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1. Inleiding 
Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Iets minder bekend, maar zo’n 60% van de 
duurzame energie geproduceerd in Nederland (2015), is energie uit biomassa. Biomassa zorgt voor 50% 
van de groene stroom, 80% van de groene warmte en 100% van de groene autobrandstof. Hiermee 
wordt ingespeeld op ambitieuze mondiale doelen voor het aandeel duurzame energie in het totale 
energie- en brandstofverbruik. 
 
Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Vaak moet de biomassa eerst vergast of vergist 
worden tot een biobrandstof. Bio-elektriciteit en biowarmte komen voort uit biologisch (of organisch) 
materiaal, variërend van (snoei-)houtafval en groenafval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal 
hiervoor geteelde gewassen. 
 
Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie over de 
duurzaamheid van die biomassa toe. Voor de teelt van landbouwgewassen voor energie-productie 
wordt natuur in landbouwgrond omgezet, met extra broeikasgasemissies en verlies aan biodiversiteit 
tot gevolg (en waarbij de negatieve effecten soms groter zijn dan die van fossiele brandstoffen).  
Bio-energie wordt als “duurzaam” beschouwd wanneer in de gehele energievoorzieningsketen geen 
sprake is van schadelijke milieu-effecten. De Europese Commissie heeft daarom in de Richtlijn 
Hernieuwbare Energie (RED) duurzaamheidscriteria uitgewerkt voor biomassa die wordt ingezet voor 
energieproductie, om zo het gebruik van landbouwgewassen voor de productie van biobrandstoffen te 
ontmoedigen en het gebruik van (organische) rest- en afvalstromen te stimuleren.  
 
1.1 Duurzame biomassa uit groen- en houtafval: Better Biomass certificering 
Groen- en houtafval waaronder snoeihout, boomstobben en hout afkomstig van omvormingen van 
terreinen bevat een aanzienlijk deel “houtig” materiaal. Dit heeft nu eigenlijk weinig toepassing in ons 
land en is afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.  
 
Sinds een aantal jaren wordt een groot deel van dit materiaal opgewerkt tot brandstof voor bio-
energiecentrales. Hiervoor worden met name (rest-)materialen gebruikt die overblijven na bijvoorbeeld 
een composteringsproces: de takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren. Dit 
restmateriaal is niet bruikbaar voor andere doelen (zoals de productie van bijvoorbeeld planken, 
spaanplaat, compost of chemicaliën), maar het is wel schoon bij verbranding (dus zonder verfresten en 
dergelijke). De belangrijkste brandstofvormen zijn houtchips en houtshrips (shreds).  
 

 
Fig. 1 houtchips en houtshreds 
 
Energiebedrijven en andere partijen zullen in toenemende mate eisen dat biomassa aantoonbaar 
duurzaam is verkregen (zie ook par. 2). Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt 
door “Better Biomass” certificering op basis van NTA 8080-1/NTA 8080-2: 
- hierin zijn ook de internationale eisen op het gebied van duurzaamheid opgenomen, zoals RED 
- gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in een openbaar register 
- gaat verder dan alleen het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de gehele keten: 

duurzame biomassa wordt (in de gehele keten) op een milieuvriendelijke manier geproduceerd en 
draagt bovendien bij aan welzijn en welvaart van de omgeving (people, planet, profit) 
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De criteria die worden gehanteerd voor duurzaameid in de NTA 8080 Better Biomass betreffen: 
 Broeikasgassen (emissies en koolstofvoorraden): MVO indicatoren 24, 27 en 30 

Gerekend over de gehele keten, moet het gebruik van biomassa een sterke vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen 

 Concurrentie met andere toepassingen: MVO indicatoren 6, 12, 32 en 33 
De productie van biomassa voor energie mag de voedselvoorziening en andere lokale toepassingen 
(zoals voor medicijnen of bouwmaterialen) niet in gevaar brengen 

 Biodiversiteit: MVO indicator 26 
Biomassa productie mag geen beschermde of kwetsbare biodiversiteit aantasten en versterkt waar 
mogelijk zelfs de biodiversiteit. 

 Milieu (bodem, water en lucht): MVO indicatoren 23, 24, 25, 27, 28, 29 en 30 
Bij de productie en verwerking van biomassa moet de kwaliteit van de bodem, oppervlakte- en 
grondwater en lucht behouden blijven of zelfs worden verhoogd. 

