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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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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
Circulair
Spe ciale  uitgave

De afvalmarkt maakt de laatste jaren ingrijpende veranderingen door, niet alleen 

in de private sector maar ook bij de diverse overheden. Deze veranderingen komen 

voor een belangrijk deel voort uit het feit dat er wereldwijd een schaarste ontstaat 

aan grondstoffen en brandstoffen. Groene biomassa heeft als alternatief voor 

fossiele grond- en brandstoffen in korte tijd een hoge vlucht genomen, ondanks 

de economische crisis en ondanks het feit dat verduurzaming in algemene zin 

kostenverhogend werkt. 

Het spreekt vanzelf dat Bruins & Kwast in deze veranderingen meegaat. Sterker 

nog: als specialist in biomass management zijn we een dynamisch onderdeel van 

het proces. We nemen bewust stappen om in de Bio-based economie van morgen 

een prominente rol te kunnen spelen. Zo hebben we zelf een Biomasterplan 

opgesteld, met als doel biomassa zo duurzaam en effectief mogelijk in te zetten. 

Deze uitgave van Circulair staat grotendeels in het teken van de genoemde 

veranderingen. We willen u eens een wat breder beeld schetsen van de voornaamste 

ontwikkelingen in de markt, onze visie daarop, de vertaalslag die we maken naar 

de praktijk, de concrete resultaten van onze inspanningen en onze plannen om ook 

in de toekomst een factor van belang te blijven. Behalve naar onszelf kijken we ook 

naar de vele externe invloeden waarmee we te maken hebben, bijvoorbeeld vanuit 

de Haagse en Brusselse politiek. Al met al is dit verhaal bedoeld als ondersteuning 

van datgene waarvoor Bruins & Kwast de komende jaren wil staan: met de best 

mogelijke energiebalans kwaliteitsproducten maken uit groene reststoffen. 

Kortom, dit is een bijzonder themanummer van Circulair. Ik wens u veel leesplezier!

Henk Kwast, Algemeen directeur

Roerige tijden in de afvalmarkt

Wij en de maatschappij

Een resultaat van integraal 
groen denken! 
Groene opdracht van de gemeente Wierden

Feiten en cijfers 2011

Naast de activiteiten die direct te maken hebben met het bedrijfsproces, 

neemt Bruins & Kwast Biomass Management zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid uiterst serieus. We doen bijvoorbeeld veel aan 

voorlichting en educatie. Regelmatig ontvangen we op onze locaties 

groepen voor rondleidingen, niet alleen vanuit scholen maar ook vanuit 

serviceclubs en andere organisaties. Onze betrokkenheid weerspiegelt 

zich tevens in een uitgesproken sociaal beleid, met veel oog voor onze 

eigen medewerkers. We bieden hen uitgebreide mogelijkheden op het 

gebied van opleiding en training. Stagiairs kunnen erop rekenen dat ze 

bij ons écht iets leren. Verder geloven we in kansen voor mensen met 

een beperking en dragen we goede doelen een warm hart toe, in woord 

en daad. Speciale vermelding in dit verband verdient Villa Joep, het 

Nederlandse fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. 

Om het snoeien van bomen en het versnipperen van snoeihout in goede 

banen te leiden, heeft de gemeente Wierden een Biomassaproject 

in het leven geroepen. Naast de reguliere snoeihoutstroom van 

de gemeente zelf gaat het om snoeihout dat wordt aangeboden door 

burgers en snoeihout dat vrijkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden 

van Landschap Overijssel. Doel van het project is te komen tot een 

logistiek systeem dat erin voorziet dat het hout op een zo ef� ciënt 

mogelijke wijze wordt versnipperd, waarna de houtchips kunnen worden 

gebruikt als brandstof voor duurzame energie. 

De gemeente ziet het project meteen als een goede aanleiding om in de 

nabije toekomst te stoppen met het verstrekken van brandvergunningen 

voor snoeihout. Verder is het aantal paasvuren in de gemeente op grond 

van het project beperkt van 30 à 40 tot 10. De aanbesteding voor het 

Biomassaproject vond vorig jaar plaats. Dat de gemeente Wierden 

koos voor Bruins & Kwast, had vooral te maken met de factoren prijs, 

uitvoeringstechniek en duurzaamheid. Doorslaggevend was het feit dat 

Bruins & Kwast de disciplines groenonderhoud en recycling combineert, 

met respectievelijk de bedrijven Bruins & Kwast Groenprojecten en 

Bruins & Kwast Recycling. Zodoende kon de gemeente het hele traject 

van onderhoud, afvoer en verwerking aan één partij uitbesteden. Bruins 

& Kwast heeft de vrijheid gekregen om zelf de afhaalronde in te plannen, 

op voorwaarde dat het hout altijd binnen 14 dagen wordt opgehaald. 

Op basis van de ingenomen tonnen groen krijgt de gemeente 

Wierden jaarlijks een CO2 reductie verklaring van Bruins & Kwast. 

De in 2011 behaalde resultaten hebben er inmiddels in geresulteerd dat 

de gemeente ook in 2012 verder wil met Bruins & Kwast. 

Gem. Wierden dhr. A. Ballast.

