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1. Context en algemene doelstellingen Interreg New-C-Land 

Het project New-C-Land beoogt de valorisatie van marginale sites door de productie van plantaardige biomassa 

die wordt gebruikt voor energie en materialen (https://www.newcland.eu). Het originele van New-C-Land is 

dat het gronden met beperkingen in aanmerking neemt, zoals lineaire percelen (weg, spoor, rivier), al dan niet 

verontreinigde braakliggende terreinen, landbouwgebieden in de onmiddellijke nabijheid van woningen en 

gevoelige infrastructuur. New-C-Land heeft niet als doel om de productie van plantaardige biomassa voor niet-

voedingsdoeleinden te bevorderen op conventionele landbouwgrond, op plaatsen waar vastgoedprojecten zijn 

gepland, en nog minder op plaatsen waar habitats een hoge ecologische waarde hebben. 

Het project New-C-Land bevordert (1) de aanplanting van biomassa voor niet-voedingsdoeleinden op 
geselecteerde marginale sites 

in overleg in de regio's, (2) de exploitatie en valorisatie van deze biomassa op industriële schaal. 
 

Het standpunt van New-C-Land is dat de sites met gewoonlijk slecht beheerde vegetatie, diensten aan de 

samenleving kunnen leveren. Deze diensten kunnen betrekking hebben op het landschap, het leefmilieu, de 

gezondheid, de economie, en sociaal van aard zijn. De geleverde diensten kunnen worden uitgebreid en 

verschillende beheerscenario's kunnen en moeten aan de gemeenschappen worden voorgesteld. Zo kan een 

braakliggend terrein dat op herwaardering wacht of een herwaardeerde ruimte die op hergebruik wacht, 

worden beheerd volgens een scenario dat tegelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de beheerder, het 

grondgebied en de samenleving (Figuur 1). In overleg met alle belanghebbenden moet het juiste evenwicht 

worden gevonden om het gebruik van de grond in de lokale en regionale context te optimaliseren. 

https://www.newcland.eu/
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Figuur 1: potentiële diensten die worden geleverd door de marginale sites, volgens verschillende beheerscenario's. Het 
fytomanagementplan 1 kan overeenstemmen met een bloeiend braakland dat is aangelegd om de biodiversiteit te 
bevorderen en de site in een paar maanden een goed imago te geven. De redelijke kosten voor de aanleg compenseren de 
geringe waarde van de biomassa als input voor methanisering. Het fytomanagementplan 2 kan een wilgenbos zijn dat wordt 
beheerd als hakhout met korte omlooptijd, waarvan het hout wordt gevaloriseerd voor verwarming of verwerkt wordt tot 
mulch. Deze aanplanting van wilgen kan een schuilplaats zijn voor tal van diersoorten en een invloed hebben op de lucht- en 
waterkwaliteit. De kosten van het planten en rooien van bomen verminderen echter het rendement van de investering van 
de aanplanting op korte termijn. 

 

 
Specifieke gewassen kunnen zijn: miscanthus, wilgen of populieren die worden beheerd als hakhout met korte 

omlooptijd (KOH), enz. Deze specifieke gewassen verminderen de afvloeiing van water en bevorderen de 

infiltratie ervan in de watervoerende lagen, doordat ze een zachte waterhuishouding tot stand brengen, of 

doordat ze de bodem ruw maken (obstakels voor een snelle circulatie van het water). Zij verminderen het 

opwarmingsverschijnsel door een hoge evapotranspiratie en de opslag van koolstofdioxide. Vanuit 

gezondheidsoogpunt kunnen hakhout met korte omlooptijd en miscanthus een rol spelen bij de water- en 

luchtkwaliteit. Deze speciale gewassen kunnen tot slot worden geïntegreerd als landschapselementen en de 

randen ervan kunnen recreatiegebieden worden voor de omwonenden, terwijl ze in het centrale deel een 

schuilplaats bieden voor verschillende diersoorten, met name insecten en vogels, maar ook vleermuizen, enz. 

