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Het klinkt in deze tijd misschien onverwacht, maar 2012 is voor 

Bruins & Kwast Biomass Management een redelijk jaar geweest. 

Ondanks de aanhoudende crisis in bijvoorbeeld de bouw zijn wij erin 

geslaagd ons te blijven ontwikkelen op onze kernactiviteiten. Bio-energie 

leeft, niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen. 

Daardoor groeit de vraag naar biomassa. Met als gevolg dat de tendens die 

ik in de vorige Circulair aanstipte zich voortzet: ‘afvaldenken’ maakt binnen 

onze organisatie steeds meer plaats voor ‘productdenken’.

In Nederland, België en Duitsland hebben we het afgelopen jaar meerdere 

langer lopende contracten kunnen sluiten voor de levering van biobrandstof 

en grondstoffen. Deze contracten vormen een belangrijke waarborg voor 

onze continuïteit, zeker waar het gaat om energiebedrijven en andere minder 

conjunctuurgevoelige ondernemingen. Wat verder over de grens wist ons 

bedrijf in Polen haar positie te versterken, dankzij marktontwikkelingen en 

veranderende wetgeving aldaar. 

Met onze bodemproducten zitten we eveneens in de lift. De markt wordt 

alsmaar groter, zeker nu ook onder voedselproducenten het draagvlak 

voor compostproducten groeit. Verder hebben we EnerWood® ontwikkeld, 

een brandstof die specifiek geschikt is voor kleinere ketels. Met dit nieuwe 

product hebben we in korte tijd al heel wat succes geoogst, niet alleen in de 

vorm van belangstelling maar ook van concrete afzet. 

Kortom, het gaat goed met Bruins & Kwast. En als we onze meerwaarde 

blijven waarmaken, kunnen we ook 2013 met vertrouwen tegemoet zien. 

Daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten. Voor dit moment wens ik 

u een gezond en duurzaam nieuw jaar!

Henk Kwast, Algemeen directeurNet als vorig jaar heeft Bruins & Kwast het ‘eindejaarsbudget’ niet 

besteed aan relatiegeschenken, maar geschonken aan Villa Joep,  

de stichting die zich inzet voor onderzoek naar genezing van 

neuroblastoomkanker bij kinderen.
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Een cheque voor 
het goede doel

Vraag uit de markt: 
Is snoeihout automatisch geschikt als brandstof?
Veel gemeenten vragen zich af of ze met eigen snoeihout een houtgestookte 

ketel kunnen exploiteren. In de praktijk is dat lastig, zeker als het gaat om 

ketels met een capaciteit tot 500 kW. Een gedefinieerde brandstof is dan 

vereist, om het gewenste rendement te behalen maar ook om vervuiling en 

storingen te voorkomen. Het zelf opwerken van zo’n gedefinieerde brandstof 

vergt echter een groot terrein en een dito opslagcapaciteit. Daarom is het 

voor de meeste gemeenten raadzaam om de samenwerking te zoeken met 

professionele partijen. 

Ben Reuvekamp is directeur/eigenaar van HeatPlus, een toonaangevend 

bedrijf in houtgestookte ketels. Hij onderschrijft de voorafgaande redenering: 

“Ongeveer 10% van wat gemeenten snoeien is bruikbaar voor brandstof. Het 

verbranden van eigen groen is op zichzelf een mooi streven, maar het gaat 

ten koste van de efficiency en het rendement. De ketel kan er ook schade 

door oplopen. Om nog maar te zwijgen van de overlast door rook en roet. In 

een auto doe je tenslotte ook geen vieze olie. Goede verbranding vraagt om 

goede brandstof. Zo simpel is het.”

Wexpool doet het goed
Wexpool, de Poolse ‘volle dochter’ van Bruins & Kwast, is de afgelopen jaren 

sterk geprofessionaliseerd en sleepte in 2012 zelfs een innovatieprijs in de 

wacht. Bovendien is het bedrijf sinds september jongstleden een RIPOK-

erkend recyclingcentrum. Een goede zaak, want overheden in Polen zijn 

verplicht hun afval aan centra met deze status te leveren. 