CO2 Footprint

Locatie Goor

Geurmeldingen 6

Stofmeldingen 1

Locatie Duiven

Geurmeldingen 6

Milieuklachten

In 2011 had Bruins & Kwast 12 geurmeldingen en 1 melding stofoverlast, op en rond de locaties Duiven en Goor gehad. De klachten zijn t.o.v.

2010 afgenomen. Na analyse van de klachten zijn maatregelen genomen.

Werknemers bij Bruins & Kwast

FTE’s 43

Fulltime 33

Parttime 23

Geregistreerd ziekteverzuim (Bruins & Kwast groep)

Het aantal werknemers bij Bruins & Kwast is de laatste jaren stabiel. 

Tijdelijke capaciteit wordt ingehuurd. Er is nauwelijks verloop in het personeel.

Het ziekteverzuim is de afgelopen 3 jaren afgenomen,

ondanks een aantal langdurige ziekte gevallen.

Compost RHP/Keurcompost 0 - 12 mm 67.000

Structuuraarde kwaliteit 0 -30 mm 30.000

Compost producten bomenzand en -grond 11.000

Categorie 1 grond (BRL 9335) 12.000

Biobrandstoffen uit groene biomassastromen 67.000

Biobrandstoffen uit resthoutstromen 50.000

Grondstoffen voor houtverwerkende industrie 27.000

Speciale producten van houtchips (o.a Dekowood) 9.000

Afval naar Afvalverbrandingsinstallatie 1.000

Output producten* (tonnen)Input reststromen op onze locaties* (tonnen)

Integraal groenafval 164.000

Gras- en slootmaaisel 42.000

Resthout A-B-C 80.000

RKG slib 16.000

Biomassa stromen 45.000

Overzicht omzet producten

Steeds meer gecerti� ceerde producten van Bruins & Kwast worden afgezet in de professionele markt.

CO2 reductie door inzet biobrandstof

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

-10.000

60.000

Geproduceerd Gereduceerd
-2.675,80

54.131,48

Totale CO2Emissie 2011

Voortgang CO2 reductie in kg CO2/Ton ingenomen reststroom

Gas verbruik 29,10 Ton/CO2

Brandstof machines 1834,00 Ton/CO2

Brandstof verbruik wagenpark 555,99 Ton/CO2

Elektriciteit 247,55 Ton/CO2

Overige indirecte CO2 Emissies 9,17 Ton/CO2

69%

21%

9%

1%0% Directe CO2 Emissies

Indirecte CO2 Emissies

Totaal: 2675,80 Ton/CO2

De Footprint van 2011 laat zien dat Bruins & Kwast t.o.v. voorgaande jaren grote stappen maakt in het reduceren van CO2 uitstoot binnen haar organisatie.

Voor verdere informatie zie www.bruinsenkwast.nl
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Interne organisatie

Kijkend naar de interne organisatie van een bedrijf als Bruins & Kwast 

vraagt de huidige stand van zaken om een andere manier van denken en 

doen. De principes van ‘lean & mean’ worden in zoveel mogelijk processen 

doorgevoerd en innovatie voert meer dan ooit de boventoon. Bovendien 

werken we continu aan het ontwikkelen en scherpstellen van een visie 

waarmee we klaar zijn voor de toekomst. Het door onszelf opgestelde 

Biomasterplan (te lezen en/of downloaden op www.bruinsenkwast.nl) 

is daarvan een duidelijke exponent. 
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De transitie van afval 
naar product
Het gedachtegoed rond cradle to cradle - de veelvuldig omarmde � loso� e 

die stelt dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product 

nuttig kunnen worden ingezet in een ander product - is van grote invloed 

geweest op de betekenis van de term ‘afval’. Hetzelfde geldt, binnen 

Nederland, voor de Ladder van Lansink, de standaard op grond waarvan 

het moderne afvalbeleid prioriteit geeft aan de meest milieuvriendelijke 

verwerkingswijzen. Steeds meer zaken die voorheen als afval werden 

beschouwd, gelden nu als product.

Marktwerking

Het eigenaardige is dat bomen die bijvoorbeeld worden gerooid om een weg 

aan te leggen nog steeds worden gezien als afval. Brussel wil helderheid 

scheppen in het onderscheid tussen afval en product. Met het oog daarop 

worden de Brusselse richtlijnen voor onder andere het categoriseren van afval 

aangepast. Het spreekt vanzelf dat hiermee ook de marktwerking verandert. 

Waar eerst vooral geld te verdienen viel met de inname van stromen, 

liggen de kansen nu voornamelijk bij het verwerken ervan tot producten. 

De invloed van de conjunctuur valt bij dit alles niet te onderschatten. 

De crisis leidt bijvoorbeeld merkbaar tot een geringer aanbod van groen, 

alleen al omdat consumenten, bedrijven en overheden minder geld willen 

besteden aan het onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen. 

Businessmodel

Deze ontwikkelingen hebben uiteraard een grote impact op het 

businessmodel van een bedrijf als Bruins & Kwast. Als we kijken naar onze 

omzetverdeling van drie jaar terug is er nu al sprake van grote verschillen. 

