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1. Aanleiding
De samenleving staat voor grote uitdagingen voor wat betreft het oplossen van de druk op het
klimaat en de natuur. Om die reden zijn de CO2-besparingsdoelen van de overheid
aangescherpt naar 60% reductie per 2030 (regeerakkoord 2021-2025). De materialentransitie
van CO2-intensief naar biobased kan een flinke emissiebeperking voor haar rekening nemen.
Onderdeel daarvan is de overheidsambitie om het gebruik van biologische vezels (nu 0,2% in
de bouw) en andere biogrondstoffen in de bouw op te schalen naar 50% in 2040 (doelstelling
City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen) en het gebruik van CO2-intensieve primaire
grondstoffen te verlagen met 50% per 2030 (Doelen Circulaire Bouweconomie). Ook de
landbouwtransitie is gericht op minder emissies van zowel CO2eq als stikstof. Dat noopt tot een
zoektocht naar nieuwe of aanvullende verdienmodellen voor boeren die moeten afschalen met
hun veestapel. Het leveren van biogrondstoffen aan de bouw, door middel van extensieve
vezelteelt, in combinatie met ‘carbon farming’ en het verwaarden van reststromen uit de
landbouw, biedt daarvoor perspectieven. Dit sluit aan bij een lopend initiatief vanuit de
provincie en Grondstoffen Collectief Nederland gericht op ecologisch bermbeheer en het
verwaarden van hierbij vrijkomend maaisel in een daartoe te realiseren raffinagefabriek.
De Achterhoek is een regio waar biologische vezels (kunnen) worden geteeld of als reststroom
benut kunnen worden. Ook kent de regio actieve partijen voor de ontwikkeling en realisatie in
de gebouwde omgeving en een werkende samenwerking tussen overheid, ondernemers en
organisaties. Als laatste heeft de regio ook behoefte aan bouwmaterialen voor de
verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuw vastgoed. Kortom een kansrijke regio
om een ketensamenwerking voor de realisatie van biobased bouwproducten op te zetten.
Voor het realiseren van deze ketensamenwerking dienen parallel aan elkaar en in nauwe
samenhang met elkaar een aantal processen op gang worden gebracht:
-

-

-

-

-

-

Jaarrond moet een continue aanvoer van biogrondstoffen gerealiseerd worden met een
continue kwaliteit die zoveel mogelijk regionaal afgezet worden. Het is een lokale
afweging wat geschikte teelten zijn.
Regio’s spelen een belangrijke rol in het efficiënt organiseren van
verwerkingscapaciteit in regionale hubs voor zowel restromen uit beheer en landbouw
als uit teelt;
De ontwikkeling van bouwproducten op basis van biogrondstoffen verdient aansluiting
bij landelijke initiatieven om te voorkomen dat individuele bedrijven individueel fors
moeten investeren in onderzoek, ontwikkeling en certificeringen, voor die onderzoeken
dienen middelen gemobiliseerd te worden;
Vraagstimulering is een essentieel onderdeel om de keten in beweging te krijgen. De
snelst schaalbare afzet loopt via de industriële bouwers en de prefab industrie die
landelijk en regionaal opereren.
De financiële waarde van vezels voor bouwmaterialen is te laag voor een sluitende
agrarische businesscase. Er is een aanvullend verdienmodel nodig in de vorm van
koolstofcertificaten;
Normen en wet- en regelgeving dienen het gebruik van biogrondstoffen te stimuleren.

Om deze processen op te starten zijn globaal de volgende activiteiten nodig (met hoofd- en
bijzaken, en regionale versus nationale uitwerking):
- Het Activeren van alle actoren die onderdeel uitmaken van de keten tussen land en
pand.

-

-

-

Gebruikmaken en uitwisselen van kennis en ervaringen met andere vergelijkbare
initiatieven in Nederland en Duitsland.
Het ophalen van condities waaronder vragers willen afnemen en aanbieders willen
leveren. Te beginnen bij de prefab- en industriële bouwers.
Het initiëren van een iteratief proces tussen ketenactoren en conditionerende instituties
waarmee de genoemde condities kunnen worden gerealiseerd.
Het creëren van marktcondities waarmee het voor ondernemers aantrekkelijk wordt om
te investeren in industriële vezelverwerking.
Onderzoek naar de gewassen die het meest geschikt zijn voor teelt in de Achterhoek,
met daaraan gekoppeld de economische en ecologische consequenties voor boer en
bodem. Bureau De Natuurverdubbelaars maakten hiervoor in opdracht van LNV een
model waar wij in dit project gebruik van willen maken.
Gekoppeld daaraan een morfologisch overzicht waaraan de verschillende
keuzemogelijkheden binnen de schakels in de keten worden weergegeven en de door
de betrokken actoren de best passende keuzes worden gemaakt (denk aan:
bodemtypen, gewassen, oogsttechnieken, vervezelingstechnieken, droogtechnieken,
verwerkingstechnieken, bouwproducten, bouwsystemen).
Het ontwikkelen van voorbeeldprojecten die gebruik maken van nu al voorhanden
vezels uit reststromen en teelten uit de landbouwsector.
Het creëren van bewustzijn en behoefte naar dit soort oplossingen bij de toekomstige
opdrachtgevers van de bouw.
Zorgen dat het curriculum van regionale bouw- en landbouwopleidingen aansluit op de
toekomstige behoefte van vakmensen en boeren.

