
Enerwood: hoogwaardige 
houtchips met toekomst
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Nieuwe opdracht 
bij Rijkswaterstaat,
programma Stroomlijn

“Met Enerwood ontstaat voor ons 
de mogelijkheid om duurzaam hout 
uit de directe omgeving te halen, 
binnen een straal van 10 kilometer.”  
Raymond Frank, projectleider techniek en duurzame energie, gemeente Hengelo

Compost wordt bij Bruins & Kwast al jaren geproduceerd volgens de 

normen van RHP (regeling handels potgronden), het kenniscentrum 

voor potgrond en substraat. Maar ondanks het zichtbare bewijs, 

in de vorm van het RHP-keurmerk, hadden we de indruk dat ons 

product op bepaalde punten nog beter kon. Eigenschappen als 

soortelijk gewicht en structuur worden door RHP nu eenmaal niet 

De compost waar 
de markt om vraagt

Voor het IJsselperceel van het programma Stroomlijn van 

Rijkswaterstaat wist Bruins & Kwawst met de partners Eelerwoude en 

Tauw onder de combinatienaam Courant de inschrijving winnend af te 

sluiten met de gunning van een UAV-GC-contract. De opdracht, puur 

op basis van EMVI gewonnen, behelst een werk van 5,2 miljoen euro. 

Onze gezamenlijke aanbieding behaalde de hoogste score op kwaliteit. 

Henk Kwast, directeur van Bruins & Kwast: Deze winnende aanbieding 

is het resultaat van een intensieve samenwerking van Bruins & Kwast 

met de partners Eelerwoude en Tauw. Elke partner heeft de eigen 

expertise en ervaring maximaal ingebracht. Een prima samenwerking!

Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in 

de rivieren belemmeren en zo het risico op overstromingen vergroten. 

Om dat te voorkomen, verwijdert Bruins & Kwast als partner in Courant 

zoveel mogelijk begroeiing uit de uiterwaarden van de IJssel. Courant 

verzorgt ook het uitgebreide voortraject door de vereiste inventarisaties 

van flora en fauna uit te voeren, archeologisch onderzoek te doen en 

eventueel in de bodem aanwezige munitie/explosieven op te sporen. 

 

Ook verzorgt Courant de benodigde vergunningen, de ontwerpnota’s 

en we informeren de omwonenden over wat er te gebeuren staat. Wij 

maken met de eigenaren afspraken over ontwerp en uitvoering en 

sluiten ook de contracten voor beheer af. Waar nodig worden duurzame 

maatregelen genomen die het toekomstige beheer vergemakkelijken 

en betaalbaar houden. Zo is een bestendig beheer ook voor de 

toekomst gewaarborgd. 

V.l.n.r.: Ben Broens (RWS), en namens Courant: Henk Kwast (Bruins & Kwast), 
Stefan Semmekrot (Eelerwoude) en Annemieke Nijhof (Tauw) tijdens het 
tekenen van de contracten.

Wat houdt het
Programma Stroomlijn
van Rijkswaterstaat in?
Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse 

rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de 

uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken 

de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een 

nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. 

Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt 

Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan 

het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee 

stromen. Waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt (de 

stroombaan), vormen bomen en struiken de grootste belemmering. 

 

Daarom moet begroeiing op deze plekken verwijderd worden. Soms 

volstaat het weghalen van alleen lage begroeiing of de onderste 

takken van bomen. Hierbij wordt rekening gehouden met beschermde 

dieren en planten zoals bevers, broedvogels en monumentale bomen.

Enerwood is de merknaam voor de hoogwaardige houtchips die Bruins 

& Kwast op de markt brengt voor kleinere kachels met een vermogen tot 

1 megawatt. Dit product heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwik-

keling doorgemaakt. Het wordt op steeds meer plaatsen met succes inge-

zet. Niet alleen als brandstof, maar ook in andere toepassingen, van pot-

grond tot spaanplaten. Hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking. 

Het succes van Enerwood heeft ertoe geleid dat wij op onze locatie in Duiven 

een complete productielocatie hebben ingericht. Hier worden de houtchips 

allereerst gezeefd. Ondermaat (waarin vaak veel zand zit) en overmaat (dat 

storingen in het invoersysteem van de kachel kan veroorzaken) worden verwij-

derd. Wat overblijft, zijn houtchips in de gangbare fractiegroottes G30 en G50. 

