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CO2-footprint nulmeting voor reductiemaatregelen
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Duurzaam ondernemen wordt nogal eens gehanteerd als een 

promotiekreet. Wie daadwerkelijk duurzaam wil ondernemen zal 

zich doelen moeten stellen en systematisch en gedocumenteerd 

aan die doelen moeten werken. Daarom reikt Bruins & Kwast aan 

bedrijven en overheden dan ook CO2-emissiereductie certi� caten 

uit, waarmee kan worden aangetoond hoeveel emissie wordt beperkt 

via de milieuvriendelijke verwerking van groenafval en hout door 

Bruins & Kwast. Maar ook de eigen bedrijfsvoering wordt 

systematisch onder de loep genomen. Over het jaar 

2009 wordt de CO2-uitstoot geïnventariseerd. Daarbij 

gaat het om de energievoorziening van de bedrijfspanden, 

maar ook van machines en auto’s. 

De CO2-footprint die dit oplevert 

vormt de nulmeting voor een 

reeks maatregelen om de 

uitstoot met ingang van

2011 te reduceren.

Productie biocoal nog dit jaar van start
Nog dit jaar zal Topell op haar bedrijfslocatie in Duiven beginnen met de 

productie van biocoal. Houtchips, afkomstig van de verwerkingsinstallatie 

van Bruins & Kwast, pal naast Topell, vormen de grondstof voor deze 

innovatieve brandstof voor bio-energiecentrales. Op dit moment wordt 

intensief gewerkt aan proeven om de samenstelling en de afmetingen 

van de chips zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Na een periode van 

proefdraaien, zal nog voor de jaarwisseling de daadwerkelijke productie 

van start gaan. Bruins & Kwast heeft zich inmiddels verzekerd van 

interessante projecten die takkenhout leveren om de eerste productie 

van grondstof te kunnen voorzien. 

Bruins & Kwast zorgt voor landschappelijke 
inpassing bedrijventerrein
In de directe omgeving van de eigen vestiging in Goor heeft 

Bruins & Kwast het initiatief genomen om de landschappelijke 

inpassing van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek ter hand 

te nemen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van veegzand en 

kolkenslib. Dit restproduct wordt opgewerkt tot categorie 1 grond 

dat normaal gesproken in samenwerking met grondbanken wordt 

gebruikt in geluidswallen. Om transport terug te dringen gaat 

Bruins & Kwast structuurwallen maken direct rond het eigen 

bedrijventerrein. Die zorgen voor een geleidelijke natuurlijke 

overgang tussen bedrijven en buitengebied. Het opgewerkte 

veegzand en kolkenslib wordt in de onmiddellijke 

nabijheid van het verwerkingspunt gebruikt en daarmee is het 

milieu belangrijk gediend. Recent zijn een aantal percelen grond 

aangekocht vlak bij de bedrijfslocatie van Bruins & Kwast waar, 

als een pilotproject, een landschappelijk fraaie overgang wordt 

gecreëerd. De kosten van dit project worden door Bruins & Kwast 

gedragen. De keuze was met grond gaan slepen of een mooi 

landschap maken rond ons eigen bedrijventerrein en tegelijkertijd 

onze CO2-emissie terugdringen. En die keuze was snel gemaakt. 

Als het werkt, dan willen we in overleg met de gemeente het project 

uitbreiden en een groot deel van het bedrijventerrein verantwoord 

landschappelijk “inpakken”, aldus directeur Henk Kwast. 

C2C pionier oriënteert zich 
bij Bruins & Kwast
EPEA (Enviromental Protection and Encouragement Agency), het 

kenniscentrum en instituut van Michael Braungart, heeft op 7 juli jl. 

een bezoek gebracht aan onze vestiging in Duiven. Het bezoek 

kenmerkte zich door een zeer vruchtbare uitwisseling van 

ideeën, waarbij de Cradle to Cradle filosofie van EPEA en de 

praktische aanpak van Bruins & Kwast uitstekend op elkaar bleken 

aan te sluiten. 

Zie voor meer info: www.epea.com

Zo’n 3.000 m3 grove den wordt de komende periode verwerkt in 

Planken Wambuis, een natuurgebied tussen Ede en Arnhem. Het 

stamhout zal naar de houtverwerkende industrie gaan terwijl het 

takkenhout ter plaatse wordt gechipt en naar het nabijgelegen Duiven 

wordt gebracht om te worden verwerkt als grondstof voor biocoal. 