Kleine gebieden kunnen een belangrijke rol spelen bij de continuïteit van ecologische corridors (groen raster in 

Japanse trappen) en bij het verbeteren van de diversiteit op landschapsniveau. 

Het is echter van belang om stroomopwaarts een lokale waardeketen voor deze biomassa te definiëren. 

Voorts kan het interessant zijn om op de schaal van de agglomeratiegemeenschap Caudresis-Catesis (CA2C) een 

inventaris op te maken van alle oppervlakken die in aanmerking komen voor biomassa. Deze gebieden kunnen 

wegbermen zijn, bufferzones tussen velden waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en gevoelige 

infrastructuur (individuele woningen, inrichtingen waar het publiek komt), terreinen met een industrieel 

verleden en waarvan de bodemkwaliteit niet geschikt is voor de teelt van voedingsmiddelen. 
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2. Doel van de demosite van Caudry 

De agglomeratiegemeenschap van Caudrésis-Catésis (CA2C) overweegt de mogelijkheid om miscanthus te 

planten. Het is de bedoeling dat de miscanthus via een biomassaketel in het verwarmingsnet van CA2C wordt 

gebruikt. 

Caudry kan dienen als demosite. Door zijn eenvoud is de miscanthus-energieketen een van de eerste manieren 

om biomassa te valoriseren. Bovendien kan de aanplanting ook een toevluchtsoord vormen voor de kleine 

fauna van de velden en weiden. 

2.1. Aanvulling van de energiemix met miscanthus 

Er zijn verschillende soorten biomassa voor niet-voedingsdoeleinden met relatief eenvoudige teeltroutes die 

geschikt zijn voor de onbehandelde gronden (zones de non-traitement of ZNT). Bomen (populieren en wilgen) 

die worden beheerd als hakhout met korte omlooptijd (KOH) vergen weinig of geen input (meststoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen). De biomassa wordt om de 3 tot 5 jaar geoogst en kan worden gebruikt in de 

hout-energieketen. Het is echter mogelijk dat populieren en wilgen te weinig water krijgen voor een optimaal 

rendement. 

Miscanthus giganteus is een reuzengras (3 tot 3,5 m). Deze plant wordt sinds een twintigtal jaren in het 

noorden van Frankrijk gekweekt. De feedback uit de landbouwsector is vrij goed: de plant groeit goed op de 

bodem van de regio, en is niet invasief. De plant doet er 3 jaar over om volwassen te worden. 

Er bestaat een vereniging, France miscanthus, die zich inzet om de voordelen van dit gewas te promoten. Kort 

samengevat kan het telen van miscanthus: 

1) Een energetisch doel hebben (calorische waarde 5 MWh / ton DM) en materiaal opleveren (mulch, 

eco-materialen) 

2) De waterafvloeiing verminderen (vooral op hellingen) en de infiltratie in de watervoerende lagen 

bevorderen 

3) De opslag van koolstofdioxide in de bodem verhogen (wat over een paar jaar te gelde gemaakt kan 

worden) 

4) Zelfs op zichzelf een tijdelijk toevluchtsoord vormen voor de biodiversiteit (maar let op, de 

aanwezigheid van everzwijnen mag niet gestimuleerd worden) 

De teelt van miscanthus 
 

Vanaf het derde jaar kan voor het eerst worden geoogst, en het rendement bedraagt ongeveer 15-20 t ha-1 

afhankelijk van de bodemkwaliteit. Er zal ten minste gedurende 20 jaar miscanthus op het perceel worden 

geteeld. Vóór het planten kan de grond 15 tot 20 cm worden losgemaakt met een roterende eg. De kwaliteit 

van de wortelstokken is essentieel. Ze moeten minstens drie knoppen hebben. Miscanthus kan worden geplant 

met een halfautomatische aardappelpootmachine, waarvoor naast de bestuurder van de tractor één of twee 

extra mensen nodig zijn om de lepels te laden. Het succespercentage bij het planten is 95%, maar het 
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werktempo is laag: drie tot vier uur per hectare. Miscanthus is een gewas dat zeer weinig meststoffen nodig 

heeft. De oogst vindt jaarlijks plaats, buiten het landbouwhoogseizoen (april/mei). Voor het oogsten is geen 

speciale apparatuur vereist. De bladeren van het vorige jaar vallen op de grond. De natuurlijke afbraak van deze 

mulch voorziet in de toekomstige behoeften aan voedingsstoffen van de plant. 