Wij denken steeds meer product-/afzetgericht en zijn continu met 

innovatie bezig (*zie � guur 1). Daarbij staan we ook sterk onder invloed 

van externe factoren. Zo moeten we een bevredigend antwoord geven op 

alle vragen vanuit de markt, die wil weten wat wij nu precies doen met afval. 

Verder is de politiek in hoge mate bepalend voor onze bedrijfsvoering, en 

dan met name de grilligheid van de regelgeving. Om een voorbeeld te 

noemen: het overheidsbeleid met betrekking tot subsidies op duurzame 

energie (zoals wind of biomassa) wisselt jaarlijks. Dat maakt het voor 

ons buitengewoon lastig om strategieën voor een wat langere termijn 

te ontwikkelen. Om toch onze continuïteit te waarborgen, zoeken we 

stabiele afnemers, waarbij we ons focussen op drie richtingen:

Tot onze afnemers behoren naast grote energiemaatschappijen 

steeds meer organisaties met kleinere biogestookte installaties, zoals 

zwembaden. Daarnaast leveren we in toenemende mate aan partijen die 

van hout en groen bijvoorbeeld biocoal of olieachtige stoffen maken.

Adviesfunctie

We denken niet alleen innovatief over producten, maar ook over 

de toepassing ervan. Dat heeft erin geresulteerd dat onze 

opdrachtgevers/afnemers ons steeds vaker om advies vragen en ons 

laten meedenken over het vervolgtraject. Dankzij onze brede knowhow 

kunnen we als specialist een unieke toegevoegde waarde leveren.

Steeds beter

Zelfs van de moeilijkste afvalstromen weten we langzaam maar zeker 

producten te maken. We zijn bijvoorbeeld steeds beter in staat gras op te 

werken voor vergistingsinstallaties. Verder slagen we erin steeds hogere 

rendementen te halen uit integraal groenafval. 

Doel

Natuurlijk zullen we erop toezien dat al onze certi� ceringen altijd 

up to date zijn en dat we blijven voldoen aan de wettelijke normeringen 

op het gebied van kwaliteit en herkomst. Tot slot zullen we blijven 

werken aan het optimaliseren van de ef� ciency van ons proces, vanuit 

de zekerheid, dat ons businessmodel steeds meer gericht zal zijn 

op het leveren van producten. En bij alles wat we doen, houden we 

steeds dat ene doel voor ogen: met de best mogelijke energiebalans 

kwaliteitsproducten maken uit groene reststoffen. 

De resultaten van onze 
inspanningen
De vele inspanningen van Bruins & Kwast Biomass Management hebben 

zich in de eerste plaats vertaald in continuïteit en een gunstig imago. 

Dat is mede te danken aan een heldere werkwijze, met als sleutelbegrippen 

goede contracten en ‘doen wat je zegt’. Doordat we optimaal grip hebben op 

de kwaliteit, staan we in de markt bekend als een betrouwbare groene 

partner. Als zodanig zijn we als leverancier van producten ook in staat 

geweest een sterke positie op de afzetmarkt te verwerven. 

Inzamelaars als klant

Onze aandacht voor ketendenken heeft ertoe geleid dat wij inmiddels 

ook meerdere grote inzamelaars tot onze klanten mogen rekenen. 

In de samenwerking met deze partijen beperken we onze activiteiten 

heel bewust en nadrukkelijk tot ons specialisme. 

Productontwikkeling

We richten onze innovatiedrang tevens op de ontwikkeling van 

verantwoorde nieuwe producten met commercieel potentieel. Zo voeren 

we intussen meerdere eigen merken, waaronder:

•  Biorea® - dit stalstrooisel, gericht op nieuwe ideeën en inzichten in 

de veehouderij, ontwikkelden we in samenwerking met de universiteit 

van Wageningen. Gemaakt van biomassa uit natuurlijk groen en een 

meer dan uitstekend alternatief voor stro en zaagsel.

•  Dekowood® - een 100% natuurlijke en kleurrijke speelbodem, gemaakt 

van schoon droog resthout. Veilig, milieuvriendelijk, hygiënisch, 

duurzaam en met een minimum aan onderhoud. 

Naast deze eigen merkproducten produceren en leveren we bijvoorbeeld 

gedroogde houtchips die kunnen worden gestookt in ketels. Ook als het 

gaat om (gecerti� ceerde) compost en compostproducten blijven we nieuwe 

wegen verkennen. Bij alles wat we op het gebied van productontwikkeling 

doen, staat het streven naar kwaliteit en de optimale energiebalans centraal.

Bedrijfsvoering

Vanuit het streven naar CO2-reductie kijken we naar alle facetten van onze 

bedrijfsvoering. Zo zien we er binnen onze logistiek op toe dat er zo min 

mogelijk kilometers worden gemaakt. Bij de inzet van machines kiezen we 

bewust voor de nieuwste, meest energie-ef� ciënte techniek. Verder zorgen we 

ervoor dat onze processen zo min mogelijk energie (lees: brandstof) kosten, 

uiteraard met behoud van de kwaliteit die onze afnemers van ons verwachten. 

