Arjen Brinkmann, directeur Branche Vereniging Organische Reststoffen:

‘Afvalstoffenregelgeving omvormen tot grondstoffenregelgeving’
De directeur van de Branche Vereniging Organische Reststoffen, Arjen Brinkmann, pleit voor het
omvormen van de afvalstoffenregelgeving tot grondstoffenregelgeving. Vanwege de gevoeligheid van
het woord afval in relatie tot de verwaarding van biomassa en organische reststromen in de biobased
economy, is een wijziging volgens Brinkmann op zijn plaats.

Kweekvijvers eendenkroos
aanwezig op Dairy Campus

>>>
Voor zijn eigen bedrijf ABC-Kroos geniet eendenkroos de aandacht van Derksen. Eendenkroos is
een van de snelst groeiende vormen van plantaardige biomassa, een plantje dat zichzelf (in het
groeiseizoen) iedere twee à drie dagen ‘verdubbelt’. Dergelijke waterplanten staan binnen de
biobased economy de laatste jaren sterk in de
belangstelling als bron van aquatische biomassa
voor zowel nieuwe voedsel als niet-voedsel toepassingen en voor energieopwekking. Vergeleken
met algen is eendenkroos vooral gemakkelijker te
telen en te verwerken. Binnen ABC-Kroos hebben
Algaecom, InnoStart en Zeno zich verenigd met als
doel eendenkroos te verwerken ten behoeve van
de productie van hoogwaardige inhoudsstoffen als
eiwit, antioxidanten, zetmeel en cellulose. Derksen:
‘De Dairy Campus is een belangrijke proeflocatie om
uiteindelijk tot grootschalige eendenkroosproductie
te komen. Op deze locatie vindt in samenwerking
met VDHL teeltonderzoek voor eendenkroos plaats
om zo te komen tot optimale condities en op die
manier zoveel mogelijk eiwit per hectare te kunnen
produceren. Momenteel beschikt ABC Kroos over
een proeffabriek met een verwerkingscapaciteit van
tweehonderd kilogram per uur. Per hectare levert de
productie van eendenkroos hoe dan ook tien keer
zoveel eiwit op als soja. Een prettige bijkomstigheid
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in Leeuwarden is de aanwezigheid van (goedkope)
mineralen, restwarmte en CO2. Deze is beschikbaar
door de covergisting die er plaatsvindt. Al met al is
de Dairy Campus dus een kraamkamer van meerdere
soorten aquatische biomassa.’

Hotspot
Op de campus vindt verder ook mestraffinage
plaats via een speciale mestraffinagetoren. De
mest wordt gescheiden in een dikke en dunne
fractie. De dikke fractie wordt gecomposteerd om
de fosfaat te kunnen exporteren. De mogelijkheden voor toepassing van het restproduct worden onderzocht. Het proces van raffinage gaat
bovendien verder. Kali en stikstofcomponenten
worden uit de mest gehaald. Zodra die producten
als kunstmestvervanger aangemerkt worden, kan
de Dairy Campus een wezenlijke bijdrage leveren
aan ‘kunstmestloze boeren’.
‘De veeteelt en alles wat aan veeteelt gelieerd is,
is al met al ontzettend belangrijk voor de provincie Friesland’, besluit Derksen. ‘Er komt ontzettend veel internationaal bezoek naar de Dairy
Campus en het is daarmee daadwerkelijk een
internationale showcase. Wat daarbij nog wel
hoog op het wensenlijstje staat, is de toename
van de bedrijvigheid in de regio die gerelateerd

Op de Dairy Campus zijn sinds dit jaar
meerdere kweekvijvers voor eendenkroos gerealiseerd. In de vier vijvers
– gerealiseerd door Algaecom – vinden
experimenten plaats. Studenten van het
Van Hall Larenstein doen er proeven met
verschillende voedingsstoffen om een
zo optimaal mogelijke kroosopbrengst
te realiseren. Ideaal hiervoor is het
gebruik van digestaat, wat in principe
een restproduct van co-vergisters is. In
een later stadium kunnen mogelijk ook
rookgas en restwarmte gebruikt worden
voor de kweek van eendenkroos. Het
CO2-rijke rookgas kan een extra impuls
geven aan de groei van het kroos en met
behulp van restwarmte kan er ’s winters
ook kroos gekweekt worden. Het kroos
kan geoogst en gebruikt worden als
plantaardige eiwitbron voor bijvoorbeeld
diervoer of als vervanger van soja. Hiermee wordt een besparing doorgevoerd
in de kosten van veevoer en wordt er
gezorgd voor een optimale benutting
van reststromen.

is aan de campus. Een proeftuin is leuk voor
een kenniscentrum, maar uiteindelijk wil je ook
bedrijven die de regionale en provinciale economie een push geven. Mede daarom wordt
er nu flink geïnvesteerd. Over vijf jaar moet
de Dairy Campus dé internationale hotspot
voor veeteelt zijn. De biobased economy kent
daarbij een keten die zeer nauw verbonden is
met dairy. En zoals gezegd vinden er ook veel
biobased activiteiten plaats op de campus, van
vergisting en biogas tot productie van aquatische biomassa en grasraffinage.’

