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De ondertekenaars

Biomassa als motor voor beheer



Maaien, snoeien en kappen levert groenafval op. Dit afval kan een grondstof 
zijn voor bijvoorbeeld veevoer of biogas. Hoe kunnen organisaties samen  
succes oogsten door zoveel mogelijk biomassa van goede kwaliteit af te  
zetten en bij te dragen aan een biobased economy?

Rond de IJssel in Oost-Nederland bestaat een initiatief van tien partijen.  
Dit zijn terreineigenaren/beheerders, decentrale overheden en kennisinstituten. 
Zie achterzijde. Zij werken samen als alliantie onder de titel ‘Biomassa als motor 
voor beheer’. De alliantie beoogt kennisdeling en kennisvermeerdering en het 
realiseren van concrete business cases. Bijeenkomsten dragen bij aan partner-
schap om samen concrete resultaten te boeken.

We starten met een kick off: het ondertekenen van de Letter of Intent  
op woensdag 6 november. We gaan méér doen dan alleen handtekeningen 
zetten. Rond de ondertekening zijn workshops waarin we zoeken naar kansrijke 
projecten. Iedere organisatie neemt medewerkers mee die bepalend zijn  
voor een kansrijk project. Ook inspirators en potentiële partners zijn van  
harte welkom. De alliantie staat open voor nieuwe partners: groot en klein.

Programma woensdag 6 november 2013

  Inloop met koffie.

 Welkom en uitleg programma.

 Workshops ‘Van dromen naar kansrijke projecten’ (deel 1).

 Pauze met koffie en thee. Inloop voor bestuurders (ondertekenaars).

  Formele ondertekening van de ‘Letter of Intent’.

   Bestuurders (ondertekenaars) vertellen elk in maximaal 2 minuten  

waarom zij zich committeren aan de Biomassa Alliantie.

  Workshops ‘Van dromen naar kansrijke projecten’ (deel 2).

   Afsluiting en conclusies.

 Lunch (of mogelijkheid lunchpakket mee te nemen).

 Einde programma.

De locatie
Natuurderij Keizersrande, IJsseldijk 35, 7431 RE Diepenveen.

In uw navigatiesysteem kunt u huisnummer 37 invoeren (nummer 35 wordt vaak nog niet herkend).  

Langs de IJsseldijk ziet u enkele bouwketen en een groot bouwbord. Hier rijdt u het terrein op.  

Aan de linkerkant ziet u de bedrijfsgebouwen van de agrarische onderneming Keizersrande.
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