Na het zeven gaan de houtchips naar de drogerij, waar ze worden gedroogd 

tot ze gemiddeld nog 25 procent vocht bevatten. Dit lage vochtgehalte is niet 

alleen bevorderlijk voor de calorische waarde van het product, het vermin-

dert ook het broeirisico en maakt zo de opslag veiliger. Doordat de locatie in 

Duiven werkt met een technische drooginstallatie, is het vochtgehalte van 

25 procent het hele jaar door gegarandeerd.

* NTA 8080 beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van 
energiedoeleinden en is bedoeld voor organisaties die aantoonbaar duurzaam 
willen omgaan met biomassa.

De houtchips die de basis vormen voor Enerwood worden voor 70 procent 

geleverd door de eigen aannemerij van Bruins & Kwast. Zodoende kan er heel 

gericht kwaliteitssturing worden toegepast en kan Enerwood indien gewenst 

worden geleverd met NTA 8080-certificaat*. Het productieproces in Duiven 

resulteert in een kwaliteitsproduct dat borg staat voor minder storingen en 

meer rendement van de ketel. Het bewijs wordt dagelijks geleverd, onder 

meer bij Eaton in Hengelo. Dit bedrijf wordt sinds eind 2014 door het plaat-

selijke Warmtenet voorzien van warmte met behulp van een houtgestookte 

installatie. De Enerwood houtchips die als brandstof dienen, worden door 

Bruins & Kwast gestort in een bunker, waarin met behulp van een walking 

floor 100 kuub tegelijk kan worden gelost. Wanneer de bunker leeg raakt, gaat 

er automatisch een melding uit dat bijvulling nodig is. De afnemer zelf heeft 

dus nergens omkijken naar.

Droog unit Bruins & Kwast te Duiven

Lossen Enerwood chips bij een installatie van Warmtenet Hengelo

beoordeeld. Daarom hebben we enige tijd geleden besloten om 

de kwaliteit van onze compost naar een hoger plan te brengen, 

door vooral nog beter te luisteren naar de vraag van onze afnemers. 

We hebben bijvoorbeeld een methode ontwikkeld om van gras/

blad een vezel te maken die het composteerproces sterk verbetert. 

Dankzij deze methode is het humusgehalte in onze groencompost 

aantoonbaar gestegen met meer dan tien procent, waarbij het 

ernaar uitziet dat het in de nabije toekomst zelfs nog beter kan. 

Verder hebben we de manier van afzeven aangepast om het product 

ruller te krijgen, en gebruiken we een andere nabehandeling die 

zorgt voor een betere na rijping. Momenteel werken we nog aan 

een slimme techniek om het aantal kleine steentjes in de compost 

te minimaliseren. 

Al met al leiden onze inspanningen tot een product dat het hele jaar 

door constant is, met een hoog en stabiel humusgehalte. Dankzij 

deze kwaliteitsslag leveren we precies wat de moderne markt wil 

− en draagt onze groencompost wezenlijk bij aan duurzame en 

betrouwbare teeltmedia.

In het kader van de ontwikkeling van Enerwood hebben wij een financiële 
bijdrage ontvangen van de provincie Overijssel.

V.l.n.r. Dhr. R. de Lange (Burgemeester Duiven), Henk Vink en Henk Kwast 
(Bruins & Kwast), dhr. C. Cornielje (Commissaris v.d. Koning in Gelderland)

De Commissaris 
over de vloer
In het najaar van 2014 bracht de heer Clemens Cornielje, Commissaris 

van de Koning in Gelderland, een bezoek aan de bedrijfslocatie van 

Bruins & Kwast op Synergiepark InnoFase in Duiven. De CvK werd 

vergezeld door het college van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Duiven. Voor ons betekende dit een mooie gelegenheid om de 

gezagsdragers bij te praten over de jongste ontwikkelingen in de markt 

voor biomassa. 
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Woodkiller

Een enorme houtsplijter waarmee we heel eenvoudig grote stukken hout 

en stobben een kleinere diameter kunnen geven. Mede hierdoor kunnen 

we de hele boom gebruiken, van de kruin tot en met de wortels.

 

Woodcracker 

Een hydraulisch element waarmee bomen en struiken op een veilige ma-

nier te verwijderen zijn uit bossen en langs wegen. Dit apparaat is beves-

tigd aan een rijdende kraan en biedt diverse praktische functionaliteiten 

en pluspunten, met name op lastig bereikbare plekken. 

