeft. En ook
over het toekennen van autorisatieniveau ’s aan de particulieren
moet nog een definitief besluit komen. De bedoeling is dat de
particulieren ook zelf kunnen melden wanneer beheermaatregelen
zijn uitgevoerd, foto’s van beheerresultaten kunnen toevoegen en
relevante flora en fauna kunnen registreren bij het betreffende
element. Duidelijk is dat de particulieren tijdens de startbijeenkomst enthousiast zijn. Ze zouden het ook leuk vinden om middels
BOOM te weten wie de buureigenaar is om meer ervaringen uit te
kunnen wisselen.
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Figuur 3 De onderzoeksgebieden Noorbeek en Eckelrade: vele landschapselementen, vele eigenaren.
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Om de eigenaar zo goed mogelijk te betrekken zal de veldmedewerker van Natuurrijk Limburg samen met de eigenaar de beheermaatregelen in BOOM invoeren, en wegwijs maken. Omdat het invoeren van beheer, een langere doorlooptijd vergt, wordt besloten
om prioriteit te geven aan de elementen en eigenaren die meedoen
met het inzamelen.
In BOOM kan per element, per beheermaatregel worden ingevoerd: wie de uitvoerder is, het tijdstip of cyclus wanneer de
maatregel gepland staat, de te gebruiken gereedschappen of machines, het type vrijgekomen materiaal en de wijze waarop het verwerkt dient te worden.
Dit hebben we in het korte tijdsbestek gedaan voor de elementen
van Natuurmonumenten en de particulieren waarbij is ingezameld.
Vanwege beperking in de tijd gebeurde dit deels na de werkzaamheden. We hadden dus nog niet vooraf, een overzicht, van wat
er in welke periode ongeveer vrijkomt, uitgaande van het huidige
beheer.
Maar toch …….

Figuur 6 Screenshot: Knip- en scheerheg in BOOM met Landschapsservicenummer (LSN) 212059. Het beheer wordt tot in detail aangestuurd.

P. 16
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Figuur 5 Kennis uitwisselen over - manieren - om een meidoornheg te snoeien: Met de hand of machinaal?, Waar gaat
het materiaal heen?, Afvoeren of niet?, Een cyclus van één jaar of juist minder vaak voor meer diversiteit: bloei, insecten,
broedgelegenheid? Eénzijdig, tweezijdig of driezijdig? In BOOM is dit per heg in detail aan te sturen.
Zilverberg advies/ IKL
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3 De aantallen en ho
zichtbaar
3.
De aantallen en hoeveelheden worden zichtbaar
Doordat de landschapselementen in BOOM stonden werd eigenlijk
direct zichtbaar, door te ‘filteren’ in BOOM, om hoeveel eigenaren,
hoeveel houtige elementen evenals om welke oppervlaktes en
strekkende meters het gaat. Voor de coöperatie Natuurrijk Limburg
gaat het om zo’n 40 particulieren in het gebied rondom Noorbeek.
Indrukwekkend aantallen! Voorheen was dit eigenlijk nog niet zo
goed duidelijk. Dit overzicht maakt het eveneens mogelijk om een
eerste ruwe schatting te maken om hoeveel tonnen, kuub, gigajoule aan biomassa het gaat. Dit doen we door gebruik te maken
‘default ’ waarden 3). Nu nog heel ruw, straks verder te verfijnen.
‒ Voor de knip- en scheerheg maken we gebruik van de 		
schatting van de in de pilot gemeten heg (zie bij inzamelen): circa
3 ton droge stof per km/jaar.
‒ Voor de houtige bosachtige landschapselementen gebruiken we
Kuipers en de Lint (2008) om te komen tot een ‘default waarde’. De
gemiddelde bijgroei aan spilhout is voor landschapselementen is 8
m3 per ha/jaar. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen typen
landschapselementen. We willen voorzichtig schatten en tellen
P. 18
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oeveelheden worden

Figuur 7 Aantallen, oppervlakten en lengten per type landschapselement rondom Noorbeek bij de
leden van Natuurrijk Limburg en enkele andere particulieren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. NB voor Staatsbosbeheer is een stukje Eckelrade meegenomen.

3) Default waarde is een standaard waarde, die gekozen wordt totdat er een
specifiekere waarde bekend is en ingevuld wordt.
Zilverberg advies/ IKL
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daarom het takhout dat naast het spilhout ook vrij komt niet mee.
We gaan er vanuit dat 60 % oogstbaar is. De ‘ default waarde’ stellen we daarmee voorlopig op 4,8 massieve m3 per ha/jaar, of circa
2,4 ton droge stof/ha/jaar.
‒ Voor het snoeisel van het hoogstamfruit maken we een voorzichtige schatting op basis van een gemeten hoogstamboomgaard van
15 tot 20 jaar oud fruit: 1 ton droge stof/ha/jaar (zie bij inzamelen
en meten).
Figuur 8 geeft een eerste schatting, van de biomassa in het gebied
op basis van de ‘default’ waarden.

Figuur 8 Eerste schatting van de jaarlijks hoeveelheid vrijkomende biomassa in tonnen
droge stof in het onderzoeksgebied rond Noorbeek en voor Staatsbosbeheer bij Eckelrade.
Uitgaande van de ‘normale’ beheercyclus. Eventueel extra materiaal door wegwerken achterstallig onderhoud is niet inbegrepen.
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4 Zoektocht naar
afzetmogelijkhede
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4 Zoektocht naar inzamelplek en afzetmogelijkheden