Green Deal

Met de landelijke overheid hebben wij en drie medeleden van onze 

branchevereniging BVOR een zogenoemde Green Deal. Deze overeenkomst is 

erop gericht 500.000 ton groencompost met RHP-keurmerk te produceren voor 

met name potgrondproducenten en professionele telers. Deze partijen maken 

nu nog op grote schaal gebruik van veen, dat hoofdzakelijk uit Oost-Europa 

wordt gehaald. Veen is een fossiele, schaarse grondstof waarvan de winning 

bovendien in veel gevallen gepaard gaat met negatieve bijeffecten op milieu 

en biodiversiteit. Hoogwaardige compost is dan ook om meerdere redenen een 

uitstekend alternatief. 

Om onze sterke positie ook voor de komende jaren te waarborgen - en 

vanuit die positie een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren 

aan duurzaamheid in algemene zin - hebben we een aantal duidelijke 

doelen gesteld. Zo gaan we werken aan een verdere verbreding van onze 

grondstoffeninput, door bijvoorbeeld ook ‘lastige’ stoffen als GFT-digistaat 

te gaan verwerken. Het energieverbruik willen we verder omlaag brengen 

door ons eigen proces te optimaliseren, maar ook door bijvoorbeeld warmte 

terug te winnen uit compostering en restwarmte van de Energiecentrale 

(BioEnergie Twente BV) te gebruiken voor het drogen van houtchips die 

in ketels kunnen worden gestookt. We zien eveneens ruimte voor groei in 

de afzet van producten. 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Groenafval uit gemeenten Opwerklocatie Decentrale groene warmte units Warmte voor bijvoorbeeld zwembad

U weet het ongetwijfeld: de beste plek om afval te scheiden is 

daar waar het ontstaat. Als wij verschillende reststromen apart 

binnenkrijgen, kunnen we ze ef� ciënter verwerken tot de diverse 

productlijnen. Wij stimuleren onze aanbieders dan ook nadrukkelijk 

om hun stromen direct al bij de bron te scheiden. Deze benadering 

vertaalt zich direct in de tarieven en sluit aan op de nieuwe 

werkelijkheid in de branche: we denken niet meer in afval, maar in 

grondstoffen en producten. 

Hoe spelen wij in op 
de veranderingen?

Interne organisatie

Kijkend naar de interne organisatie van een bedrijf als Bruins & Kwast 

Interne organisatie

Bekijk het

biomasterplan®

op onze

website!
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Figuur 1: 

Opbrengst reststo� en input versus producten output

Ketendenken

Onze vernieuwingsdrang komt ook aan de marktkant tot uitdrukking, 

onder meer in de vorm van ketendenken. In aanbestedingen werken wij 

als gespecialiseerd verwerker steeds vaker samen met andere partijen. 

Zo maken we sinds begin dit jaar deel uit van de GRAN (Groen Recycling 

Arnhem Nijmegen), een samenwerkingsverband dat in 

de regio’s Arnhem en Nijmegen zorg draagt voor de 

inname en overslag van plantsoenafval, snoeihout 

en afvalhout, en de opwerking van deze stromen tot 

groencompost en biobrandstof. 

Biorea®
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•  Biorea® - dit stalstrooisel, gericht op nieuwe ideeën en inzichten in 

de veehouderij, ontwikkelden we in samenwerking met de universiteit 

van Wageningen. Gemaakt van biomassa uit natuurlijk groen en een 

meer dan uitstekend alternatief voor stro en zaagsel.

•  Dekowood® - een 100% natuurlijke en kleurrijke speelbodem, gemaakt 

van schoon droog resthout. Veilig, milieuvriendelijk, hygiënisch, 

duurzaam en met een minimum aan onderhoud. 

Naast deze eigen merkproducten produceren en leveren we bijvoorbeeld 

gedroogde houtchips die kunnen worden gestookt in ketels. Ook als het 

gaat om (gecerti� ceerde) compost en compostproducten blijven we nieuwe 

wegen verkennen. Bij alles wat we op het gebied van productontwikkeling 

doen, staat het streven naar kwaliteit en de optimale energiebalans centraal.

Bedrijfsvoering

Vanuit het streven naar CO2-reductie kijken we naar alle facetten van onze 

bedrijfsvoering. Zo zien we er binnen onze logistiek op toe dat er zo min 

mogelijk kilometers worden gemaakt. Bij de inzet van machines kiezen we 

bewust voor de nieuwste, meest energie-ef� ciënte techniek. Verder zorgen we 

ervoor dat onze processen zo min mogelijk energie (lees: brandstof) kosten, 

uiteraard met behoud van de kwaliteit die onze afnemers van ons verwachten. 

Green Deal

Met de landelijke overheid hebben wij en drie medeleden van onze 

branchevereniging BVOR een zogenoemde Green Deal. Deze overeenkomst is 

erop gericht 500.000 ton groencompost met RHP-keurmerk te produceren voor 

met name potgrondproducenten en professionele telers. Deze partijen maken 

nu nog op grote schaal gebruik van veen, dat hoofdzakelijk uit Oost-Europa 

wordt gehaald. Veen is een fossiele, schaarse grondstof waarvan de winning 

bovendien in veel gevallen gepaard gaat met negatieve bijeffecten op milieu 

en biodiversiteit. Hoogwaardige compost is dan ook om meerdere redenen een 

uitstekend alternatief. 

