
Bruins & Kwast is meetbaar duurzaam
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Bruins & Kwast Groenprojecten is o.a. op basis van duurzaamheid, 

gekozen door de aannemerscombinatie; Van Gelder/Ballast Nedam 

(Combinatie Pro329) om de rooiwerkzaamheden langs de N329 uit te 

voeren. Als voorbereiding op de reconstructie van de N329 in Oss zijn 

bomen en begroeiing verwijderd.

De N329 loopt vanaf het knooppunt Paalgraven (A59/A50) tot aan de 

Maas en vormt een belangrijke verbinding in het lokale hoofdwegennet. 

De N329 is één van de belangrijkste toegangswegen van Oss en van de 

bedrijventerreinen in Oss. Om de huidige functies van de weg in stand te 

houden en de bereikbaarheid van Oss in de toekomst op een duurzaam 

veilige wijze te garanderen, is een reconstructie van de weg noodzakelijk. 

Bij de ecoducten Oud Reemst, Huis ter Heide en Zwaluwenberg ging 

men nog een stap verder. Daar is Bruins & Kwast door bouwcombinatie 

H2O ingeschakeld om in de aanloop naar de ecoducten te zorgen voor 

een natuurlijke inrichting van het gebied. Daarvoor is in totaal 15 ha. 

productiebos omgevormd tot een natuurlijk ecosysteem dat aansluit bij 

de natuurgebieden aan weerszijden van de ecoducten. Daarmee wordt 

de versnippering van natuurgebieden tegengegaan. Dieren krijgen via 

deze ecoducten de mogelijkheid wegen over te steken van het ene naar 

het andere natuurgebied.

Het stamhout is afgevoerd naar de houtverwerkende industrie en het 

takkenhout is ter plekke versnipperd en afgevoerd naar een aantal 

energiecentrales die draaien op biomassa.

Afgelopen maart ontving Bruins & Kwast Biomass management het 

CO2 bewust certi� caat op niveau 3, volgens de methodiek, de CO2

prestatieladder die daarvoor door Prorail is ontwikkeld. Dat betekent dat 

duidelijk wordt gerapporteerd over de CO2 emissie, dat er kwantitatief 

geformuleerde doelstellingen zijn om deze emissie terug te dringen. 

Bovendien communiceert Bruins & Kwast zowel intern als extern actief 

over deze doelstellingen. Niet alleen het certi� caat zelf is daarom op 

de website geplaatst. Ook de CO2 footprints over de jaren 2009 en 

2010 zijn voor iedereen via de website in te zien. Zo wordt transparant 

welke resultaten zijn behaald op het gebied van de reductie van CO2 

emissie, maar ook waar nog een tandje moet worden bijgeschakeld. 

Verder speelt Bruins & Kwast een actieve rol in sectorinitiatieven om 

klimaatverandering tegen te gaan. De certi� cerende instelling is KEMA. Overhandiging: CO2 Bewust Certi� caat door (v.r.n.l.)  dhr. R. Catau namens de KEMA aan 
mevr. G. Kwast (KAM coördinator) en dhr. G. Bruins (directeur; Bruins & Kwast Groenprojecten BV). 
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Kennis uitdragen kweekt draagvlak 
660 “Vrouwen van Nu” op excursie bij Bruins & Kwast

Bruins & Kwast partner Topell Energy wint WNF Cleantech Star
Nog voor de productie van Topell Energy in Duiven echt van start is 

gegaan heeft het bedrijf de WNF Cleantech Star Award 2011 gewonnen. 

Deze jaarlijkse prijs is voor het meest veelbelovende bedrijf dat nu en in 

de toekomst een belangrijke bijdrage levert aan de overgang naar een 

duurzame energiehuishouding.

Bruins & Kwast en Topell Energy werken in Duiven intensief samen. 

Bruins & Kwast verzamelt in de regio snoeihout in en verwerkt dat tot 

exact de fractie die Topell nodig heeft. Via een thermochemisch proces 

(torrefactie) wordt dit snoeihout door Topell in enkele minuten gedroogd 

en omgezet in een hoogwaardige brandstofkorrel voor bio-energiecentrales. 

Door beide bedrijven naast elkaar te localiseren hoeft de biomassa niet 

te worden getransporteerd. Bij het torre� ceren verdwijnt ruim de helft 

van het gewicht. Het vervoer van de brandstof wordt daarmee dus zowel 

goedkoper als minder vervuilend. Deze milieuwinst komt nog bovenop het 

feit dat de korrels een CO2 reductie van wel 80% opleveren ten opzichte 

van brandstoffen als bijvoorbeeld steenkool. De jury van de prijs kijkt 

niet alleen naar de klimaateffecten, maar ook naar de � nanciële basis van 

bedrijven en naar de bedrijfsvoering. Slechts haalbare initiatieven van 

absoluut gezonde duurzame bedrijven komen voor de prijs in aanmerking. 