Voorwaarde voor het project voor een gezamenlijke aanpak is dat
dit minimaal kostendekkend is.
In eerste instantie is bij ruim veertig grondgebruikers de interesse
gepeild om te participeren in het project. Uiteindelijk hebben zich
ongeveer twintig particuliere eigenaren aangemeld. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer doen ook mee. Beide zijn dit seizoen
gestart met samenwerken voor het inzamelen van biomassa.
Vanuit Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is aan particulieren aangeboden hierbij aan te haken. Voor Staatsbosbeheer, als
(semi-) overheidsorganisatie speelt hierbij, bij navraag intern, dat
zij rekening moeten houden met juridische aspecten als zij biomassa van derden verhandelen.
De biomassa van Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg, en ook die
van Natuurmonumenten ging tot voor kort via de aannemer weg.
Dit seizoen heeft Staatsbosbeheer op een paar locaties, zelf ter
plaatse biomassa (laten) maken. Om mee te kunnen doen voor
Staatsbosbeheer dient het materiaal voldoen aan de specificaties
(G100), zie figuur, voor de centrale in Purmerend. Omdat Staatsbosbeheer de garantie kan geven voor lange termijn afspraken
zoals in dit geval voor Purmerend, levert dit een betere prijs op is
de ervaring van Staatsbosbeheer. Om aan deze specificaties te
voldoen moet er voldoende dik materiaal tussen nodig. Dit komt
er in de praktijk op neer dat alleen materiaal uit graften, singels
en bosjes interessant is, en er zal er ook wat stamhout bij moeten
zitten. Het bijmengen van een heel klein aandeel hegsnoeisel is
soms mogelijk.
Voor dunnere snoeihout “het heggensnoeisel of -scheersel” en (het
dunnere takmateriaal), 4) zoekt iedereen eigenlijk nog een goede
afzet of toepassing. Afvoeren kost nu geld en/of milieu.

Figuur 9: De benodigde specificaties van de biomassa verschillen per toepassing .
Of die gerealiseerd - kunnen- worden hangt af van het uitgangsmateriaal, de bewerkings- en opslagmethode. Afbeelding uit: VBNE 2016, Praktijkadvies oogsten
van houtige biomassa.
P. 24
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Het beste voor de heg zelf, en met de minste externe kosten voor
de eigenaar, is het handmatig snoeien met bijvoorbeeld de motorheggenschaar. Ook goed voor de heg is met een grotere machinale heggenknipper op een tractor. Voor dat laatste zullen meerdere eigenaren zich aaneen moeten sluiten en gezamenlijk het
beheer uitbesteden.
Natuurmonumenten laat het snoeisel tegen betaling afvoeren. Bij
Staatsbosbeheer wordt het kleiner materiaal in Zuid Limburg zoals
heggensnoeisel, en takken via de aannemer in de snoeiopdracht
verrekend en meegenomen. Hiervoor wordt gewerkt met verschillende lokale aannemers, zoals RANOX, Vaessen Groenvoorziening, Sluijsmans Landscaping. Zij brengen het onder andere naar
de compostering.
4) Op dit moment is er veel achterstallig onderhoud. De verwachting is dat als dit
is weggewerkt, er bij het vervolgbeheer met een ’normale’ cyclus relatief minder
dik en meer dun hout zal vrijkomen.

Kader: Op de startbijeenkomst op 31/10 is een rondvraag gedaan wat
er tot op heden gebeurt met de vrijkomende materialen. Een inventarisatie leverde op dat de aanwezigen alle heggensnoeisel en snoeisel van
hoogstamfruit op een brandstapel verwerken en “in de fik” steken. Niet
iedereen heeft daar een goed gevoel over. De algemene stemming is dat
het goed is om mogelijkheden voor een collectieve inzameling te verkennen. Wegbrengen naar een verzamelplaats, vinden de aanwezigen geen
goede optie. Te lastig. Het gaat bij de aanwezigen meest om hoeveelheden van enkele m3 snoeisel. Er was eveneens een particuliere eigenaar met graften. Het beheer wordt uitbesteedt aan een groenaannemer,
waarbij de biomassa meegaat met de groenaannemer.
Bij de aanwezige particulieren hadden de meeste van de aanwezigen
heggen, knotbomen of hoogstamboomgaarden in beheer. De heggen
werden op diverse manieren gesnoeid of geschoren. In opkomst zijn
aangepaste machines voorzien van knippers, vlindermessen, frezen,
maaiers en dergelijke. In het zoekgebied snoeien de grondgebruikers de
hagen vooral met motorheggenscharen en in mindere mate met grotere
machines. Elementen zoals hoogstamboomgaarden en knotbomen
worden zonder uitzondering allemaal beheerd in handkracht, met handzagen, snoeischaren, of met de hulp van motorzagen. Bij machinaal scheren
wordt het materiaal teruggespoten of meegenomen. Als het wordt meegenomen zit het afvoeren bij de prijs van het snoeien inbegrepen. Natuurrijk
Limburg geeft aan dat afvoeren vanuit de doelen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer het meest wenselijk is. Echter afvoeren met
een zuiger heeft het nadeel dat veel insecten en beestjes die goed zijn
voor de natuur (biodiversiteit) uit de heg worden gezogen. Het snoeisel
terug spuiten in de haag is eigenlijk niet toegestaan volgens de voorwaarden van de ANLb beheerovereenkomst, mede omdat dit bijdraagt
aan verruiging en ten koste gaat van de kruidenzoom. Het dikkere hout uit
de landschapselementen is voor de particulier ook interessant en wordt
vaak door hen geoogst als brandhout - haardblokken-. Hiervan is onbekend hoeveel precies.
Staatsbosbeheer heeft recent besloten om geen brandhout meer op stam
te verkopen aan particulieren vanwege de veiligheid. Enkel gezaagd hout
aan de weg mag aan particulieren worden verkocht.
Via zagerijen in de omgeving zou afzet voor kwalitatief beter hout mogelijk
kunnen zijn. Soms zijn meubelmakers, kunstenaars, of restaurateurs nog
wel geïnteresseerd in bijzonder stammen. Deze partijen melden zich wel
eens bij Staatsbosbeheer.
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Figuur 10 de biomassa is bij het inzamelen en in de opslag opgedeeld in drie typen: snoeisel, takhout
en stammen.
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Andere mogelijkheden voor afzet van materialen uit de verkenning:
Producten maken of werkzaamheden verrichten met De werkbank.
Binnen IKL en Natuurrijk Limburg zijn hiermee al contacten. Huidige projecten van de werkbank zijn ‘Hout van hier’ en ‘Bos werkt’.
Heggensnoeisel op traditionele wijze benutten in de bakhuizen en
bakovens (ook belangrijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt).
Aan RD4, de groeninzameldienst waarbij de gemeente Eijsden-Margraten is aangesloten, is de vraag voorgelegd of zij belangstelling hebben voor inzamelrondes toegespitst op het heggensnoeisel.
Immers de composteerders geven via de landelijke belangenorganisatie BVOR aan, dat er een te kort dreigt aan houtig materiaal
voor compostering (Green Deal Veenvervanging). Snoeiafval wordt
nu een paar keer per jaar door RD4 opgehaald. Deze data
matchen nu niet bij de tijdstippen van het heggen snoeien. Het
snoeiafval kan ook gratis worden ingeleverd bij één van de Rd4-milieuparken. Per keer mag maximaal 3 m³ snoeiafval worden aangeboden. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden.
Natuurmonumenten heeft een principeovereenkomst met
Chemelot, voor het toepassen materiaalstromen in de Biochemie.
Deze overeenkomst is in december 2016 afgelopen, er is nog geen
aanleiding geweest om hier dieper op in te gaan.
Er is gesproken met het lokale bedrijf Bioenergie op Maat in Sint
Geertuid. Zij leveren kleinere houtblokken-, - snipper- en pelletCV-ketels voor de verwarming van gebouwen. Er is een houtsnipperketel in de buurt. Deze neemt zijn chips af van een lokale
aannemer.
Verkennen afzetmogelijkheden bij meer nabije gelegen biomassa
centrales dan die van Purmerend.
Er kan gebruikt gemaakt worden van de website van Biomassa
‘Doe het zelf’ . Een digitale marktplaats voor vragers en aanbieders
van biomassa.
Voor het heggensnoeisel een interessant lokaal alternatief is composteren, eventueel met energieopwekking (biomeiler). Dit traject
biedt mogelijk kansen in een vervolgonderzoek.
Deze mogelijkheden zijn te organiseren door samenwerken.
Verzamellocatie
Voor de duur van het onderzoek is er voor de deelnemende eigenaren de mogelijkheid om mee te liften met Natuurmonumenten. Daarvoor was het eerst nodig om een geschikte –tijdelijke
– inzamellocatie te vinden. Dat bleek lastig. In januari wordt op gepacht - terrein van Natuurmonumenten een – tijdelijke – opslag
gevonden vlakbij Noorbeek.
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Het inzamelen met particulieren