 Welvaart: MVO indicatoren 31, 32 en 33 
De productie van biomassa moet bijdragen aan de lokale welvaart 

 Welzijn: MVO indicatoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12 
De productie van biomassa moet bijdragen aan het welzijn van de werknemers en de lokale 
bevolking. 

 
1.2 Groenafval en Ladder van Lansink 
 
1.2.1 Definitie “Groenafval” 
Volgens  Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) wordt onder “groen- en houtafval verstaan: materiaal dat 
vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen. Tevens vergelijkbaar 
afval, bijvoorbeeld grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval 
etc. Tenslotte ook gescheiden ingezameld grof tuinafval van huishoudens. 
 
1.2.2 Ladder van Lansink 
Het voormalige Tweede Kamerlid Lansink diende in 1979 een motie in over de gewenste verwerking van 
afval. De Ladder van Lansink geeft in een rangorde de meest milieuvriendelijke manieren van 
afvalverwerking aan. Hoe hoger op de Ladder van Lansink, hoe milieuvriendelijker de vorm van 
afvalverwerking. Preventie heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door een zo hoogwaardig mogelijk 
hergebruik. Als dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar verbranding van afval, bij voorkeur met 
energieopwekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ladder van Lansink 
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1.3 Bedrijfs- en GHG-scope 3 activiteiten 
 
1.3.1 Activiteiten GKB 
GKB Groep B.V. wil als familiebedrijf en “inrichters van de buitenruimte” samen met haar medewerkers, 
opdrachtgevers, toeleveranciers en andere belanghebbende partijen samenwerken aan een duurzame 
openbare buitenruimte en een betere leef- en werkomgeving: voor nu én volgende generaties.  
GKB Groep B.V. bestaat onder meer uit de werkmaatschappijen GKB Realisatie B.V. en Grondbank 
IJsselmonde B.V.. GKB Realisatie heeft een jarenlange ervaring op het gebied van (her-)inrichting en 
onderhoud van de openbare buitenruimte en infrastructuur. Grondbank IJsselmonde B.V. levert niet 
alleen zand, grond, verschillende soorten substraat en halfverharding, maar neemt ook (vrijgekomen) 
grond, zand, klei, bagger, groen- en houtafval in, van zowel GKB Realisatie als van derden.  
 
1.3.2 GKB Realisatie en groenafval 
Als “groenbedrijf” is het beperken van het ontstaan van groen- en houtafval door GKB Realisatie en 
vergelijkbare bedrijven geen optie. Groenafval kan echter wel nuttig worden toegepast als grondstof 
voor bijvoorbeeld een bodemverbeteraar (grondstructuur van de bodem verbeteren en vruchtbaarheid 
verhogen) of als grondstof voor diverse producten (afhankelijk van de categorie en kwaliteit van het 
groen- en snoeiafval).  
 
Door groen- en snoeiafval op dezelfde locatie toe te passen als waar het “vrijkomt” (bijvoorbeeld als 
bodemverbeteraar of verwerken op paden als “zachte halfverharding”), is het niet nodig snoeiafval te 
transporteren en wordt CO2-reductie gerealiseerd. Maar helaas is toepassing op de projectlocatie niet 
altijd mogelijk. Omdat er uiteindelijk altijd evenveel CO2 tot stand zal komen bij het vergaan van het 
afval an sich, is namelijk alleen de CO2 die vrijkomt bij het proces er omheen, relevant. 
 
Grotere hoeveelheden organische restmaterialen (groen- en houtafval) uit GKB projecten worden 
rechtstreeks naar (de dichtstbijzijnde) erkende verwerker afgevoerd, waar mogelijk ten behoeve van 
compostering, vergisting, biomassa, etc. (zie ook fig. 2 Ladder van Lansink). 
Kleinere hoeveelheden worden eerst op de eigen werf of bij Grondbank IJsselmonde verzameld en 
vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker (waar mogelijk t.b.v. compostering of vergisting).  
 
