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Voorwoord 
Voor u ligt het adviesrapport van de projectgroep van de minor Circulaire Economie op Hogeschool 

Saxion, gedaan in opdracht van Vereniging Veluwse Ijsselzoom. In dit adviesrapport wordt er 

onderzoek gedaan naar circulaire oplossing voor snoeiafval uit agrarische natuurgebieden. Dit 

adviesrapport is geschreven door Mandy van der Stoel (Facility Management), Simon ter Schure 

(Retail management & Ondernemerschap) en Noud Hieltjes (Bedrijfseconomie). Het onderzoek heeft 

plaats gevonden gedurende de periode oktober 2022 tot en met januari 2023. 

Het adviesrapport is mede tot stand gekomen door een aantal mensen die wij kort willen bedanken. 

Allereerst willen wij opdrachtgevers Evert Jan Wijers en Alfons van den Belt bedanken voor de 

opdracht en prettige samenwerking. Ook bedanken wij docenten Moniek Kamm en Marten Bruining 

voor de begeleiding tijdens dit project. 

 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

Mandy van der Stoel, Noud Hieltjes & Simon ter Schure 

 

Deventer, 22-01-2023 
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Managementsamenvatting 
Het adviesrapport is geschreven in opdracht van de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom 

(VIJZ), een natuurvereniging met ongeveer 150 leden voor het gebied van Hattem tot Rheden. De 

vereniging richt zicht op natuur- en landschapsbeheer. Onder het beheren van de natuur valt snoeien 

van de bomen en hagen. De vereniging wil graag een duurzame oplossing voor het snoeiafval. Het 

snoeiafval wordt op het moment verbrand op het land van de boeren of naar biomassacentrales 

gebracht. De droom van de vereniging is om de CO2 die is opgeslagen in het snoeiafval langdurig op 

te slaan. Daarnaast wordt naar een manier gezocht om meer waarde te geven aan het snoeiafval, bij 

voorkeur door inzet van het snoeiafval als bouwmaterialen. 

De onderzoeksvraag van het adviesrapport luidt: "Hoe kan natuurvereniging VIJZ het snoeiafval wat 

vrijkomt binnen het gebied duurzaam inzetten?". De onderzoeksvraag is gekoppeld aan het 

onderzoeksdoel, het ontwikkelen van een businessmodel voor het duurzaam toepassen van 

snoeihout wat de samenwerking tussen en met de diverse partners, de productie, de afzetmarkt, en 

de milieuwinst omvat. 

Uit het oriënterend onderzoek zijn drie oplossingsrichtingen voor de verwerking van het snoeiafval 

naar voren gekomen: 

- Bodemverbetering door middel van Biochar of houtsnippers 

- Biomeiler 

- Inzet als biomassa 

Biomeilers zouden kunnen worden gebruikt om de huizen van leden van de VIJZ te verwarmen en 

tegelijkertijd hoogwaardige compost te creëren. Zo kan er worden bespaard op energie- of gaskosten 

en kan de compost worden gebruikt in het landschapsonderhoud. Biochar wordt gecreëerd met een 

verbrandingsproces genaamd pyrolyse, waarbij aanzienlijk minder CO2 vrijkomt dan bij reguliere 

verbranding. Daarnaast kan de Biochar worden gebruikt als bodemverbeteraar.  

De inzet van het snoeiafval als bouwmaterialen is onderzocht, maar bleek na verscheidene 

gesprekken met experts technologisch en financieel (nog) niet haalbaar te zijn. Door de hoge mate 

van vervuiling van het snoeihout met schors, blad en zand kan het snoeihout niet worden ingezet als 

grondstof voor bouwmaterialen. 

Het bestuur van VIJZ heeft aangegeven de wens te hebben om het businessmodel voor de inzet van 

het snoeiafval als biomassa uit te laten werken. Binnen de ontwerpfase, resultaatfase en de 

adviesvorming is dit businessmodel vormgegeven. Voor het gezamenlijk aanbieden van het 

snoeiafval als biomassa is een actieplan geschreven. 

 Actie Kritiek Doel 

Mensen Gesprekken voeren met de 
leden die nog snoeiafval 
verbranden op het land. 

Ja Snoeiafval wat nog wordt verbrand op het land 
reduceren of helemaal elimineren. Leden laten 
aansluiten bij het initiatief van VIJZ om de 
verwerking van het snoeiafval te verduurzamen. 

Gesprekken voeren met 
leden over het initiatief om 
gezamenlijk snoeihout aan te 
bieden als biomassa. 

Ja Zo veel mogelijk leden aan te laten sluiten bij het 
initiatief, om zo een zo groot mogelijk 
schaalvoordeel en goede onderhandelingspositie 
te behalen. 

Processen Inventariseren op welke 
momenten particulieren 
momenteel snoeihout laten 
afnemen, en welk moment 
jaarlijks hier het beste op zal 
aansluiten. 

Ja Eén moment (jaarlijks) kiezen om het snoeiafval af 
te laten halen wat het beste aansluit bij de wensen 
van de leden van VIJZ.  

Partners Partij inschakelen die het 
snoeihout kan ophalen voor 
gebruik als biomassa. 

Ja Door de hoeveelheid snoeiafval die VIJZ per jaar 
kan aanleveren kunnen er onderhandelingen 
worden gedaan met verschillende partijen om een 
zo hoog mogelijke prijs voor het snoeiafval te 
verkrijgen. 
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Kennis of 
materialen 

Software voor het registreren 
van de hoeveelheid snoeihout 

Nee Door een plek te maken waar particulieren kunnen 
registreren hoeveel snoeihout zij beschikbaar 
hebben, kan er eventueel nog beter worden 
onderhandeld met de externe partijen. Ook zou dit 
in de toekomst het inventariseren en voorspellen 
van de beschikbare hoeveelheid snoeihout kunnen 
vereenvoudigen. 

Marketing 
of verkoop 

Nieuwsbericht plaatsen op de 
website over het initiatief 

Nee Leden informeren over het initiatief en hierdoor 
motiveren zich aan te sluiten bij het initiatief. 

 

Het gezamenlijk aanbieden van het snoeihout als biomassa is een keuze die voor de vereniging, in 

economisch zware tijden, begrijpelijk is. Deze oplossingsrichting biedt op economisch gebied de 

meeste zekerheid. Op dit moment levert het snoeihout €35.184 op wanneer het gezamenlijk wordt 

aangeboden aan een externe partij. 