Om het verzamelen van het snoeimateriaal zo efficiënt als mogelijk te doen is gekozen voor één ophaalmoment, 13 maart 2017.
Potentiële grondgebruikers hadden helaas niet de mogelijkheden
om het snoeimateriaal over een langere periode te bewaren.
Daarom werd toch vaak voor de traditionele manier van verwerken
gekozen: het verbranden.
Ondanks de grote belangstelling van 20 grondgebruikers om te
participeren in het project, lukte het niet om bij de meesten het
snoeimateriaal op te halen. De belangrijkste redenen zijn vooral de
korte voorbereidingsperiode en de looptijd van het traject (december – maart), iedere grondgebruiker heeft zijn eigen onderhoudsritme. Het onderhoud van een aantal landschapselementen was al
uitgevoerd in een andere periode, bovendien zijn er ook elementen
bij met een andere onderhoudscyclus zoals knotbomen, eenmaal
in de vijf tot 10 jaar, en hoogstamfruitbomen, eenmaal in de twee
jaar.
Uiteindelijk is bij twee deelnemers daadwerkelijk het vrijkomend
snoeisel opgehaald. Deze elementen zijn bezocht, gemeten en verwerkt in BOOM. In totaal is er circa 26 m³ biomassa vrijgekomen
die is opgehaald door Natuurmonumenten en gebracht naar een
verzamelplaats..
Het snoeisel bestond uit:
14 m³ snoeisel van een haag met een snoeicyclus van één
jaar. De haag is in totaal 515 m lang, ca. 60 cm hoog (na 		
snoeien) en ca. 30 cm breed (na snoei);
12 m³ takken van 10 stuks knot essen, met staken van 		
zeven jaar oud.
Ook aangemeld bij IKL hadden zich nog twee deelnemers. Het was
voor hun helaas onmogelijk om voor de ophaaldatum het snoeisel
aan te bieden, de gegevens zijn wel verzameld:
40 fruitbomen gesnoeid
15 bomen tussen de 3 en 5 jaar (relatief weinig snoeihout),
en
15 bomen met een onbekende leeftijd (ouder dan 5 jaar) 		
(ca. 2 m3 snoeisel, 400 à 500 kg)
10 bomen tussen de 15 en 20 jaar (1,5 à 2 m3 snoeisel)
De totale opbrengst aan snoeihout van de 40 bomen was
circa 4 m³ snoeisel met een geschat gewicht van
750 – 1.000 kg, 5) . Ofwel zo’n 0,5 ton droge stof.
Het programma BOOM is, naast de registratie van het gewenste
beheer, ingezet voor het weergeven van de data van snoeien en
het schatten van de vrijkomende hoeveelheden. De invoer van
deze gegevens gebeurde door IKL-medewerkers. Op één kaart
werd aangegeven waar de ophaallocatie lag en de hoeveelheid
van het snoeisel aangegeven. Waarna Natuurmonumenten het
heeft opgehaald en naar de verzamellocatie heeft gebracht.
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Op dit moment is het nog niet mogelijk dat de particuliere eigenaren zelf gegevens invoeren in BOOM. Voor deze actie moet nog
over de juiste autorisatie overeenstemming worden bereikt. Vanuit
het inzamelen gedacht is het wenselijk dat de uitvoerder zelf kan
aangegeven wanneer de maatregel is uitgevoerd, om hoeveel,
van welk type biomassa het gaat en waar het, wanneer klaar ligt.
Dit is deels technisch al mogelijk, deels kan dit nog verder geoptimaliseerd worden. Het intekenen (inclusief tijdelijk opslaan) van
ophaalplekken voor het inzamelen, is nu nog niet aanwezig, maar
kan op vrij simpele wijze worden toegevoegd binnen BOOM.