1.3.3 GKB Grondbank en groenafval 
Het “houtige” groenafval bij de Grondbank wordt, waar mogelijk, opgewerkt in grondproducten, zoals 
bomenzand of substraten (bijv. onder RAG-keur of BRL 9341) maar deze afzetmogelijkheid is beperkt. 
Daarnaast wordt een beperkt deel van het “houtige” groenafval ter plaatse verwerkt tot houtsnippers, 
die ter “versteviging” van de ondergrond onder rijplaten worden aangebracht of als bodembedekking 
wordt toegepast door hoveniers (om onkruidgroei tegen te gaan). 
 
Door de groeiende aandacht voor energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het 
gebruik van duurzame energie en de toenemde discussie over de duurzaamheid van biomassa, wordt 
het met name voor de Grondbank steeds lastiger om het groen- en houtafval op verantwoorde wijze te 
verwerken (people, planet en profit) conform de ladder van Lansink. 
 
Daarom is besloten om voor de Grondbank over te gaan tot NTA8080 Better Biomass certificering 
waarbij het groen- en houtafval (op een hogere trede van de Ladder van Lansink) verwerkt wordt tot 
duurzame biomassa ten behoeve van o.a. BWI Lage Weide van Eneco.  
Conform het GHG-protocol is hiermee niet alleen voldaan aan de voorwaarden van relevantie en 
mogelijkheden voor kostenbesparing, maar is er ook goed inzicht in de potentiële reductie van CO2 
emissie in de gehele keten van energieopwekking (warmte in het geval van BWI Lage Weide). 
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Het toepassen van snoeiafval als brandstof voor energieopwekking, is de optie die het meest wordt 
benut. Door bij de verwerking van hout- en groenafval tot biomassa rekening te houden met de 
duurzaamheidscriteria uit de NTA8080- norm (zie paragraaf 1), kunnen we met het groen- en houtafval 
dat bij de Grondbank aangeboden wordt, door het bewerken tot (NTA8080) duurzame houtige biomassa 
niet alleen een zo hoog mogelijke energie opbrengst realiseren (o.b.v. kwaliteit van de biomassa) maar 
door de duurzame wijze van verwerking is zelfs sprake van een meer hoogwaardige wijze van hergebruik 
en recycling (zie ook paragraaf 3 voor een kwantitatieve analyse).  
 
1.4 Keteninitiatief 
De korte lijnen binnen het bedrijf, de open communicatie en jarenlange ervaring kenmerken GKB. 
Bovendien wil GKB uitblinken in duurzame innovaties. Daartoe beschikt GKB Groep onder meer over 
een ISO 9001-, ISO 14001- en relevante Groenkeur-certificaten, maar ook over CO2-Prestatieladder- en 
MVO-Prestatieladder certificaat en diverse relevante BRL-certificeringen. 
 
Door de samenwerking te zoeken met Comgoed (als biomassa specialist) en gezamenlijk het NTA8080-
certificeringstraject in te gaan, kan vanaf januari 2019 gestart worden met de levering van duurzame 
biomassa (onder NTA8080 certificaat) aan BWI Lage Weide van Eneco ten behoeve van de productie van 
duurzame biowarmte in de gemeente Utrecht en Nieuwegein. 
 
In het kader van ons ISO 14001-certificaat, ons CO2-Prestatieladder certificaat niveau 5 en ons MVO-
Prestatieladder niveau 3 certificaat voert GKB Groep een analyse uit van een GHG (Green House Gas) 
gegenereerde keten. Conform de eisen van de CO2-Prestatieladder, heeft GKB met dit keteninitiatief: 
- niet alleen inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3 (aspect 4.A.1) 
- maar voor scope 3, op basis van een materiële GHG-genererende (keten van) activiteiten, een 

concrete CO2-reductiedoelstellingen geformuleerd (aspect 4.B.1), inclusief bijbehorend plan van 
aanpak (aspect 5.B.1). 

- onderhoudt GKB een dialoog met partijen binnen overheid en NGO’s over hun CO2-
reductiedoelstellingen en strategie (aspecten 4.C.1 en 4.C.2) en commiteert zich publiekelijk aan een 
CO2-emissie reductieprogramma van overheid of NGO (aspecten 5.C.1, 5.C.2 en 5.C.3) 

- neemt GKB actief deel in een sector- of keteninitiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de 
projectenportefeuille (aspecten 2.D.2, 3.D.1 en 3.D.2). 

