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Wethouder Hans van Daalen opent biovergassingsinstallatie op 

recreatiegebied Zeumeren 
Experiment met biovergassing op Zeumeren uniek in Nederland!  
 

In samenwerking met Stichting Creative Biomass en Dutechpro is RGV een experiment gestart 

met biovergassing op RGV recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen/ Barneveld. Waar 

biomassa vooral gebruikt wordt voor de opwekking van warmte door verbranding, wordt 

biovergassing ingezet om elektriciteit op te wekken. Dit type biovergassing is het eerste dat in 

Nederland fungeert. Op donderdag 7 februari jl. was de officiële opening van de biovergasser 

op Zeumeren. Wethouder Hans van Daalen zette de installatie als eerste in werking. Bij de 

feestelijke opening waren ongeveer 100 genodigden aanwezig.  
 

De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan overdekt avonturenparadijs SchatEiland Zeumeren 

voor de diverse binnen- en buitenattracties. Wethouder Van Daalen gaf aan trots te zijn dat hij 

wethouder is van de gemeente Barneveld. “Het geeft veel energie dat de gemeente en RGV zo 

bezig zijn met duurzame initiatieven.” Ook Frits Hermans van Stichting Creative Biomass is trots 

op de goede samenwerking in dit experiment.  

 

Bio-energie grootste bron van hernieuwbare energie 
Aan de opening was tevens een korte presentatie van Jan Paul van Soest, partner van De Gemeynt 

coöperatie en Annemieke Traag, Gedeputeerde van de provincie Gelderland, gekoppeld. De heer 

Van Soest deelde zijn visie over duurzaamheid. “Innovatie is alleen een succes als je vertrouwen 

hebt in elkaar”, zei Jan Paul van Soest. Hij is betrokken bij projecten als duurzame biomassa voor 

landgoederen, green deals groen gas, innovatiecontract gas en vele andere. Gedeputeerde Traag 

belichtte de bijdrage van de nieuwe vergassingsinstallatie aan de Gelderse energietransitie. “Bio-
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energie is een belangrijke bron van hernieuwbare energie binnen de provincie”, aldus Annemieke 

Traag.  

 

Benutten en vergroten hoeveelheid oogstbare biomassa 

Het benutten en vergroten van de hoeveelheid oogstbare biomassa uit het landschap is iets waar veel 

partijen mee bezig zijn. Tot nu toe werd biomassa vooral ingezet voor warmteopwekking door 

verbranding. Dit is een relatief laagwaardige toepassing. Om biomassa rendabel te kunnen krijgen, is 

een zo hoogwaardig mogelijke toepassing gewenst. Hiermee wordt het voor terreineigenaren 

interessant om over te gaan tot het oogsten en gebruiken van biomassa. Als proef is op 

recreatiegebied Zeumeren daarom een installatie voor biovergassing geplaatst. Het is een zogenaamd 

‘GEK PowerPallet’ van 20 kW, die werkt op basis van vergassing. Als brandstof kunnen er 

houtsnippers, gras, zaagsel en koffiedik in. Door de verbranding hiervan wordt elektriciteit opgewekt. 

Eerder werd op Zeumeren al een biomassa-installatie in gebruik genomen waarmee het overdekte 

avonturenparadijs SchatEiland Zeumeren in de wintermaanden wordt verwarmd. 

 

Onderzoek biovergassing als duurzame bron van energie 

Het onderzoek behelst het toepassen van kleinschalige decentrale biovergassing als duurzame bron 

van energie op landgoederen en andere landelijk gesitueerde kleine bedrijven. Het experiment moet 

bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij op korte en lange termijn. De partijen zien 

een samenwerking als een goede manier om verduurzaming van onze economie te versnellen en 

hiervan te profiteren. RGV en haar partners hebben samen met de gemeente Barneveld en de 

provincie Gelderland concrete afspraken gemaakt zodat het initiatief ruim baan krijgt. De 

biovergasser zal in een later stadium doorontwikkeld worden zodat er in de toekomst tevens 

waterstof geproduceerd kan worden.  

 

RGV exploiteert recreatiegebied Zeumeren en nog eens dertien recreatiegebieden in Gelderland en 

Noord-Limburg. Meer informatie op www.rgv.nl.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RGV: tel. 026 - 384 8800. 

Contactpersoon: de heer E.M.J.C. (Erik) Droogh. 

 