Uit de onderzoeksresultaten is echter gebleken dat deze oplossing op ecologisch gebied, zowel op de 

korte als lange termijn, geen goede optie is. Het verbranden van materialen om energie op te wekken 

valt op de Re-ladder onder recover, de laagste trede. Deze lage score komt ook terug in de 

berekening van de impact van het businessmodel. Het positieve effect van het businessmodel is de 

hoeveelheid energie die wordt opgewekt door het verbranden van het snoeiafval, zo'n 2.111.040kWh. 

Echter wordt er gedurende het proces van de verbranding ook 24.241 kg CO2 en tussen de 4.222,08 

en 28.147,2 gram fijnstof uitgestoten. Ook wanneer er wordt gesteld dat alle CO2 die wordt 

uitgestoten gedurende de verbranding van het snoeiafval weer wordt opgenomen door de groei van 

diezelfde bomen, zal er netto meer CO2 worden uitgestoten tijdens het proces. Dit wordt veroorzaakt 

doordat er ook CO2 (en fijnstof) wordt uitgestoten gedurende de versnippering, verzameling en het 

vervoer van het snoeiafval. 

Het advies is om het snoeiafval binnen de vereniging gezamenlijk afnemen en de meerwaarde die 

wordt verkregen op te sparen als investeringsbudget. Tijdens deze overgangsperiode kan er ingezet 

worden op community building om zo gezamenlijke innovatie in de toekomst te vereenvoudigen. 

Wanneer het investeringsbudget toereikend genoeg is wordt geadviseerd een van de meer circulaire 

oplossingen, zoals Biomeiler of Biochar, te implementeren. Op deze manier kunnen de doelen van de 

vereniging, het langdurig opslaan van CO2 en het duurzaam verwerken van snoeiafval, in de 

toekomst worden behaald. 
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1.Definitiefase  
In dit hoofdstuk wordt het project aan de hand van de context, aanleiding, droom en waarde 

propositie uiteengezet. De definitiefase is vormgegeven aan de hand van deskresearch en 

gesprekken met opdrachtgevers Evert-Jan Weijers en Alfons van den Belt. Ook is er, met 

toestemming van de opdrachtgever, gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens uit het 

vooronderzoek (Beckers, van As, Bult, & Arkink, 2022). 

1.1 Context 
Binnen de volgende paragrafen wordt de context van het onderzoek weergegeven. Dit wordt 

weergegeven aan de hand van een analyse van de bedrijfscultuur, de huidige kringloop en de 

omgeving. Om deze context volledig weer te geven is er gebruik gemaakt van onder andere het 

Business Model Canvas en een SWOT-analyse. 

1.1.1 Bedrijfscultuur en activiteiten 
VeluweIJsselzoom is een agrarische natuurvereniging voor de oost-Veluwe, ongeveer van Hattem tot 

Rheden. De vereniging telt ongeveer 150 leden en houdt zich bezig met ondersteuning bij agrarisch 

natuurbeheer, aanleg en onderhoud.  

Natuurbeheer 

Onder agrarisch natuurbeheer valt het aanvragen van agrarische natuurvergoedingen, het opstellen 

van beheercontracten en het adviseren over de inrichting en subsidiemogelijkheden. Deze 

werkzaamheden bevatten het weidevogelbeheer, botanisch beheer en landschapselementen 
(VeluweIJsselzoom, z.d.). 

Afbeelding 1.1.1: snoei knotwilgen 

 (De innovatie coöperatie, z.d.) 

Aanleg en onderhoud 

Het ondersteunen bij aanleg en onderhoud omvat het landschapsherstel, de erfinrichting en 

natuurelementen. De VIJZ voert aanleg- en onderhoudswerkzaamheden uit op het gebied van: 

onderhoud van landschapselementen; aanplant van heggen en fruitbomen; knotten van wilgen, 

snoeien fruitbomen; onderhoud natuurgraslanden, bermen; beheer van oevers, poelen, slootranden; 

aanleg van nieuwe natuur (VeluweIJsselzoom, z.d.). 

Duurzaamheid 

Als natuurvereniging is VIJZ uiteraard ook gebaat bij het ondersteunen van duurzaamheid. De 

duurzaamheid wordt momenteel niet aan de hand van bijvoorbeeld de Sustainable Development 

Goals getoetst, maar wel uitgedragen binnen de vereniging. 
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Afbeelding 1.1.2: Sustainable Development Goals 

 (Nations Unies, z.d.) 

De doelen waar VIJZ zich mee bezig houdt zijn onder andere: 

1. Doel 7: betaalbare en duurzame energie 

Momenteel levert een deel van de leden van de VIJZ hun snoeiafval aan als biomassa voor 

elektriciteitscentrales. Bio-energie wordt op dit moment sterk ondersteund vanuit de overheid 

aangezien dit wordt gezien als energie die niet voor negatieve effecten op natuur en milieu zorgt 
(Rijksoverheid, z.d.). 

2. Doel 13: klimaatactie 

Vereniging VIJZ onderzoekt de mogelijkheden om nog minder CO2 uit te stoten en de biomassa die 

nu wordt verbrand in te zetten als bouwmaterialen. Op deze manier zou de CO2 die is opgeslagen in 

het snoeihout voor langdurige periode kunnen worden opgeslagen. 

3. Doel 15: leven op het land 

Zoals op de website van SDG Nederland wordt aangeven gaat doel 15 "over bescherming, herstel en 

duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van 

ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, 

intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken" (SDG Nederland, z.d.). Doel 15 is voor 

de VIJZ een zeer relevant doel, aangezien de vereniging zich sterk bezighoudt met het natuurbeheer.  

4. Doel 17: partnerschap om de doelstellingen te bereiken 

De VIJZ zoekt contact met verschillende bedrijven om hun doelstellingen te bereiken. Daarnaast 

verbindt de vereniging boeren en loonwerkers in de omgeving om hun persoonlijke doelstellingen te 

kunnen realiseren. 

  



8 
 

1.1.2 Huidige kringloop 
In de onderstaande afbeelding wordt de huidige kringloop van de verwerking van het snoeiafval van 

de VIJZ weergegeven. 