Natuurmonumenten wil met deze kaalslag een gebied van ca 15 ha 

omvormen tot (stuifzand) heide en met alle karakteristieke � ora en fauna 

die daar bij hoort. Het werken in een natuurgebied vraagt allerhande 

extra beschermende maatregelen, zoals het sparen van bijvoorbeeld 

mierennesten en nestbomen. Ook moet op bepaalde plekken dood 

hout blijven staan of liggen. En is het zaak om insporing van de 

bodem tot een minimum te beperken. Deze bijzondere maatregelen 

maken economisch ef� ciënt werken natuurlijk niet optimaal 

mogelijk. Toch kon Bruins & Kwast, dankzij de verwerkingslocatie 

‘om de hoek’ in Duiven de kosten zodanig beperkt houden, dat het 

karwei op een rendabele manier van de markt kon worden gehaald. 

Het systeem van verwerken zo dicht mogelijk bij de bron heeft zich bij 

Arnhem weer eens bewezen.  

Cultuurhistorisch bouwland herstellen 

Nieuwe shredder zorgt
voor duurzamer verwerking 
groenstromen 
Sinds kort beschikt Bruins & Kwast over een nieuwe shredder 

van het Duitse merk Arjes. Deze z.g. langzaamdraaier 

produceert een relatief fijne fractie, maar slaat het groenafval 

minder kapot, waardoor uit integraal groen een hoger aandeel 

biomassa kan worden geproduceerd. Gecombineerd met minder 

brandstofverbruik, minder lawaai en minder onderhoud is deze 

nieuwe machine een belangrijke stap op weg naar nog duurzamer 

verwerken van groene reststromen. 

Bruins & Kwast is producent van hoogwaardige compost- en 

grondproducten voor uiteenlopende marktsectoren. Sectoren 

die stuk voor stuk hun eigen eisen stellen met betrekking tot 

kwaliteit en garantie. Een gegarandeerde kwaliteit maakt 

het mogelijk om het kweken van alle mogelijke producten 

goed en economisch rendabel te laten verlopen zonder dat 

daarvoor de steeds schaarser wordende veengebieden moeten 

worden afgegraven.

RHP-keurmerk

Groencompost van Bruins & Kwast voldoet aan alle eisen 

die de Regeling Handels Potgrond (RHP) stelt. Naast 

Keurcompost vormt het RHP-keurmerk een keiharde garantie 

voor de groencompost die wordt geleverd aan bloemen-, 

groente- en fruitkwekers en aan de hobby-tuinier. Iedere 3.000 m3 

gehygiëniseerd materiaal die bij Bruins & Kwast de poort verlaat, 

wordt bemonsterd. Daarbij wordt zeer intensief gecontroleerd op 

ziektekiemen, meststoffen, zware metalen en alle mogelijke andere 

verontreiniging. Een contramonster blijft bewaard om in geval van 

problemen in de kweek altijd de herkomst en de kwaliteit van de 

groencompost te kunnen traceren en beoordelen. Het complete 

productieproces staat onder zware kwaliteitseisen waardoor met 

recht mag worden gesproken van groene grondstof en niet meer 

van groenafval.

BRL gecertificeerde bomengrond en bomenzand in 

juni 2010 behaald

Het BRL 9335-4 certi� caat vormt geen keurmerk maar een 

wettelijke voorwaarde om grondproducten met een organische 

stofpercentage onder de 10% te mogen mengen en verhandelen. 

Onder dit certi� caat produceert Bruins & Kwast bomenzand 

en bomengrond. 

Aantoonbare kwaliteit compost en grondproducten
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karwei op een rendabele manier van de markt kon worden gehaald. 

Het systeem van verwerken zo dicht mogelijk bij de bron heeft zich bij 

Arnhem weer eens bewezen.  extra beschermende maatregelen, zoals het sparen van bijvoorbeeld extra beschermende maatregelen, zoals het sparen van bijvoorbeeld 

Bruins & Kwast prepareert de bosbodem met een bosfrees

De Arjes verkleiner op locatie Goor

Delegatie EPEA met de heer T. Beeks van de Van Gansewinkel Groep 

(2e van rechts) en Henk Vink van Bruins & Kwast (1e van rechts)

RHP certi� caat uitreiking door de heer H. Boon van RHP aan

Bruins & Kwast Gerda Kwast en Eugenio Rouwenhorst (v.l.n.r)

De grove dennen worden op locatie verwerkt

In opdracht van Staatsbosbeheer wordt op bij schaapskooi Twilhaar op 

de Sallandse Heuvelrug 5 ha bos omgevormd tot akkerland, omzoomd 

door boomwallen. Midden vorige eeuw werden kleine akkertjes aan de 

bosrand vaak bebost omdat ze economisch niet meer rendabel waren. 

