Borstelt, zuigt, blaast,
maait, schuift...

Van kostenpost naar
inkomstenbron

(en kan nog veel meer...)
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Weedsteam

In het eerste nummer van het VHG Magazine van dit jaar berichtten we al over de transformatie
van groen afval naar groene energie. Kun je groenafval - of beter gezegd ‘groen restmateriaal’ op een eenvoudige, goedkope en duurzame manier verwerken tot brandstof voor de eigen
voertuigen en machines in het groenbedrijf? Dat is de centrale vraag in het onderzoek dat DHV
uitvoert. Verschillende partijen van VHG doen mee in dit project.
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fecaliënzuige

De multifunctionele en duurzame
LM Trac werktuigdrager maakt niet
alleen korte metten met onkruid en hondenpoep. Kijk op www.jeanheybroek.com en zie
zelf hoe multifunctioneel de LM Trac is.

Door Ton Stassen

H o u t e n 0 3 0 - 6 3 9 4 6 11

www.jeanheybroek.com

Een perfect resultaat vereist een perfecte machine
machine!

Waar gehakt wordt …
Lees dan liever Tuin en Park Techniek
Maak vrijblijvend kennis met Tuin en Park Techniek, het vakblad over techniek in ’t groen

Kijk op de website
www.tuinenparktechniek.nl

Voordelen
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Rien van der Spek

met de abonnementenservice via
mail@agrimedia.nl of telefoon (0317) 46 56 70.
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Over de voordelen van het hergebruiken
van materialen hoef je inmiddels steeds
minder lange onderbouwingen af te
steken. De meerwaarde zit hem in de
nadruk die in steeds meer aanbestedingstrajecten wordt gelegd op de duurzaamheidfactor. Overheden stellen steeds
nadrukkelijker hun eisen op dat gebied.
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Om een goed antwoord te krijgen op de
vraag of het inderdaad haalbaar is om
groenafval om te zetten naar bio-energie,
hebben drie partijen vorig jaar de handen
ineengeslagen: de hoveniers, loonwerkers
en brandstofhandelaren (Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland en Nove).
Inmiddels zijn een paar maanden verstreken. Tijd om aan deelnemer Rien van der
Spek te vragen hoe de zaken er voor
staan.

Daarnaast is er natuurlijk ook het directe
financiële voordeel voor de bedrijven
die hun groenafval weten te transformeren ‘van kostenpost naar een
inkomstenbron.’

Optie
‘We willen de stromen met restmateriaal
van de aanleg van de buitenruimte inzetten voor de mobiliteit in de sector’, licht
Rien van der Spek als ik hem vraag naar
het doel van deze proef. “Als ons dat
lukt met niet al te complexe middelen,
hebben we een gesloten systeem en zijn
we zeer duurzaam. Er echt brandstof
van maken lukt nog niet, maar gas is
intussen wel een reële optie en daar
gaan we nu de komende maanden
proeven mee doen.”

Bedrijfsbezoek
Rien is samen met andere ondernemer
die vanuit Cumela betrokken is bij de
proef op bedrijfsbezoek geweest in
België en Duitsland. Met die ondernemer
gaat hij nu de proef uitvoeren. Ze gaan
samen een vergistinginstallatie aanschaffen of liever gezegd een bestaand
middel ombouwen tot een vergistinginstallatie. “We zoeken naar een praktische oplossing en hopen begin volgend
jaar de proef te kunnen afronden”, vervolgt Rien. “Als het een succes is, willen
we ons model in productie nemen. Het
grote voordeel is het gesloten circuit dat
we dan realiseren en het gegeven dat
ons model relatief klein en mobiel is.
We kunnen met onze oplossing naar de
berg biomassa; dat scheelt aanzienlijk in
de transportkosten.”
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