Afbeelding 1.1.3: Huidige kringloop verwerking snoeiafval 

De kringloop begint bij het snoeiafval wat vrijkomt bij de VIJZ. Bij dit snoeihout wordt onderscheid 

gemaakt tussen snoeiafval van hoge en lage kwaliteit, voornamelijk om aan te geven dat op dit 

moment beide soorten hetzelfde proces doorlopen. Onder snoeiafval van hoge kwaliteit valt 

wilgenhout en grote takken en/of stammen. Snoeiafval van lage kwaliteit bestaat uit veel blad, kleine 

takjes, en kan vervuild zijn met een beperkte hoeveelheid grond.  

Uit het vooronderzoek en het gesprek met bestuurslid Evert Jan Weijers komt naar voren dat een 

deel van de boeren en particulieren in de omgeving het snoeiafval nog op het land verbrandt. 

Wanneer het snoeiafval op het land wordt verbrand komt de opgeslagen CO2 vrij, en wordt de 

energie die vrijkomt bij het verbrandingsproces niet opgeslagen. Daarnaast komt er bij de verbranding 

van hout, vooral niet volledig droog hout, houtrook vrij. In houtrook zitten verschillende stoffen, 

waaronder fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, PAKsPolycyclische 

aromatische koolwaterstoffen en roet (RIVM, z.d. a). 

Het overige deel van het hout wordt verkocht als biomassa en verbrand in elektriciteitscentrales. Dit 

hout wordt door externe partijen opgehaald, om vervolgens verbrand te worden. Tijdens dit proces 

wordt de energie die vrijkomt opgeslagen. 
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De CO2 die vrijkomt tijdens beide processen zal deels worden heropgenomen door bomen in de 

omgeving, wat dan terugkeert in de kringloop wanneer deze opnieuw worden gesnoeid. Een ander 

deel van de CO2 zal niet opnieuw worden opgenomen, aangezien er gedurende het proces 

aannemelijk meer CO2 wordt geproduceerd dan is opgeslagen in het snoeihout. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er gedurende het proces van het versnipperen, verzamelen en vervoeren ook 

CO2 uitgestoten zal worden door het gebruik van voertuigen en versnipperaars met benzine- of 

dieselmotoren. 

In de ideale kringloop wordt de verbranding op de akkers van de boeren geëlimineerd en wordt er van 

het snoeiafval een product gemaakt wat voor langdurige tijd CO2 kan opslaan. Zo wordt de uitstoot 

van CO2, maar ook de uitstoot van de schadelijke bestanddelen van houtrook, voorkomen. 

1.1.3 Omgevingsanalyse 
In de omgevingsanalyse wordt met behulp van verscheidene modellen de huidige situatie van de 

VIJZ weergegeven.  

Business Model Canvas 

In het Business Model Canvas is de situatie weergegeven voor VIJZ als verbinder tussen de leden 

van de vereniging, gemeentes en particulieren en de partijen die het snoeiafval gaan verwerken. 

Afbeelding 1.1.4: Business Model Canvas 

De waarde propositie van VIJZ aan de derden partijen is het aanleveren van ruwe grondstoffen voor 

bijvoorbeeld de verwerking tot nieuwe producten. Dit betekent dat de waarde propositie tegenover de 

leden van de vereniging is dat VIJZ een verbindende rol uitdraagt tussen de leden en de andere 

partijen.  

De kernactiviteiten voor het realiseren van deze waarde propositie zijn het aanbieden van de 

contacten aan de leden die het snoeiafval ophalen en verwerken en het faciliteren van informatie. 

Door informatie te verschaffen aan de leden wáárom het maatschappelijk verantwoord is om het 

snoeiafval op deze manier af te laten nemen. 

De kosten- en inkomstenstromen zijn niet voor VIJZ zelf, maar voor de leden. Deze bestaan uit 

enerzijds de snoeikosten en anderzijds de opbrengsten van de verkoop van de grondstof. 

De klantrelaties vinden plaats rondom de momenten dat de leden gaan snoeien. De kanalen zijn 

vooral mond op mond 'reclame', de website, mail, telefoon en eventueel op het kantoor in Vaassen.  
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Het klantsegment bestaat uit de leden, maar kan eventueel verder worden uitgebreid naar 

samenwerkingen met gemeentes of particulieren. Uit het vooronderzoek blijkt dat deze partijen 

momenteel veelal hun eigen pad trekken en wel geïnteresseerd zijn in eventuele oplossingen, maar 

hier niet meteen actief aan meewerken. 

SWOT-analyse 

In de onderstaande SWOT-analyse zijn de zwaktes en sterktes van de huidige situatie onderzocht.  

Tabel 1.1: SWOT-analyse 

Strengths  Weaknesses  

Grote vraag naar hout biomassacentrales 
Groot aantal leden  

Snoeihout is vervuild 
Geen investeringsbudget 
Er is te weinig kennis over de hoeveelheden 
snoeihout die per periode vrijkomen 

Opportunity’s  Threats  

Mogelijkheid tot het creëren van een circulair 
product  
CO2 vastleggen in snoeiafval 
Vraag naar hout neemt toe 
Hoeveelheid snoeihout kan worden vergroot door 
leden die nog snoeihout verbranden op het land 
aan te laten sluiten bij het initiatief 

Andere houtleveranciers met lagere prijzen  

Een van de grootste krachten van de huidige situatie is de grote vraag van externe partijen naar hout 

om te verbranden als biomassa (Houtwereld, 2020).  

De andere grote kracht is het grote aantal leden wat de vereniging VIJZ kent. De zwaktes bestaan 

onder andere uit de vervuilingsgraad van het snoeihout door blad, schors en zand. Daarnaast is er 

geen investeringsbudget en wordt de hoeveelheid snoeihout die vrijkomt niet centraal 

geïnventariseerd waardoor er geen voorspellingen kunnen worden gedaan over hoeveelheden 

snoeihout per periode. Bedreigingen bestaan momenteel enkel uit houtleveranciers die mogelijk 

lagere prijzen hanteren. De kansen voor de vereniging zijn groot. Door de mogelijkheid om CO2 vast 

te leggen in het snoeiafval in de toekomst, in te zetten op een circulair product en leden die nog 

hout verbranden op het land aan te laten sluiten bij het initiatief om zo de hoeveelheid snoeihout te 

vergroten.  
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1.2 Aanleiding 
Uit vooronderzoek blijkt dat het snoeihout wat ontstaat door agrarisch onderhoud en 

snoeiwerkzaamheden veelal wordt verbrand op de akkers of wordt gebruikt als biomassa in 

elektriciteitscentrales. Het startpunt voor de casus van VIJZ bevindt zich helemaal onderaan de r-

ladder: bij recover. Recover bestaat uit het terugwinnen van energie door het verbranden van 

materialen (Milieu Centraal, 2021). 