C i r c u l a i r  i s  d e  n i e u w s b r i e f  va n  B r u i n s  &  Kwa s t

COLOFON
Redactie: Bruins & Kwast, Diane Boesveld

Tekst: Marcel Ottevanger 

Productie: Aandagt Reclame & Marketing

Heeft u vragen of opmerkingen, richt deze dan aan: 

info@bruinsenkwast.nl

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

Uit gras valt meer te halen

In Nederland wordt jaarlijks maar liefst 800.000 ton bermgras ge-

maaid. Voorheen werd al dat gras hoofdzakelijk gecomposteerd. 

Maar bij Bruins & Kwast hadden we al een tijdje het idee dat er 

voor die compostering diverse alternatieven bestaan waarmee we 

onze afnemers meer toegevoegde waarde kunnen bieden. In die 

alternatieven zijn we ons de afgelopen tijd gaan verdiepen. Zo kij-

ken we naar de mogelijkheid om bermgras van een bepaalde kwa-

liteit te gebruiken in vergisters. Een andere optie is raffinage; een 

proces waarbij mineralen, zouten en eiwitten uit het gras worden 

gewassen zodat alleen de houtige vezel (lignine) overblijft. Deze 

vezel is toepasbaar in de industrie − denk aan karton, beton en po-

lymeren − maar ook in brandstof, want de vezel bevat na raffinage 

weinig chloor. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat met grasraf-

finage een substantiële milieuwinst kan worden gerealiseerd. 

Bruins & Kwast is eveneens actief betrokken bij proeven die ge-

richt zijn op vernieuwende alternatieven voor grascompostering. 

Zo werken we met Loon- Grondverzet en Transportbedrijf Geurs 

− in het nabij onze hoofdvestiging in Goor gelegen Hengevelde 

− aan een proef waarbij schoon en verkleind gras dient als input-

materiaal voor Bokashi. Bokashi is een innovatief proces dat is 

gebaseerd op fermentatie in plaats van oxydatie. Het fermente-

ren gebeurt op een lagere temperatuur (40°C) dan composteren 

(70°C). Zo blijven er meer nuttige stoffen, bacteriën en energie be-

houden en heeft het eindproduct meer bodemvoedende waarde. 

Het proces neemt minder tijd in beslag en is ook minder arbeids-

intensief. Een duidelijk pluspunt is tevens dat er in tegenstelling 

tot compostering bij Bokashi geen CO2 vrijkomt. De proef in Hen-

gevelde wordt uitgevoerd op initiatief van Agriton, leverancier en 

producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector.

De nieuwe Dutch Dragon met ervoor v.l.n.r. Jan Evert van Heek, Arjan 

Kleinjan (Bruins & Kwast) en Andre Duenk (WellinkCaesar).

Investeren in nieuwe techniek
Het rooi- en onderhoudswerk van Bruins & Kwast Groenprojecten, onze 

eigen aannemerij, ligt aan het begin van onze keten van activiteiten. 

Meteen in deze fase zetten we ons al in om zoveel mogelijk waarde uit hout 

te halen. Dat is niet alleen een kwestie van vakmanschap. De techniek op 

dit gebied wordt nog steeds geavanceerder, ook in Arbo-opzicht. 

Daarom investeert en innoveert Bruins & Kwast elk jaar in haar machine-

park. Enkele voorbeelden:

 

Dutch Dragon

Nieuwe chipper van het merk Dutch Dragon. Deze extra grote chipper, heeft 

een constante chipkwaliteit, meer kracht, dus meer productie De machine 

heeft een volume bak van ca. 15 m3 en kan kiepen in containers of trailers.

CO2 reductie door inzet biobrandstof
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De Footprint van 2014 laat zien dat Bruins & Kwast t.o.v. voorgaande jaren 

grote stappen maakt in het reduceren van CO2 uitstoot binnen haar organisatie. 

2012 9,05 kg CO2/ton

2013 7,52 kg CO2/ton

2014  6,32 kg CO2/ton

Sloophout: van afvalstof  
naar grondstof
Sloophout was in het verleden eigenlijk maar één lot beschoren: het 

werd vrijwel allemaal gebruikt als biobrandstof. Vandaag de dag kijkt 

Bruins & Kwast ook naar andere opties. Dat past helemaal in de nog 

altijd voortschrijdende professionalisering van de afvalmarkt, waarbij 

steeds meer wordt gedacht in ‘grondstoffen’ in plaats van ‘afvalstoffen’.  