Vanuit dit brede achterliggende kader hebben de projectpartners het initiatief genomen voor
het programma Samen Biobased Bouwen in de Achterhoek. Dit is een langlopend initiatief van
tenminste 4 jaar gericht op renovatie en nieuwbouw van woningen en gebouwen.
Als onderdeel van dit programma richt deze projectaanvraag Samen Biobased (Ver)bouwen
zich voor de periode tot eind 2024 op de duurzame en biobased renovatie van bestaande
woningen in de regio. De projectpartners richten zich in eerste instantie op de renovatie van
woningen omdat hier de snelste winst is te behalen. Een groot deel van de huidige
problematiek kan worden opgelost door bewustwording bij aannemers, ervaring met
materiaalgebruik en creëren van een biobased toekomstbeeld van de markt. Zodra dit slaagt
gaat het vizier breder van renovatie van woningen naar renovatie en nieuwbouw van woningen
en gebouwen. Naar verwachting wordt deze verbreding pas na afloop van de projectperiode
van 2 jaar concreter.
Hieronder lichten we in hoofdstuk 2 eerst het 4-jarig programma toe om in hoofdstuk 3 dieper
in te gaan op de beoogde resultaten en activiteiten van het traject tot eind 2024.

2. Programma ‘Samen Biobased Bouwen’
Algemeen doel van het programma
Het doel van de partners is in een periode van ongeveer 4 jaar een rendabele waardeketen te
realiseren die zowel bijdraagt aan het landelijk opschalen van de biobased economie als aan
de maatschappelijke opgaves ten aanzien van verduurzaming van de landbouw en bouw,
CO2-reductie en koolstofopslag herstel en verbetering van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.
Binnen deze waardeketen worden vezelgewassen en biogene restromen verbonden aan
verwerkingstechnieken en verwerkingscapaciteit voor het maken van bouwmaterialen inclusief
de ontwikkeling van de desbetreffende materialen (volledig gecertificeerd bouwproduct) en de
ontwikkeling van afzetkanalen.
Deze bouwmaterialen worden ingezet in renovatie van de bestaande bouwvoorraad en
realisatie van nieuwbouw. Daarbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van kennis die op
andere plekken al is ontwikkeld in Nederland. Door coördinatie en afstemming met andere
initiatieven in Nederland kunnen we complementair werken en dubbelwerk voorkomen.
Programma karakter
Het betreft een langjarig programma (4 jaar minimaal) dat verschillende domeinen overlapt die
niet gewend zijn om met elkaar samen te werken. Het is daarom belangrijk om veel aandacht
te geven aan draagvlakontwikkeling en sociale innovatie. De activiteiten binnen de drie
domeinen kunnen als losse deelprojecten uitgevoerd worden maar er dient zeker een
overkoepelende regiegroep te zijn die zowel sturing (ook in de vorm van directionaliteit) geeft

aan inhoud en proces. Een koppeling met het landelijke programma Building Balance is
wenselijk om goed aangehaakt te blijven bij gelijksoortige initiatieven elders in het land en snel
te kunnen profiteren van landelijk te ontwikkelen marktcondities (of daaraan bij te dragen).
Alternatieve gewassen kunnen daarnaast bijdragen aan nieuwe en/of aanvullende
verdienmodellen voor boeren die moeten inkrimpen met de veestapel. Dit biedt kansen voor
een koppeling met de opgaven in het NPLG, door andere inzet van gronden.
Een vezel is nog lang geen bouwproduct. Daarvoor zijn vrij kostbare onderzoeken en testen
nodig met kans op mislukking. De ontwikkeling van de keten van land tot pand is een
sectoroverstijgende ontwikkeling. Mogelijke moeten domein-gebonden subsidies daarom over
domeinen heen ingezet kunnen worden.

Beoogde resultaten
- Binnen 4 jaar tenminste één volledige keten (ca. 1.000 ha) op een schaal waarmee het
rendabel is geworden om te investeren in regionale verwerkingscapaciteit van vezels en
op basis van gerealiseerde condities die investering ook daadwerkelijk plaatsvindt.
- Gedurende deze 4 jaar een toenemende afname van betaalbare biobased
bouwcomponenten voor gebouwen binnen en buiten de Achterhoek.
- Het realiseren van Achterhoekse Koolstofcertificaten gekoppeld aan Achterhoekse
biobased bouwproducten afgenomen door AGEM, Gemeenten, Provincie en daarbuiten.
- Een Achterhoekse afspraak tussen woningcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars en
bouwers over de mate waarin biobased producten onderdeel uitmaken van de bouw- en
verduurzamingsopgave.
- Het ontwikkelen van voorbeelden voor het gebruik van biobased bouwmaterialen voor
nieuwbouw en voor de verduurzaming van woningen.

