
We slaan 

geen enkele 

trede over

Bruins & Kwast biomass management: 
kansen pakken en mogelijkheden stapelen 

Het is al ruim dertig jaar geleden dat Ad Lansink 

zijn Ladder van Lansink introduceerde in de Tweede 

Kamer. Kern van zijn voorstel in 1979 was om waar 

mogelijk te kiezen voor de meest milieuvriendelijke 

verwerkingsmogelijkheid voor afval. Die meest 

milieuvriendelijke optie staat bovenaan de ladder. 

Pas als die mogelijkheid niet haalbaar blijkt, dalen 

we een stap af en kiezen voor de daaropvolgende 

stap die minder milieuvriendelijk is. 

Tree voor tree
op de Ladder 
van Lansink

Van bermgras een mooi product makenVier treden
De Ladder van Lansink is opgebouwd uit vier treden:

Van sloophout tot MDF: C2C in optima forma 

432

Bruins & Kwast biomass management: kansen pakken en mogelijkheden 

stapelen. Het waren voornamelijk logische keuzes en praktische 

overwegingen die hebben geleid tot Bruins & Kwast biomass management. 

“Kansen zien en niet bang zijn om samen met anderen snel te reageren. Al 

ruim 20 jaar geleden werden de eerste praktische stappen gezet”, vertelt 

Gijp Vink. Hij was destijds vertegenwoordiger voor een machinefabriek en 

Bruins & Kwast was een goede klant. Op een beurs in Duitsland raakten 

Henk Kwast en Gijp Vink aan de praat. En van het één kwam het ander. 

“We hadden hetzelfde doel en zagen dezelfde mogelijkheden. 

Bruins & Kwast beschikte over 

aanvoer van biomassa en wij 

wisten heel goed hoe we dat 

machinaal konden verwerken.” 

Het resultaat van de Duitse beurs 

was RRT. Daarin participeerden 

begin jaren 90 zowel mijn zoon en 

ik als Bruins & Kwast. Voor onze 

contacten in Brabant fungeerden 

we als een loonbedrijf dat ook de 

reststromen zelf verwerkte of liet verwerken. Op een goede dag kwam er 

een beginnend composteerbedrijf te koop in Neerijnen. Ook toen wisten 

we al dat transport te veel geld kost en het milieu onnodig belast. Die 

extra locatie was dus een uitgelezen kans. We hadden geen drie weken 

nodig om de bank te overtuigen en de zaak voor ons aan het draaien te 

krijgen. RRT groeide snel en we besloten het loonwerk uit te besteden 

en ons op de verwerking van biomassa te concentreren. Bruins & Kwast 

maakte een vergelijkbare ontwikkeling door en we groeiden eigenlijk 

als vanzelf naar een fusie toe. Nu ook een composteerbedrijf in Duiven 

aan onze gezamenlijke activiteiten is toegevoegd zijn we uitgegroeid tot 

één groenverwerkingsbedrijf met drie locaties die aaneengesloten een 

werkgebied bestrijken in Midden en Oost Nederland.” Waar twintig jaar 

geleden aanvullende kennis Gijp Vink en Henk Kwast tot elkaar bracht, 

was nu de behoefte aan een slagvaardige organisatie met een fijnmazig 

locatienetwerk de aanleiding tot een volledige fusie. Vink: “Als je dat 

constateert dan moet je de voordelen stapelen en uitbuiten. Zo deden 

we dat twintig jaar geleden, zo doen we dat nu en als er zich morgen 

nieuwe mogelijkheden voordoen, doen we het weer. Daar wordt iedereen 

beter van.”

In het Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012 (LAP) 

is deze indeling nog verfijnd:

• kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voor-

 komen of beperkt 

• kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of      

 andere producten wordt gebruik gemaakt van stoffen en materialen  

 die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige  

 gevolgen voor het milieu veroorzaken 

• nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of  

 andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt 

• nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen  

 waaruit een product bestaat, worden na gebruik van het product  

 opnieuw gebruikt 

• nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met  

 een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere manier van 

 energieopwekking 

• verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd  

 door ze te verbranden. 