Om onze sterke positie ook voor de komende jaren te waarborgen - en 

vanuit die positie een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren 

aan duurzaamheid in algemene zin - hebben we een aantal duidelijke 

doelen gesteld. Zo gaan we werken aan een verdere verbreding van onze 

grondstoffeninput, door bijvoorbeeld ook ‘lastige’ stoffen als GFT-digistaat 

te gaan verwerken. Het energieverbruik willen we verder omlaag brengen 

door ons eigen proces te optimaliseren, maar ook door bijvoorbeeld warmte 

terug te winnen uit compostering en restwarmte van de Energiecentrale 

(BioEnergie Twente BV) te gebruiken voor het drogen van houtchips die 

in ketels kunnen worden gestookt. We zien eveneens ruimte voor groei in 

de afzet van producten. 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Groenafval uit gemeenten Opwerklocatie Decentrale groene warmte units Warmte voor bijvoorbeeld zwembad

U weet het ongetwijfeld: de beste plek om afval te scheiden is 

daar waar het ontstaat. Als wij verschillende reststromen apart 

binnenkrijgen, kunnen we ze ef� ciënter verwerken tot de diverse 

productlijnen. Wij stimuleren onze aanbieders dan ook nadrukkelijk 

om hun stromen direct al bij de bron te scheiden. Deze benadering 

vertaalt zich direct in de tarieven en sluit aan op de nieuwe 

werkelijkheid in de branche: we denken niet meer in afval, maar in 

grondstoffen en producten. 

Hoe spelen wij in op 
de veranderingen?

Interne organisatie

Kijkend naar de interne organisatie van een bedrijf als Bruins & Kwast 
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Figuur 1: 

Opbrengst reststo� en input versus producten output

Ketendenken

Onze vernieuwingsdrang komt ook aan de marktkant tot uitdrukking, 

onder meer in de vorm van ketendenken. In aanbestedingen werken wij 

als gespecialiseerd verwerker steeds vaker samen met andere partijen. 

Zo maken we sinds begin dit jaar deel uit van de GRAN (Groen Recycling 

Arnhem Nijmegen), een samenwerkingsverband dat in 

de regio’s Arnhem en Nijmegen zorg draagt voor de 

inname en overslag van plantsoenafval, snoeihout 

en afvalhout, en de opwerking van deze stromen tot 

groencompost en biobrandstof. 

Biorea®



Interne organisatie

Kijkend naar de interne organisatie van een bedrijf als Bruins & Kwast 

vraagt de huidige stand van zaken om een andere manier van denken en 

doen. De principes van ‘lean & mean’ worden in zoveel mogelijk processen 

doorgevoerd en innovatie voert meer dan ooit de boventoon. Bovendien 

werken we continu aan het ontwikkelen en scherpstellen van een visie 

waarmee we klaar zijn voor de toekomst. Het door onszelf opgestelde 

Biomasterplan (te lezen en/of downloaden op www.bruinsenkwast.nl) 

is daarvan een duidelijke exponent. 
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De transitie van afval 
naar product
Het gedachtegoed rond cradle to cradle - de veelvuldig omarmde � loso� e 

die stelt dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product 

nuttig kunnen worden ingezet in een ander product - is van grote invloed 

geweest op de betekenis van de term ‘afval’. Hetzelfde geldt, binnen 

Nederland, voor de Ladder van Lansink, de standaard op grond waarvan 

het moderne afvalbeleid prioriteit geeft aan de meest milieuvriendelijke 

verwerkingswijzen. Steeds meer zaken die voorheen als afval werden 

beschouwd, gelden nu als product.

Marktwerking

Het eigenaardige is dat bomen die bijvoorbeeld worden gerooid om een weg 

aan te leggen nog steeds worden gezien als afval. Brussel wil helderheid 

scheppen in het onderscheid tussen afval en product. Met het oog daarop 

worden de Brusselse richtlijnen voor onder andere het categoriseren van afval 
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Waar eerst vooral geld te verdienen viel met de inname van stromen, 
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Deze ontwikkelingen hebben uiteraard een grote impact op het 

businessmodel van een bedrijf als Bruins & Kwast. Als we kijken naar onze 
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Doel
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steeds dat ene doel voor ogen: met de best mogelijke energiebalans 
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De resultaten van onze 
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Groen Recycling Twente 

Mossendamsdwarsweg 1a

7472 DB  Goor

Gelderse Reststoffen Recycling

Roelofshoeveweg 31
6921 RH  Duiven

Betuwse Groen Recycling

Meersteeg 15
4191 NK  Geldermalsen

5 6 1

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
Speciale  uitgave

De afvalmarkt maakt de laatste jaren ingrijpende veranderingen door, niet alleen 

in de private sector maar ook bij de diverse overheden. Deze veranderingen komen 

voor een belangrijk deel voort uit het feit dat er wereldwijd een schaarste ontstaat 

aan grondstoffen en brandstoffen. Groene biomassa heeft als alternatief voor 

fossiele grond- en brandstoffen in korte tijd een hoge vlucht genomen, ondanks 

de economische crisis en ondanks het feit dat verduurzaming in algemene zin 

kostenverhogend werkt. 