Afbeelding 1.2.1: De R-ladder 

 (Hanemaaijer et al., 2021) 

 

Momenteel wordt het snoeiafval verzameld, versnipperd en dan verbrand. Dit wordt deels in 

elektriciteitscentrales verbrand maar ook nog deels op het land verbrand. Wanneer het snoeiafval op 

het land wordt verbrand staat dit proces niet op de kringlopenladder, er wordt namelijk geen energie 

teruggewonnen.  

De huidige situatie rondom het verwerken van het snoeihout is de directe aanleiding voor het 

onderzoek. Opdrachtgever Evert Jan Weijers wil samen met de vereniging op zoek naar een 

duurzame toepassing voor het snoeihout. Deze toepassing zal idealiter een verwerking tot 

bouwmaterialen zijn, waardoor de CO2 die is opgeslagen in het snoeihout voor een langere periode 

kan worden vastgehouden. Eerder is al enig vooronderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen 

(o.a. als isolatiemateriaal) maar er is nog veel informatie beschikbaar die niet is verwerkt. Er moet een 

volledig nieuw businessmodel worden ontwikkeld dat de samenwerking tussen en met de diverse 

partners, de productie, de afzetmarkt, en de milieuwinst omvat. 

Naast de wens om de opgeslagen CO2 vast te houden is ook de huidige kostenprijs van grondstoffen 

een stimulans om de mogelijkheden naar het creëren van bouwmaterialen te onderzoeken. In de 

onderstaande tabel zijn de houtkosten van de afgelopen 5 jaar weergegeven.  
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Afbeelding 1.2.2: Lumber price 

 (Nasdaq, 2022) 

 

Zoals is te zien op de bovenstaande afbeelding is er in de afgelopen 2 jaar een enorme stijging 

geweest in de kosten van hout. Momenteel is de houtprijs weer aan het zakken, maar dit biedt geen 

zekerheid. Wanneer de houtprijs hoog is zal het financieel gezien ook interessanter zijn om deze 

beschikbare grondstoffen in te zetten als bouwmaterialen in plaats van het verbranden. 
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1.3 Probleemstelling en oplossingsrichtingen 
In paragraaf 1.3 worden de probleemstelling binnen de huidige situatie en de mogelijke 

oplossingsrichtingen toegelicht. Binnen de oplossingsrichtingen heeft VIJZ reeds een keuze gemaakt, 

deze optie zal in het verslag verder worden uitgewerkt als compleet businessmodel. Om echter een 

volledig advies te geven zijn de overige, circulair gezien gunstigere, opties ook globaal uitgewerkt.  

1.3.1 Probleemstelling huidige situatie 
Zoals in de aanleiding is weergegeven worden er binnen de huidige situatie twee processen 

doorlopen. Een deel van het snoeihout wordt verkocht als biomassa en verbrand om energie op te 

wekken, een ander deel wordt nog verbrand op het land.  

De 2814,72 m3 snoeihout die bij de leden van VIJZ per jaar vrijkomt, zoals weergegeven in het 

vooronderzoek, komt verspreid over het jaar vrij. Dit zorgt ervoor dat veel leden apart van elkaar dit 

hout laten ophalen of verbranden op het land. Het ophalen van het snoeihout wordt nog niet 

gezamenlijk gedaan, mogelijk kunnen er kosten worden bespaard wanneer alles in een keer wordt 

aangeleverd bij een derde partij. 

Daarnaast bestaat het snoeihout uit deels hoogwaardig wilgenhout, maar ook uit kleine takken van 

bijvoorbeeld snoeihaag en is het hout 'vervuild' met schors, blad en mogelijk zand. Wanneer er wordt 

gekeken naar de mogelijkheid om het snoeihout in te zetten als grondstof voor bouwmaterialen blijkt 

dat dit, door de genoemde vervuilingen, niet haalbaar is. Dit is gebleken uit onder andere een 

bedrijfsbezoek aan houtvezelbedrijf Ten Damme en telefonische gesprekken die zijn gevoerd met 

RETERRA BV, Stichting IJssellandschap, Hogeboom Raalte, Oosterwaarde Diepenveen en Arne 

Eindhoven. 

1.3.2 Oplossingsrichtingen 
In deze paragraaf worden de mogelijke oplossingsrichtingen toegelicht voor de casus. Deze 

oplossingsrichtingen bevatten, zoals in de probleemstelling is geconstateerd, geen inzet van het 

snoeihout als bouwmaterialen. VIJZ heeft hierbij gekozen voor oplossingsrichting 3, deze keuze is 

verder toegelicht aan het einde van deze paragraaf.  

Optie 1: Bodemverbetering door middel van Biochar of houtsnippers 

Op het Agro Event is er contact gelegd met Theo, eigenaar van het bedrijf Edaphon, wat richt zich op 

bewustwording en analyse van bodemprocessen en kringloop landbouw (Edaphon, z.d.). Edaphon 

kan meewerken aan het behalen van bodemverbetering door middel van Biochar of houtsnippers. 

"Biochar is een houtskoolachtige stof die gemaakt wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze 

omstandigheden te verhitten tot voorbij 350°C. Dit proces wordt pyrolyse genoemd. Biochar kan in 

tegenstelling tot houtskool gemaakt worden van veel verschillende organische grondstoffen, 

waaronder gewasresten, mest en de residuen van afvalwater, maar ook van hout, dat normaliter 

gebruikt wordt voor de productie van houtskool. Het gebruik van verschilt van dat van houtskool: 

Biochar wordt speciaal voor gebruik in de bodem vervaardigd, terwijl houtskool voornamelijk als 

brandstof wordt gebruikt. Doordat Biochar gemaakt kan worden uit al deze verschillende grondstoffen 

is het erg geschikt voor het verwerken van het snoeihout. Wel loop je er tegenaan dat het hout in dit 

proces nog steeds moet worden verhit. 