Een belangrijke externe bevestiging dus voor wat Topell en Bruins & Kwast 

allang wisten: deze techniek heeft een grote toekomst. Topell wil dan ook in 

2015 wereldwijd minimaal tien fabrieken operationeel hebben.

De goede relatie die er al jaren 

is tussen Groep Midden Betuwe 

en Bruins & Kwast ontpopt zich 

meer en meer als een basis van 

waaruit steeds intensiever wordt 

samengewerkt. De bouwtak van 

GMB heeft veel infrastructureel 

werk voor Bruins & Kwast gedaan. 

En Bruins & Kwast levert al 

sinds jaar en dag houtsnippers 

om het composteerproces van rioolslib te stimuleren. “We zijn beiden 

composteerders en dus begrijpen we elkaar”, formuleert Gerrit Jan 

van de Pol, directeur van GMB Slibverwerking. “We gunnen elkaar de 

business en streven dezelfde doelstellingen na: we willen reststoffen 

verantwoord en rendabel verwerken.” Bij het composteren van 

rioolslib brengt GMB het volume tot 5 en het gewicht tot 25% terug. 

Dit proces levert biogranulaat op dat wordt benut als brandstof voor 

energiecentrales. De sterk vergrote vraag naar houtsnippers zorgt al 

enige tijd voor een te hoge prijs. Dus zocht GMB naar een alternatief. 

Van de Pol: “Samen met Bruins & Kwast hebben we proeven gedaan 

met wortelhout. Gechipte stobben blijken uitstekend te voldoen. 

Het is taai, gaat langer mee en is aanmerkelijk goedkoper dan 

houtsnippers. Bruins & Kwast bleek bereid om te experimenteren tot 

we de meest optimale fractiegrootte hadden. Daarbij gaat het om 

het composteerproces zelf, maar ook om zeeftrommels bijvoorbeeld 

die de compost moeten doorlaten en waarop de houtdelen moeten 

blijven liggen. Nu we eruit zijn, kunnen wij het hout voor rendabele 

tarieven inkopen en is Bruins & Kwast verzekerd van een continue 

afzet van het wortelhout. Alle reden dus voor een contract dat we in 

april 2011 hebben gesloten en dat tot eind 2014 loopt. Daar kunnen 

we wederzijds op bouwen.” 

Milieumaatregelen kunnen pas echt succesvol worden ingezet als 

ze een breed draagvlak hebben. Want veel hangt af van burgers 

en bedrijven die bereid zijn hun gedrag aan te passen. Een beter 

milieu begint nog steeds bij jezelf. Bruins & Kwast beschouwt het 

als haar verantwoordelijkheid om aan die mentaliteitsverandering 

bij te dragen. Door te laten zien hoe de verwerking van biomassa in 

zijn werk gaat. Eind maart werden daarom verdeeld over drie dagen, 

vier groepen van in totaal 660 “Vrouwen van Nu” ontvangen. 

Bij hun bezoek aan de Hof van Twente werden ze op de Goorse 

vestiging van Bruins & Kwast bijgepraat over de verwerking van 

biomassa tot compostproducten en biobrandstof. Niet alleen 

de verwerking maar ook de opwekking van groene elektriciteit 

in de naastgelegen biomassacentrale kent voor de dames geen 

geheimen meer. Directeur Henk Kwast is overtuigd van het nut 

van dit soort bezoeken: “Als mensen weten hoe het werkt, raken 

ze ook gemotiveerd om hun bijdrage te leveren aan verantwoorde 

inzameling en verwerking van biomassa. Als de productie van onze 

partner Topell in Duiven eenmaal op gang is gekomen, gaan we 

ook daar laten zien hoe we grondstoffen leveren die precies zijn 

afgestemd op het milieuvriendelijke ge- en verbruiksproces van 

onze afnemers”.

Lange termijn relaties uitbouwen in dienst van 
gedeelde doelstellingen 

Restwarmte composteerproces 
gebruiken om gebouwen 
te verwarmen
Er is nog veel meer energie nuttig aan te wenden dan we denken. Zo 

gaat Bruins & Kwast een belangrijk deel van de restwarmte van het 

composteerproces in Goor gebruiken om eigen kantoren en werkplaats te 

verwarmen. Bij het aanstaande groot onderhoud van de composteerbunker 

wordt een soort omgekeerde vloerverwarming aangelegd. De warmte van 

het composteerproces zorgt dat de vloer van deze bunker een temperatuur 

van ca. 70°C heeft. Die warmte, die anders in de grond verdwijnt, wordt 

via vloeisto� eidingen afgevoerd. Daarmee kan dan vloeistof van zo’n 

50°C worden rondgepompt; ideaal om de gebouwen te verwarmen. In 

kleinschalige pilotprojecten elders heeft deze techniek zich al bewezen. 