Onze kennis blijkt zich ook in Polen te vertalen in een belangrijke 

voorsprong in de markt. Wexpool vervult een belangrijke (regionale) rol 

in de transitie van afval dumpen naar afval recyclen. De verwachting is 

dat het succes de komende jaren alleen maar groter zal worden. Zo is 

de inzameling van huisafval, voorheen geprivatiseerd, met ingang van 

1 januari 2013 een zaak van de gemeenten. Verder treedt in de loop van 

2013 nieuwe wet- en regelgeving in werking om het storten van afval te 

ontmoedigen en te reguleren. Allemaal ontwikkelingen waarvan Wexpool 

zal profiteren. Voorlopige prognoses leren dat het bedrijf in 2013 maar liefst 

120.000 ton afval uit industrie en huishoudens zal verwerken, plus nog 

eens 20.000 ton zagerijafval (houtkrullen en zaagsel).

Wexpool scheidt het afval in:

-  waarde stoffen; metalen / folie / PET

-  compost

-  puin / glas

- secundaire brandstoffen 
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Heeft u vragen of opmerkingen, richt deze dan aan: 

Bruins & Kwast te Goor.

Bruins & Kwast  

Biomass Management

Mossendamsdwarsweg 1
Postbus 103, 7470 AC  Goor

T +31 (0) 547 28 66 00
F +31 (0) 547 28 66 10
I  www.bruinsenkwast.nl

E info@bruinsenkwast.nl

Groen Recycling Twente 

Mossendamsdwarsweg 1a

7472 DB  Goor

Gelderse Reststoffen Recycling

Roelofshoeveweg 31
6921 RH  Duiven

Betuwse Groen Recycling

Meersteeg 15
4191 NK  Geldermalsen
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Wegwerkzaamheden
Via een onderhandse aanbesteding verwierven de groenaannemers van 

Bruins & Kwast een project onder de noemer ‘Beheer beplantingsvakken 

langs diverse provinciale wegen in de provincie Overijssel’. Het project had 

betrekking op vakken langs de N346, N347, N739 en N740. Voornaamste 

doel was de verkeersveiligheid te bevorderen door overhangende takken 

en ander gevaarlijk groen te verwijderen en verkeers- en andere borden 

goed zichtbaar te maken. Tot de opdracht behoorde ook het treffen van 

de nodige verkeersmaatregelen. 

Inzet van deze flinke ingreep was voor de komende 3 à 5 jaar een stabiele 

beplanting te hebben die weinig tot geen onderhoud vergt. 

Bruins & Kwast zette voor de uitvoering van dit project een heel 

arsenaal aan mensen en middelen in, waaronder treeworkers (mannen 

met motorzaag), mobiele en rupskranen met sorteerknijpers, hout- 

versnipperaars en waar nodig hoogwerkers. Een deel van de 

houtopbrengst werd aangeboden als stamhout voor de houtindustrie. De 

rest werd ter plekke versnipperd en afgevoerd naar onze locatie in Goor. 

Daar worden de snippers opgewerkt tot diverse fracties en kwaliteiten.

Overhandiging cheque door de heer Bot aan mevr. E. Huising van 

Stichting Villa Joep

Wexpool op de milieubeurs Poznan in november 2012



EnerWood® houtchips: ideaal voor kleinere ketels
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Op verzoek van een producent van houtgestookte ketels ontwikkelde 

Bruins & Kwast EnerWood® een brandstof op basis van houtchips, 

speciaal voor kleinere ketels. Deze ontwikkeling is een steun in de rug voor 

ketelleveranciers, die in het verleden nog wel eens werden geconfronteerd 

met problemen als gevolg van het stoken van niet-gecertificeerd 

materiaal. EnerWood® kan met een gerust hart worden aanbevolen, want 

Bruins & Kwast kan het hele jaar door constante kwaliteit leveren, vanuit 

overdekte opslag in Goor en Duiven. 

EnerWood® houtchips hebben een vaste maat, maar afwijkende maten zijn 

op verzoek leverbaar. Dankzij de nodige investeringen in droogcapaciteit 

kunnen wij EnerWood® altijd in de gewenste droogte leveren. En dat 

aanleveren zoals de klant het wil: in containers, met een vrachtwagen met 

kraan of met behulp van een walking floor. Op het gebied van duurzaamheid 

voldoet EnerWood® aan NTA 8080, een Nederlandse norm die inmiddels 

ook Europees geaccepteerd is. Wij verwachten in 2013 ongeveer 10.000 kuub 

EnerWood® af te zetten in Nederland, maar ook Duitsland wordt gezien als 

een belangrijke potentiële markt. 