Het spreekt vanzelf dat Bruins & Kwast in deze veranderingen meegaat. Sterker 

nog: als specialist in biomass management zijn we een dynamisch onderdeel van 

het proces. We nemen bewust stappen om in de Bio-based economie van morgen 

een prominente rol te kunnen spelen. Zo hebben we zelf een Biomasterplan 

opgesteld, met als doel biomassa zo duurzaam en effectief mogelijk in te zetten. 

Deze uitgave van Circulair staat grotendeels in het teken van de genoemde 

veranderingen. We willen u eens een wat breder beeld schetsen van de voornaamste 

ontwikkelingen in de markt, onze visie daarop, de vertaalslag die we maken naar 

de praktijk, de concrete resultaten van onze inspanningen en onze plannen om ook 

in de toekomst een factor van belang te blijven. Behalve naar onszelf kijken we ook 

naar de vele externe invloeden waarmee we te maken hebben, bijvoorbeeld vanuit 

de Haagse en Brusselse politiek. Al met al is dit verhaal bedoeld als ondersteuning 

van datgene waarvoor Bruins & Kwast de komende jaren wil staan: met de best 

mogelijke energiebalans kwaliteitsproducten maken uit groene reststoffen. 

Kortom, dit is een bijzonder themanummer van Circulair. Ik wens u veel leesplezier!

Henk Kwast, Algemeen directeur

Roerige tijden in de afvalmarkt

Wij en de maatschappij

Een resultaat van integraal 
groen denken! 
Groene opdracht van de gemeente Wierden

Feiten en cijfers 2011

Naast de activiteiten die direct te maken hebben met het bedrijfsproces, 

neemt Bruins & Kwast Biomass Management zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid uiterst serieus. We doen bijvoorbeeld veel aan 

voorlichting en educatie. Regelmatig ontvangen we op onze locaties 

groepen voor rondleidingen, niet alleen vanuit scholen maar ook vanuit 

serviceclubs en andere organisaties. Onze betrokkenheid weerspiegelt 

zich tevens in een uitgesproken sociaal beleid, met veel oog voor onze 

eigen medewerkers. We bieden hen uitgebreide mogelijkheden op het 

gebied van opleiding en training. Stagiairs kunnen erop rekenen dat ze 

bij ons écht iets leren. Verder geloven we in kansen voor mensen met 

een beperking en dragen we goede doelen een warm hart toe, in woord 

en daad. Speciale vermelding in dit verband verdient Villa Joep, het 

Nederlandse fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. 

Om het snoeien van bomen en het versnipperen van snoeihout in goede 

banen te leiden, heeft de gemeente Wierden een Biomassaproject 

in het leven geroepen. Naast de reguliere snoeihoutstroom van 

de gemeente zelf gaat het om snoeihout dat wordt aangeboden door 

burgers en snoeihout dat vrijkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden 

van Landschap Overijssel. Doel van het project is te komen tot een 

logistiek systeem dat erin voorziet dat het hout op een zo ef� ciënt 

mogelijke wijze wordt versnipperd, waarna de houtchips kunnen worden 

gebruikt als brandstof voor duurzame energie. 

De gemeente ziet het project meteen als een goede aanleiding om in de 

nabije toekomst te stoppen met het verstrekken van brandvergunningen 

voor snoeihout. Verder is het aantal paasvuren in de gemeente op grond 

van het project beperkt van 30 à 40 tot 10. De aanbesteding voor het 

Biomassaproject vond vorig jaar plaats. Dat de gemeente Wierden 

koos voor Bruins & Kwast, had vooral te maken met de factoren prijs, 

uitvoeringstechniek en duurzaamheid. Doorslaggevend was het feit dat 

Bruins & Kwast de disciplines groenonderhoud en recycling combineert, 

met respectievelijk de bedrijven Bruins & Kwast Groenprojecten en 

Bruins & Kwast Recycling. Zodoende kon de gemeente het hele traject 

van onderhoud, afvoer en verwerking aan één partij uitbesteden. Bruins 

& Kwast heeft de vrijheid gekregen om zelf de afhaalronde in te plannen, 

op voorwaarde dat het hout altijd binnen 14 dagen wordt opgehaald. 

Op basis van de ingenomen tonnen groen krijgt de gemeente 

Wierden jaarlijks een CO2 reductie verklaring van Bruins & Kwast. 

De in 2011 behaalde resultaten hebben er inmiddels in geresulteerd dat 

de gemeente ook in 2012 verder wil met Bruins & Kwast. 

Gem. Wierden dhr. A. Ballast.

CO2 Footprint

Locatie Goor

Geurmeldingen 6

Stofmeldingen 1

Locatie Duiven

Geurmeldingen 6

Milieuklachten

In 2011 had Bruins & Kwast 12 geurmeldingen en 1 melding stofoverlast, op en rond de locaties Duiven en Goor gehad. De klachten zijn t.o.v.

2010 afgenomen. Na analyse van de klachten zijn maatregelen genomen.