Opmerking: de mulch van miscanthus is zeer ontvlambaar. Het einde van  de lente is de meest kritieke periode. 
 

Schommelingen van de aankoopprijzen 
 

De laatste tien jaar zijn productief geweest op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten op 

basis van miscanthus. Naast de primaire productie van energie werd gewerkt aan de ontwikkeling van 

biogebaseerde producten, zoals beton en gips uit miscanthus. Ook de mulch voor de tuinbouw en het strooisel 

voor het vee hebben zich sterk ontwikkeld dankzij technieken om miscanthus in bulk te ontstoffen. 

De miscanthusmarkt is momenteel dus zeer krap en levendig met zeer hoge prijsniveaus, ver verwijderd van 

wat op de verwarmingsmarkt gangbaar is! 

Niet-ontstofte miscanthus in bulk, bijvoorbeeld, kan worden verkocht voor 80-100 € per ton. Ontstofte 

en verpakte miscanthus kan worden verkocht voor 3 keer die prijs. 
 

De vervoerskosten kunnen hoog zijn door de lage dichtheid.  

Opslag van miscanthus in bulk 

Miscanthus in bulk heeft een lage dichtheid en het vereiste opslagvolume is groot. In totaal is voor 1 hectare 

miscanthus 120 m3 opslag nodig, d.w.z. voor een aanplant van 16 ha ongeveer 1900 m3 (loods van 30 m x 30 m 

x 21 m). 

Bovendien is miscanthus in bulk per definitie een goede brandstof. De regelgeving voor de opslagplaats is dus 

betrekkelijk restrictief (te controleren met de DDTM). 

Het beheer van de as 
 

Bij de verbranding van biomassa wordt as geproduceerd. Het productiepercentage van as van miscanthus 

bedraagt ongeveer 3% van de brutomassa. Er moet rekening worden gehouden met het beheer van deze as en 

de extra kosten van de afvoer ervan naar een afvalsorteercentrum. 

Evaluatie van de brutomarge 
 

De landbouwkamer van Nord-Pas-de-Calais kan elementen verschaffen voor de berekening van de kosten voor het 
aanplanten 

en exploiteren van miscanthus. 
 

Voorbeeld van een evaluatie van de brutomarge rekening houdend met de aanplanting door de landbouwer 

van 20.000 wortelstokken met een vaste en stabiele verkoopprijs van 70 € / t, geval van het PHYTENER-

project (2009-2015) https://www.ademe.fr/phytener-developpement-phytostabilisation-sols-contamines-metaux-a-fins-

energetiques 

https://www.ademe.fr/phytener-developpement-phytostabilisation-sols-contamines-metaux-a-fins-energetiques
https://www.ademe.fr/phytener-developpement-phytostabilisation-sols-contamines-metaux-a-fins-energetiques
https://www.ademe.fr/phytener-developpement-phytostabilisation-sols-contamines-metaux-a-fins-energetiques
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3. Inventaris van het perceel 

Het perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 16 ha (Figuur 1Figuur 2). Dit landbouwperceel, dat momenteel 

braak ligt, ligt aan de ingang van de stad en strekt zich uit tot de plaats die bekend staat als "le champ aux 

soldats" (het soldatenveld). 

• In het westen: een ringweg in aanleg. 

• In het oosten: een gemeentelijk aquacentrum en een recreatie- en natuurcentrum (beide omheind). 