In goede groencompost zit toekomst

Ruimte voor de Rivier
‘Ruimte voor de Rivier’ is een landelijk programma van Rijkswaterstaat 

om delen van Nederland te behoeden voor overstroming. In uiterwaarden 

worden bomen verwijderd om de doorstroming van rivieren letterlijk 

de ruimte te geven. Dit was ook aan de orde in de Breemwaard en 

Gamerensche waarden bij Zaltbommel. Het groenaannemersbedrijf van 

Bruins & Kwast nam hier een kleine 30 hectare aan ‘spontane begroeiing’ 

onder handen. 

Het project bestond uit het bovengronds afzagen van de aangewezen 

bomen, het frezen van stobben en wortels, het ter plekke versnipperen 

van het voor biobrandstof bestemde hout en het afvoeren daarvan 

naar de bedrijfslocatie van Bruins & Kwast in Duiven. 

Daar werd het hout gescheiden in drie fracties: één voor torrefactie tot 

pellets, één voor EnerWood® houtchips en één voor gebruik als grondstof 

voor de spaanplaatindustrie. Onze specifieke vakkennis bleek in dit project 

met name uit het feit dat men in staat was vooraf al te bepalen welke 

delen van het bos geschikt waren voor de spaanplaatindustrie en welke 

voor biobrandstof. 

EnerWood® op Twickel
Op het landgoed Twickel bij Delden (gemeente Hof van Twente) 

is een houtgestookte installatie van het merk HeatPlus 

geplaatst. De installatie wordt gebruikt voor het verwarmen van 

kasteel Twickel. Bruins & Kwast levert de EnerWood® houtchips 

waarmee de ketel wordt gestookt. Het is de bedoeling dat Twickel 

in de toekomst zelf houtsnippers gaat opwerken. Daarbij blijft 

Bruins & Kwast in beeld als back-up. 

Zwembad stookt houtchips
Zwembad De Stamper in Vriezenveen (gemeente Twenterand) beschikt 

sinds afgelopen zomer over een houtgestookte warmte installatie. Het 

hart van de installatie is een ketel van KARA Energy Systems met een 

capaciteit van 370 kW, geplaatst door Cogas Duurzaam. De EnerWood® 

houtchips die als brandstof dienen, zijn opgeslagen in een container die 

op afroep wordt bijgevuld door Bruins & Kwast. De installatie draait tot 

op heden met succes, beaamt ook technisch beheerder Martin Staman: 

“We krijgen inmiddels het volle vermogen eruit. Het enige wat we nog 

niet helemaal onder de knie hebben, is hoeveel hout we verbruiken. 

Daar hebben we nog geen ervaringscijfers van, dat moeten we zelf in de 

gaten houden. Het is geen gaskraan die je open of dicht draait. Maar de 

warmtevoorziening werkt perfect. We verwarmen het hele sportcomplex 

er nu al mee, en binnenkort ook het water van het zwembad. Wat mij 

betreft een uitstekende samenwerking tussen de betrokken partijen!”

Dekowood is de 100% natuurlijke en kleurrijke speelbodem van 

Bruins & Kwast. Gemaakt van schoon droog resthout, veilig, 

milieuvriendelijk, hygiënisch, duurzaam en met een minimum aan 

onderhoud. Geen wonder dat dit product steeds populairder wordt. 

Daarvan getuigt ook een recente publicatie in Straatbeeld Magazine, 

vakblad op het gebied van ontwerp, inrichting en beheer van de openbare 

ruimte. Hier volgt een korte samenvatting. 

In de gemeente Ridderkerk worden bestaande speelplekken heringericht 

tot gevarieerde plekken met uiteenlopende speelwaarden en uit-

stralingen. Daarbij voorkomen slimme keuzes dat de kosten voor de 

ondergronden een gat slaan in het budget voor het eigenlijke spelen. Zo 

koos de gemeente Dekowood als ondergrond voor ongeveer de helft van 

alle speelplaatsen in Ridderkerk. 

Dekowood is een Cradle-to-Cradle product, gemaakt van gerecyclede, 

schone pallets. De speciaal behandelde houtsnippers zijn TüV-

gecertificeerd volgens NEN1177 tot 3 meter valhoogte. Jaap Nispeling, 

verantwoordelijk voor onderhoud en inspectie in Ridderkerk: Ik heb ook 

met boomschors en gewone snippers gewerkt maar in mijn ervaring waren 

die stukken vaak te groot en scherp, en bevatten splinters, schimmels 

en chemicaliën. Dekowood bleek niet brandbaar, de valdemping bleef 

goed, ook bij vorst en dooi, en kinderen en ouders reageerden er goed 

op. “Nispeling ziet ook voordelen ten opzichte van een ondergrond als 

kunstgras: Kunstgras moeten we twee maal per jaar reinigen en opnieuw 

instrooien, een behandeling die we vanwege het benodigde materieel 

moeten uitbesteden. “Dekowood is veel goedkoper in aanschaf en het 

beheer kan gewoon worden meegenomen in de reguliere rondes in de 

wijk. Mits goed bijgehouden is het echt een goed product.”