 
Deze ketenanalyse is opgesteld door Angelique Snijders, interim K.A.M.-coördinator bij GKB Groep. Voor 
de verificatie is onder meer gebruik gemaakt van door onafhankelijk deskundigen opgestelde en 
getoetste (onderzoeks-)rapporten, welke zijn vermeld in paragraaf 5. Bronnen.  
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2. Keten: “van groen- en houtafval naar duurzame biowarmte” 
Warmte installaties op duurzame biomassa zijn nagenoeg klimaatneutraal. Momenteel is dit de meest 
haalbare techniek om de warmtevraag van een stad duurzaam te maken. Daarom bouwt Eneco (eerste 
fase gereed eind 2018) op industrieterrein Lage Weide (Utrecht) aan een BioWarmte Installatie (BWI), 
die vanaf begin 2019 duurzame stadswarmte gaat leveren aan haar warmteklanten in Utrecht en 
Nieuwegein. Deze BioWarmte Installatie gebruikt duurzame houtachtige biomassa stromen als 
brandstof voor het warmte-opwekkingsproces (zie ook paragraaf 2.1.1). 
 
Wanneer sprake is van een NTA 8080 gecertificeerde (toeleverings-)keten van “schoon groenafval” 
tot/met de BWI Lage Weide als “end-user”, is sprake van duurzame biowarmte en daarmee ook van een 
aanmerkelijke CO2-emissie reductie (eis NTA 8080: minimaal 70% reductie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Keten duurzame energieopwekking, bron: NTA8080-1 
 
N.B. Organisaties die alleen geproduceerde of bewerkte/verwerkte biomassa transporteren, maar geen 
eigenaar zijn van dit materiaal, vallen buiten het toepassingsgebied van de NTA. 
 
2.1 Ketenpartners “duurzame biomassa” 
De leveringsketen bestaat uit de volgende drie schakels: 
 BWI Lage Weide – Eneco : end-user (zie paragraaf 2.1.1) 
 Comgoed: trader (zie paragraaf 2.1.2),  
 Grondbank IJsselmonde (onderdeel van GKB Groep) : producer/processor (zie paragraaf 2.1.3) 
 
2.1.1 BioWarmte Installatie (BWI) – Eneco (end-user) 
Eneco levert tot op heden, via hun warmtenet, warmte van grotendeels efficiente fossiele bronnen, 
maar heeft (in fases) een transitie ingezet naar een volledig duurzame warmtelevering.  
 
In het verleden waren er plannen voor een BioEnergie Centrale (BEC). Deze moest zowel warmte als 
elektriciteit produceren. Na overname van de centrales en de BEC ontwikkeling, heeft Eneco deze 
plannen nog eens goed bekeken en besloten een andere weg in te slaan: zij wilden alleen schone 
biomassa gebruiken om alleen duurzame warmte te maken. 
 
Het hoogste niveau van verduurzaming wordt bereikt door gebruik te maken van warmtebronnen 
waarvoor geen verbranding meer nodig is (zie onderstaande afbeelding). In de overgangsfase zal de 
warmte worden opgewekt met een mix van fossiele bronnen, restwarmte en hernieuwbare bronnen 
(warmte uit biomassa, warmte uit oppervlakte water, geothermie, etc.).  
Uit onderzoek van Eneco is gebleken dat biomassa momenteel de enige haalbare duurzame energiebron 
is om op korte(re) termijn (nu tot 5 jaar) op grote schaal duurzame warmte te produceren. 
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Fig. 4. Eneco – niveaus van verduurzaming (bron: www.eneco.nl/over-ons/projecten/biowarmte-installatie-lage-weide ) 

Daarom werkt Eneco sinds 2015 aan een kleinere installatie die alleen duurzame warmte met een hoog 
thermisch rendement produceert uit schone biomassa. Dit is de BioWarmte Installatie (BWI) Lage 
Weide. Door de keuze voor alleen duurzame warmte-opwekking: 
- kan gebruik gemaakt worden van houtachtige biomassastromen vanuit lokale en regionale bronnen 

en dus van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht 
- is vanuit de totale logistieke keten alleen het aanvoeren van biomassa per vrachtwagen haalbaar 
 
Eneco toetst al haar biomassaprojecten aan het duurzaamheidskader NTA8080 – met het 
certificeringsschema Better Biomass. De toe te passen biomassa betreft conform Landelijk 
AfvalbeheerPlan 2 (LAP2) en NTA 8080 duurzaamheidsschema voor (niet-)primaire reststromen.  
 