Figuur 11 Een van de particuliere deelnemers heeft voor het inschatten van de hoeveelheid biomassa
van 5 knotessen, -het digitaal meetprotocol Biomassaal gebruikt dat is ontwikkeld tijdens een stageopdracht bij Landschap Erfgoed Utrecht (biomassaal, 2016)
NB. Het betreft een klein hakhoutbosje, cyclus 8 jaar, geschat volume bij ophalen 5 m3 takken,
diameter stobbe 20-60 cm. Het instrument is ontwikkeld voor knotwilgen. De houtdichtheid van essen
is bijna 30 % hoger. De uitkomst zou dan in theorie 30 % hoger moeten zijn als het protocol ook voor
essen opgaat.

5) Hoewel het allemaal schattingen zijn, gebruiken we deze data toch als basis voor de ‘default’
waarde. Verfijnen kan later nog. Met E-land houtdata wordt een conversiefactor van 0,2 berekend
voor het omrekenen van een vast volume aan fruit hout naar snoeisel. De totaalopbrengst aan droge
stof is op basis van deze schattingen, circa 0,5 ton, bij een vochtigheid van 35 à 45 %.
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Het meten en resultaten

Door te meten worden de hoeveelheden zichtbaar, evenals de
kosten, CO2 emissie, het energieverbruik in de keten. Waar mogelijk doen we dit bij het inzamelen in het project. We gebruiken
daarbij de rekenhulp van www.e-land.info. ‘Meten is weten’ en hiervan kunnen we leren, bijvoorbeeld voor bij het maken van strategische keuzes bijvoorbeeld voor het inzamelen.
Door te meten hoeveel er van een bepaald element, met een
bepaalde cyclus, en andere eigenschappen afkomt krijgen we een
idee van de hoeveelheden, kwaliteiten, etc.. Dit kan eerst grof, en
dat kan later steeds verder verfijnd worden. Voor het programma
BOOM zou hiervoor een zelf lerende tool gemaakt kunnen worden,
waarbij de beheerder de praktijkopbrengsten per element kan invoeren, waarna BOOM deze met algoritmes koppelt aan elementeigenschappen en typen beheermaatregelen. Dat klinkt best
ingewikkeld, maar is technisch goed realiseerbaar, blijkt tijdens
overleg met de BOOM programmeurs.
Hoeveel komt er vanaf?
Echter, … we gaan eerst maar eens een ‘default ’ waarde 6) voor
de opbrengst bepalen voor het heggensnoeisel op basis van het
snoeisel van de 515 meter lange heg, jaarlijks gesnoeid, etc. dat
door de particulier is klaargelegd voor het project. Deze heg levert
14 m3 snoeisel op. Een schatting door de particulier, IKL, en vervolgens door Natuurmonumenten bij het ophalen. Aan het schatten van– ongechipt - snoeisel komt een hoop natte vinger werk te
pas. Meten kan veel nauwkeuriger in de vorm van chips, of met de
weegbrug. Echter dit is een verhaal van afweging van kosten en
baten.
Op basis van beredeneerde aanname dat de conversiefactor van
massief hout naar het – samengedrukte- snoeisel 0,2 bedraagt,
berekenen we met rekenhulp E-land houtdata dat de heg circa 1,5
ton droge stof oplevert. Voor een kilometer heg, jaarlijks gesnoeid,
komen we daarmee op een default waarde van circa 3 ton droge
stof per km per jaar.
Voor knotessen met een beheercyclus van 7 jaar komen we zo op
ca. 0,14 ton droge stof per knotes per oogstbeurt.
Voor het hoogstamfruit komen we op een voorlopige beredeneerde
aanname van 0,81 ton droge stof per hectare per jaar aan

6) Default waarde is een standaard waarde, die gekozen wordt totdat er een
specifiekere waarde bekend is en ingevuld wordt.

Zilverberg advies/ IKL

P. 33

snoeisel voor een ‘gezonde’ boomgaard 7). Omdat deze aanname
gebaseerd is op niet meer dan enkele schattingen, ronden we de
‘default’ waarde voorlopig af op 1 ton droge stof per ha per jaar.
Voor de houtige en struikachtige landschapselementen van Natuurmonumenten in het dal rondom de tijdelijke opslag is zo’n 110
ton met een bepaalde vochtigheid geoogst. Dit is afkomstig van
ongeveer 1,2 ha houtige landschapselementen. Dat 92 ton per ha.
Uitgaande van 40 %, M40 vochtigheid is dit 55 ton droge stof, en
omgerekend 102 massieve m3 per ha. Er was sprake van achterstallig onderhoud. En de cyclus is niet precies bekend. Stel het was
10 jaar zou de bijgroei, gemiddeld circa 10 m3 massief per ha per
jaar geweest. Dat is dan best veel, maar geen raar getal. Het is nu
een beetje gissen. Met een - gedetailleerde - registratie in BOOM,
kan in de toekomst de opbrengst in relatie tot element eigenschappen en beheermaatregelen worden gemonitord.
Kosten, CO2, werkgelegenheid en energieverbruik van het
lokaal inzamelen van dunne takken en heggensnoeisel bij
particulieren.
Natuurmonumenten heeft de tijden en het verbruik bijgehouden
van het lokaal inzamelen van het materiaal van de particulieren.
Het betreft een Fendt-Bigab combinatie: 12 m3 laadvermogen met
kraan. Het verbruik is 6,5 liter per uur.

Figuur 12 Kosten transport en verwerking heggensnoeisel in euro per GJ
en tonds voorbeeld particuliere inzameling.
P. 34
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Ingezameld zijn 12 m3 essentakken en 14 m3 heggensnoeisel.
Ondergenoemde gegevens geven een indruk van kosten (werkgelegenheid en CO2eq emissie) van het lokaal transport voor het
inzamelen.
Het transport van de essentakken kostte in dit geval 87 euro/ton
droge stof of 5,5 euro/gigajoule energiewaarde van het hout. Voor
de 12 m3 essentakken moest twee keer gereden worden. Deze
pasten minder goed in de laadbak. Het heeft 2 uur werkgelegenheid opgeleverd en er is 3 kg CO2 emissie geweest door dieselverbruik.
Het transport van het heggensnoeisel in dit geval kostte 46 euro/
ton droge stof of 2,8 euro/gigajoule energiewaarde van het hout.
Het heeft 1,2 uur werkgelegenheid opgeleverd. En er is 19 kg CO2
emissie geweest door dieselverbruik.
Het energieverbruik door lokaal transport is iets meer dan 1 % van
de energiewaarde van het snoeisel 8).