Ridderkerk koos voor Dekowood®

Straatbeeld Magazine − uitgave december 2012 door Geesje Rietveld

Overhandiging van NTA 8080 certificaat door dhr. J. Bronsvoort,  

Managing Director Quality Services Certification BV, aan mevr. Kwast  

en dhr. Wennemers van Bruins & Kwast.

Bruins & Kwast  
behaalt NTA 8080

Bokdam in Biddinghuizen was onlangs het zoveelste akkerbouwbedrijf 

dat bewust koos voor Keurcompost van Bruins & Kwast. Een bewijs 

te meer dat gecertificeerde groencompost de toekomst heeft ook 

in de voedselproductie. Keurcompost verbetert o.a. het organische 

stof gehalte en mestgehalte in de grond. Een mooi moment om nog 

eens op een rijtje te zetten wat Bruins & Kwast aan verantwoorde 

bodemproducten te bieden heeft.

In Goor produceert Bruins & Kwast gecertificeerde RHP compost, 

die aan zeer strenge eisen moet voldoen. Een groot gedeelte vindt 

zijn weg naar potgrondbedrijven. In Duiven wordt Keurcompost 

geproduceerd. Beide compostsoorten worden geproduceerd uit 

groenafval van bomen, heesters, coniferen en organische tuinresten.

Ongeveer de helft van deze geproduceerde Keurcompost is 

bestemd voor de potgrondbedrijven. De andere helft gaat o.a. naar 

akkerbouwbedrijven, vollegronds bloemen- en groentekwekers, 

hoveniers, groenaannemers, boom- en fruitkwekers. Naast 

hoogwaardige groencompost maakt Bruins & Kwast ook speciale 

bodemproducten, zoals bomengrond (bevat extra mineralen). Dit is 

een bodemverbeteraar, bestaande uit groencompost en grof zand. 

Dit product wordt succesvol toegepast in plantstroken langs wegen 

en paden. Bomenzand: wordt toegepast als groeimedium voor 

straatbomen. Bomen in een ruim plantgat met bomenzand en daarop 

een mogelijkheid voor bestrating. Een perfecte combinatie van civiel 

en groenwerk. Een ander voorbeeld is plantgatengrond een mengsel 

van groencompost en tuinturf. Deze wordt veelal toegepast bij fruit- en 

boomkwekers als plantgatenverbetering en aanvulling van de grond. 

Voor de hoveniers en groenvoorzieners heeft Bruins & Kwast ook 

tuinaarde in het verkoopassortiment. Tuinaarde is een mengsel van 

Keurcompost en tuinturf. Wordt veelal gebruikt bij de aanleg van 

tuinen en groenprojecten. En als afdekgrond in het najaar bij de 

winter tuinbeurt in de heester- en bloemenborders.

 

 

 Tien redenen om te kiezen voor Keurcompost/RHP 

 groencompost van Bruins & Kwast: 

 1  Zorgt dat zandgrond water beter vasthoudt

 2  Reduceert erosiegevoeligheid

 3  Maakt de bodem beter bewerkbaar

 4  Dringt ziekten en parasieten terug 

 5  Verbetert de opbrengst, met name bij kweek in de volle grond 

 6  Biedt de zekerheid van gecontroleerde kwaliteit

 7  Buffert temperatuurverschillen

 8  Reduceert bijtelling Meststoffenwet

 9  Verrijkt de bodem 

 10  Activeert het bodemleven

Lossen van EnerWood® bij de “Stamper” 

De HeatPlus houtgestookte ketel

Houtchippen langs de rivier

Duurzaam ondernemen staat bij Bruins & Kwast hoog in het vaandel. 

Dit willen we ook voor onze biobrandstoffen aantoonbaar maken 

daarom conformeren wij ons aan NTA 8080, een Europees erkende 

duurzaamheidsnorm voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. 

Met het NTA 8080-certificatiesysteem kunnen bedrijven de duurzaamheid 

aantonen van de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken of 

inzetten. Sinds 21 december 2012 is Bruins & Kwast officieel gecertificeerd 

volgens NTA 8080.