2.1.2 Comgoed (trader) 
Comgoed Biomassa levert (duurzame) biomassaproducten van welke de herkomst bekend is. De 
producten worden daarnaast nauwkeurig gecontroleerd op kwaliteit.  
Naast de in- en verkoop (en desgewenst het transport) van biomassaproducten, hebben zij ook een 
eigen productielocatie in Bergschenhoek.  
 
Om te kunnen voldoen aan de vraag/behoefte van BWI Lage Weide naar duurzame biomassa, willen ze 
(als “trader”) niet alleen van hun eigen productielocatie te Bergschenhoek (producer/processor), maar 
ook van Grondbank IJsselmonde te Barendrecht (duurzame) biomassa afnemen.  
 
2.1.3 Grondbank IJsselmonde (producer c.q. processor) 
Grondbank IJsselmonde neemt (vrijgekomen) grond, zand, klei, bagger en groenafval van projecten van 
onder meer hoveniers, bestratingsbedrijven, GWW-aannemers, groenvoorzieners, etcetera.  
De verschillende reststromen worden zorgvuldig gescheiden en, waar mogelijk, bewerkt tot nieuwe 
eindproducten, zoals grond, verschillende soorten substraat en halfverharding en biomassa (houtshreds 
en houtsnippers).  
 
Hierbij wordt steeds gestreefd naar nuttig hergebruik van afval of toepassing ervan in nieuwe 
producten. Groenafval wordt versnipperd zodat het gebruikt kan worden als biobrandstof of gekapte 
bomen worden hergebruikt als kade-element. Op die manier wordt het afval zo hoog mogelijk 
gehouden in de Ladder van Lansink (zie paragraaf 1.3). 
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2.2 Procesketen “van groen- en houtafval naar biowarmte” 
Comgoed is benaderd door Eneco om, als een van de regionale leveranciers (zie paragraaf 2.1.1), 
duurzame biomassa aan te leveren voor de BWI Lage Weide. Comgoed heeft zelf een productielocatie in 
Bergschenhoek, maar kan hier niet voldoende duurzame houtachtige biomassa produceren om te 
voldoen aan de behoefte van Eneco voor BWI Lage Weide. 
Daarom heeft Comgoed Grondbank IJsselmonde benaderd als mogelijke productielocatie om, via 
tussenkomst van Comgoed (als “trader”), duurzame houtachtige biomassa te leveren voor de productie 
van duurzame biowarmte in BWI Lage Weide.  
 

          Scope NTA 8080  
 

Groenprojecten            Producer (inzamelen)/   Trader           End-user 
             Processor (halffabrikaat) 
 
 
 
       Transport: 68 km 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Procesketen: Grondbank – Comgoed – BWI Eneco 
 
Vooralsnog zal GKB Realisatie grotere hoeveelheden (“volle vrachten”) groen- en houtafval vanuit 
projectlocaties direct naar erkende verwerkers af blijven voeren, zeker wanneer de erkende verwerker 
dichter bij de betreffende projectlocaties is gevestigd dan Grondbank IJsselmonde.  
Ook komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever heeft voorgeschreven wat met vrijkomende 
materialen, waaronder groen- en houtafval, moet gebeuren of waar deze als reststroom aangeboden 
moet worden. Projecten, waaronder groenaanleg en -onderhoud, vinden veelal plaats binnen een straal 
van zo’n 50-70 km rondom Barendrecht. 
 
Grondbank IJsselmonde mag groen- en houtafval op grond van de afgegeven milieuvergunning niet zelf 
composteren. Geschikte organische reststromen worden geselecteerd middels nauwkeurig 
gecontroleerde inzameling en gescheiden van andere groene reststromen en vrijgemaakt van 
verontreinigingen door middel van het “zeven”. Vervolgens wordt de houtachtige reststroom gechipt of 
verkleind in diverse fracties (“shredderen”) tot bodemverbeteraar of zachte halfverharding. Niet 
geschikte groenstromen en achterblijvend restproduct wordt: 
- aangeboden aan een composteringsbedrijf (dichtstbijzijnde is op 31 km van Barendrecht) 
- of verbrand (biomassa vergisting) of gestort. 
 
