
Inleiding

Jaarlijks komen grote hoeveelheden snoeihout vrij bij 

het onderhouden van stadsparken en houtwallen. 

Een groot gedeelte van dit hout wordt ook verwerkt en 

gebruikt binnen Oost-Nederland voor de productie 

van duurzame energie. Veel partijen zijn hierbij 

betrokken: landgoedbeheerders, plantsoenendienst-

en, afvalbedrijven, groenverwerkers en energie-

bedrijven. Binnen het Bio-energiecluster Oost-

Nederland hebben deze partijen hun krachten gebun-

deld en werken samen op het gebied van bio-energie. 

In deze nieuwsflits special kunt u kennis maken met 

enkele projecten op het gebied van snoeihout die in 

de afgelopen tijd door leden van het samenwerkings-

verband zijn ontwikkeld. 

Borgman Beheer Advies energiek actief 
in Overijssel en omstreken

Borgman Beheer Advies is op veel verschillende 

gebieden actief in Oost-Nederland en daarbuiten. 

“Een project in Overijssel is bijvoorbeeld ‘Regionale 

energie voor en door Salland’, zo vertelt Jeroen 

Oorschot van Borgman Beheer Advies”. Samen met 

de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland bren-

gen we de logistiek van oogst uit het Sallandse bos 

en landschap en het regionale transport naar één of 

meerdere lokale verbrandingsketels in kaart. “Het 

uiteindelijke doel van dit project is een duurzame 

samenwerking tussen houtleveranciers en warmte-

afnemers te bewerkstelligen”.

Oogst van houtige biomassa uit jong bos. 
Foto: Borgman Beheer Advies B.V.
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Ook is Borgman Beheer Advies binnen Overijssel 

één van de promotors van het houtstroom-project bij 

de Stichting IJssellandschap in Deventer. “Het 

project stimuleert het gebruik van hout uit eigen bos”, 

aldus Jeroen Oorschot. Het hout kan op veel 

verschillende manieren worden ingezet, van het 

maken van afrasteringen tot de bouw en herstel van 

gebouwen of bruggen.

Borgman Beheer Advies is echter niet alleen actief in 

Overijssel. Bij Zutphen en Leeuwarden werkt het 

bedrijf samen aan de ‘energieke integratie van stad 

en landschap’, waarbij nieuwbouw aan de stadsrand 

de overgang tussen stad en landschap verfraait én 

duurzame energie opwekt. Jeroen Oorschot vertelt 

vol trots dat het project de tweede prijs heeft gekre-

gen in het kader van het programma Mooi Nederland 

van het ministerie van EL&I. 

Daarnaast is het bedrijf in Duitsland actief in een 

meerjarig project waarbij een voormalig mijngebied 

op innovatieve wijze omgevormd moet worden tot 

ecologisch en biomassa leverend terrein.

Stimuland werkt aan houtverbrandings 
netwerk

In Overijssel is de laatste drie jaar het aantal hout-

kachels bij agrarische bedrijven in Overijssel 

gegroeid van circa 15 naar bijna 50. Stimuland is 

voornemens de agrarische bedrijven te ondersteunen 

bij deze houtkachels door kennis over de techniek te 

delen en de logistiek te verbeteren. Op deze wijze 

probeert Stimuland in de toekomst vraag en aanbod 

van houtige biomassa beter op elkaar aan te laten 

sluiten, zodat efficiënter gebruik gemaakt kan worden 

van de waardevolle biomassa.

Snoeihout uit het landschap

Het Bio-energie cluster Oost-Nederland

Deze nieuwsflits is een uitgave van het 

bio-energiecluster Oost-Nederland. Het cluster is een 

samenwerking van bedrijven en instellingen die tot 

doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te 

stimuleren. Naast de inzet op snoeihout, richt het 

cluster zich op hoogwaardige vloeibare en gas-

vormige biobrandstoffen.

Contact

Frans Feil

Cluster coördinator Bio-energiecluster Oost-

Nederland

E: coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl

T: 053 486 1195

M: 06 5112 1817
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Locatie Bruins en Kwast. Foto: Bruins en Kwast

Met de biomassa moet uiteindelijk lokale energie 

worden opgewekt. Dit “Biomassepark Hugo” moet 

komen in Gelsenkirchen en is een pilot project, waar-

bij recreatie en energieproductie gecombineerd 

worden. 

Bruins en Kwast innoveert en verkrijgt 
certificaat

Bruins en Kwast heeft in januari 2011 als eerste in 

Nederland een Arjes verkleiningstechniek in gebruik 

genomen. Deze techniek kan – in vergelijking met 

andere technieken – met een zeer gering energie-

verbruik het houtige deel van integraal groenafval 

scheiden en verkleinen. Door het invoeren van deze 

techniek heeft Bruins en Kwast weer een stap gezet 

in het verder verduurzamen van de productie van 

biobrandstof. Immers hoe minder energie er wordt 

gebruikt in de productie, hoe meer emissie er 

vermeden kan worden over de gehele keten. 

Ook op het gebied van vervoer heeft Bruins en Kwast 

een duurzaamheidsslag gemaakt. Aan het wagen-

park speciale voertuigen is namelijk een nieuwe 

container – laadcombinatie toegevoegd met een zeer 

zuinige dieselmotor. Deze nieuwe combinatie kan 

hout en takken op locaties laden en brengen naar één 

van de verwerkingsdepots van Bruins en Kwast.