Beide inrichtingen zijn open voor het publiek. De landbouwpercelen die aan deze inrichtingen grenzen, 

zullen dus waarschijnlijk vallen onder het besluit van 27 december 2019 betreffende de maatregelen 

ter bescherming van personen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Langs het kadastrale 

perceel en over een breedte van 5 tot 20 m moet een stuk onbehandelde grond (zone de non-

traitement of ZNT) worden voorzien. 

Ten noorden van de site stroomt de Riot de Caudry, en ook voor deze kleine waterloop kan een ZNT nodig zijn. 

De Direction départementale des territoires et de la mer (Departementale directie voor het grondgebied en de 

zee - DDTM) buigt zich momenteel over deze kwesties. 

Een veldobservatie en bodembemonstering tonen aan dat er op het perceel geen metaalverontreiniging 

aanwezig is. Uit de informatie op de website van het Nationaal geografisch instituut blijkt dat het perceel altijd 

landbouwgrond is geweest. De bodem heeft een leemachtige textuur. Het noordelijke deel van het perceel 

heeft een helling. Het helt lichtjes af, maar er werd geen overmatige afvloeiing waargenomen. Het midden en 

het zuiden van het perceel vormen een plateau. 

Men dient op te merken dat op de dag van het bezoek veel wild aanwezig was (3 patrijzen, 1 haas en 2 reeën). 
 

 
Figuur 2: perceel beschikbaar voor de aanplanting van miscanthus in de gemeente Caudry. Het perceel, van ongeveer 

16 ha wordt in het westen begrensd door de ringweg 
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4. Uitdagingen van de demosite 

Naast de noodzaak voor de regio's om hun energiemix te diversifiëren, zijn de burgers ook bekommerd om het 

behoud van de biodiversiteit. Het gedifferentieerde beheer van een miscanthusperceel kan een antwoord 

bieden op de uitdagingen van het behoud van de biodiversiteit. Ecologische voorzieningen kunnen zijn: 

• Een roestboom, een haag en een mix van, met name bessendragende, struiken 

• Een bloeiend braakland, een rand met honingdragende planten 

• Het creëren van ondergrondse schuilplaatsen voor hazen 

• Enz. 
 

Zo kan een bloemenstrook bestaande uit een mix van eenjarige bloeiende planten (korenbloem, gele 

ganzenbloem, kamille, bernagie, ...) of vaste planten (knoopkruid, duizendblad, margriet, ...) bijvoorbeeld een 

schuilplaats worden voor verschillende diersoorten zoals insecten en vogels. 

Het belangrijkste is te werken vanuit het bestaande en vanuit de ecologische verbindingen. De Riot de Caudry 

en de aangrenzende bomen kunnen bijdragen tot deze ecologische verbinding. Bovendien zou het interessant 

kunnen zijn om een as mogelijk te maken naar het recreatie- en natuurcentrum, dat momenteel omheind is 

door een hoog hek. 

Kleine gebieden kunnen een belangrijke rol spelen bij de continuïteit van ecologische corridors (groen raster in 

Japanse trappen, biodiversiteitsarchipel) en bij het verbeteren van de diversiteit op landschapsniveau. 

 
Figuur 3: voorstel voor ecologische voorzieningen binnenin de miscanthusaanplant. 
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5. Praktische informatie 

Contactpersonen 
 

• Magdalena Vanrenterghem, van het Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis: kan helpen bij het 

samenstellen van een dossier voor steun van het ADEME voor de installatie van een ketel op biomassa 

- m.vanrenterghem@paysducambresis.fr 

• De Landbouwkamer van Nord-Pas-de-Calais, en met name de dienst gebouwen, uitrusting, energie en 

machines, kan helpen bij de dimensionering van de ketelinstallatie en het vereiste opslagvolume (1 ha 

miscanthus = 120 m3) 

o Fabien Dutertre: fabien.dutertre@npdc.chambagri.fr 

o Jacques Barel: jacques.blarel@npdc.chambagri.fr 

• De vereniging France miscanthus bevordert de ontwikkeling van miscanthus. Op de website worden 

de technische routes en toepassingen van miscanthus voorgesteld. De vereniging kan de verschillende 

actoren van de sector met elkaar in contact brengen (https://www.france-miscanthus.org/) 

o Alain Jeanroy ajeanroy@france-miscanthus.org 
 

Producent van wortelstokken van miscanthus 
 

De prijs van een wortelstok schommelt meestal tussen 0,30 en 0,35 € / wortelstok. Grosso modo bedraagt de 
kostprijs aan wortelstokken 

3000 € / ha. Daarbij komt nog de huur van de pootmachine (voor aardappelen, aangepast). 
 

