CONGRES: “HOUT GRONDSTOF VERSUS BRANDSTOF”

Hergebruik stimuleren
HENK MEINEN
FOTO’S: MARCEL VAN DEN BROEK.

Als boerenjongetje in de Achterhoek sleepte ik samen met mijn even oude buurjongen in de jaren vijftig massa’s hout
naar het jaarlijkse paasvuur. Hoe meer, hoe beter. Hakhout, snoeihout, maar ook oude planken, kastjes en alles wat maar
weg mocht en kon branden. En dan paasavond…de fik d’r in. Genieten van vlammen die hoog boven de stille velden uittoornden, licht tegen de donkere hemel. Want donker was het daar, waar ik ben geboren. Voor ons jongetjes een machtig
schouwspel. Van hergebruik hadden wij nog nooit gehoord. De tijden zijn veranderd……

Z

orgen om daling hergebruik

Stichting Kringloop Hout organiseerde op 15 september
het congres:
“Hout: Grondstof versus
Brandstof.” Een zeer goed bezette zaal in
het NBC in Nieuwegein, maakte als snel
duidelijk dat het hier kennelijk om een
‘hot item’ gaat, om even een wat toepasselijke woordspeling te gebruiken.
De Stichting maakt zich terecht zorgen
over de dalende scores ten aanzien van
hergebruik van hout. Ook wordt in onder
meer het overheidsbeleid niet altijd onderkend dat hout een eeuwig hernieuwbare grondstof is. De grondstof hout krijgt
volgens de Stichting en vele anderen niet
de aandacht die het verdient. Vaak wordt
hout vooral gezien als een energiedrager
en als vervanger van fossiele brandstoffen. Zonde, want met hout is zoveel meer
te doen, ook als dat een tweede of derde
leven van gebruikt hout in een andere
vorm betekent. Een uitstekend initiatief
van de Stichting Kringloop Hout, met
boeiende sprekers. De complete power
point presentaties van de sprekers zijn te
vinden op:
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http://www.kringloophout.nl/seminarpresentaties. Ook vanwege de ruimte moeten wij hier met een beknopte samenvatting volstaan. Bij sprekers en gasten bleek
veel support voor de edele grondstof hout.
‘Houden van hout’ was dan ook wel een
toepasselijke congrestitel geweest.

Kees Faber:
Voorzitter Stichting Kringloop Hout
‘Cijfers laten daling hergebruik zien’

Hoewel de doelstellingen voor materiaalhergebruik van houten verpakkingen nog
vlot worden gehaald, is er toch een kentering zichtbaar. Tussen de jaren 2007 en
2010 is een duidelijke verschuiving van
materiaalhergebruik naar energetische
toepassing te zien. Daarbij wel de aantekening dat in 2007 van een behoorlijk
percentage de bestemming nog onbekend was. In 2010 is die blinde vlek verdwenen. Zetten we de cijfers even op een
rijtje, dan is de verschuiving van hergebruik naar energetische inzet in één oogopslag duidelijk:
Cijfers die er niet om liegen en die inderdaad aanleiding geven voor een stevige
lobby voor meer hergebruik. Zeker als
daarbij wordt meegenomen het percentage materiaalhergebruik, dat van 2009 op
2010 daalde van 38% naar 32%. In 2005 en
2006 bevond zich dat percentage overigens zelfs nog op 39%. Volgens Faber staat

Energetische toepassing
Materiaalhergebruik

2007
123.083 ton
162.951 ton

2010
206.568 ton
134.659 ton

verschil
+ 67%
– 18%

www.recyclingmagazine.nl / nr. 7 - november 2011

hout

circa 25% van het her te gebruiken hout
onder druk door de gesubsidieerde energie-inzet. Het is die – in de ogen van velen
verkeerd toegepaste – subsidie die het gebruikte hout richting de ovens pusht.

Loek Hermans:
Voorzitter Platform Hout in Nederland
‘Niet in een schuttersputje gaan zitten’

Aalt Dijkhuizen:

‘Één dag zon
genoeg voor
een jaar energie’
Irene Jonkers pleitte voor een kwalitatieve
verbeterslag voor hergebruik en vergroten
van de levenscycli. Zij gaat daarbij uit van
het rendement van de hele boom, dat wil
zeggen:
-hout zo hoogwaardig mogelijk toepassen
-hele boom benutten

Hermans vergeleek in zijn inleiding het
imago van het kappen van hout met de
situatie van de Waddenzee eind vorige
eeuw. Hermans: ‘Aan de Waddenzee
mocht niets worden veranderd. ‘Handen
af van de Waddenzee’ was het strijdbare
parool. Maar er was destijds heel veel niet
goed met de Waddenzee en bovendien
kon er 12 miljard m3 meter aardgas worden gewonnen. In 2002 hebben we de
zaak helmaal opnieuw aangepakt. Nu
gaat het veel beter met de Waddenzee en
kunnen we toch gas winnen. Iets vergelijkbaars zie je nu met het kappen van
bomen. ‘Hout is fout,’wordt er al snel geroepen. Dat geeft hout zeer ten onrechte
een ‘bomen kappen’ imago. Daar moeten
we af. Hout is een prima grondstof, die
meerdere levens meekan. We moeten samenwerken en ‘out-of-the-box’ denken,
net als met de Waddenzee. Niet in het
schuttersputje gaan zitten, maar naar
buiten met een positieve benadering van
hout, inclusief recycling en hergebruik.’