3. Samen Biobased (Ver)bouwen
Specifiek project doel
Dit project operationaliseert in een periode van 2 jaar een fieldlab waarbinnen vezels uit
extensieve teeltgewassen, agrarische reststromen en beheer van de openbare ruimte vanaf
2025 ingezet kunnen worden in de duurzame renovatie van woningen in de regio Achterhoek.
Dit doel wordt gerealiseerd in drie werkpakketten.
1. Het Agrodomein:
Het beoordelen van de teelt en oogstwaardigheid onder Achterhoekse agrarische
praktijkomstandigheden van de zes geselecteerde gewassen die een grote potentie hebben
bij de verwerking in/tot bouwmaterialen.

2. Het Industriedomein:
In kaart brengen waar en onder welke omstandigheden biogene stromen van teelt en beheer
van de openbare ruimte in de regio opgewerkt kunnen worden tot halffabrikaat voor de (prefab)
bouwers op basis van een duurzaam verdienmodel.
3. Het bouwdomein:
Duurzame renovatie van bestaande woningvoorraad in de regio op basis van biobased
materialen gebruikmakend van zoveel mogelijk regionale biogrondstoffen.

figuur: van grondstof tot halffabricaat tot prefabproduct voor de bouw

Projectorganisatie en structuur
Betrokken actoren
Naam
Provincie Gelderland
Achterhoek Ambassadeurs
Stichting Biomassa Achterhoek (SBMA)
Grondstoffen Collectief Nederland
Wonion
Collectief agrariërs / loonwerkers
Collectief afnemers
Building Balance

Projectstructuur

Rol
Lid van de regiegroep
Lid van de regiegroep
Trekker van het Agrodomein
Penvoerder, coördinatie en regie
Trekker van het Industriedomein
Initiator
Trekker van het Bouwdomein
Aanbieders van vezels (onder condities)
Afnemers van vezels (onder condities)
Afstemming met parallelle initiatieven in rest van
het land
Relatie met LNV
(Co-)financiering binnenhalen vanuit GLBgelden, stikstoffonds etc.
Meedenken, richting geven, kennis brengen

Onderstaand schema illustreert hoe de verschillende actoren zich tot elkaar verhouden in de
projectorganisatie.

Projectactiviteiten
Onderstaand schema vat de activiteiten per Domein samen en maakt duidelijk wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering.
activiteiten
Landselectie

- Onderzoek naar potentiële gewassen
Achterhoek

door

- Test met 25 ha gewassen diverse soorten
- Selectie gewassen op basis model NV
- Lessen van elders absorberen

- De Natuurverdubbelaars
- Stichting Biomassa Achterhoek (SBMA)
namens collectief agrariërs /
loonwerkers
- Achterhoek Ambassadeurs (AMBA)
- SBMA / Collectief agrariërs /
loonwerkers
- SBMA / Collectief agrariërs /
loonwerkers
- Building Balance (BB)

- Ervaringen opdoen met teelttechnieken

- SBMA / Collectief agrariërs /
loonwerkers

Oogsten

- Ervaring opdoen met oogsttechnieken
- Monitoren / Analyses / Lessen

- SBMA / Collectief agrariërs /
loonwerkers
- Stichting Biomassa Achterhoek

Verwerken

- Condities waaronder Agrariërs meedoen
- koppeling condities verwerker/afnemer

- Projectleiders overlappende domeinen
- Projectleiders overlappende domeinen

- Logistieke kansen onderzoeken

- AMBA / Grondstoffencollectief (GCN)

- Bij regio passende opslag onderzoeken
- Centraal of Decentraal

- SBMA / GCN

- Onderzoek beschikbare capaciteit

- SBMA / GCN

Landbeheer

AG
RO Zaaien

- Grondeigenaren betrekken en koppelen
- (Latente) verdienmodellen verkennen
- Koppeling met NPLG

Telen

Vervoer
IN
DU
ST Opslag
RI
E
Drogen

Halffabricaat

Bouwmateriaal
Verwerken

Bouwcomponenten
BO
U
W Gebouwen

- Vervezelingsgraad bepalen per gewas
- Vervezelingstechnieken onderzoeken
- Koppeling maken met grasraffinage

- Afnemers / SBMA / BB
- Building Balance
- SBMA / GCN

- Productontwikkeling - vezels
- Vraag inventariseren in Achterhoek
- Testopstellingen maken en beproeven
- Condities ophalen investeerders
- Condities waaronder afnemers kopen
- Inventarisatie van landelijke
ontwikkelingen
- Isolatieoplossingen bestaande bouw
(2024)
- Afname prefab en industriële bouw (2024)

- Nader te bepalen (bv. Miscancell)
- GCN / BB
- Afnemers / SBMA / GCN
- Projectleiders overlappende domeinen
- Projectleiders overlappende domeinen

- Living Lab recreatiewoning (2023)
- Living Lab bestaande bouw (2023)
- Industriële biobased woningen (2025)

- Wonion - starten bestaande producten
- Wonion - starten bestaande producten
- Ontwikkelaars / Corporaties