Maar op de schaal zoals die in Goor wordt toegepast, is het project uniek 

in Nederland. Een provinciale subsidie draagt bij in de kosten van deze 

innovatieve techniek, die een belangrijke besparing op het gebruik van 

fossiele energiebronnen betekent. Naar verwachting zal de vernieuwde 

bunker met de verwarmingsinstallatie voor de gebouwen voor de zomer van 

2012 in gebruik worden genomen.

ROVA, de afvalverwerkingsorganisatie van 20 gemeenten en twee regio’s in 

Midden- en Oost-Nederland, spant zich in om een bijdrage te leveren aan 

een schone en duurzame leefomgeving. De afvalverwerking wordt daarin 

verbonden aan andere thema’s zoals het beheren van de openbare ruimte, 

het verduurzamen van onze energievoorziening en het terugdringen van 

CO2 emissies. De organisatie streeft naar een duurzame samenleving waarin 

het niet meer vanzelfsprekend is dat waardevolle grondstoffen worden 

verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier 

te verwijderen. Samenwerking met Bruins & Kwast ligt dus voor ROVA 

erg voor de hand. Onlangs reikte Henk Kwast van Bruins & Kwast het CO2 

emissiereductie verklaring uit aan de heer H. Groenhuis, algemeen directeur 

van ROVA. Hiermee heeft ROVA zwart op wit hoeveel minder CO2 ze uitstoot 

door biomassa via Bruins & Kwast te laten afvoeren en verwerken.
De heer Harmen Schinkel (accountmanager) van Bruins & Kwast geeft uitleg 
aan de “Vrouwen van Nu” op het terrein te Goor.

Overhandiging CO2  emissiereductie verklaring aan de heer H. Groenhuis, 
alg. directeur ROVA, door H. Kwast, alg. directeur Bruins & Kwast (l).Weg van de toekomst dient ook het milieu

ROVA ontvangt CO2 
emissiereductie verklaring



COLOFON

Redactie: Bruins & Kwast, Diane Boesveld

Tekst: Jan Verhoek

Productie: Aandagt Reclame & Marketing

165

Meer dan ooit blijkt de markt voor verwerking van biomassa in beweging. 

Inzamelaars en verwerkers laten een hergroepering zien. Overheden letten scherp 

op de kosten. En nutsbedrijven met vaak gemeenten als aandeelhouders spelen 

in dit krachtenveld een eigen rol. Als private onderneming moeten we ons in deze 

spannende tijden duidelijk onderscheiden. Bruins & Kwast Biomass Management 

doet dat door continu te innoveren. In de deelsegmenten biomassa, bosbouw 

en natuurontwikkeling waarin we ondernemen, zijn we ondiscutabel duurzaam. 

Maar dat is niet genoeg. We zullen ook steeds weer moeten bewijzen dat we die 

duurzaamheid ook tegen economisch rendabele tarieven kunnen realiseren.

Uiteindelijk draait alles om de beste prijs-prestatieverhouding. En die kunnen 

we bieden door voorop te blijven lopen, door slimmer te werken en door nieuwe 

technieken en procedés in te zetten. Dat kunnen we nooit alleen, want we 

functioneren als belangrijke schakel in een keten. Dus werken we intensief samen 

met de verwerkers van onze grond- en brandstoffen. Daarvoor zoeken we naar 

partners die dezelfde bedrijfs� loso� e hanteren. Organisaties als Topell Energy 

bijvoorbeeld en GMB, waarover u in deze Circulair kunt lezen. Met een andere 

partij doen wij onderzoeken naar het vergisten van bermgras.

Een zo hoogwaardige kwaliteit van het eindproduct blijft ons uitgangspunt; niet 

omdat kwaliteit nu eenmaal door iedereen in de mond wordt genomen, maar 

simpelweg omdat dat de enige manier is om duurzaam te recyclen en storten van 

wat dan ook te voorkomen.

Henk Kwast, Algemeen directeur

N i e u w s b r i e f  va n  B r u i n s  &  Kwa s t  B i o m a s s  M a n a g e m e n t
Circulair
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Heeft u vragen of opmerkingen, richt deze 

dan aan Bruins & Kwast te Goor.

Bruins & Kwast werkt mee aan het project 
Self Supporting River System
Na de (dreiging) van overstromingen van rivieren een aantal jaren 

geleden, en met de klimaatverandering in het vooruitzicht, wordt op een 

andere manier gekeken naar rivieren met hun dijken en uiterwaarden. 