‘Wij zitten nu in een transitieperiode naar
volledige benutting, volop in de ontwikkeling naar een duurzame praktijk,’ aldus
Irene Jonkers. Volgens haar altijd een grillige periode met chaotische processen.
De sector voelt volgens haar de druk om
te veranderen nog onvoldoende en dat
leidt tot te lage investeringen om nieuwe
stappen te kunnen maken. Jonkers: ‘We
moeten van het voorheen storten van
afval, via houtafval voor plaat en energie –
de huidige situatie – naar volledige benutting rendement van hout.’
Zij pleit voor veel meer samenwerking
tussen de sectoren, maar ook het betrekken van ‘unusual suspects’ in het proces.
‘Het maken van een duurzaam businessplan is een ontwikkelingstocht’ zo hield
zij haar gehoor voor.

Aalt Dijkhuizen:
Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR
‘Energie genoeg’

Irene Jonkers:
Nyenrode Business Universiteit
‘Transitie naar een duurzaam gebruik van
hout’

Kees Plug: directeur Duurzaam Produceren,
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
‘Meer waarde uit afval kan’

Plug begon te zeggen, dat Nederland al
goed bezig is om meer waarde uit afval te
halen. ‘Tachtig procent wordt al recycled,
uit 16% wordt energie teruggewonnen en
slechts 4% wordt gestort.’ Die 16% ‘ovenhout’ komt volgens spreker vooral van
agrarische stromen en takken en dergelijke. Veel minder van productiehout.
Maar de milieudruk moet nog verder
terug met haalbaar en betaalbaar beleid.
Plug ziet daarbij mogelijkheden om minder materiaal te gebruiken, meer te recyclen en nog minder te storten. Belemmeringen in de wetgeving zullen waar mogeWim van Lieshout:

Wat er op één dag aan zonne-energie op
aarde komt, is genoeg voor het wereldwijde gebruik van een heel jaar! ‘Kortom
– aldus Dijkhuizen – energie genoeg.
Maar hoe ‘vangen’ we het?’ Volgens deze
spreker kan biomassa in principe in eenderde van de wereldwijde energiebe-
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hoefte voorzien. Maar hij vraagt zich af of
dat wel verstandig is. Dijkhuizen: ‘Inzet
van hout voor energie is de laagste toepassing. Gebruik van hout voor producten en voor hergebruik, levert 4 tot 8 maal
zoveel op dan de energie-inzet.’ Volgens
hem is hout als grondstof voor bioraffinage weinig geschikt. Er zit relatief weinig
in en/of het is er vooralsnog moeilijk uit
te krijgen.
‘Als je het er voor moet verbouwen, kun je
beter een ander gewas kiezen, omdat
daarin meer hoogwaardige basiscomponenten voor energie zitten.’ Dijkhuizen
wees verder terecht op de drijfveer van
geld. ‘De portemonnee is drijfveer nummer 1. Economische kracht is daarom
noodzaak.’

‘Gemeenten zijn
gericht
op klimaat, niet op
grondstoffen’
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Ad Lansink:

‘Begrip nuttige
toepassing
leidt tot verwarring’

particuliere houtstook als energiebron
voor koken in veel Afrikaanse en Aziatische landen is. De inzet van dat ‘kookhout’ kun je natuurlijk onmogelijk duurzaam noemen. Olie, gas en kolen nemen
nu nog ruim 80% van het wereldwijde
energieverbruik voor hun rekening.

Wim van Lieshout: Algemeen directeur HVC
‘Gemeenten zijn gericht op klimaat, niet
op grondstoffen’