De interesse in Biochar is de laatste jaren toegenomen vanwege de eigenschap dat het koolstof kan 

vastleggen in de bodem. Daarmee helpt de klimaatverandering tegen te gaan. Als organisch 

materiaal wordt gepyrolyseerd, is het koolstof in het resulterende Biochar veel lastiger af te breken, 

dan de oorspronkelijke koolstof van het organisch materiaal. Dit betekent dat zodra het in de bodem 

wordt gebuikt, de koolstof in de Biochar gedurende eeuwen of millennia vastgehouden kan blijven. 

Ter vergelijking: organische stof dat in onverzadigde toestand in de bodem wordt gebracht verteert in 

jaren of ten hoogste decennia. Dit betekent dat koolstof relatief snel weer in de vorm van CO2 in de 

atmosfeer terecht komt. Verder is aangetoond dat Biochar in het algemeen de gewasopbrengst 

verhoogt, vooral in nutriëntarme tropische gronden. Er is verder nog aangetoond dat het uitspoeling 

van meststoffen en de uitstoot van N2O emissies (een belangrijk broeikasgas) van de gronden 

vermindert." (Wageningen University en Research, z.d.). 
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Deze oplossing is interessant voor VIJZ omdat er hiermee een zeer grote mate van circulariteit kan 

worden bereikt. Boeren kunnen namelijk de Biochar eventueel weer op eigen grond gaan gebruiken. 

Afbeelding 1.3.1.: Mogelijke kringloop Biochar 

 

Bovenstaand is een voorbeeld gegeven van hoe de kringloop van de verwerking van het snoeihout tot 

Biochar eruit zou kunnen komen te zien. In deze kringloop wordt de uitstoot van CO2 gereduceerd tot 

enkel uitstoot tijdens versnippering, verzameling en vervoer. Tijdens pyrolyse, het proces wat wordt 

gebruikt om Biochar te vormen, wordt er continu energie toegevoegd waardoor verbindingen uit 

elkaar vallen zonder de vorming van CO2 (Wentzel, z.d.). 

Mogelijk is er ook een mogelijkheid om de bodemverbetering te bereiken met de 'rauwe' grondstof. 

Naar verwachting is de mate van bodemverbetering met houtsnippers wel minder dan wanneer de 

Biochar wordt toegepast. Wel zouden de houtsnippers in dit proces niet worden verhit. Dit zou ervoor 

zorgen dat er minder energie benodigd is tijdens het verwerken van de grondstoffen. 

Optie 2: Biomeiler 

"Een Biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan 

worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten. Bij 

deze omzetting komt warmte vrij (tot 60 °C) die benut kan worden. Met een warmtewisselaar van 

kunststof slangen waar water door gepompt wordt kan de warmte naar een woning of opslagvat 

getransporteerd worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat een Biomeiler in twee jaar zeer 

hoogwaardige houtcompost produceert, die je kunt gebruiken om de grond te verbeteren voor 

voedselproductie, het stimuleren van biodiversiteit en het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer. 

De opbouw kan simpel en low-tech, maar in de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan door de 

Internationale Thermocompost Community om de opbouw en afbraak makkelijker en sneller te 

maken. Door het Duitse bedrijf Native Power en in Nederland door studio Content is de nodige 

ervaring verzameld en daaruit is de Nederlandse Biomeiler stichting ontstaan." (Biomeiler, z.d.) 
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Afbeelding 1.3.2.: Mogelijke kringloop Biomeiler 

 

Dit is ook een mogelijke toepassing voor VIJZ. Eventueel zouden er Biomeilers bij boeren kunnen 

worden geplaatst, waarvoor mogelijk nog subsidie valt te zoeken, om zo de circulariteit te bevorderen. 

De hoogwaardige houtcompost kan worden ingezet op het land van de boeren waardoor het 

snoeihout rechtstreeks terugkeert in de kringloop van het landschap. Ook zal er, in verband met de 

huidige gas- en elektriciteitsprijzen, financieel voordeel kunnen worden behaald doordat Biomeilers 

kunnen worden ingezet huizen te verwarmen.  

Optie 3: Inzet als biomassa 

De inzet als biomassa wordt reeds deels toegepast binnen VIJZ. Ook al staat deze stap op de laagste 

trede van de r-ladder, is dit toch de optie die VIJZ het liefst uitgewerkt wil zien. Het bestuur ziet in de 

andere aangegeven mogelijkheden geen reële kans voor de leden van VIJZ. Er is gevraagd om te 

onderzoeken of een gebundelde levering van houtsnippers voor gebruik als biomassa nog voordelen 

kan opleveren. Daarom zal binnen het onderzoek enkel deze optie verder worden uitgewerkt. 
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Afbeelding 1.3.3.: Mogelijke kringloop biomassa 
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1.4 Droom 
De droom van de vereniging is om de CO2 die is opgeslagen in het snoeiafval langdurig op te slaan. 

De positie op de ladder die bij deze droom past is recycling. Doordat het snoeien noodzakelijk is voor 

het landschapsbeheer komt per jaar een grote hoeveelheid grondstof vrij, die niet opnieuw wordt 

ingezet. Visueel is de stap naar recycling erg klein, maar in realiteit worden de mogelijke stappen die 

binnen het proces die moeten worden gemaakt in grote mate beperkt door het beginproduct. Het 

snoeiafval wat nu - zoals de benaming aangeeft - wordt gezien als afval, kan worden ingezet als 

grondstof. Aangezien echter nog geen sprake is van een bestaand product kan dit niet worden 

gerepareerd of hergebruikt. Het snoeien is zoals eerder aangegeven essentieel voor het 

landschapsbeheer, en kan dus ook niet worden geweigerd of gereduceerd. Dit maakt dat de andere 

treden binnen de r-ladder niet kunnen worden behaald binnen het proces. 

Wanneer er wordt gekozen om de grondstof te recyclen zal de droom, het langdurig opslaan van 

CO2, kunnen worden behaald. 