• storten: afvalstoffen worden gestort 

We slaan geen trede over

De manier waarop we bij Bruins & Kwast te werk gaan, is al sinds jaar 

en dag op deze ladder gebaseerd. Als wij stromen biomassa managen, 

innemen, be- en verwerken, is storten eigenlijk geen optie. Sloophout 

is bij ons niet in de eerste plaats een brandstof maar grondstof voor de 

spaanplaatindustrie of liever nog voor duurzame decoratieproducten als 

Dekowood. Duizenden kinderen spelen dagelijks op houtsnippers van 

Bruins & Kwast. Pas de restkwaliteit wordt biobrandstof, die we overigens 

uitsluitend leveren aan centrales met een hoog energetisch rendement. 

Onze groencompost, die ontstaat uit groenafval, dient gedurende lange 

jaren als bodemverbeteraar of grondstof voor de potgrondindustrie en 

wordt zo in de natuurlijke kringloop opgenomen. Hoewel we een belangrijke 

leverancier zijn van biobrandstof aan duurzame elektriciteitscentrales 

beschouwen we verbranding nog steeds als een zo lang mogelijk uit te 

stellen stap. Want laten we eerlijk zijn. Verbranden kan altijd nog. We 

slaan geen trede over. En dan blijkt dat de Ladder van Lansink niet alleen 

milieurendement oplevert maar zich ook economisch uitbetaalt.

Sloop- en resthout transformeren tot een grondstof met meerwaarde 

voor specifieke klanten en producten. Voor die uitdaging ziet 

Bruins & Kwast  zich steeds weer geplaatst. 

“Je kunt natuurlijk verbranden, maar dan is het ook over en uit. Mooier 

is van een bouwproduct een nieuw bouwproduct maken. Daarom kiezen 

we ervoor om sloophout tot zulke fracties terug te brengen dat de 

spaanplaatindustrie er mee uit de voeten kan. Of we leveren grondstoffen 

voor MDF,” vertelt Jan Wennekink, manager reststromen. Het 

zogenaamde A-hout is daarvoor perfect geschikt. “Soms leveren we ook 

vers hout in hele kleine fracties om nog mooier en sterker plaatmateriaal 

te kunnen maken. Dat resulteert in gelaagd plaatmateriaal, dat is 

opgebouwd uit een wat grovere fractie van sloophout, met daaromheen 

dunnere lagen van zeer sterk verkleind vers hout dat behalve fijner 

van structuur ook lichter van kleur is.” Een geslaagd voorbeeld van 

cradle to cradle, deze manier van werken. Van bouwmaterialen nieuwe 

bouwmaterialen maken. Wennekink: “Er is zelfs geen sprake van een 

afname van kwaliteit. Doordat wij in staat zijn om het sloophout zo op te 

werken tot dat het aan strenge eisen voldoet, zijn onze afnemers in staat 

daarvan een product te maken dat 

aan hogere kwaliteitseisen voldoet 

dan het oorspronkelijke hout.” 

Niet minder dan 563.000 ton bermgras en 1.159.000 ton slootmaaisel 

wordt jaarlijks ‘geoogst’ langs Nederlandse wegen en waterlopen. Waar 

dat voorheen werd ondergewerkt in de landbouw is dat tegenwoordig 

niet meer mogelijk. Tijd dus om de bakens ingrijpend te verzetten. 

Bruins & Kwast spant zich in om ook deze stroom biomassa op een zowel 

milieutechnisch als economisch verantwoorde manier te verwerken.   

Allereerst zorgen we voor de verwijdering van zwerfvuil. Tot voor kort 

glommen akkers soms van het plastic dat met het bermgras in het 

winterseizoen werd ‘ondergewerkt’. Dat kan en mag niet meer en 

we roepen dan ook alle partijen op om de wet- en regelgeving op dit 

gebied daadwerkelijk in acht te nemen en te handhaven. Want het 

kan anders. In de laatste editie van Circulair vertelden we al over de 

mogelijkheden van vergisting tot biogas. Maar na verwijdering van het 

zwerfvuil is composteren ook een uitstekende manier. We zijn inmiddels 

in staat om een bodemverbeteraar (groencompost) te produceren 

waarin ziektekiemen en onkruidzaden zijn gedood. Dat bereiken we door 

compostering onder relatief hoge temperaturen. 