7) Op een ‘gezonde’ hectare hoogstamfruit staan zo’n 100 fruitbomen. Hiervan is
30 à 40 % kersen. Deze worden niet gesnoeid, en hiervan komt dus geen snoeisel
af. Blijft over 60 à 70 bomen. 75 % hiervan heeft een leeftijd vanaf 20 jaar, 25
% tot 20 jaar. (mondelinge mededeling, IKL) Voor het berekenen van de ‘default’
waarde houden voorlopig de leeftijd van 15 tot 20 jaar (waarvan we geschatte
gegevens hebben) aan als een gemiddelde. Van deze tien bomen komt circa 0,25
ton droge stof van één snoeibeurt. De snoeibeurt heeft een cyclus van twee. Dat
is dus 0,125 ton droge stof per jaar. Voor 65 bomen is dit 6,5 * 0,125 ton droge
stof = 0,81 ton droge stof aan snoeisel per hectare per jaar. Daarnaast is er af en
toe sprake van een omgewaaide hoogstamboom.
8) Het energieverbruik door lokaal transport is 8 liter diesel * 0,036 GJ = 0,29 GJ.
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Voor het verwerken het (chippen, etc) en het natransport is het niet
meer gelukt om binnen dit project gegevens te verzamelen.
De chips van de inzamellocatie zijn uiteindelijk afgevoerd naar een
locatie 30 km verderop in Vlaanderen en niet naar Purmerend vanwege een tijdelijke innamestop fabriek in Purmerend. Purmerend
kan niet oneindig ontvangen, zoals deze warme winter. Dit betekende helaas dus ook, dat de G100 chips niet de volledige prijs
opleverden. Zelfs ondanks de meer nabij gelegen locatie. Door de
afstand waren de transportkosten van de G100 houtsnippers naar
Purmerend relatief hoog bij andere transporten uit Zuid-Limburg:
ongeveer 25 euro per verse ton met een vrachtwagen die zelf kan
laden. Ter vergelijk, afhankelijk van de vochtigheid is dit 40 à 50
euro per ton droge stof.
Aan de andere kant is lokaal het materiaal niet altijd voorradig of
goed bereikbaar door terrein omstandigheden, en moet erg ad
hoc ingepland worden. Dit is een achilleshiel van de biomassa:
variërende vraag, piek producties en -aanvoer en te weinig opslagmogelijkheden.
Het heggensnoeisel is uiteindelijk niet meegechipt vanwege een te
sterke aandeel aan gras. De eisen aan het uitgangsmateriaal
blijven ook de achilleshiel van heggensnoeisel en dunner snoeihout
voor verbranding.

Figuur 13 Vrijwilligers snoeien hoogstamfruit. Van één hectare hoogstamfruit komt volgens een eerste ruwe schatting zo’n 1 ton droge stof of 8 m3
snoeisel.
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Conclusies

De doorlooptijd was te kort om de logische stappen zoals die
vooraf waren voorzien te volgen: 1. beheermaatregelen invoeren
in BOOM, 2. op basis daarvan inschatten welke materiaalstromen
vrijkomen en 3. samenwerken bij inzamelen/afzet. Desalniettemin
is er veel gedaan in deze proef, en is in korte tijd veel informatie
boven tafel gekomen en ervaring opgedaan. Het beheerprogramma BOOM maakt gebiedsgericht samenwerken met andere eigenaren en beheerders overzichtelijk, geeft inzicht en verhoogt het
draagvlak voor duurzaam beheer. Waardoor het ook mogelijk of
makkelijker wordt om bijvoorbeeld het inzamelen te organiseren. Er
zijn wensen en plannen om samen te werken voor vervolg.
De beheergeschiedenis met een enorme variatie aan activiteiten, in een relatief klein gebied, maken de ‘parels’ van Limburg zo
bijzonder. Dit waren activiteiten die gepaard gingen met benutten,
zoals, hakhout voor brandhout, het snoeisel van heggen voor de
bakovens, de fruitoogst voor consumptie, etc.
Tijdens de workshops blijkt veel behoefte aan het uitwisselen van
kennis over duurzaam beheer van de ‘parels’. Het invoeren van de
beheermaatregelen in BOOM is daarbij aanleiding en ook hulpmiddel. Maar het vraagt ook tijd om dit goed te doen. De kennisuitwisseling wordt als heel waardevol ervaren door de beheerders/
coördinatoren. De behoefte om eerst de juiste kennis op te doen
en uit te wisselen en vervolgens particulieren te betrekken, maakt
de doorlooptijd langer. De baten hiervan zijn: een goed en optimaal
beheer van de Parels, draagvlak daarvoor bij de beheerders en de
eigenaren en een eerste voorzichtige afstemming van het beheer.
De meeste eigenaren zijn welwillend tegenover het idee om
door samen te werken meer te doen met de vrijkomende materiaalstromen. Het is ook nodig om de particulieren te ontzorgen.
Zelf wegbrengen is voor de meesten lastig, daar heb je materieel
als een karretje, kraantje etc. voor nodig.
Dit project legt de focus op het beheer. Het gaat niet alleen over
een goede verwerking van de vrijkomende materialen. Het is ook
gericht op het verhogen van de biodiversiteit en doet recht aan de
cultuurhistorie van de streek. Mede hierdoor is er draagvlak en zijn
de lokale deelnemers enthousiast.
Door de elementen in BOOM te combineren met opbrengst per
type landschapselement wordt al snel een indruk verkregen van
de hoeveelheden in aantallen en opbrengsten. Dit overzicht was er
eerder nog niet. Zie de tabel voor het proefgebied Noorbeek-Eckelrade, de gemeente Eijsden en heel Zuid-Limburg 9). De ‘default’
waarden van de opbrengst gegevens kunnen nog verder verfijnd
worden en er is discussie over mogelijk. Maar deze informatie geeft
al een goede algemene indruk van de biomassa die in het gebied
bij gebruikers van het beheerprogramma BOOM beschikbaar is.
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Figuur 14 Schatting jaarlijkse 10) vrijkomende biomassa van de elementen in BOOM. Dat zijn de elementen
van het ANLb van Natuurrijk Limburg en die van Natuurmonumenten en SBB welke meedoen met het onderzoek in Noorbeek en Eckelrade.