Hoe kunnen we sloophout zodanig hergebruiken dat het voor ons en 

onze klanten meer toegevoegde waarde oplevert? De mogelijkheden zijn 

legio. Sloophout kan bijvoorbeeld uitstekend dienen als grondstof voor 

spaanplaat, of voor ons eigen product Dekowood, de ideale bodem-bedekker 

voor speelplaatsen, borders en wandelpaden. Het mooie is dat we bij Bruins 

& Kwast verzekerd zijn van een constante aanvoer. Op onze locaties in Goor, 

Duiven en Geldermalsen wordt het hele jaar sloophout ingebracht door 

regionale partijen, zoals inzamelaars en bouw- en infrabedrijven. Door deze 

continuïteit kunnen we het proces goed afstemmen op de behoefte van de 

eindgebruikers − en kunnen we ook op dit punt optimaal invulling geven aan 

ons streven naar output gestuurd werken. 

De afvalverwerking is een turbulente wereld waarin veel gebeurt en 

verandert. Desondanks houden we bij Bruins & Kwast vast aan datgene 

waar wij goed in zijn: het vervaardigen van kwaliteitsproducten uit groene 

reststromen, op een zo energie-efficiënt mogelijke manier en met veel 

aandacht voor duurzaamheid. Daarbij zoeken we tegenwoordig steeds 

nadrukkelijker de samenwerking met gelijkgestemde partijen, in zowel 

de (semi-) overheidssfeer als het bedrijfsleven. De praktijk leert namelijk 

dat we elkaar kunnen versterken en samen win-winsituaties kunnen 

creëren. Als groene schakel tussen landschapsonderhoud en energie/

grondstoffen streeft Bruins & Kwast naar maximale meerwaarde voor 

mens en natuur. Wij zetten ons in om bij te dragen aan een duurzame 

en kostenefficiënte verwerking van groene reststromen en borgen 

onze inspanningen met behulp van certificeringen. Onze grote kracht 

is dat wij de gehele keten beheersen. Ons eigen aannemersbedrijf 

Van aanbodgericht 
naar vraaggestuurd

is dagelijks bezig met het rooien van hout dat we uiteindelijk kunnen 

gebruiken voor onze producten. Zodoende kunnen we al vanaf de bron 

selecteren op kwaliteit. Een pluspunt dat zich doorvertaalt over het hele 

traject, tot en met de eindproducten die we leveren aan onze klanten. 

 

Hoewel onze ‘core business’ zoals gezegd niet wezenlijk is veranderd, zijn 

we de afgelopen jaren wel steeds actiever gaan reageren − waar mogelijk

zelfs anticiperen − op wat er speelt in de branche. We gaan minder uit  

van ons eigen aanbod en richten ons  

vooral op de vraag. In dit nummer van  

Circulair vindt u een aantal typische 

voorbeelden van hoe Bruins & Kwast 

anno 2015 opereert en in de markt 

staat. Ik hoop dat u deze uitgave met 

interesse zult lezen.

Henk Kwast, Algemeen directeur

De keten van groene reststromen:

Ontdoeners
reststromen

Eigenaren 
bos- en

landschap

Bewerken

Certificeren

Logistiek

Voorraad

Energie

Houtindustrie

Potgrondbedrijven

Speciale producten

Landbouw

Inname 
logistiek 

exploitatie

Input reststromen (tonnen)

Integraal groenafval - 132.000

Gras- en slootmaaisel - 43.000

Resthout A-B-C - 90.000

RKG slib - 17.000

Biomassa stromen - 40.000

Totale CO2Emissie 2014

Directe CO2 Emissies

 Gas verbruik - 26,81 ton CO2

 Brandstof machines - 1.553,39 ton CO2

 Brandstof verbruik wagenpark - 582,99 ton CO2

Indirecte CO2 Emissies

 Elektriciteit - 6,33 ton CO2

 Overige indirecte CO2 Emissies - 26,30 ton CO2

Totaal: 2.197,82 ton CO2

Feiten en cijfers 2014
2015

Circulair

ISO 9001 
ISO 14001 
VCA **

Transport

In 2015 worden bij Bruins & Kwast de laatste trucks, die niet meer voldoen 

aan de moderne emissie eisen ingeruild voor vrachtwagens met euro 

6 motoren.

Groencompost RHP/Keurcompost 0 - 12 mm - 63.000

Groencompost kwaliteit 0 -30 mm - 40.000

Samengestelde producten - 8.000

Categorie 1 grond (BRL 9335) - 14.000

Biobrandstoffen - 118.000

Grondstoffen voor houtverwerkende industrie - 56.000

Afval naar Afvalverbrandingsinstallatie - 500

Output producten (tonnen)