Met name op de zandgronden is deze nieuwe humus een absolute 

aanwinst. Wereldwijd is sprake van woestijnvorming. Dat speelt hier 

in Nederland niet, maar illustreert wel duidelijk wat een gebrek aan 

organische stof in de bodem uiteindelijk teweeg brengt. Bij 

Bruins & Kwast hanteren we het uitgangspunt dat we producten creëren 

niet op basis van het aanbod van biomassa, maar op basis van vragen 

uit de markt. Structuuraarde en groencompost zijn zulke producten. Zij 

zorgen voor organische stof in de bodem en voldoen aan alle wet- en 

regelgeving. Het is een kwestie van bereidheid van alle partijen, dan 

kunnen we met het probleem van bermgras het probleem van gebrek 

aan organische stof in de bodem oplossen. Behalve in de landbouw 

wordt bermgras ook toegepast in RHP-gecertificeerde keurcompost, een 

kwaliteitsproduct dat zich heeft ontpopt als een perfecte veenvervanger. 

Het afgraven van onvervangbare veengebieden wordt hierdoor 

voorkomen.

Wouter Maas van loonbedrijf Maas weet het zeker: “We brengen 

structuuraarde van Bruins & Kwast op de akkers van onze klanten. 

De organische stof in dit product bindt de mineralen uit de drijfmest 

waardoor er veel minder wordt uitgespoeld. Zo zijn we in staat om 

ondanks het feit dat boeren steeds minder mest mogen uitrijden toch 

voldoende mineralen in de bodem vast te houden. De effectiviteit van de 

bemesting neemt belangrijk toe. Wat resulteert in een hogere opbrengst 

van o.a maïs.”

Zie voor meer info: 

http://www.bvor.nl/content/download/Bermmaaisel.pdf

Locatie Duiven levert kwaliteitsproducten
De nieuwe Bruins & Kwast locatie in Duiven is de eerste overdekte 

inrichting voor  groencompostering in Nederland. Directe aanleiding 

voor deze keuze waren de strenge eisen die het Gelders Geurbeleid stelt. 

Maar een zeer welkom ‘bijeffect’ van het composteren onder dak is dat de 

omstandigheden van het proces beter kunnen worden geconditioneerd. 

Doordat er geen weersinvloeden meer optreden wordt er gecomposteerd 

met een ideale temperatuur en vochtigheidsgraad. Dat versnelt het 

proces en heeft een bijzonder positieve invloed op de kwaliteit van de 

groencompost. Een ander eindproduct van de locatie in Duiven wordt 

gevormd door houtchips die als grondstof dienen voor de pellets van 

Topell. De bouw van de productielijn voor de zogenoemde biocoal is 

gestart en vanaf november 2010 gaat Topell proefdraaien. 

Bruins & Kwast realiseert een nieuwe lijn die de houtchips rechtstreeks 

naar de torreficeringsinstallatie leidt. Vanaf herfst 2010 is de inname van 

vers hout en verwerking tot biocoal op één locatie dan een feit. 

Zie voor meer info: 

www.topellenergy.com      

Het kleine deel van het sloop- en resthout dat niet aan de kwaliteitseisen 

van de industrie voldoet wordt verwerkt tot biobrandstof voor installaties 

met een hoog energetisch rendement. 

Preventie is het mooist; dan voorkomen we dat afval ontstaat

Hergebruik (recycling) volgt daaronder

Verbranding is de derde stap, waarbij afval gebruikt wordt voor energieopwekking

Storten van wat echt niet meer kan worden gebruikt is de vierde en laatste stap. 