SBB herstelt dit nu weer en zaait ze in met cultuurhistorisch interessante 

graangewassen die ook weer voedsel leveren voor een zeldzame 

populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Bruins & Kwast zorgt 

voor het vellen van het hout en maakt daarbij gebruik van een speciale 

bosfrees, die onlangs is aangeschaft. Daarmee wordt in één werkgang de 

bosbodem tot 40 cm diep doorgefreesd en worden stobben in de grond 

verpulverd. Dat zorgt voor een prima zaaibed voor de nieuwe gewassen. 

Stobben rooien voor biobrandstof was in dit geval geen optie!
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Na een turbulent eerste halfjaar van 2010 is het nu tijd om inhoud te geven aan 

de nieuwe organisatie en stapsgewijs maar wel degelijk ook voortvarend onze 

groene ideeën in de praktijk te brengen. We hebben de verschillende delen van 

de onderneming samengevoegd tot een nieuwe slagvaardige marktpartij. De 

vestiging in Duiven is in gebruik genomen, de nevenactiviteiten zijn verkocht of 

verzelfstandigd en we hebben fors gebouwd aan de organisatie in Polen. 

De ideeën zijn vastomlijnd, de infrastructuur staat als een huis. Nu gaan we 

onze kernactiviteit - het marktgericht opwaarderen van stromen biomassa tot 

hoogwaardige en duurzame grond- en brandstoffen - verder invullen. 

In deze Circulair kunt u dan ook lezen hoe we de wensen van onze klanten op het 

gebied van kwaliteit en duurzaamheid concreet gaan invullen. Die invulling moet 

leiden tot  groei van de organisatie, waardoor er als vanzelf meer en betere 

mogelijkheden ontstaan om duurzaamheid op een hoger plan te brengen. 

Daarnaast zullen we ons meer en meer pro� leren als een organisatie die 

participeert in de afzetmarkt. Vooral met onze kennis, om samen met die 

markt nieuwe innovatieve producten en technieken te kunnen ontwikkelen en 

daarvoor de grond- en brandstoffen te kunnen leveren. Just in time en van een

onbetwiste kwaliteit.   

Henk Kwast, Algemeen directeur

Groencompost geen bron van onkruid 

Verschillende afnemers en met name ook het grote publiek vraagt zich 

regelmatig af of groencompost (al dan niet als veenvervanger toegepast) 

niet resulteert in onkruidgroei en paddenstoelen. Het antwoord op die 

twee vragen is respectievelijk nee en ja. De angst voor het voorkomen

van onkruidzaden in groencompost die dan in tuinen en groenstroken 

gaan ontkiemen, is volstrekt ongegrond. Onze, onder keurmerk 

geproduceerde, groencompost heeft een periode van tien weken bij 

een temperatuur van 65 °C achter de rug. Dat doodt de onkruidzaden. 

Analyses op kiemkracht tonen dat afdoende aan. Wel is het zo 

dat paddenstoelen goed gedijen op de humusstructuur van onze 

groencompost. Maar dan moeten we ons de vraag stellen wat het 

probleem van paddenstoelen eigenlijk is.  Ze zijn volstrekt onschadelijk en 

kunnen ook gezien worden als een teken van de kwaliteit van de grond.

Slechts resthout wordt gechipt

Een ander misverstand is dat een groot gedeelte van gerooid hout in 

houtsnippers verdwijnt. Bij het verwerken van rooihout hanteren we 

de principes van de Ladder van Lansink. Dat betekent dat het meest 

hoogwaardige hergebruik als eerste wordt toegepast. Kwalitatief 

hoogwaardige stammen worden dus als zaaghout gebruikt. Kleinere 

fracties worden toegepast in de papier- en spaanplaatindustrie. Van 

loofhout wordt soms brandhout gemaakt. Uiteindelijk worden slechts 

de takken en zaagresten via de chipper verwerkt tot biobrandstof.

Vanuit eigen kracht een 
betrouwbare partner zijn

Vernieuwde website online

Heeft u vragen of opmerkingen, richt deze 

dan aan Bruins & Kwast te Goor.