 

1.5 Waardepropositie 
In deze paragraaf wordt de beoogde waarde propositie van de vereniging uiteengezet. Vereniging 

Veluwse IJsselzoom (VIJZ) zet in op een betere en duurzamere wereld. VIJZ is een vereniging van 

agrariërs die samen een groot deel van de natuurbeheer onderhouden in Nederland.  

De propositie van de VIJZ is om de leden van de vereniging een duurzame oplossing aan te bieden 

voor het snoeiafval wat ontstaat door het landschapsbeheer. Het snoeiafval is een product waar 

momenteel weinig tot geen waarde aan wordt gehecht. De VIJZ wil actief inspelen op de toekomst, 

waarbij zij zoveel mogelijk grondstoffen willen behouden. Onderdeel van deze propositie is het 

(langdurig) proberen vast te houden van CO2 binnen het snoeiafval. Naast de ecologische propositie 

is ook sprake van financieel belang. In financieel zware en onzekere tijden wil VIJZ met een 

restproduct, het snoeiafval, waarde creëren. 

Voor de gekozen oplossingsrichting, de inzet als biomassa, is de waarde creatie bij verschillende 

stakeholders gevisualiseerd. 

Tabel 1.5: Waardecreatie stakeholders 

Stakeholder Waardecreatie Middel/resultaat 

Vereniging VIJZ - Informatie voorzien aan leden 
- Verbinding binnen de vereniging 

verbeteren 

- Imagoverbetering door stop van 
verbranding snoeihout op het land 

- Samenwerking 
aangaan met 
externe partij 
(biomassacentrale) 

- Inzetten op 
bewustwording en 
verbinding onder 
de leden 

Leden VIJZ - Grotere mate van bewustwording krijgen 
over duurzaamheid en circulariteit 

- Oplossing voor het snoeiafval 
aangeboden krijgen waar geen eigen 
onderzoek voor gedaan hoeft te worden 

- Geld ontvangen voor snoeiafval 

- Simpele oplossing 
voor het snoeiafval, 
waardoor financieel 
en ecologisch 
voordeel wordt 
behaald 

Externe partij 
biomassacentral
e 

- Productie van duurzame energie 

- Minder verbranding van fossiele 
brandstoffen 

 

Nederlandse 
overheid 

- Vermindering van verbranding van 
fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan 
het halen van de klimaatakkoorden 
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2. Ontwerpfase 
In de ontwerpfase wordt het businessmodel voor de circulaire inzet van het snoeihout van VIJZ 

uitgewerkt. Binnen hoofdstuk 2.1, type businessmodel, worden de verschillende opties voor de inzet 

van het snoeihout uitgewerkt. Hierna worden de betrokken partijen, strategieën en kernactiviteiten 

toegelicht. Ten slotte is de externe toets uitgevoerd. 

2.1 Type businessmodel 
Het businessmodel is een concept waarmee je waarde creatie kunt organiseren. Dat doe je altijd in 

samenwerking met andere partijen, vanuit een bepaalde strategie en altijd binnen een bepaalde 

context. De keuzes die je onvermijdelijk maakt, leiden tot een bepaald type businessmodel. Daarbij 

leert de ervaring dat businessmodellen gericht op meervoudige waarde creatie zich doorgaans langs 

drie verschillende hoofdlijnen kunnen ontwikkelen. Dat zijn: platform-businessmodellen, community-

based (of: collectieve) businessmodellen en circulaire businessmodellen (Jonker & Faber, 2020). 

Vereniging Veluwse Ijsselzoom (VIJZ) heeft de droom om de CO2 opgeslagen in snoeiafval langdurig 

op te slaan, hierbij zou het circulaire businessmodel perfect passen. Bij het circulaire businessmodel 

is het doel om de afvalproductie te reduceren en de levensduur van de producten te verlengen 

(Jonker & Faber, 2020). Het doel van de VIJZ was om het snoeiafval als grondstof voor 

bouwmaterialen in te zetten. Na het informeren bij meerdere bedrijven en experts is echter 

geconcludeerd dat dit in de huidige situatie nog niet haalbaar is. Door de vervuiling van het snoeiafval 

met schors, grond en blad is er geen 'schone' grondstof om te verwerken tot houtvezels. Wanneer het 

snoeihout helemaal schoon, dus zonder schors, zand en bladeren, aangeleverd kan worden zou de 

mogelijkheid tot inzet als grondstof voor bouwmaterialen opnieuw onderzocht kunnen worden. 

Hiervoor moet onder andere een machine worden ontwikkeld om de schors van het hout te schillen, 

aangezien deze momenteel nog niet bestaat.  

 
Inzet als biomassa 

Bij die optie inzet als Biomassa wordt de focus gelegd op het leveren van biomassa voor verbranding. 

Voor deze oplossingsrichting is het community-based businessmodel het meest passend. Binnen het 

community-based businessmodel werken meerdere mensen, groepen en/of organisaties samen om 

bepaalde wensen of problemen op te lossen (Jonker & Faber, 2020).  

Deze optie is, zoals aangegeven is in hoofdstuk 1, de optie die VIJZ graag uitgewerkt krijgt als 

businessmodel. Inzet als biomassa houdt in dat het snoeihout gesnipperd wordt en wordt geleverd 

aan biomassacentrales. Bij deze biomassacentrales wordt het hout verbrand en dit levert energie op. 

Biomassa wordt nu gezien als een ‘groene’ energiebron (Milieudefensie, z.d.).  

Bedrijfsmodelkaarten 

Om de patronen binnen de VIJZ te herkennen en analyseren is er onderzocht welke 

bedrijfsmodelkaarten bij de organisatie en het businessmodel passen. 

- Solution provider 

De externe partij die het snoeihout van de leden van de VIJZ afneemt, biedt een oplossing die uit 

meerdere diensten bestaat. De externe partij haalt het snoeihout op locatie af, om het vervolgens te 

verbranden als biomassa. Doordat de externe partij het snoeiafval op de verschillende locaties op 

aanvraag ophaalt wordt het proces voor de VIJZ en haar leden vereenvoudigd. 