lijk worden weggenomen en er zal stevig
worden ingezet op handhaving. Kernpunt
van de in oktober te verschijnen duurzaamheidagenda is vergroening van de
economie. Spreker wil verder ‘grondstoffen’ prominent op de mondiale politieke
agenda. Hij presenteerde verder veel informatie uit het Landelijk Afvalbeheerplan 2009–2021. De minimumstandaard
daarin genoemd voor A-hout en B-hout is
nuttige toepassing. In het huidige mondiale energieverbruik wordt voor 13%
voorzien door biomassa. Plug wees er nadrukkelijk op, dat die 13% inclusief de
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Duurzame energie stelt nog weinig voor,
stelde van Lieshout. Hij is van mening,
dat er qua zonne-energie in ons land bar
weinig gebeurt – zeker ten opzichte van
Duitsland – en ook de inzet van wind voor
energie stelt weinig voor. ‘Alleen biomassa werkt. Daarbij is de drang van
menig wethouder om gemakkelijke biostromen te verstoken erg groot. Goed
voor de CO2 agenda. Met moeilijke stromen gebeurt nu amper wat, want het
moet wel goed aaibaar zijn. De nood is
hier vanwege ons aardgas nog niet hoog
genoeg.’ Wim van Lieshout prikte een
ballon door aangaande vermeende interesse van gemeenten in grondstoffenbeleid. Volgens hem zijn gemeenten puur
gericht op klimaat en helemaal niet op
grondstoffen. ‘Er moet van overheidswege ook een serieus grondstoffenakkoord met de gemeenten worden overeengekomen. Pas als die druk er is, zullen
gemeenten zich met grondstoffenbeleid
gaan bemoeien. Nu gebeurt dat niet. Een
grondstoffenakkoord brengt de balans
terug met het klimaatakkoord’ aldus van

www.recyclingmagazine.nl / nr. 7 - november 2011

hout

Lieshout. Qua energiebron voorziet spreker de komende jaren een toename van
warmtepompen en geothermie. Maar ook
de zon zal een groter deel voor haar rekening nemen. Wat betreft herbruikbaar
hout is van Lieshout ook duidelijk: ‘eerst
optimaal hergebruiken en pas uiteindelijk aanwenden voor energie.’

Ad Lansink: CDA-politicus en grondlegger
‘Ladder van Lansink’
‘Biomassa alleen uit korte kringlopen’

Geregeld bezoek ik als redacteur recycling- en aanverwante congressen. En
dan lijkt het wel eens of de aanwezigheid
– zeker als spreker – van ‘goeroe’ Ad Lansink het geheel een soort kwaliteitsstempel verleent, een soort proeve van bekwaamheid garandeert. Zelden zal een
politicus met één onderwerp – in dit geval
de onvermijdelijke Ladder nu ook wel
Cascade van Lansink genoemd – zo langdurig en zo verpletterend succes hebben
gehad. Het is inmiddels de werkelijke
Evergreen van de wereld van afval-, her-
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gebruik en recycling. Nog altijd op eenzame hoogte en mijns inziens zo geschikt
voor het Guiness Book of Records. Hoe
dan ook, Ad was er en liet weer van zich
horen. ‘Ik vind dat het huidige parlement
wel erg weinig uitdaging aandurft op ons
terrein. Dat kan en moet veel beter. De lat
moet veel hoger.’ aldus Lansink. En nog
eentje om over na te denken: Nuttige toepassing vormt een bron van discussie en
verwarring. Het leidt er bovendien toe dat
betrokkenen denken: ‘ik kan wel met wat
minder toe, het blijft immers toch nog
nuttige toepassing. Dat blokkeert een optimaal gebruik van de Ladder. Overigens
vind ik de Ladder eigenlijk gewoon een
vehikel van gezond verstand.’ Ad toonde
zich een voorstander van het zogenaamde feed-in tarief en verklaarde zich
nog immer voorstander van schone kernenergie. Hij waarschuwde verder voor
stigmatisering van secundaire grondstoffen. Als voorbeeld noemde hij de beëindigde know-waste luierrecycling. ‘Hartstikke schone vezels, maar niet te slijten
vanwege zaken als vertrouwen, gevoel en
imago. Zonde.’ Hout noemde de meester
niet eens zo’n goede energiedrager. Veel
minder dan bijvoorbeeld kolen of autobanden. ‘Het is dus niet goed langdurig
inzetbaar hout te gebruiken voor bio-

massa. Alleen hout – bijvoorbeeld snoeihout en dergelijke – uit korte kringlopen
komt in aanmerking.’ Tenslotte pleitte
Lansink voor veel meer innovatie. ‘De
Belgen en de Duitsers zijn ons inmiddels
voorbij gelopen. Wij moeten meer en
beter innoveren.’ Commen sense goes a
long way, voegde hij nog toe en zo is het.
De uitstekende dagvoorzitter Charles
Groenhuijsen leidde de forumdiscussie
met de zaal. Meerdere malen werd gebruik gemaakt van de microfoon voor het
stellen van vragen, het poneren van een
standpunt of het delen van een ervaring.
Één opmerking bleef bij mij behoorlijk
hangen; Hout is niet fout, hout is goud!
Bij het verlaten van de zaal kreeg iedere
bezoeker een handige, kleine koeltas aangeboden met de tekst:
2good2burn.com en Burn only what can
not be recycled. En zo is het! ■

Hout is goud!
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