Diversificatie

vraagt. Daarnaast blijft compostering voor een deel van de organische resttromen (kosten)technisch vooralsnog de meest aantrekkelijke optie blijft.’
De bestaande bedrijven die organische reststromen op bedrijfsmatige en duurzame wijze be- en verwerken vormen in Nederland een logistiek netwerk van
ruim honderd inrichtingen. ‘Zij worden ook wel aangeduid als biomassawerven’,
vertelt Brinkmann. ‘Tezamen vormen zij een logische basis voor de nog hoogwaardiger benutting van organische reststromen in de biobased economy. De
bedrijven zijn gewend te werken met kwaliteitszorgsystemen en certificeringen
van processen en producten, zaken die belangrijker worden naarmate de afzet
van grondstoffen en producten hoogwaardiger wordt. Daar komt bij dat voor
het produceren van hoogkwalitatieve biobased grondstoffen en producten
altijd een minimale schaalgrootte nodig is, die veel van deze bedrijven kunnen
leveren. Tenslotte bestaat bij deze bedrijven ervaring met het omgaan van het
heterogene karakter van reststromen, die sterk seizoens- en plaatsafhankelijk is.’

‘Na een aanvankelijk moeizame start heeft de sector zich in de loop van de
jaren geprofessionaliseerd’, memoreert Brinkmann. ‘Van het aanvankelijk slechte
(afval) imago van compost is zelfs niets meer over. Compost vindt zijn afzet in
diverse segmenten, variërend van akkerbouw tot potgrond en van sierteelt tot
bomengrond. De vraag is al jaren groter dan het aanbod.’
Brinkmann signaleert bij de traditionele composteerbedrijven een diversificatie.
‘Het bekendste en qua volume grootste voorbeeld hiervan, is de afzet van houtige biomassa voor energieproductie. In met name groenafval bevindt zich een
behoorlijk deel hout, bijvoorbeeld snoeihout, dat zich na bewerking goed leent
voor bio-energieproductie. De diversificatie van eindproducten van bedrijven die
organische reststromen verwerken zal zich in de komende jaren verder doorzetten. Een belangrijke reden is de scherpe daling van de tarieven voor inname van
reststromen: daar waar deze bedrijven traditioneel vooral geld verdienden ‘aan
de poort’ moeten zij nu meer geld verdienen met producten.’

Voor organische resttromen die (nog) geen positieve marktwaarde hebben, is
de afvalstoffenregelgeving vooralsnog van groot belang. Brinkmann: ‘Zou die
vervallen, dan verdwijnen ook alle samenhangende verplichtingen rond monitoring, bijvoorbeeld de meldingensystematiek. Het is dan volstrekt onduidelijk
waar stromen naartoe gaan: naar hoogwaardig hergebruik of wellicht toch
naar (semi-)illegale goedkope alternatieven? De afvalstoffenregelgeving is geen
bottleneck voor hoogwaardig hergebruik: in de jaren tachtig werd in Nederland
negentig procent van alle afval gestort, nu wordt meer dan tachtig procent van
alle afval, waaronder organische reststromen, hergebruikt. Dat is dankzij, en niet
ondanks, de afvalregelgeving. Het kader van de afvalstoffenregelgeving is en
blijft dus gewenst, tegelijkertijd ligt het woord afval dus gevoelig als het gaat om
biomassa en organische reststromen. Wellicht is het daarom goed om het woord
“afval” in de bestaande regelgeving te vervangen door het woord “grondstof”.’

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is het fundament gelegd van het Nederlandse afvalbeleid. Een belangrijk element hiervan is de zogenaamde Ladder
van Lansink die een voorkeursvolgorde specificeert voor de wijze waarop met
afvalstoffen moet worden omgegaan: bovenaan staat preventie, gevolgd door
hergebruik, onderaan staat storten. Daarnaast is beleid ontwikkeld gericht op
specifieke afvalstromen, waaronder organische reststromen. Zo is voor gft-afval
sinds 1994 de gescheiden inzamelplicht van kracht, met het doel om deze reststroom om te zetten in compost . De Branche Vereniging Organische Reststoffen
(BVOR) behartigt daarbij de belangen van bedrijven die organische reststoffen
op duurzame wijze opwerken tot biobased producten. De organisatie vertegenwoordigt de meerderheid van de composteerbedrijven in Nederland en ook van
vergistingsinstallaties en producenten van biomassa voor energieproductie.

Schaalgrootte
Een onbedoeld positief effect is volgens Brinkman dat traditionele composteerbedrijven in toenemende mate hun businessmodel omgooien: van traditionele
afvalverwerker zijn het producenten van biobased producten geworden. ‘Er zijn
tal van innovaties gaande rond technologieën voor de opwerking van organische reststromen: bedrijven kijken naar grasraffinage, de winning van vetzuren,
torrefactie en pyrolyse, het winnen van vezels en het maken van plaatmateriaal
uit gras, enzovoorts’, duidt Brinkmann. ‘Op dit moment zijn deze technologieën
voor het overgrote deel op pilot- of demonstratieschaal operationeel. Wij voorzien als koepelorganisatie dat er in de toekomst een belangrijke rol blijft bestaan
voor compostproductie. De vraag naar compost zal structuree hoog blijven in
een biobased economy die veel van het producerend vermogen van de bodem
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