- Eco & Green 

De VIJZ probeert de ecologische voetafdruk van de leden van de vereniging te verkleinen. Door al het 

snoeiafval af te laten nemen als biomassa, in plaats van het verbranden van een deel van het 

snoeiafval op het land, wordt er gezorgd dat de energie die vrij komt bij de verbranding kan worden 

opgeslagen. 
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- Platform 

De VIJZ biedt voor haar leden een platform om contact te zoeken met andere particulieren. Er wordt 

geen platform in de vorm van een forum of chat aangeboden. Via de website kunnen nieuwsberichten 

worden geplaatst en via de contactformulieren kan contact worden gezocht met het bestuur, wie de 

leden verder zal verbinden met de gewenste partij of persoon. 

- Klantgegevens benutten 

Binnen het businessmodel kan het wenselijk zijn voor de VIJZ om de gegevens van de hoeveelheid 

snoeiafval van verschillende leden te inventariseren. Dit kan worden ingezet om met de juiste cijfers 

de onderhandelingen met de externe partijen aan te gaan. 

- Winstdeling 

Wanneer de VIJZ al het snoeihout van de leden gezamenlijk aan zal bieden aan een externe partij zal 

de winst onderling verdeeld worden. Ook betekent dit dat wanneer het snoeiafval wordt afgenomen in 

een periode waarin het hout opeens drastisch minder waard is, de leden gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor dit risico. 

- Dynamische tarieven 

De externe partijen die snoeihout als biomassa afnemen hanteren dynamische tarieven, de prijzen 

die worden geboden voor het snoeihout zijn afhankelijk van de landelijke houtprijs. 

- Bundelen 

In plaats van dat de leden allen hun hout individueel aanbieden aan externe partijen, wordt het hout 

gebundeld. Op deze manier kan er mogelijk schaalvoordeel worden behaald. 

- Co-creatie 

De leden en het bestuur van de VIJZ zetten samen in op de oplossing voor het duurzaam verwerken 

van het snoeihout. 
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2.2 Betrokken partijen 
Het realiseren van een meervoudige waarde creatie is een collectieve opgave, en dus is er sprake 

van een collectieve waarde propositie. Om voor VIJZ de propositie te realiseren is samenwerking met 

andere partijen noodzakelijk. Er is geanalyseerd welke interne en externe partijen nodig zijn om de 

propositie te realiseren. Daarnaast wordt ook beoordeeld wat de belangen en invloed van de 

stakeholders zijn. 

2.2.1 Interne partijen 
De interne partijen van het businessmodel bestaan uit de leden van de VIJZ en het bestuur van de 

vereniging. 

Leden van de VIJZ 

Voor de leden van de VIJZ die, zoals naar voren kwam uit gesprek met bestuurslid Evert Jan Weijers, 

veelal particuliere agrariërs zijn is het van belang dat het businessmodel weinig inspanning vergt. De 

tijd van de leden gaat veelal naar de bedrijven, waardoor het zelf opzetten van een project of 

oplossing bemoeilijkt wordt. Daarnaast is er, in de huidige economie, belang bij een oplossing die 

financieel gunstig is. Ten slotte hebben de leden, die verantwoordelijk zijn voor het natuurbehoud, 

belang bij een ecologisch verantwoorde oplossing.  

Het aanbieden van het snoeiafval als biomassa is voor de leden een oplossingsvorm die al deels 

wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de drempelwaarde om hiermee te beginnen 

hoogstwaarschijnlijk laag zal zijn.  

Binnen het businessmodel worden de onderhandelingen met de externe partijen bij de leden uit 

handen genomen door het bestuur van VIJZ, wat het proces voor de leden vereenvoudigt. Ook kan er 

door het gezamenlijk aanleveren van het snoeiafval mogelijk schaalvoordeel worden behaald, 

waardoor dit gunstiger zal zijn dan het individueel aanbieden van snoeiafval. 

De invloed van de leden van de VIJZ is groot, zij leveren het snoeihout aan. 

Het bestuur van de VIJZ 

Het bestuur van de VIJZ heeft belang bij een ecologisch, sociaal en financieel gunstig businessmodel. 

Door geen hout meer op het land te verbranden zal de VIJZ haar imago op ecologisch gebied kunnen 

verbeteren. Daarnaast is de VIJZ grotendeels verantwoordelijk om haar leden te dienen. De invloed 

van het bestuur van de VIJZ is groot, zij zullen verantwoordelijk zijn voor de verbinding tussen leden, 

onderhandelingen met externen en inventarisatie van de hoeveelheden snoeihout. 

2.2.2 Externe partijen 
Binnen de externe partijen van het businessmodel is gekeken naar partijen die noodzakelijk zijn om in 

te schakelen, maar ook mogelijke samenwerkingen. 

Externe partij snoeien - mogelijk 

Het snoeien van de bomen wordt momenteel uitgevoerd door leden van VIJZ, het is echter ook een 

optie om het volledig of deels te laten uitvoeren door een externe partij. In dit geval zou er sprake zijn 

van outsourcing. Om dit te realiseren zou er georiënteerd moeten worden op een geschikte partij in 

de omgeving. Een mogelijke aanvliegroute is om bijvoorbeeld in samenwerking met gemeenten of 

natuurmonumenten en leden van de vereniging snoeidagen te organiseren. Door samen te werken 

met meer partijen kan er op kosten van het snoeien worden bespaard door middel van, bijvoorbeeld, 

gedeeld eigendom van snoeimachines. De invloed van deze partijen is laag, aangezien het 

businessmodel ook zonder deze samenwerkingen kan worden uitgevoerd. 

Externe partij biomassa - noodzakelijk 

Het versnipperde snoeiafval wordt afgehaald door een bedrijf dat dit wilt afnemen. Deze bedrijven 

bieden een oplossing die uit meerdere diensten bestaan, zij zijn solution providers. Deze bedrijven 

verzorgen het verzamelen, vervoeren en verbranden van het snoeiafval. Het belang van deze partijen 

bestaat uit het goedkoop inkopen van biomassa om in te zetten in biomassacentrales. 
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In gesprekken met de partij Ten Damme is naar voren gekomen dat deze partijen niet werken met 

vaste prijzen, in verband met de fluctuerende markprijzen van het versnipperde hout. 