Hergebruiken

- GCN

- Wonion / HAN
- Ontwerp voor hergebruik

Werkpakket 0: Coördinatie en regie
De activiteiten binnen de drie domeinen kunnen als losse deelprojecten uitgevoerd worden
maar er dient zeker een overkoepelende regiegroep te zijn die sturing (ook in de vorm van
directionaliteit) geeft aan inhoud en proces en bewaakt dat de doelstellingen van het 4-jarig
programma niet uit het oog worden verloren.
Grondstoffen Collectief Nederland is opgericht ter realisatie van regionale circulaire
grondstoffenketens. Gelet op deze ambitie hebben de projectpartners gezamenlijk besloten
het penvoerderschap en de daarbij behorende coördinatie en regie bij GCN te beleggen.
De werkzaamheden bestaan uit:
Coördinatie en regie
● Opzetten van projectmanagement structuur
● Regelmatig beleggen en voorzitten van overleg binnen elk domein (6* per jaar)
● Regelmatig beleggen en voorzitten van afstemmingsoverleggen tussen de drie
domeinen (6* per jaar)
● Regelmatig beleggen en voorzitten overleg Regiegroep (4* per jaar)
● Monitoren voortgang binnen de drie domeinen (continu)
● Identificeren additionele financieringsbronnen
● Indienen (co-)financieringsverzoeken
Penvoering
● Opstellen samenwerkingsovereenkomst met projectpartners
● Financiële verantwoording richting Regiodeal financiers
● Inhuur van externe experts namens de projectgroep
● Accountantscontrole
Voor een detaillering van de begroting van dit werkpakket verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

Werkpakket 1: Agro

De algemene doelstelling van dit werkpakket is:
Het beoordelen van de teelt en oogstwaardigheid onder Achterhoekse agrarische
praktijkomstandigheden van de zes geselecteerde gewassen die een grote potentie hebben
bij de verwerking in/tot bouwmaterialen.
Aan de hand van specifieke eigenschappen zijn een vijftal gewassen geselecteerd, waarvan
de teelt in de Achterhoek in potentie kansen biedt. Daarbij is gelet op eigenschappen zoals:
1. de berekende CO2 vastlegging,
2. de mate waarin het tegen droogte tijdens de verbouw kan en
3. de verwerkbaarheid in/tot biobased bouwmaterialen.
De geselecteerde gewassen zijn zonnekroon, igniscum, miscanthus, hennep, zonnebloem en
sorghum.
Dit werkpakket heeft de volgende subdoelen:
1) nagaan welke van de genoemde gewassen praktisch te telen is op Achterhoekse
bodems en onder Achterhoekse klimaatomstandigheden
2) Het vergaren van de potentiële opbrengst van deze gewassen bij teelt onder
Achterhoekse agrarische praktijk omstandigheden
3) het vergaren van inzicht in aandachtspunten, plagen en andere bijzonderheden die bij
de teelt en oogst van deze gewassen onder Achterhoekse omstandigheden spelen
4) Het vergaren van inzicht in het bemestingsschema en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van deze gewassen in de Achterhoek
5) het beoordelen van de gevolgen van de verbouw van deze gewassen voor de
bodemkwaliteit, het milieu, de kwaliteit van het grondwater onder de teeltpercelen,
alsook een indicatie van de invloed ervan op de biodiversiteit
6) Het verzamelen van ervaringen van de betrokken agrariërs ten aanzien van de teelt
van de benoemde gewassen
7) Het ontwikkelen van een agrarische kosten/baten analyse van de teelt van deze
gewassen
8) Het opstellen van een advies ten aanzien de teelt van deze gewassen op basis van de
agrarische relevante eigenschappen
Naast de meer praktische kant van de test met de teelt van deze gewassen is bewustwording
bij en ervaring opdoen met agrarische ondernemers een van de dingen die hierbij centraal
staat. De agrarische ondernemer moet bewust worden dat hij gewassen voor biobased
bouwtoepassingen kan gaan verbouwen. Dit zit standaard niet in het referentiekader van de
gemiddelde Achterhoekse agrarische ondernemers.
Om na te gaan welke gewassen passend zijn voor de Achterhoek is het nodig de gewassen
minimaal gedurende twee groeiseizoen te telen. Dit in verband met de weersomstandigheden
die van groeiseizoen tot groeiseizoen sterk kunnen verschillen. Daarnaast zijn enkele
gewassen zoals igniscum en zonnekroon meerjarig. Ervaring met de oogst van het geteelde
gewas kan zodoende pas in het tweede jaar worden opgedaan. Het verbouwen dan deze
gewassen levert in potentie diverse kansen zoals:

1 Voor de lokale economie

Het toepassen en gebruiken van grondstoffen die lokaal kunnen worden verwerkt tot
vezels en verwerkt door de lokale bouwindustrie (prefab-industrie en industriële
nieuwbouwconcepten).
2 Voor de natuur:
Extensieve gewassen die aanzienlijk minder behoefte hebben aan nutriënten
(stikstof/fosfaat) waardoor de ondergrondse biodiversiteit kan herstellen met positieve
gevolgen voor de bovengrondse biodiversiteit en de bodem(structuur). Deze gewassen
hebben ook aanzienlijk minder behoefte aan water. Zijn ook goed te combineren met
natuurontwikkeling en opgaven in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
3 Klimaat:
Afvangen en opslaan van CO2 in teeltgewassen en restromen ten behoeve van
bouwmaterialen die voor zeer lange tijd onderdeel worden van een gebouw. Ook wordt
intensieve landbouw verdrongen waardoor bij landbewerking aanzienlijk minder CH4
en N2O wordt geëmitteerd.
Dit werkpakket moet de eerste input leveren voor het ontwikkelen van een verdienmodel dat
over de gehele keten heen gewasopbrengsten, GLB-gelden (natuurontwikkeling) en de
opbrengsten uit de verkoop van koolstofcertificaten combineert. Dit levert een aanvullend
verdienmodel voor boeren die moeten extensiveren met veeteelt rondom natuurgebieden
en/of beekdalen. Maar ook voor akkerbouwers die door een hogere opbrengst uit rotatieteelt
en/of reststromen toekomstige risico’s (vooral droogte in de Achterhoek) beter kunnen
opgevangen. Dit verdienmodel vertaalt zich dus door richting Industrie en het Bouwdomein.
De uitwerking van het model vindt plaats in het Industriedomein.
De activiteiten in Werkpakket 1 richten zich op de volgende resultaten:
1.1 het verkrijgen van een teeltplan en overzicht van praktisch bruikbare oogstechnieken voor
zes geselecteerde gewassen
1.2 het verkrijgen van globaal jaarlijks bemestingsplan (kwalitatief en kwantitatief)
1.3 het verkrijgen van een globaal jaarlijks gewasbeschermingsplan ((kwalitatief en
kwantitatief)
1.4 een overzicht van de praktische ervaringen, aandachtspunten, en bijzonderheden bij de
teelt van de zes gewassen
1.5 een agrarische kosten/baten analyse per gewas voor de teelt onder Achterhoekse
praktijkomstandigheden
1.6 inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst van de gewassen bij de teelt onder
Achterhoekse praktijkomstandigheden
1.7 het verkrijgen van inzicht in de invloed van de teelt van ieder van de zes gewassen op de
bodemkwaliteit, grondwaterkwaliteit en biodiversiteit (globaal)
1.8 inzicht in het draagvlak voor het telen van deze gewassen bij direct betrokken agrarische
ondernemers.
Uit te voeren activiteiten
Voor het behalen van de doelstellingen en het verkrijgen van de benoemde resultaten gaan
we de volgende activiteiten uitvoeren:
A in het eerste projectjaar (2022)

●
●

●

●

●
●

●

Inventarisatie van bestaande ervaringen met verbouw diverse gewassen
(Nederland/Duitsland grensgebied)
Verkennende gesprekken met Achterhoekse loonwerkers en boeren/akkerbouwers
over telen nieuwe gewassen (ca 15-20 gesprekken) en ze werven voor deelname aan
het project mede door ze op te nemen in een te organiseren studiegroep teelt nieuwe
gewassen
Test met zaaien en laten groeien diverse gewassen in stroken Achterhoek tbv
demonstratie gewassen aan studenten agrarisch onderwijs en geïnteresseerde
agrariërs
bijdragen aan Inventarisatie en overleg met verwerkers biomassa tot biobased
bouwmaterialen om hieruit aandachtspunten en kwaliteits- en kwantiteitseisen ten
aanzien van de teelt en het te oogsten product te verzamelen
Pilot met het oogsten van het bij wijze van proef gezaaide gewas ten behoeve van
gewas analyses
kijken bij oogsten-verwerken van bestaande percelen met enkele 'nieuwe' gewassen
in de Achterhoek zoals igniscum, olifantengras, hennep en luzerne en daaruit lessen
filteren ten aanzien van de in dit project te verbouwen gewassen
Het organiseren van een bijeenkomst met deskundigen en agrariërs die direct
betrokken zijn bij het telen en oogsten van nieuwe gewassen tbv uitwisseling
ervaringen, het verzamelen van valkuilen en andere aandachtspunten zoals het
optreden van plagen.

B in het tweede en derde projectjaar (2023-2024)
● starten met de teelt van zes geselecteerde gewassen op in totaal circa 25 ha. door dit
te zaaien, de ontwikkeling en groei van ieder gewas te volgen en dit aan het einde van
het groeiseizoen te oogsten (afhankelijk van eenjarig 2 keer doen; meerjarig eenmaal
oogsten).
● Voor het beschikbaar krijgen van de grond is het nodig de grondeigenaren een
vergoeding te geven voor het gebruik van hun grond omdat er nog geen verdienmodel
voor de teelt is.
● Demo oogsttechnieken geteelde gewassen door het bij het project betrekken van
verschillende technologie leveranciers en dit tegelijk gebruiken als demodag voor
studenten van agrarische opleidingen en agrariërs in het algemeen
● Voor een enkel gewas zal het nodig zijn hiervoor een gespecialiseerde machine te
laten komen en deze te gebruiken. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met
de kosten van kleine aanpassingen aan de machine alsook de kosten van extra
slijtage/extra onderhoud door bijvoorbeeld meer dan gebruikelijke verstoppingen van
de machine
● Het beoordelen van de invloed van ieder gewas op bodem en grondwaterkwaliteit door
middel van bodem en grondwateranalyses voor en na het groeiseizoen
● Het uitvoeren van een pilot met het grootschalig opslaan van de oogst van het materiaal
door het te verpakken in balen zodat nagegaan kan worden in hoeverre dit een
geschikte methode is voor het jaarrond beschikbaar hebben van materiaal als input
voor de verwerkende fabrieksinstallaties
● Het uitvoeren van een pilot met het drogen van het geoogste materiaal als methode
voor conservering en geschikt maken voor verwerking tot bouwmateriaal
● Kleinschalige testen van het verkregen materiaal van de zes gewassen tot
bouwmateriaal