Gijp Vink
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Groen-Recycling Twente 
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Gelderse Reststoffen Recycling
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6921 RH Duiven

Groenaannemerij werkt als het moet ook op het water  

Kennis delen en resultaten aantoonbaar maken
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Redactie: Bruins & Kwast, Diane Boesveld

Tekst: Jan Verhoek

Fotografie: Ritse Gierveld

Bruins & Kwast geeft bedrijven en instellingen CO2-certificaten 

voor aangeleverd groenafval en hout. De CO2-emissiereductie 

is door Bruins & Kwast bepaald op basis van de door KEMA 

aangereikte berekeningsmethode. Heeft u vragen over het 

CO2-certificaat, bel ons gerust, wij vertellen u er graag 

meer over.
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Bruins & Kwast groeit sterk in de markt voor hout- en groenstromen. Dat geldt 

voor zowel de vestiging in Goor als ook voor de Betuwe waar we tot voor kort 

participeerden in RRT. Dat participeren behoort nu tot het verleden want per 

1 januari 2010 hebben we beide ondernemingen volledig in elkaar geschoven. De 

nieuwe onderneming draagt de naam Bruins & Kwast biomass management. Met 

de derde vestiging in Duiven erbij is er nu een fijnmazig innamenetwerk ontstaan 

waarmee we de nieuwe naam ook helemaal waar kunnen maken. 

In een markt waarbij het accent verschuift van de aanbod- naar de vraagzijde 

vormen we een sterke speler met zoveel slagkracht dat we juist op die veranderende 

vraag naar allerlei nieuwe en duurzame grondstoffen kunnen inspelen. Door de 

schaalvergroting zijn we in staat nog meer service te bieden, handelsstromen beter 

te beheersen en de functie van manager van biomassa voor zowel aanbieders als 

vragers direct en praktisch in te vullen. Bovendien bieden we grote opdrachtgevers 

meer en meer de mogelijkheid onze en hun duurzaamheidscriteria aan te tonen. 

Deze uitgave van Circulair is de eerste onder de nieuwe naam en in de nieuwe 

huisstijl van Bruins & Kwast biomass management, maar zeker niet de laatste 

want we blijven u op de hoogte houden van ontwikkelingen waardoor we samen 

met onze opdrachtgevers steeds meer grip krijgen op stromen biomassa. In het 

belang van het milieu en op een economisch rendabele manier.   

Henk Kwast, Algemeen directeur

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  &  Kw a s t

Circulair

Een niet onbelangrijk gedeelte van de biomassa die Bruins & Kwast 

verwerkt, zamelen we zelf in. Via grote of gecompliceerde bomenrooi-

projecten. Veel collega’s kunnen uitstekend een paar bomen rooien. 

Dikwijls zijn zij daarin zelfs goedkoper. Maar gaat het om moeilijke 

situaties, grote volumes of een gegarandeerd duurzame verwerking, 

dan komt de kracht van Bruins & Kwast als groep tot zijn recht. Dan 

profiteren opdrachtgevers optimaal van de combinatie slagvaardige 

groenaannemer en gegarandeerd duurzaam recyclingbedrijf. Grote, 

gecompliceerde projecten, hoge duurzaamheidseisen, daarin betaalt de 

meerwaarde van Bruins & Kwast zich uit.

Twee recente projecten vormen daarvan mooie voorbeelden Rijks-

waterstaat gunde ons onlangs de opdracht om een groot aantal 

populieren van tussen de 70 en 80 jaar oud langs de IJssel bij Doesburg 

te verwijderen. Op het eerste gezicht een routineklus, maar toen bleek 

dat de afvoer van het hout over water moest gebeuren, werd het anders. 

Qua inzet van materieel en organisatie van het project werden zware 

eisen gesteld waaraan het overgrote deel van de concurrentie daaraan 

niet kon voldoen. In opdracht van de waterbouwaannemer Martens 

en Van Oord realiseerden we onlangs een vergelijkbaar project langs 

de Maas. Daar wordt de komende jaren een groot deel van de oevers 

natuurvriendelijk ingericht en mag de rivier over grote trajecten weer vrij 

meanderen. Daarvoor moeten echter wel eerst veel oevers van stortsteen 

worden verwijderd. Tussen die grote en zware oeverstenen hebben zich 

in de loop van vele jaren talloze stevige bomen en struiken ontwikkeld. 