Ook in het geval van be-/verwerken van groen- en houtafval tot duurzame biomassa (t.b.v. BWI Lage 
Weide) moeten groene reststromen gescheiden en vrijgemaakt van verontreinigingen door middel van 
“zeven”, waarna deze “geshredderd” worden tot houtchips of shreds. 
 
Transport van biomassa wordt in “volle vrachten” (full truck loads) rechtstreeks vanaf Grondbank 
IJsselmonde naar BWI Lage Weide verzorgd worden door GKB zelf danwel door Comgoed. Hierbij wordt 
waar mogelijk, actief gezocht naar retourvrachten vanuit of de route van Lage Weide/Utrecht naar 
Barendrecht (of een GKB projectlocatie) respectievelijk Bergschenhoek of Dirksland (Comgoed). 
 
 

GKB Realisatie 

Hoveniers  
(regio) 

Derden  
(o.a. particulieren) 

Grondbank 
(Barendrecht) 

Comgoed    
(Bergschenhoek) 

BWI Eneco 
(Lage Weide) Comgoed 

(Dirksland) 
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3. Resultaten en reductie in de keten 
 
3.1 Hoeveelheden grondstoffen 
De voor BWI Lage Weide beoogde houtige biomassa (snoeiafval uit landschapsbeheer en overtollige 
shreds uit compostering) zijn in praktijk ongeschikt voor een andere toepassing dan als brandstof of als 
in bos of landschap achter te laten strooisel (zachte halfverharding).  
 
De bij de Grondbank inkomende niet-primaire reststromen (groen- en houtafval) die voldoen aan de 
NTA8080 duurzaamheids-eisen en daarmee geschikt zijn om te be-/verwerken tot duurzame biomassa:  

NTA Code Niet-primaire reststroom (scope) NTA code Niet-primaire reststroom (optioneel) 
113 Snoeihout (park en plantsoen) 115 Zaagsel 
119 Overig vers hout 160 Verwerkt hout; onbehandeld (A-)hout 
  190 Hout uit verwerkting 
  213 Bermgras 
  219 Overig gras 

 
Voor Comgoed en BWI Lage Weide van Eneco zijn, vanwege de calorische waarde, met name de niet-
primaire reststromen met NTA code 113 en 119 interessant, dus vooralsnog worden alleen deze twee 
reststromen in de scope van de NTA certificering van de Grondbank opgenomen.  
 
Op basis van geregistreerde afvalstromen die in 2017 respectievelijk 1e helft van 2018 zijn afgevoerd 
naar de verschillende erkende verwerkers, is begroot dat vanuit Grondbank IJsselmonde op jaarbasis 
circa 2.500 ton (geschikt) groen- en houtafval (NTA code 113 en 119) ingezameld en verwerkt kan 
worden tot duurzame biomassa t.b.v. BWI Lage Weide in plaats van dit aan te bieden voor compostering 
of vergisting tot biogas.  
 
3.2 Verwerking naar soort 
 
3.2.1 Compostering 
Bij het composteren wordt groenafval via een biologisch proces omgezet tot bodemverbeteraar. 
Composteren vindt plaats onder aerobe (zuurstofrijke) condities en kan zowel in de open lucht 
plaatsvinden, als binnen of in afgesloten ruimtes (onder het toevoeren van verse lucht).  
Bij composteren komt methaan vrij welke een sterk broeikasgas is, maar welke ook om te zetten is tot 
brandstof. Aangezien de emissie van dit gas bij composteren laag is, is het niet rendabel om dit op te 
vangen en te gebruiken, dus komt het als broeikasgas vrij. Het gebruik van compost als grondstof levert 
echter een stabiele opslag van koolstof in de grond op en dit levert dus een CO2 besparing op. 
 
3.2.2 Vergisting als biogas (tbv transportmiddelen) 
Indien groenafval vergist wordt, komt biogas vrij. Dit gas bestaat uit methaan en koolstofdioxide en is na 
opwerking geschikt om te gebruiken in transportmiddelen. De belangrijkste besparingen aan CO2 in de 
atmosfeer hierbij zijn de vermeden emissies uit fossiele brandstof (diesel) door de biogas-productie en 
de opslag van stabiele koolstof in de bodem (door gebruik van het restproduct digestaat als meststof).  
 