‘Meer ruimte voor water’ lijkt sterker dan ooit het adagium te worden. 

Maar meer ruimte voor de rivier betekent allerlei consequenties 

voor ruimtelijke ordening en ruimtegebruik. Als de rivierdalen en de 

uiterwaarden meer natuurlijk worden gebruikt en regelmatig mogen 

onderlopen, levert dat een ander (economisch) nut op dan dat je die 

gronden naar eigen inzicht kunt benutten. In samenwerking met de 

Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, TBO (Terrein Beherende 

Organisaties) en natuurorganisaties, kijkt Rijkswaterstaat naar de 

mogelijkheden van natuurbeheer in deze gebieden. Het gaat hier 

vooral om ruimte voor de rivier, waterveiligheid, afvoer en berging. 

Bruins & Kwast is intensief bij die onderzoeken betrokken. Want als we 

de natuur niet ongebreideld haar gang willen laten gaan, moet er dus 

actief beheer plaatsvinden. Daarmee kunnen deze gebieden belangrijke 

leveranciers worden van stomen biomassa. De regulering van deze 

stromen biomassa is precies het vakgebied van Bruins & Kwast en die 

expertise vormt een welkome aanvulling op de kennis van de overheden 

en natuurbeheerders.

Secretaris Generaal de heer C.P. Buijink bezoekt 
innovatief project Duiven
Secretaris Generaal van het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie, de heer C.P. Buijink, bezocht op 16 mei jl . 

Topell en Bruins & Kwast locatie in Duiven. De presentaties van zowel 

Topell, Bruins & Kwast als die van Branche Vereniging Organische 

Reststoffen bleken aansprekend. De innovatieve ontwikkelingen en de 

ongekende mogelijkheden betreffende biomassa werden gepresenteerd 

aan de aanwezigen onder wie gedeputeerde van de provincie Gelderland 

de heer J.C. Verdaas, wethouder van gemeente Arnhem mevrouw 

M. van Gastel, regiodirecteur DLG de heer R.A. Müller, rentmeester de heer 

W.J.S. Verbeek en de heer J. Iepsma van Agentschap.nl.

De opmars van Dekowood als veilige 

duurzame speelbodem lijkt niet meer te 

stuiten. Zowel commerciële organisaties als 

overheden hebben de unieke combinatie van 

hoge valdemping, lange levensduur en een 

aantrekkelijke prijsstelling ontdekt. 

Zowel via het dealernetwerk als rechtstreeks 

van onze eigen verkoopafdeling zien we de 

resultaten opvallend snel stijgen. Dat de 

duurzaamheid van Dekowood een belangrijke 

pijler onder het succes vormt, leidt geen 

twijfel. De houtsnippers zijn niet alleen voor 

100%  geproduceerd uit gebruikt pallethout, 

maar ook zelf na hun lange levensduur 

volledig recyclebaar. 

Succesvol Dekowood heeft nieuwe websiteSuccesvol Dekowood heeft nieuwe website

Leveringsbetrouwbaarheid wordt steeds belangrijker in de markt voor 

duurzame biobrandstof. Centrales moeten blind kunnen vertrouwen op 

de beschikbaarheid van voldoende brandstof van goede kwaliteit. Daar 

staat tegenover dat transport van biomassa per de� nitie zorgt voor de 

uitstoot van CO2. Daarom is het zaak ef� ciënt en effectief met stromen 

biomassa om te gaan. Zo weinig mogelijk slepen met biomassa en 

toch zorgen dat het op tijd per plekke is; daar gaat het om. Daarom 

investeerde Bruins & Kwast in één integraal informatiesysteem, 

waarmee transportplanning, voorraadbeheer en weegbrug worden 

beheerd. Het systeem Ezgoing dateert van december 2010 en 

Bruins & Kwast is één van de eersten in de afvalbranche waarbij 

het werd geïmplementeerd. Modules op commercieel, logistiek en 

� nancieel gebied volgen nog en ook een Business Intelligence module 

staat op de planning.

Nieuw informatiesysteem extra garantie voor 
leveringsbetrouwbaarheid

Pieter Bot, CFO Bruins & Kwast (rechts) en Herman van Leeuwen, 
Manager Strategy and Innovation Qurius.

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

2e Tie� aarsestraat 2
4182 PE  Neerijnen

Secretaris Generaal Ministerie EZ de heer C.P. Buijink (4e persoon van rechts /in 
het midden) bezoekt innovatief project Duiven.

Meer weten? 

Bezoek de 

compleet nieuwe 

website: 

dekowood.nl