• Vanuit eigen kracht een betrouwbare partner zijn

• CO2-footprint nulmeting voor reductiemaatregelen

• Nieuwe shredder zorgt voor duurzamer 

 verwerking groenstromen

• C2C pionier oriënteert zich bij Bruins & Kwast

• Bruins & Kwast zorgt voor landschappelijke 

 inpassing bedrijventerrein

• Aantoonbare kwaliteit compost en grondproducten

• Productie biocoal nog dit jaar van start

De organisatorische veranderingen van de afgelopen maanden en het 

afstoten van een aantal niet-kernactiviteiten waren de directe aanleiding 

om de website van Bruins & Kwast ingrijpend te vernieuwen. Die website 

is inmiddels online. U vindt daar niet alleen een verantwoording van onze 

� loso� e, strategie en ons duurzaamheidsbeleid, maar ook een uitgebreid 

productenoverzicht. Uiteraard is de nieuwe huisstijl gevolgd en 

misschien wel het beste nieuws is dat de website opvallend toegankelijk 

is en razendsnel navigeert. 

Vragen uit de markt

Neem een 

kijkje op onze

website!

Bruins & Kwast levert grondstof voor innovatieve 
olieproductie
BTG-BTL is een organisatie die zich al jarenlang bezighoudt met 

het zoeken naar innovatieve alternatieve energiebronnen die de 

traditionele fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Een veelbelovende 

nieuwe techniek, die is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit 

Twente, bestaat uit het omzetten van houtachtige biomassa in olie 

dat als brandstof kan worden benut in met name de (petro)chemische 

industrie. Op het voormalige Akzo-terrein in Hengelo wordt een 

pilotplant actief die deze tweede generatie biobrandstof gaat 

produceren. Bruins & Kwast heeft zich garant gesteld voor de continue 

levering van de speciale grondstof voor dit innovatieve procedé.

Neem een 

kijkje op onze

website!
Neem een 

Opening Duiven veelbelovend nieuw begin
De opening van Nederlands eerste indoor verwerkingslocatie voor

biomassa in Duiven op 24 juni jl. mag gerust een mijlpaal worden 

genoemd. Met deze derde vestiging beschikt Bruins & Kwast over 

een � jnmazig netwerk van innamelocaties in Midden Nederland. Veel 

belangstelling was er voor de innovatieve verwerkingslocatie en de 

samenwerking met Topell (zie pagina 4). Wethouder de heer Karel Scholts 

liet als openingshandeling, samen met Gijp Vink van Bruins & Kwast, 

150 duiven los. De symboliek van deze duiven bij een nieuw en op zuiverheid 

gericht initiatief laat zich raden. Een beetje nieuwe hoop gloorde er ook 

voor Villa Joep. Deze stichting die gelden bijeenbrengt om onderzoek 

naar genezing van neuroblastoomkanker bij kinderen te genezen ontving 

een cheque t.w.v. € 7.000,--, bijeengebracht door Bruins & Kwast en de 

bezoekers/genodigden van de opening. 

Opening Duiven veelbelovend nieuw beginBruins & Kwast exporteert know-how via Wexpool naar Polen
In 2005 startte Bruins & Kwast onder de naam Wexpool in Polen met een 

handel in resthout, opgezet als back up om onder alle omstandigheden 

te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar biobrandstof. Reststromen 

uit bossen maar met name ook uit zagerijen zorgden en zorgen nog 

steeds voor voldoende grondstoffen. Rond diezelfde tijd stelde de Poolse 

overheid zich, mede als gevolg van Europese regelgeving, ambitieuze 

doelen op het gebied van afvalrecycling en de toepassing van duurzame 

energie. Met de kennis uit Nederland heeft Wexpool zich in korte tijd 

ook ontwikkeld tot een afvalrecyclingbedrijf met een belangrijke functie 

in een grote regio. Inmiddels werken 65 mensen aan de verantwoorde 

verwerking van jaarlijks 150.000 ton industrieel en huishoudelijk afval. 

Sorteren, inzameling van herbruikbare stoffen, composteren en verwerken 

tot secundaire brandstof staat in Polen nu nog op een laag pitje. Dit 

zal de komende jaren sterk verbeteren, daarin wil Wexpool een steeds 

belangrijkere rol vervullen. De afvalrecycling is nu al veel belangrijker 

dan de resthouthandel, maar op beide terreinen is de markt volop in 

ontwikkeling. Landelijk gezien wordt 90% van het afval in Polen nu 

nog gestort. Bij Wexpool wordt zeer effectief gerecycled waardoor max. 

5% van de inputstromen op de stortplaats beland. Die manier van 

werken, de logistieke know-how en de kennis van methodieken om 

hergebruik volgens de Ladder van Lansink te organiseren is op de 

Poolse markt een relatief onbekend fenomeen, waarmee Bruins & Kwast 

de komende tijd graag verder wil. 

Zie voor meer info: www.wexpool.pl
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Overhandiging cheque door Henk Kwast aan Jelle Renes van St. Villa Joep

Productielijn secundaire brandstoffen bij Wexpool
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