3.2.3 Biomassa voor duurzame biowarmte (BWI Lage Weide) 
Voor de productie van biowarmte in BWI Lage Weide is het voornemen om een aantal laagwaardige 
biomassastromen te gebruiken als brandstof, voornamelijk snoeihout uit landschapsbeheer en 
overtollige shreds uit compostering. De houtshreds en houtchips worden verstookt in een roosteroven, 
waarmee duurzame circa 30 MWth aan duurzame warmte geleverd wordt in de vorm van heet water 
van 140 ᵒC. Door toepassing van een rookgascondensor en een warmtepomp wordt duurzame warme 
geproduceerd met een hoog thermisch rendement van 107% en wordt de energie in houtchips en 
shreds technisch gezien vrijwel volledig benut. De benodigde elektriciteit voor het verbrandingsproces 
wordt ingekocht uit hernieuwbare bronnen.  
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Eneco heeft onafhankelijke experts gevraagd om te berekenen (op basis van de NTA 8080 eisen) 
hoeveel CO2-besparing in Utrecht mogelijk is met duurzame warmte uit biomassa. Daaruit blijkt dat de 
BWI jaarlijks circa 80.000 ton CO2 gaat besparen (zie Rapport CE Delft Duurzaamheidstoets BWI). 
 
De CO2-besparing wordt mogelijk omdat we minder fossiel aardgas nodig hebben om warmte voor 
Utrecht en Nieuwegein te produceren. Bij verbranding van fossiel aardgas komt miljoenen jaar oud CO2 
in grote hoeveelheden in de atmosfeer terecht. Dat verstoort de CO2-balans. Bij verbranding van 
biomassa komt ook CO2 vrij, maar deze werd in recente jaren opgenomen uit de lucht. En deze wordt 
ook weer vlot opgenomen door planten en bomen. Daarom is biomassa wel klimaatneutraal. 
 
3.3 Resultaten per soort verwerking 
Onderzoek van Alterra (rapport 2064) geeft aan dat de CO2-winst bij composteren 0,05735 ton CO2 per 
ton groenafval bedraagt; bij vergisting bedraagt de CO2-winst 0,13878 ton CO2 per ton groenafval. 

Broeikasgasbalans 
 

Alterra rapport 2064 (2010) Duurzaamheidstoets 
CE Delft** 

 Composteren Vergisten Biomassa (NTA8080) 
Maaien en verzamelen* (56)* (56)* (56)* 
Transport groenafval naar GBY* (6,3)* (14,6)* (6,3)* 
Transport digestaat -- 8,8 -- 
Transport compost 1,2 -- -- 
Transport biomassa 
(Barendrecht – Lage Weide: 68 km) 

-- -- 31,8** 

Bewerken (zeven/shredderen) 31,8** 31,8** 31,8** 
Installatie (energie / lekkage) 15,1 35 

-5.875,0** 
N2O en CH4 9 62,4 
Vermeden fossiele brandstof  -927,0 
Koolstofopslag bodem -598,8 -598,8 
Totaal 
(ton CO2,eq/10K ton groenafval) 

-573,5 -1.387,8 -5.811,4 

Per ton groenafval/biomassa -0,05735 ton CO2,eq -0,13878 ton CO2,eq -0,58114 ton CO2,eq 

*Niet in scope ketenanalyse: vanaf aanlevering bij GBY tot/met producent “eindproduct” 

**CE Delft heeft in opdracht van Eneco een CO2-balans opgesteld conform de in NTA 8080-1:2015 voorgeschreven methodiek 
met behulp van het BioGrace II spreadsheet model. Ook voor de broeikasgas berekening m.b.t. de bewerking door de 
Grondbank en transport naar Lage Weide is BioGrace II gebruikt. 
 
Volgens de door CE Delft voor Eneco opgestelde broeikasbalans wordt bij gebruik van van houtsnippers 
en shreds uit landschapsbeheer een emissiereductie in de gehele keten van 97,3% gerealiseerd. Het 
aandeel van BWI Lage Weide bedraagt 0,7 kg CO2,eq /GJ biomassa ten opzichte 63,2 kg CO2,eq /GJ in de 
referentiesituatie, bij gebruik van shreds en houtsnippers uit landschapsbeheer.  
 