• De tuinbouwschool van Genech produceert voorgekweekt plantgoed. De klonen worden voorbereid 

door de leerlingen van de school - Forgeois Paul, p.forgeois@institutdegenech.fr 

• Het bedrijf Novabium blijkt de leidinggevende leverancier van miscanthus-wortelstokken te zijn. 

http://www.novabiom.com/la-societe/equipe/ . 

o Caroline Wathy (contactpersoon voor de regio Hauts-de-France): caroline.wathy@novabiom.com 

mailto:m.vanrenterghem@paysducambresis.fr
mailto:fabien.dutertre@npdc.chambagri.fr
mailto:jacques.blarel@npdc.chambagri.fr
https://www.france-miscanthus.org/
mailto:ajeanroy@france-miscanthus.org
mailto:p.forgeois@institutdegenech.fr
http://www.novabiom.com/la-societe/equipe/
http://www.novabiom.com/la-societe/equipe/
mailto:caroline.wathy@novabiom.com
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Producent van miscanthus in bulk op minder dan 20 km 
 

Afhankelijk van de omvang van het verwarmingsnet is het areaal van 16 ha dat in de gemeente Caudry voor de 

miscanthusteelt wordt gebruikt, wellicht wat klein. Om de bevoorrading veilig te stellen, kan het dus een goed 

idee zijn om contracten te sluiten met producenten in de regio. 

• Vaast en Cambrésis, Max en Ludovic Richez zijn in 2020 begonnen met de teelt van miscanthus op 
6 ha. ludo236@icloud.com; maxrichez55@gmail.com 

• Vaux Andigny (02110), Frédéric Levrez, levrez.frederic@orange.fr heeft de ambitie om binnen vier jaar 

een belangrijke speler in de sector te worden in Noord-Frankrijk, met een structuur van enkele 

honderden hectaren miscanthus 

6. Begeleiding New-C-Land 

Het team van New-C-Land, vertegenwoordigd door een of meer partners, kan in de lente van 2021 een 

bijeenkomst organiseren. 

Tijdens het bezoek aan het terrein op 24 februari 2021 werd een pre-diagnose van het terrein gesteld. Bij deze 

gelegenheid werd de bodem bemonsterd. 

Het proces dat werd ondernomen op de demosite van de agglomeratiegemeenschap van Caudrésis-Catésis 

(CA2C) met de hulp van het Interreg-programma New-C-Land moet de diensten van de PETR van het Pays du 

Cambrésis en de territoriale coördinatoren ertoe aanzetten om zich te buigen over de kwestie van de 

valorisatie van biomassa afkomstig van marginale sites, via de miscanthus-keten. 

Naast deze op het beheer van het grondgebied gebaseerde aanpak lijkt het van belang dat de actoren en 

gekozen vertegenwoordigers van het grondgebied waarde hechten aan de ecologische functies en de 

ecosysteem- en sociaal-economische diensten die een doordacht en vernieuwend beheer van marginale sites 

oplevert, en dat ze nieuwe ontwikkelingsmodellen voorstellen die op groene groei zijn gebaseerd. 

Bijlage 

Tabel 1: acties en analyses die door New-C-Land (NcL) kunnen worden uitgevoerd op de demonsite van Caudry 
 2021 2022 

 Lente Lente 

Ontmoeting en sensibilisering van de 

diensten 

NcL  

Diagnose van de site NcL  

Verslag over de aanleg van de site  NcL 

 

mailto:ludo236@icloud.com
mailto:maxrichez55@gmail.com
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