●

●

het verzamelen van ervaringen van de betrokken agrariërs tav de teelt van de zes
gewassen, het opstellen van een agrarische kosten/baten analyse van ieder gewas en
het verwerken van alle verdere verkregen data en inzichten voor het geven van een
advies over de teelt van deze gewassen in de Achterhoek op basis van de agrarische
praktijk en het draagvlak ervoor onder agrariers en een en ander rapporteren
Het project begeleiden met een pro-actieve communicatie en het faciliteren van de
overdracht van kennis opgedaan in het project via bijeenkomsten, deelname aan
congressen en dergelijke

Voor een detaillering van de begroting van dit werkpakket verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

Werkpakket 2: Industrie
Een vezel is nog lang geen bouwproduct. Daarvoor zijn vrij kostbare onderzoeken en testen
nodig met kans op mislukking. De ontwikkeling van de keten van land tot pand is een
sectoroverstijgende ontwikkeling. De doelstelling in het Industriedomein is om inzicht te
verkrijgen waar in de regio, en onder welke omstandigheden, biogene stromen van teelt en
beheer van de openbare ruimte in de regio opgewerkt kunnen worden tot halffabrikaat voor de
(prefab) bouwers op basis van een duurzaam verdienmodel.

Toelichting op het industriedomein
De beschikbare vezelgewassen kennen een divers pallet aan eigenschappen. Hoe die
eigenschappen zich verhouden tot de benodigde verwerkingstechniek is nu nog onduidelijk.
Binnen het Industriedomein beginnen we met een inventarisatie van bestaande onderzoeken
en ervaringen met telen en raffineren van de vijf gewassen. Daarnaast inventariseren we
bestaande certificaten, LCAs, MKIs etc. van relevante biobased bouwproducten. Op basis
hiervan identificeren we de ‘witte vlekken’ en komen we tot een gebalanceerd onderzoeksplan
vezels en bouwproducten en plan van aanpak t.a.v. certificering, LCAs, MKIs etc. van
relevante biobased bouwproducten, zonder tijd en geld te besteden aan reeds bekende
informatie. Voor de uitvoering van dit plan dient nog nadere cofinanciering binnengehaald te
worden.
Vezelgewassen kunnen voor wat betreft verwerking afgezet worden tegen twee uitersten. Aan
de ene kant stro, een inerte vezel die na oogst en persen direct kan worden ingezet als
bouwmateriaal en anderzijds gras dat niet zonder een vrij intensieve vezelbewerking kan
worden ingezet als bouwmateriaal. Waar de andere gewassen vallen is alleen duidelijk voor
de al gangbare teelten zoals vlas en hennep. Voor deze ontdekkingstocht dienen
proefopstellingen gemaakt te worden die de vezels in verschillende stadia testen op
levensduur,
fysische
eigenschappen,
brandgedrag,
geluidseigenschappen
en
verwerkingstechnieken. Deze testen doen we landelijk via Building Balance om te voorkomen
dat andere fieldlabs in het land dezelfde onderzoeken gaan uitvoeren. De cofinanciering voor
de activiteiten uit dit werkpakket komt dan ook uit de bijdrage die andere fieldlabs leveren aan
deze onderzoekssporen.

Voor de vervezeling van deze stromen zijn één of meerdere verwerkingsinstallaties nodig. In
deze fase werken we aan de business case die deze installatie mogelijk zou moeten maken.
Deze installaties produceren vervolgens halffabrikaten die kunnen worden toegepast door de
prefabbedrijven in het Bouwdomein. Onderwerp van onderzoek is in welke mate de installaties
gecombineerd dan wel complementair kunnen worden toegepast voor zowel gras- als
vezelteelten.
Werkpakket 2 richt zich op de volgende resultaten:
2.1 Een overzicht van de vezelverwerkingstechnieken en vier type verwerkingsgraden
toepasbaar voor de Achterhoek-geschikte gewassen in combinatie met de verwerking van
bermgras.
2.2 Een uitgewerkte businesscase voor die verschillende type verwerkingstechnieken en aan
de hand daarvan een keuze voor één of meerdere verwerkingstechnieken.
2.3 Inventarisatie voor biobased grondstoffen als basis voor halffabrikaten; detaillering,
certificering, toepassing, drogen, logistiek, contracten, koolstofcertificaten, marktpartijen
bepalen.

Hiertoe organiseren we de volgende activiteiten:
●
●

In samenwerking met advies- en kennisorganisaties onderzoek doen naar de bestpractice van vezelwerking in de wereld.
Onderzoeken bij welke gewassen de best mogelijke vervezelingstechnieken horen of
ontdekken dat bij bepaalde gewassen die stap overgeslagen kan worden (net als bij
stro). Bij sommige gewassen willen we juist tot aan de extractie van cellulose gaan
omdat er naast vezels ook andere waardevolle grondstoffen zijn te winnen uit het
gewas (bijvoorbeeld lignine en zoetstof uit Miscanthus).