Figuur 15 Gemeenten Limburg Zuid

9) De gegevens in de tabel betreffen de elementen in BOOM van de deelnemers
aan het ANLb van Natuurrijk Limburg en de elementen van Natuurmonumenten
en SBB die meedoen met het onderzoek in Noorbeek en Eckelrade
10) Het wegwerken van achterstallig onderhoud is niet meegenomen.
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Opvallend duidelijk werd hoeveel biomassa vrijkomt van de knipen scheerheggen. Nu geschat op 225 ton droge stof per jaar voor
het proefgebied en 466 ton droge stof voor de gehele gemeente Eijsden-Margraten. Dit is circa 2/3 van de totale geschatte opbrengst
aan droge stof van de kleine landschapselementen in BOOM.
Voor het fijnere materiaal zoals het snoeisel van heggen en hoogstamboomgaarden is het moeilijker een goede bestemming te
vinden die ook nog wat oplevert of op zijn minst kostenneutraal
kan worden verwerkt. Het dikkere hout, de biomassa gemaakt van
dikkere stammen en dikkere takken is makkelijker om op de markt
te zetten, bijvoorbeeld voor energie.
Voor alle typen houtige materiaalstromen blijft het echter een uitdaging om de beste afzet te vinden.
Met samenwerken en samen organiseren is het mogelijk om de
beste afzet (in prijs voor de eigenaar en/of lokaal en/of hoogwaardig) te organiseren. Voorbeeld zijn Purmerend (Staatsbosbeheer),
de rondhoutveiling (Bosgroepen), lokale chips of haardhout. Meerdere strategieën zijn mogelijk. Inzicht in wat, wanneer en hoeveel
vrijkomt helpt daarbij, of is zelfs noodzakelijk. Het programma
BOOM is een geschikt instrument om vraag en aanbod op elkaar
af te stemmen.
Afvoer van het heggensnoeisel is wenselijk of vereist voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer voeren het snoeisel af. Dit is bij aannemer in de
snoeiprijs inbegrepen of tegen een kostprijs. Particulieren snoeien
meestal handmatig met de motorheggenschaar. Vrijwel alle
particulieren op de bijeenkomst 31/10/’16 gaven aan het snoeisel
van de heggen en boomgaard op het veld in de fik te steken, maar
liever een alternatief zien.
Verbranden in het veld geeft veel fijnstof emissie. Enig rekenen laat
dit zien. Stel alle particulieren rondom Noorbeek verbranden
snoeisel en heggen in het veld, dan is de emissie van fijnstof
hierdoor rond Noorbeek 11) naar schatting minimaal 3000 kg/jaar
12). Dat staat gelijk aan 69 miljoen autokilometers van een personenauto (zie figuur www.vmm.nl, 2017) rondom Noorbeek. Ofwel
95.000 km per inwoner in Noorbeek (inwonertal 725, bron: https://
www.stadindex.nl/noorbeek).

11) Bij het verbranden in een open haard komt per 4 kg hout 50 gram fijnstof vrij
(zie figuur website Vlaamse milieumaatschappij, 2017). In het onderzoeksgebied
rond Noorbeek komt zo’n 200 ton droge stof aan snoeisel van heggen en hoogstam vrij bij particulieren. Bij een vochtigheid van 20 % (haardblok) is dit 250 ton
haardhout. Stel al het snoeihout van de particulieren wordt in het open veld verbrand. Stel de fijnstof emissie bij verbranding in het open veld is –minstens- even
groot als bij de open haard. Dan is de fijnstof emissie 250.000 kg/ 4 kg * 50 gram
= 3125 kg fijnstof rond Noorbeek. Ofwel de emissie van 3125 kg/50 gram * 1100
km = 69 miljoen kilometer van een personenauto. Noorbeek telt 725 inwoners.
Dat is dus de emissie van 95.000 km personen auto per inwoner.
12) Voor het verstoken worden nu vergunningen afgegeven voor grotere hoeveelheden. Voor kleine hoeveelheden is het vergunningsvrij, en daar mag de bul
gedurende het stoken worden aangevuld.
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Het transport van het lokaal inzamelen van het heggensnoeisel
kostte naar schatting 46 euro/ton droge stof 13) of 2,8 euro/gigajoule aan energiewaarde van het hout. Het heeft 1,2 uur werkgelegenheid opgeleverd. En er is 19 kg CO2 emissie geweest door
dieselverbruik.
Tijdelijke- opslaglocaties zijn zeer wenselijk voor het inzamelen en
samenwerken daarvoor. Dat maakt een flexibele planning mogelijk.
Dat is nodig i.v.m. inspelen op terreinomstandigheden, beschikbaarheid machines, verschil in werkprocessen waardoor het toch
erg ad hoc ingepland moet worden.
Het liefst een locatie met een verharde ondergrond, zodat deze
met alle weersomstandigheden goed bereikbaar zijn. Zelf afvoeren
door particulieren naar een verzamelplaats is te lastig. Om dit in te
zamelen zal een inzamelsysteem georganiseerd moeten worden.
Bijvoorbeeld via bestaande ophaaldiensten of inschrijvingen door
innoverende ondernemers.
Er is een coördinerende rol te vervullen voor het inzamelen en het
vinden van de beste afzetmogelijkheden. Als technisch hulpmiddel
daarbij is BOOM goed inzetbaar, en kan middels enkele gerichte
aanpassingen daarvoor nog beter inzetbaar worden gemaakt
(voorbeeld: Noardlike Fryske Walden ).
Samengevat zijn de baten van het werken met BOOM,
in het project van (12/‘16 t/m 3/’17):
werken met BOOM stimuleert kennisuitwisseling over het 		
noodzakelijk of gewenst beheer tussen de beheerders (en 			
straks ook met de eigenaren, vrijwilligers). En daarmee een 		
meer overwogen keuze voor beheermaatregelen voor het 			
groen erfgoed.
BOOM geeft ‘up to date’ informatie in het veld voor individu		
ele elementen (inclusief beheer- en andere historie, en foto’s) als
voor een selectie van elementen.
De hoeveelheid aan opbrengst aan materialen kan bij het
element geregistreerd worden, in de vorm van een notitie bij het
element, maar is daarmee nog niet filterbaar.
Vanuit BOOM is eenvoudig een globale inschatting 14) te
maken van de te verwachten jaarlijkse hoeveelheden aan vrijkomende –typen - biomassa. Zo’n –gezamenlijk- overzicht was er
voorheen nog niet.
Het overzicht geeft inzicht en is noodzakelijk en een stimulans om – gezamenlijk – op zoek te gaan naar kansen met de
biomassa, en daarmee voor het ontstaan van initiatieven.