Dat deze investeringen niet onopgemerkt blijven blijkt 

wel uit het feit dat Bruins en Kwast als eerste groenaf-

valverwerking in Nederland het ‘Prorail Milieube-

wustzijn Certificaat’ heeft behaald. Het certificaat is in 

april 2011 door Kema uitgereikt. Prorail heeft dit     

certificaat ontwikkeld om toeleverende bedrijven 

bewust te maken van haar duurzaamheid en bij 

aanbestedingen eventueel een gunningsvoordeel te 

geven. Naast toeleveringsbedrijven gebruiken ook 

steeds meer externe bedrijven de methode om de 

duurzaamheid en milieubewustzijn van de onder-

neming aan te tonen.  

Snoeihout: afval of product?

De discussie blijft bestaan of snoeihout nu gezien 

moet worden als afval of product. Feit is dat het 

hout vaak vrij komt als restproduct waarvan de 

eigenaar zich moet ontdoen. In die zin is het afval. 

Het kan echter deze status ontstijgen als het een 

stevige bewerking ondergaat en er een product 

ontstaat met goed omschreven eigenschappen. 

Vergelijk het met compost dat gemaakt is van  

groenafval en als product te koop is in tuincentra.

Voor houtsnippers is het van belang dat het voldoet 

aan strikte criteria, zoals:

•  Een bepaald percentage droge stof

•  Een bepaald percentage verontreiniging

•  Bepaald percentage stof/zand

•  Bepaalde grootte van de snippers

Deze discussie doet zich enkel voor bij houtsnip-

pers en stukhout en niet bij pure houtpellets. Ook 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van bewust 

geproduceerd hout - bijvoorbeeld energiehout-

wallen - is het duidelijk dat het om een speciaal 

geproduceerd product gaat en niet om afval. 

 

Bewerkt snoeihout: een product

R&WE realiseert ketel bij camping De 
Noetselerberg

Camping de Noetselerberg in Nijverdal - gelegen op 

de Sallandse Heuvelrug - wordt vanaf begin mei 

voorzien van duurzame warmte. Deze duurzame 

warmte wordt opgewekt door een 150kW hout-

gestookte ketel die geleverd en geïnstalleerd is door 

R&WE uit Heino. De duurzame warmte zal op de 

camping worden ingezet voor het verwarmen van het 

zwembad, restaurant en beheerderswoning en zal 

daarnaast voorzien in warm tapwater voor het toilet-

gebouw. 

Het inpassen van de ketel op het campingterrein 

vergde wel enige inspanning. “Doordat er geen ruimte 

beschikbaar is binnen de gebouwen is de hout-

gestookte ketel en een buffervat geplaatst in een 

zeecontainer op het terrein”, aldus Martin Neimeijer 

van R&WE. De bunkerinrichting voor de houtopslag is 

ook door R&WE gerealiseerd. De ketel en bunker zijn 

geschikt voor houtsnippers en voor houtpellets. “Dat 

is bijzonder”, vertelt Martin Neimeijer, “en door het 

omzetten van enkele instel-lingen van de ketel kan er 

probleemloos geswitcht worden tussen de twee 

biobrandstoffen”. 

Kara ontwikkelt nieuwe projecten

Kara heeft onlangs een grote biomassa-

verbrandingsinstallatie neergezet vlak over de grens 

in Emsbüren. Deze installatie produceert stoom en 

heeft een capaciteit van 12 MW thermisch en 1 MW 

elektrisch. Daarnaast heeft de installatie ook nog 8 

Container met ketel bij camping de Noetselerberg. Foto: R&WE

MW aan restwarmte van 90 graden Celsius beschik-

baar. De elektriciteit wordt geleverd aan het net, 

terwijl de warmte gebruikt wordt in het kassen-

complex van een kleine 30 hectare te Emsbüren. 

“De verbrandingsinstallatie kan gebruik maken van 

verschillende soorten natte biomassa, waarvan 

snoeihout er één is”, zo vertelt Gerard Prinsen van 

Kara. Het hout dat gebruikt wordt – gemiddeld 5 ton 

per uur – wordt afgenomen bij een lokale leverancier. 

Goede afspraken met de leverancier zijn belangrijk bij 

de levering van brandstof. Gerard Prinsen vertelt: “De 

kwaliteit van de biomassa bepaalt mede het rende-

ment en schoonmaak–frequentie van de installatie”. 

De brandstof wordt, eerst geshredderd – zodat de 

juiste granulaatgrootte wordt verkregen – en vervol-

gens gereinigd en gezeefd. De inzet van snoeihout is 

economisch heel aantrekkelijk, omdat de brandstof 

veel goedkoper is dan fossiele brandstof en daardoor 

enorme besparingen oplevert.

Kara ziet in de toekomst kansen voor de inzet van 

stoom en warmte bij industriële processen. Zo werkt 

Kara momenteel aan een installatie bij een vezel-

persbedrijf die het natte hout terug moet brengen van 

een vochtigheidspercentage van 50 naar 20 procent. 

Ook worden verbrandingsinstallaties al sinds jaren 

ingezet bij houtdroogkamers voor het drogen van 

houtsoorten met alle toepassingen zoals meubels, 

kozijnen, parket, pallets en verpakkings-hout. 

Verbrandingsinstallatie Emsbüren. Foto: Kara
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