Werknemers bij Bruins & Kwast

FTE’s 43

Fulltime 33

Parttime 23

Geregistreerd ziekteverzuim (Bruins & Kwast groep)

Het aantal werknemers bij Bruins & Kwast is de laatste jaren stabiel. 

Tijdelijke capaciteit wordt ingehuurd. Er is nauwelijks verloop in het personeel.

Het ziekteverzuim is de afgelopen 3 jaren afgenomen,

ondanks een aantal langdurige ziekte gevallen.

Compost RHP/Keurcompost 0 - 12 mm 67.000

Structuuraarde kwaliteit 0 -30 mm 30.000

Compost producten bomenzand en -grond 11.000

Categorie 1 grond (BRL 9335) 12.000

Biobrandstoffen uit groene biomassastromen 67.000

Biobrandstoffen uit resthoutstromen 50.000

Grondstoffen voor houtverwerkende industrie 27.000

Speciale producten van houtchips (o.a Dekowood) 9.000

Afval naar Afvalverbrandingsinstallatie 1.000

Output producten* (tonnen)Input reststromen op onze locaties* (tonnen)

Integraal groenafval 164.000

Gras- en slootmaaisel 42.000

Resthout A-B-C 80.000

RKG slib 16.000

Biomassa stromen 45.000

Overzicht omzet producten

Steeds meer gecerti� ceerde producten van Bruins & Kwast worden afgezet in de professionele markt.

CO2 reductie door inzet biobrandstof
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-2.675,80

54.131,48

Totale CO2Emissie 2011

Voortgang CO2 reductie in kg CO2/Ton ingenomen reststroom

Gas verbruik 29,10 Ton/CO2

Brandstof machines 1834,00 Ton/CO2

Brandstof verbruik wagenpark 555,99 Ton/CO2

Elektriciteit 247,55 Ton/CO2

Overige indirecte CO2 Emissies 9,17 Ton/CO2

69%

21%

9%

1%0% Directe CO2 Emissies

Indirecte CO2 Emissies

Totaal: 2675,80 Ton/CO2

De Footprint van 2011 laat zien dat Bruins & Kwast t.o.v. voorgaande jaren grote stappen maakt in het reduceren van CO2 uitstoot binnen haar organisatie.

Voor verdere informatie zie www.bruinsenkwast.nl

8,69

10,72

11,46

2011

2010 

2009 

2009 2010 2011

1%

2%

3%
3%

2,8% 2,7%



COLOFON
Redactie: Bruins & Kwast, Diane Boesveld

Tekst: Marcel Ottevanger

Productie: Aandagt Reclame & Marketing

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

5 6 1

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
Speciale  uitgave

De afvalmarkt maakt de laatste jaren ingrijpende veranderingen door, niet alleen 

in de private sector maar ook bij de diverse overheden. Deze veranderingen komen 

voor een belangrijk deel voort uit het feit dat er wereldwijd een schaarste ontstaat 

aan grondstoffen en brandstoffen. Groene biomassa heeft als alternatief voor 

fossiele grond- en brandstoffen in korte tijd een hoge vlucht genomen, ondanks 

de economische crisis en ondanks het feit dat verduurzaming in algemene zin 

kostenverhogend werkt. 

Het spreekt vanzelf dat Bruins & Kwast in deze veranderingen meegaat. Sterker 

nog: als specialist in biomass management zijn we een dynamisch onderdeel van 

het proces. We nemen bewust stappen om in de Bio-based economie van morgen 

een prominente rol te kunnen spelen. Zo hebben we zelf een Biomasterplan 

opgesteld, met als doel biomassa zo duurzaam en effectief mogelijk in te zetten. 

Deze uitgave van Circulair staat grotendeels in het teken van de genoemde 

veranderingen. We willen u eens een wat breder beeld schetsen van de voornaamste 

ontwikkelingen in de markt, onze visie daarop, de vertaalslag die we maken naar 

de praktijk, de concrete resultaten van onze inspanningen en onze plannen om ook 

in de toekomst een factor van belang te blijven. Behalve naar onszelf kijken we ook 

naar de vele externe invloeden waarmee we te maken hebben, bijvoorbeeld vanuit 

de Haagse en Brusselse politiek. Al met al is dit verhaal bedoeld als ondersteuning 

van datgene waarvoor Bruins & Kwast de komende jaren wil staan: met de best 

mogelijke energiebalans kwaliteitsproducten maken uit groene reststoffen. 

Kortom, dit is een bijzonder themanummer van Circulair. Ik wens u veel leesplezier!

Henk Kwast, Algemeen directeur

Roerige tijden in de afvalmarkt

Wij en de maatschappij

Een resultaat van integraal 
groen denken! 
Groene opdracht van de gemeente Wierden

Feiten en cijfers 2011

Naast de activiteiten die direct te maken hebben met het bedrijfsproces, 

neemt Bruins & Kwast Biomass Management zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid uiterst serieus. We doen bijvoorbeeld veel aan 

voorlichting en educatie. Regelmatig ontvangen we op onze locaties 

groepen voor rondleidingen, niet alleen vanuit scholen maar ook vanuit 

serviceclubs en andere organisaties. Onze betrokkenheid weerspiegelt 

zich tevens in een uitgesproken sociaal beleid, met veel oog voor onze 

eigen medewerkers. We bieden hen uitgebreide mogelijkheden op het 

gebied van opleiding en training. Stagiairs kunnen erop rekenen dat ze 

bij ons écht iets leren. Verder geloven we in kansen voor mensen met 

een beperking en dragen we goede doelen een warm hart toe, in woord 

en daad. Speciale vermelding in dit verband verdient Villa Joep, het 

Nederlandse fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. 