13) Om deze kosten nauwkeuriger te bepalen zal ook gemeten moeten worden.
Zoals tonnage en vochtigheid. Nu is de hoeveelheid geschat op basis van volume,
en een aanname voor de dichtheid van het snoeisel.
14) Later nog te verfijnen, door het verfijnen van de ‘default’ waarden voor de
opbrengst per element, locatie en cyclus, etc.
Zilverberg advies/ IKL

P. 43

te verwachten als voor alle elementen de beheermaatregelen zijn
ingevoerd in BOOM:
Samenwerken in BOOM op basis van 1 database en 1
kaart, en toegang via autorisatie(niveaus) maakt werkprocessen
efficiënter. Gezamenlijk aanbesteden en afzet wordt mogelijk.
In BOOM kan gefilterd worden welke materialen, wanneer,
en waar vrijkomen. Vanuit BOOM kan op basis van het aantal
stuks, km of ha per type element (locatie, cyclus, etc) en met reeds
bekende ‘default’ waarden de opbrengst vooraf geschat worden.
BOOM is tot nu toe gericht geweest op het efficiënt plannen
en organiseren van beheer. Dit overlapt voor een groot deel met de
functionaliteiten gewenst voor efficiënt inzamelen en afzetten van
de biomassa, met de huidige functionaliteiten kan bijvoorbeeld:
o
per element, per beheermaatregel kan worden aangegeven
en worden gefilterd op: wie de uitvoerder is, het tijdstip (en/of de
cyclus) wanneer de maatregel gepland staat, de te gebruiken gereedschappen of machines, type vrijgekomen materiaal en de wijze
waarop het materiaal verwerkt dient te worden. En door overzicht
van het geheel kan gewenste fasering van de uitvoering worden
gegarandeerd.
o
worden aangegeven door de daartoe geautoriseerde wanneer de maatregel gepland, uitgevoerd en geaccordeerd is.
aanpassingen in BOOM om de werkprocessen voor het inzamelen
van biomassa en de afzet nog beter en efficiënter te maken:
o
De mogelijkheid om het vrijkomende materiaal specifieker
en ook voor meerdere materialen tegelijk per element aan te
geven, met de mogelijkheid om daarop te filteren.
o
De mogelijkheid om daarbij hoeveelheden materiaal per
beheermaatregel achteraf op basis van ervaringcijfers te registreren en vooraf in te schatten. In BOOM kan een zelflerend systeem
gerealiseerd worden m.b.t. hoeveelheden op basis van praktijkopbrengst bij een bepaalde beheermaatregel, beheercyclus en
locatie. Dit levert uiteindelijk verfijndere ‘default’ waarden op, en er
kan op termijn lering getrokken worden uit de relatie tussen opbrengst en beheer. Voor het ene type element zal daarbij de opbrengst beter te voorspellen zijn, dan voor het andere.
o
Optie om te verrekenen tussen de eigenaren (voorbeeld:
Noardlike Fryske Walden)
o
De mogelijkheid om het inzamelen te organiseren de –
tijdelijke- ophaallocatie en hoeveelheid + type biomassa aan te
geven op kaart door de eigenaar.
In BOOM wordt gestuurd op het gewenste beheer op detailniveau.
Op basis daarvan is overzicht van ‘wat, wanneer en ongeveer
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hoeveel vrijkomt’ voor de eigenaar (als deze straks geautoriseerd
is) en voor de beheerders/coördinatoren/aannemers. De bestemming van de biomassa en de afnemer/uitvoerder/inzamelaar kan
worden aangegeven. De beheerder/coördinator kan via een kaartje
aangeven waar de ophaalplek is. Er zijn mogelijkheden om samenwerken voor het inzamelen en de afzet in BOOM efficiënter te
maken.
In dit onderzoek is hiermee al enige ervaring opgedaan: met de
deelnemers zijn afspraken gemaakt over het - laatste- aanbiedmoment van het snoeisel, de ingeschatte hoeveelheid en de plek
van ophalen. Het programma BOOM biedt hierin handvaten om de
afspraken en uitgevoerde acties vast te leggen. Idealiter kan dan
een verwerker het materiaal via de aangegeven locaties in BOOM
weer efficiënt ophalen. In het onderzoek zijn de gegevens
ingevoerd door de medewerkers van de bij het project betrokken
organisaties. In de toekomst is het de bedoeling dat de grondgebruikers en verwerkers dit deels zelf gaan doen, waarbij de
medewerker een coördinerende en verbindende functie krijgt.
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Aanbevelingen