Volgens het onderzoek van Ecofys (uitgaande van een conversiefactor van 18,5 MJ/kg droge stof) en 
verlies (“lekkage”) door het vochtgehalte in verse houtige biomassa levert 1000 kg (1 ton) biomassa 
conform de CE Delft opgestelde broeikasgasberekening 9.400 MJ (9,4 GJ) warmte op.  
Per 10.000 kg biomassa (10 ton) is dat een warmte opbrengst 94.000 MJ (94 GJ) en levert daarmee een 
besparing op van (63,2 -/- 0,7) * 94 = 0,58750 ton CO2,eq per ton duurzame biomassa.  
 
Volgens de BWI Eneco website wordt 
met 170.000 ton biomassa o.b.v. een 
niet nader bepaalde mix van houtige 
biomassa uit landschapsbeheer 
(emissie reductie 97,3%) en tak- en 
tophout (emissie reductie 70%) een 
CO2-besparing van 80.000 ton 
gerealiseerd (zie ook rapport CE Delft).         Fig. 6. Kengetallen BWI Eneco (bron: www.eneco.nl/over-ons/projecten/) 
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3.4 Berekening reductiedoel in de keten 
Compostering of (incidenteel) opwerken als bodemverbeteraar of zachte halfverharding is de huidige 
verwerkingswijze van het hout- en groenafval.  

Er van uit gaande dat op jaarbasis 2.500 ton duurzame biomassa op jaarbasis (begroot op basis van 
geïnventariseerde reststromen in 2017 en overeenkomst Comgoed) vanuit Grondbank IJsselmonde, via 
Comgoed (als “trader”) aan BWI Lage Weide van Eneco te Utrecht geleverd wordt, kan op jaarbasis een 
aanmerkelijke CO2-besparing in de keten gerealiseerd worden: 

 Composteren 
(huidig) 

Duurzame 
biomassa 

Verschil 
(besparing in keten) 

Hoeveelheid (ton) 2.500 2.500 -- 
CO2-besparing/jaar 
(in de keten) 

-143,375 ton CO2,eq -1.452,85 ton CO2,eq 1.309,5 ton CO2,eq 
extra reductie per jaar 

 
 

4. Conclusies en aanbevelingen 
Door op jaarbasis bij Grondbank IJsselmonde zo’n 2.500 ton groenafval niet te composteren of op te 
werken als bodemverbeteraar of zachte halfverharding, maar te verwerken (conform duurzaamheids-
eisen van de NTA 8080) tot houtshreds kan deze duurzame biomassa vanaf januari 2019 als bio 
brandstof geleverd worden aan de nieuw te realiseren BioWarmte Installatie (BWI) Lage Weide.  
 
Door deze bijdrage van Grondbank IJsselmonde kan door BWI Lage Weide duurzame biowarmte 
opgewekt worden, waarmee op jaarbasis een extra CO2-reductie van 1.309,5 ton CO2 gerealiseerd kan 
worden in de keten. 
 
 

5. Bronnen 
 Administratie GKB Groep b.v. 
 Handboek CO2-prestatieladder 3.0 
 NTA 8080-1 en NTA 8080-2 richtlijn, versie 2015 
 www.co2emissiefactoren.nl  
 https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/biowarmte-installatie-lage-weide/  
 https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/  
 http://www.betterbiomass.com/  
 Planbureau voor de Leefomgeving: http://themasites.pbl.nl/biomassa/  
 Branche Vereniging Organische Reststoffen: http://bvor.nl/nta-8080/  
 Rapport CE Delft Duurzaamheidstoetst BWI 

(https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/biowarmte-installatie-lage-weide/biomassa/)  
 Rapport CE Delft Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadswarmte Utrecht 

(https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/biowarmte-installatie-lage-weide/biomassa/)  
 Handreiking “Warmte uit hout”- Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR); 2014 

(http://bvor.nl/download/handreiking-warmte-uit-hout/)  
 Artikel “Duurzaamheidscriteria voor biomassa in de EU en Nederland” – Mr. S.J.W.H. Reintjes 

(https://cms.law/nl/NLD/Publication/Duurzaamheidscriteria-voor-biomassa-in-de-EU-en-Nederland)  
 Alterra rapport 2064: Biogas uit bermmaaisel; 2010 
 Rapport Ecofys – Beschikbaarheid houtige biomassa voor Nederland (13 maart 2017) 
 
 