Het rooien van die bomen en het verwijderen van de stobben tussen de 

stenen vandaan is alles behalve een alledaagse klus. De hoofdaannemer 

Martens en Van Oord opereert in een glazen huis. Zij worden terecht 

kritisch gevolgd als het gaat om aantasting van Flora en Fauna, overlast 

voor omwonenden, om veilig werken en duurzaam verwerken van 

vrijkomende reststoffen. 

Het plan van aanpak dat Bruins & Kwast presenteerde, met het 

gedeeltelijk werken vanaf het water en afvoeren van hout ook over water, 

was dermate overtuigend dat ook deze uitdagende klus werd gegund. 

Van de vier uitgenodigde collega’s bleek alleen Bruins & Kwast in staat 

volgens de noodzakelijke voorwaarden en eisen te kunnen werken.

Kennis delen en resultaten aantoonbaar maken. Natuurlijk is Bruins 

& Kwast een commerciële onderneming. Maar we ervaren ook heel 

duidelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We beschikken 

over technieken en verwerkingscapaciteit die we graag inzetten voor 

de verwerking van alle mogelijke stromen biomassa van onze klanten. 

Maar daarnaast hebben we in de loop van vele jaren ook een enorme 

hoeveelheid toegepaste praktische kennis opgebouwd die we graag met 

andere partijen delen. Alleen gezamenlijk kunnen we de uitdagingen, die 

zich op milieugebied aandienen duurzaam het hoofd bieden.

Met name ook overheden kunnen we helpen niet alleen duurzaam te 

werken, maar dat ook inzichtelijk te maken. Praten over duurzaamheid 

gebeurt overal, maar aantonen wat je doet en wat daarvan het resultaat 

is, dat zorgt voor het draagvlak dat we in de Nederlandse samenleving 

nodig hebben om duurzaamheid echt te verankeren. Zo helpen we graag 

het fabeltje de wereld uit dat een duurzame verwerking van biomassa, 

energie slurpt. We kunnen aantonen dat we voor de bewerking van 

houtproducten tot biobrandstof maximaal 10% van de energie inhoud 

nodig hebben die met deze biobrandstof wordt geproduceerd. Een 

rendement dus van minimaal 90%, inclusief transport en complete 

verwerking. Een ander hardnekkig misverstand is dat het leeuwendeel 

van het groenafval biobrandstof wordt. Wij kunnen aantonen dat slechts 

ca. 25% van de intergraal aangeleverde groenstromen tot biobrandstof 

verwerkt kan worden. De andere 75% kunnen we uitstekend verwerken tot 

compostproducten. Als een van de weinige Nederlandse ondernemingen 

maken we voor grote opdrachtgevers 

ook inzichtelijk wat hun bijdrage 

aan CO2-emissiereductie is per ton 

aangeleverd materiaal. Graag dagen we 

u uit om uw vragen op dit gebied aan 

ons voor te leggen. Dan helpen we u 

om aan uw achterban te verantwoorden 

wat we met uw reststromen doen, hoe 

we dat doen en waar het toe leidt.

Bruins & Kwast groeit sterk 
in de markt voor hout- en 
groenstromen 

Voorbeelden van producten afkomstig uit biomassa, pellets en olie.

CO2-emissiereductie

Voorjaar  2010

vlnr Hans Langkamp, manager reststromen Bruins & Kwast Recycling; 

Dhr. A. van Winden Algemeen directeur Twente Milieu

COLOFON
Redactie: Bruins & Kwast, Diane Boesveld

Tekst: Jan Verhoek

Fotografie: Ritse Gierveld

Productie: Aandagt Reclame & Marketing

Heeft u vragen of opmerkingen, richt deze 

dan aan Bruins & Kwast, locatie Goor.
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