Opschalen van de proef naar geheel Zuid-Limburg, waarbij een
coördinerende rol of - rollen voor het inzamelen en het benutten van de kansen met de biomassa zijn ingevuld. Denk hierbij
ook aan logistieke uitdagingen en het op elkaar afstemmen van
de ophaalplekken en tijdstippen, dit is een niet te onderschatten
opgave. In ieder geval voor de particulieren zal dit nodig zijn om
de materiaalstromen beter te benutten ten behoeve van het landschap, het milieu en de economie. Daarbij kan worden
samengewerkt met andere partijen zoals Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en gemeenten. BOOM is daarbij een onmisbaar
hulpmiddel. Naar verwachting is zo’n drie jaar nodig om dit geleidelijk vorm te geven.
Aspecten van de samenwerking zijn “rolverdeling: wie doet wat en
wie is verantwoordelijk voor wat?”, Wat zijn de kosten en de opbrengsten? “hoe worden kosten en opbrengsten gedeeld?”, Werkprocessen op elkaar afstemmen.
Het verder benutten en optimaliseren van programma BOOM om
het inzamelen en vermarkten te organiseren en efficiënter en effectiever te maken.
Aanbevolen wordt om op zijn minst de grondgebruikers ook -deelste autoriseren om gegevens in te vullen. En ook andere partijen
zoals verwerkers en in de toekomst vrijwilligers, te autoriseren om
hun rol te vervullen in de samenwerking. Bijvoorbeeld: de eigenaar
kan de ophaalplek en de hoeveelheid zelf aangeven. De verwerker
meldt de tijdstippen van ophalen en de vrijwilliger bijvoorbeeld van
het in het element voortkomende soorten waarmee tijdens het onderhouden rekening gehouden dient te worden. Dit vergt ook een
aanpassing in nog meer gebruiksgemak. De gemiddelde grondgebruiker en vrijwilliger is ouder dan vijftig jaar.
Mogelijkheden om te ‘zwaluwstaarten’ met andere programma’s
zoals CMSi, welke in gebruik zijn bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zouden verder verkend moeten worden.
Door te meten worden de hoeveelheden zichtbaar, evenals de
kosten, CO2 emissie, het energieverbruik in de keten. ‘Meten is
weten’ en hiervan kunnen we leren, bijvoorbeeld voor bij het
maken van strategische keuzes bijvoorbeeld voor het inzamelen
en de afzet. Meten en gegevens bijhouden kost ook moeite en tijd,
dus in de praktijk blijft het een afweging van kosten en baten.
Tijdens het onderzoek hebben we ervaren dat voor een gezamenlijke aanpak met de grondgebruikers de kosten minimaal dekkend
dienen te zijn ten opzichte van de gebruikelijke werkwijze. Nu zijn
er ook andere waarden die lastiger zijn om in geld uit te drukken,
zoals schone lucht, cultuurhistorie, recreatie, biodiversiteit, gezonde bodem. Deze andere waarden belichten, onderkennen, benutten en als het kan financieel verwaarden geeft kansen. Zie voor
voorbeelden om waarden anders uit te drukken: Natuurlijk Kapitaal
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en Teebstad
Doelen combineren waardoor ze sneller haalbaar worden. Oogstfuncties helpen bij het in stand houden van de Parels van Limburg.
Voor het laagwaardig materiaal kunnen bijvoorbeeld doelen gecombineerd worden door dit laagwaardige materiaal te composteren: Dit levert meer organische stof voor de landbouw (klimaatadaptatie, een gezonde bodem, met gezond bodemleven ). Het past
binnen het concept van ‘Natuurinclusieve landbouw’. De energie
(warmte en/of gas) die vrijkomt uit het composteerproces kan
worden benut (klimaatmitigatie) en compost wordt overgehouden.
Daarnaast biedt het een oplossing voor de fijnstofemissie uit de
brandhopen.
Al doende nieuwe en bestaande mogelijkheden uitwerken voor
efficiënter beheer, en afzet van materialen met de samenwerkende
partijen. Doordat er overzicht ontstaat: wat er, van welke
kwaliteit, wanneer vrijkomt, kan vraag en aanbod een kans krijgen.
Overzicht en grip op het aanbod is het begin om te kunnen komen
met innovatieve toepassingen en oplossingen waar we nu nog niet
bij stil staan.
In contacten met ondernemers is voor het heggen- en hoogstamsnoeisel al bijvoorbeeld een interessant lokaal alternatief in zicht
gekomen, het composteren van het snoeisel met energieopwekking (biomeiler ). Met de ingeschatte jaarlijks vrijkomende materiaalstromen uit heggensnoeisel moeten er maximaal zo’n 10 (van
80 m³) rond Noorbeek mogelijk zijn. Een geraadpleegde
ervaringsdeskundige verwacht dat heggensnoeisel goed geschikt
is als materiaal. Dit traject biedt kansen in een vervolgonderzoek.
Het is logisch samen met ondernemers een toepassing uit te
werken voor het heggen- en hoogstamsnoeisel! Immers het overgrote deel van de jaarlijks vrijkomende droge stof/materiaalstroom
uit landschapselementen in Noorbeek en Zuid-Limburg komt hiervandaan. Een alternatief voor de brandhopen, is milieutechnisch
gezien zeer wenselijk. Uiteraard is het kosten efficiënt distribueren
belangrijk, maar ook het inzichtelijk maken van de andere baten,
zoals een betere volksgezondheid door minder uitstoot van fijnstof,
belangrijk.
Ook het bijeenbrengen van verschillende disciplines die niet vanzelfsprekend zijn, levert vaak een verfrissende kijk op de soms al
te ver ingesleten paden.
Voor het gezamenlijk inzamelen zijn inzamellocaties zeer wenselijk:
waar de kleine beetjes naar toegebracht kunnen worden en waar
grote machines ingehuurd kunnen worden om de biomassa verder
te verwerken. De gemeente Eijsden-Margraten heeft aangegeven
dat zij een rol wil spelen in het organiseren van –tijdelijkeopslaglocaties. Een andere mogelijkheid is gebruik maken van –
leegstaande - agrarische terreinen en gebouwen.
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Figuur 16 Emissie fijnstof (website Vlaamse Milieu Maatschappij, 2017)
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