Om het snoeien van bomen en het versnipperen van snoeihout in goede 

banen te leiden, heeft de gemeente Wierden een Biomassaproject 

in het leven geroepen. Naast de reguliere snoeihoutstroom van 

de gemeente zelf gaat het om snoeihout dat wordt aangeboden door 

burgers en snoeihout dat vrijkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden 

van Landschap Overijssel. Doel van het project is te komen tot een 

logistiek systeem dat erin voorziet dat het hout op een zo ef� ciënt 

mogelijke wijze wordt versnipperd, waarna de houtchips kunnen worden 

gebruikt als brandstof voor duurzame energie. 

De gemeente ziet het project meteen als een goede aanleiding om in de 

nabije toekomst te stoppen met het verstrekken van brandvergunningen 

voor snoeihout. Verder is het aantal paasvuren in de gemeente op grond 

van het project beperkt van 30 à 40 tot 10. De aanbesteding voor het 

Biomassaproject vond vorig jaar plaats. Dat de gemeente Wierden 

koos voor Bruins & Kwast, had vooral te maken met de factoren prijs, 

uitvoeringstechniek en duurzaamheid. Doorslaggevend was het feit dat 

Bruins & Kwast de disciplines groenonderhoud en recycling combineert, 

met respectievelijk de bedrijven Bruins & Kwast Groenprojecten en 

Bruins & Kwast Recycling. Zodoende kon de gemeente het hele traject 

van onderhoud, afvoer en verwerking aan één partij uitbesteden. Bruins 

& Kwast heeft de vrijheid gekregen om zelf de afhaalronde in te plannen, 

op voorwaarde dat het hout altijd binnen 14 dagen wordt opgehaald. 

Op basis van de ingenomen tonnen groen krijgt de gemeente 

Wierden jaarlijks een CO2 reductie verklaring van Bruins & Kwast. 

De in 2011 behaalde resultaten hebben er inmiddels in geresulteerd dat 

de gemeente ook in 2012 verder wil met Bruins & Kwast. 

Gem. Wierden dhr. A. Ballast.

CO2 Footprint

Locatie Goor

Geurmeldingen 6

Stofmeldingen 1

Locatie Duiven

Geurmeldingen 6

Milieuklachten

In 2011 had Bruins & Kwast 12 geurmeldingen en 1 melding stofoverlast, op en rond de locaties Duiven en Goor gehad. De klachten zijn t.o.v.

2010 afgenomen. Na analyse van de klachten zijn maatregelen genomen.

Werknemers bij Bruins & Kwast

FTE’s 43

Fulltime 33

Parttime 23

Geregistreerd ziekteverzuim (Bruins & Kwast groep)

Het aantal werknemers bij Bruins & Kwast is de laatste jaren stabiel. 

Tijdelijke capaciteit wordt ingehuurd. Er is nauwelijks verloop in het personeel.

Het ziekteverzuim is de afgelopen 3 jaren afgenomen,

ondanks een aantal langdurige ziekte gevallen.

Compost RHP/Keurcompost 0 - 12 mm 67.000

Structuuraarde kwaliteit 0 -30 mm 30.000

Compost producten bomenzand en -grond 11.000

Categorie 1 grond (BRL 9335) 12.000

Biobrandstoffen uit groene biomassastromen 67.000

Biobrandstoffen uit resthoutstromen 50.000

Grondstoffen voor houtverwerkende industrie 27.000

Speciale producten van houtchips (o.a Dekowood) 9.000

Afval naar Afvalverbrandingsinstallatie 1.000

Output producten* (tonnen)Input reststromen op onze locaties* (tonnen)

Integraal groenafval 164.000

Gras- en slootmaaisel 42.000

Resthout A-B-C 80.000

RKG slib 16.000

Biomassa stromen 45.000

Overzicht omzet producten

Steeds meer gecerti� ceerde producten van Bruins & Kwast worden afgezet in de professionele markt.

CO2 reductie door inzet biobrandstof
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54.131,48

Totale CO2Emissie 2011

Voortgang CO2 reductie in kg CO2/Ton ingenomen reststroom

Gas verbruik 29,10 Ton/CO2

Brandstof machines 1834,00 Ton/CO2

Brandstof verbruik wagenpark 555,99 Ton/CO2

Elektriciteit 247,55 Ton/CO2

Overige indirecte CO2 Emissies 9,17 Ton/CO2

69%

21%

9%

1%0% Directe CO2 Emissies

Indirecte CO2 Emissies

Totaal: 2675,80 Ton/CO2

De Footprint van 2011 laat zien dat Bruins & Kwast t.o.v. voorgaande jaren grote stappen maakt in het reduceren van CO2 uitstoot binnen haar organisatie.

Voor verdere informatie zie www.bruinsenkwast.nl
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