
UITNODIGING   BRAINSTORM   DINSDAG 28 FEBRUARI 2012   PROVINCIAAL AGRARISCH CENTRUM - HERENT 

OP ZOEK NAAR EEN PRAKTISCHE WEG VAN STRO TOT BRANDSTOF: 
INNOVATIEVE MOGELIJKHEDEN VOOR OOGST- EN VERWERKINGSMACHINES 

18.30 uur - Onthaal met broodjes

19.00 uur - Welkom door gedeputeerde Monique Swinnen  
Presentatie: 

	    Van stro tot brandstof

	    Waar staan we nu? 
       (voortgang Interreg project Groene Grondstoffen)

	    Welke problemen zijn er nog? 

19.45 uur - Brainstormsessie: 
Wat zijn mogelijkheden op het vlak van oogst- en verwerkingsmachines? 

Tijdens deze sessie worden antwoorden gezocht op volgende vragen: 

	     Wat is de beste aanpak voor het verkleinen van stro op de 
oogstmachine? 

	    Is pelleteren op het veld een optie?

	     Hoe stro verwerken tot pellets op het niveau van loonwerker 
      of landbouwbedrijf?

	    Welke aanpak is mogelijk voor kleine percelen?

	    Hoe een idee gerealiseerd krijgen?

	    Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

21.15 uur - Synthese

21.45 uur - Drink met mogelijkheid tot netwerken

De interesse in groene grondstoffen 
als energiebron voor verwarming 
neemt toe. Biobrandstof telen is niet 
alleen duurzaam, maar ook goed-
koop. Eén van de mogelijkheden is 
de teelt en de verbranding van stro 
in biomassakachels- of ketels. Het 
kan gaan om stro als restproduct 
van de graanteelt of om stro van 
olifantengras. 

Eén ha tarwestro kan tot 2.200 liter 
stookolie vervangen, één ha olifanten-
gras 8.000 liter (met naar verwachting 
in de toekomst tot 25.000 liter).
Een grote uitdaging is het vinden van 
een praktische weg voor de omzet-
ting van stro naar een gebruiksvrien-
delijke brandstof, conform de vereis-
ten voor de verbrandingstoestellen. 

Deze brainstormsessie brengt con-
structeurs, importeurs, onderzoe-
kers en loonwerkers samen om 
verdere stappen te kunnen zetten in 
de ontwikkeling van machines voor 
de oogst en verwerking van stro tot 
biobrandstof.
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GELIEVE VOOR 23 FEBRUARI TERUG TE STUREN (PAC HERENT, BLAUWE STAP 25, 3020 HERENT), TE MAILEN (LANDBOUW@VLAAMSBRABANT.BE) OF TE FAXEN (016-26 72 61)

naam        e-mail

firma/organisatie

adres:straat           nr.

postcode  gemeente

(kruis aan wat past)

  schrijft in voor de brainstormsessie inclusief broodjes met ..... personen

  schrijft in voor de brainstormsessie met ..... personen

  heeft interesse in deelname, maar is helaas verhinderd

Organisatie: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Land- en Tuinbouw & ILVO, Eenheid Technologie & Voeding, Onderzoeksdomein Agrotechniek

LOCATIE: PAC, BLAUWE STAP 25, 3020 HERENT