●

●

●

●
●

●

●

●

●

De globale businesscase berekenen. Het onderzoeksbureau De Natuurverdubbelaars
heeft in opdracht van het ministerie van LNV en BZK onderzoek gedaan naar de
verschillende gewassen in combinatie met bodems. De hoeveelheid te oogsten droge
stof en de koolstofopslagcijfers zijn bekend waardoor dit bureau in staat is de globale
businesscase te berekenen voor de agrariërs en verwerkers.
Inventariseren beschikbare droogcapaciteit. Stichting Biomassa Achterhoek
inventariseert welke droogcapaciteit er beschikbaar is in de Achterhoek. De
beschikbaarheid van droogcapaciteit is medebepalend voor de keuze van gewassen
en verwerkingsinstallatie.
Testen van verschillende type gewassen. Op landelijk niveau worden er verschillende
type gewassen getest op basis van de verschillende stadia van verwerking bij een
gerenommeerd onderzoeksinstituut waardoor de resultaten ook direct zijn te gebruiken
voor de certificeringsbehoefte die afnemers hebben en moeten toevoegen aan hun
producten.
Inventariseren certificeringsbehoefte, Onderzoek eigenschappen bouwmateriaal
(fysisch, levensduur, LCA)
Logistieke uitdagingen transport en opslag inventariseren. De bestaande logistieke
stromen voldoen nog niet aan de biobased eisen van opslag. We moeten onderzoeken
wat de impact en kosten hiervan zijn.
Communicatie en workshops organiseren. Gezamenlijk met alle partijen uit de hele
keten organiseren we dialogen om te komen tot een gedragen Achterhoeks coöperatief
(maar de uitkomst kan ook een bedrijf zijn zonder connectie met de keten) waarmee in
de toekomst een eerlijke verdeling van kosten en baten ontstaat. Dat is zeker van
belang bij de verdeling van opbrengsten uit koolstofcertificaten.
Potentiële investeerders zoeken. Deze biobased ontwikkelingen vragen invetertingen
die niet door de individuele ondernemers gedragen worden. Derhalve zullen
investeerders gezocht moeten worden.
Contracten ontwikkelen afname en levering vezels Over de keten heen dienen
contracten te worden opgesteld. De schakels in de keten moeten weten waar ze aan
toe zijn en afspraken over vraag en aanbod moeten worden vastgelegd.
Koolstofcertificaten ontwikkelen en op de markt brengen. In het grotere geheel zal het
koolstofcertificaat een rol spelen. Binnen het project moet de impact hiervan worden
beschreven.

Voor een detaillering van de begroting van dit werkpakket verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

Werkpakket 3: Bouw
De opgave voor de woningbouw ligt in de komende jaren voor het grootste deel bij de
verduurzaming van bestaande woningen. Hierbij worden nu nog veel CO2 intensieve
materialen gebruikt. De doelstelling in het Bouwdomein is dan ook om in de regio te komen tot
duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouw op basis van
biobased (prefab) componenten gebruik makend van zoveel mogelijk regionale grondstoffen.

Werkpakket 3 richt zich op de volgende resultaten:
3.1 Verduurzamen: Toepasbaar maken en verbeteren van tenminste twee (prefab)
biobased bouwelementen voor verduurzamen van de ‘skin’ van bestaande woningen (
zie plaatje hierboven). Dit betreft de gevel en het dak.
3.2 Testlocatie woningen: Realisatie van recreatiewoningen waar nieuwe hernieuwbare
biobased halffabrikaten en prefab producten die CO2-intensieve materialen verdringen
getest kunnen worden
3.3 Prefab woningbouw: Opschaling van het gebruik van biobased materialen versnellen
en de afzet van biobased materialen vanuit de landbouw realiseren door bij prefab
woningbouw en bouwelementen x ton biobased vezels te gebruiken.
Hiertoe organiseren we de volgende activiteiten:
Voor resultaat 3.1:
● Inventarisatie van bestaande oplossingen
● Inventarisatie van knelpunten t.a.v. detaillering, certificering, toepassing
● Oplossing zo inrichten dat deze voor de wooncorporaties en partners acceptabel zijn.
In de jaarlijkse verduurzaming werken we in de projectperiode toe naar een gebruik
van 80% biobased materialen voor:
○ Voorgevel: de gemetselde gevel en een volledige pui.
○ Dak: buitenkant en binnenkant isolatie.
● Organisatie van 6 workshops: Deze workshops volgen een vergelijkbare methodiek,
namelijk in de ochtend theoretische kennis en discussie over het thema van die
workshop. In de middag wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingsrichtingen:
○ 1e sessie: Algemene probleemanalyse, ervaringen delen, inbreng van
deelnemers bepalen en werkwijze afstemmen
○ 2e sessie: Materiaal- en ontwerp kansen
○ 3e sessie: Hoe kom je tot detaillering
○ 4e sessie: Hoe naar realisatie
○ 5e sessie: Evaluatie van gerealiseerde oplossingen
○ 6e sessie: Verbeteren en kansen voor nieuwe materialen
Voor resultaat 3.2:

●
●
●
●
●

Gesprekken met gemeente t.b.v. locatie recreatiewoning
In gang zetten en afronding vergunningstraject
2 bestaande concept (recreatie-)woningen verbeteren in het gebruik van biobased
materialen.
2 concepten voor nieuwe biobased recreatiewoningen ontwikkelen
Organisatie van 7 workshops: Deze workshops volgen een vergelijkbare methodiek,
namelijk in de ochtend theoretische kennis en discussie over het thema van die
workshop. In de middag wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingsrichtingen:
○ 1e sessie: Analyse bestaande concepten, ervaringen delen, inbreng van
deelnemers bepalen en werkwijze afstemmen
○ 2e sessie: Ontwerp kansen vanuit de woonomgeving
○ 3e sessie: Ontwerp kansen concepten (verbeteren bestaand en start nieuw
concept)
○ 4e sessie: Hoe kom je tot detaillering
○ 5e sessie: Hoe naar realisatie
○ 6e sessie: Evaluatie van gerealiseerde oplossingen
○ 7e sessie: Verbeteren en kansen voor nieuwe materialen

Voor resultaat 3.3:
● Gesprekken met bouwers van concept woning, bouwelementen en potentiële
toetreders voor deze segmenten
● Bestaande concept woningen verbeteren in het gebruik van biobased materialen.
● Organisatie van 6 workshops: Deze workshops volgen een vergelijkbare methodiek,
namelijk in de ochtend theoretische kennis en discussie over het thema van die
workshop. In de middag wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingsrichtingen:
○ 1e sessie: Analyse bestaande concepten, ervaringen delen, inbreng van
deelnemers bepalen en werkwijze afstemmen
○ 2e sessie: Ontwerp kansen concepten
○ 3e sessie: Hoe kom je tot detaillering
○ 4e sessie: Hoe naar realisatie
○ 5e sessie: Evaluatie van gerealiseerde oplossingen
○ 6e sessie: Verbeteren en kansen voor nieuwe materialen
Om de verbinding tussen deze drie werkpakketten te behouden wordt voorzien in een jaarlijkse
bijeenkomst van de betrokkenen in deze werkpakketten. Hiervoor wordt uitgegaan van een
voorbereidingstijd van 36 uur per bijeenkomst. Ook zal 4x per jaar een nieuwsbrief worden
opgesteld en zal via een website informatie worden gedeeld voor betrokkenen en andere
geïnteresseerden.
Voor de deelname aan workshops wordt verwacht dat deze uren de inbreng zijn van alle
deelnemers. Binnen de werkpakketten voor verduurzaming en recreatiewoningen wordt
uitgegaan van de ontwikkeling van een volledig uitgewerkt plan. Hiervoor zullen buiten de
workshops inspanningen worden verwacht van ontwerpers, tekenaars en wellicht adviseurs.
Deze worden niet gezien als eigen inbreng, maar als kosten die vanuit het project worden
gefinancierd. De wooncorporaties hebben een belang om de plannen voor verduurzaming te
kunnen gebruiken en zullen dan ook in de cofinanciering voor deze kosten voorzien.
Voor een detaillering van de begroting van dit werkpakket verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

4. Projectbegroting 2022-2024

5. Financiering
Voor het Agrodomein is het lastig om voor alle posten cofinanciering te vinden. Een groot
deel van de activiteiten zou 100% gefinancierd kunnen worden vanuit Europese Staatssteun
regelgeving binnen het Landbouwdomein. Eventueel kan de inzet van betrokken agrariërs
meegerekend worden als cofinanciering.
Ten aanzien van het Industriedomein ligt het voor de hand dat een groot deel van deze
kosten uit andere subsidiemiddelen gefinancierd moet gaan worden dan uit de Regiodeal.
Hierbij maken we gebruik van de positie van Building Balance als landelijk coördinator van
een aantal vergelijkbare trajecten. In de huidige begroting worden de gezamenlijk te
financieren tests en onderzoeken voor slechts 25 procent gedragen door dit project.
Voor het Bouwdeel wordt de cofinanciering voorbereid vanuit Wonion en de deelnemende
partners aan de workshops. Het bedrag wat is gekoppeld aan uren van deelnemers aan
workshops kan als geheel als cofinanciering opgevoerd worden. Daarnaast zullen de
corporaties gezamenlijk het bedrag voor de verduurzamingsoplossing co-financieren.
Daarmee is ruim de helft van het bedrag voorzien van cofinanciering.
Ten aanzien van de Coördinatie en Regie is voor een deel reeds cofinanciering vanuit de
deelnemende organisaties gerealiseerd. van het project zijn de projectpartners met elkaar in
gesprek over de cofinanciering.
Wij stellen voor de financiering van het project in twee delen op te knippen en de financiering
van Fase 2 onder voorwaarden van nog te realiseren cofinanciering beschikbaar te stellen.
Dit heeft specifiek betrekking op het Agro en het Industrie domein.
Deze fasering ziet er dan concreet als volgt uit:

Fase 1 Agro, Industrie en Bouw

Fase 2 Agro en Industrie

Wij verwachten financiering van projectactiviteiten in Fase 2 vanuit andere middelen binnen
te halen, zoals daar zijn:
- POP3 (Agrodomein)
- MIT (innovatiemiddelen MKB)
- MOOI (Innovatiemiddelen RVO/BZK)
- BTIC – herstelfonds
- Stikstoffonds
De projectpartners zullen bij de definitieve aanvraag elk een co-financieringsverklaring
toevoegen.