De invloed van deze externe partijen is groot, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor prijsbepaling en 

een deel van de service die wordt geleverd aan de leden van de vereniging. 
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2.3 Strategieën 
Om het community-based businessmodel te realiseren is het noodzakelijk om een geschikte strategie 

toe te passen. Er is sprake van mogelijke zes strategieën; Eco-efficiëntie, verdienstelijking, 

gebruiksoptimalisatie, levensduurverlenging, cascadering en community building (Jonker & Faber, 

2020). Op het huidige businessmodel omtrent biomassa zijn alleen de strategie community building 

en cascadering van waarde. De strategie community building vormt de hoofdstrategie. 

Community building 

Bij de strategie community building is het doel het bewust organiseren van gezamenlijke waarde 

creatie voor en binnen een gemeenschap. Dit sluit goed aan bij de doelen van de VIJZ want, 

aangezien dit exact de noodzakelijke stappen zijn om het doel te bereiken. De community is nodig om 

het gezamenlijk op laten halen van het snoeiafval te realiseren. Wanneer er een goede community is 

gevormd kan er gezamenlijk een snoeimoment worden gekozen. Hierdoor kan er in één periode een 

grote hoeveelheid snoeihout worden aangeboden aan de externe partij. 

Een community is van groot belang wanneer een groep mensen een gezamenlijk doel heeft. In dit 

geval is het doel het onderhouden van het landschap door middel periodieke snoeimomenten. 

Daarnaast is het behalen van financieel voordeel een doel. Gezamenlijk kan dit gemakkelijker worden 

gerealiseerd dan individueel. 

Cascadering 

Cascadering hangt sterk samen met community building in dit businessmodel. Cascadering omvat het 

creëren van een kringloop met meerdere partijen, waarbij het zonder samenwerking van deze partijen 

niet mogelijk is deze kringloop te realiseren (Jonker & Faber, 2020). In deze businesscase is de 

samenwerking tussen de leden en het bestuur van de VIJZ met de derde partij die het snoeiafval 

afneemt als biomassa noodzakelijk. Voor de VIJZ is er geen mogelijkheid om intern energie terug te 

winnen uit het snoeiafval. Hierdoor is de samenwerking met de externe partij noodzakelijk. 

2.4 Kernactiviteiten 
De kernactiviteiten worden beschreven in de strategieënmix. Er zijn twaalf verschillende 

kernactiviteiten waar een bedrijf zich op kan focussen, ook wel Re’s genoemd. De Re’s ondersteunen 

bij het ontwikkelen van duurzame businessmodellen. Hoe circulair een kernactiviteit, of Re, is hangt af 

van de plek op de Re-ladder. De minst circulaire kernactiviteit is Conversie, waar de meest circulaire 

kernactiviteit Refuse is (Jonker & Faber, 2020).  

Recover 

Op het moment dat snoeiafval verbrand wordt voor energie is er sprake van het terugwinnen van 

energie uit producten aan het eind van de levenscyclus. Dit wordt ook wel recover genoemd (Jonker 

& Faber, 2020). Dit is de enige kernactiviteit die op de Re-ladder te benoemen is voor het 

businessmodel van de VIJZ. Dit is het één na laagste plek op de Re-ladder. Binnen de droom van de 

VIJZ was het gewenst om hoger op de ladder te komen, dit is helaas binnen het gekozen 

businessmodel niet te realiseren. 
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2.5 Externe toets 
De externe toets toetst de levensvatbaarheid van de nieuwe ideeën. Tijdens de externe toets wordt, 

door in gesprek te gaan met externe partijen, feedback gegeven op het uitgewerkte model. Dit 

hoofdstuk is opgedeeld aan de hand van de 5 vragen van het boek Duurzaam Organiseren (Jonker & 

Faber, 2020). Deze toets is bij 3 externe partijen afgenomen.  

De externe partijen bestaan uit Lars van Ginhoven van boerderij De kleine wilden berg, Theo en 

Klaas van IJssel landschap en Jan Willem Wesselink van Smart Cities. Gedurende de gesprekken 

zijn de drie verschillende oplossingsroutes uit hoofdstuk 1 besproken. De opties bestaan 

bodemverbetering door middel van Biochar of houtsnippers, Biomeiler en inzet als biomassa. In 

tegenstelling tot het enkel bespreken van de inzet van het snoeiafval als biomassa is er gekozen ook 

de overige opties te bespreken. Deze keuze is gemaakt om de VIJZ een volledig beeld te bieden van 

mogelijke oplossingsroutes op korte en lange termijn. 

Bestaat het al? 

De optie bodemverbetering door middel van Biochar of houtsnippers bestaat al maar is nog niet 

volledig ontwikkeld, het is een opkomend product. Zoals eerder in het verslag genoemd is Theo, 

eigenaar van het bedrijf Edaphon, bezig met het implementeren met Biochar. Het wordt dus reeds 

toegepast maar enkel op kleine schaal. 

Ten tweede is er de optie Biomeiler. In Diepenbeek wordt de Biomeiler al toegepast (Sneyers, 2022). 

Het is dus geen een nieuw idee maar de projecten bevinden zich, evenals Biochar, nog in de 

beginfase. De eerste Biomeilers zijn net geplaatst, de verwachting is dat er in de toekomst steeds 

meer bijkomen. 

Ten derde is de optie inzet als biomassa. Dit bestaat al en word ook door de VIJZ uitgevoerd, enkel 

nog niet optimaal. Het snoeien en aanbieden van het hout kan door middel van community building 

een stuk beter georganiseerd worden. Dit betekent dat er met meerdere partijen een goede 

samenwerking gevormd moet gaan worden. 

Mag het van de wet? 

Voor alle opties geldt dat het wettelijk is toegestaan deze uit te voeren. Voor het inzetten van het 

snoeiafval als biomassa geldt alleen kan het in de toekomst mogelijk kan veranderen. Op het moment 

wordt de energie die gedurende de verbranding wordt opgewekt gezien als ‘groene energie’. 

Momenteel worden er subsidies gegeven voor het verbranden van biomassa voor energiewinning 

maar dit zou na 2030 ten einde kunnen komen (RTL Z, 2020). Wanneer het geven van de subsidies 

stopt zou het verbranden van biomassa voor energiewinning zijn populariteit kunnen verliezen. 

Eventueel zullen de prijzen voor het snoeihout hierdoor ook drastisch kunnen verminderen. Dit is een 

zeker toekomstscenario om rekening mee te houden. 

Aan welke economie draag je bij? 

Afhankelijk van welke optie er gekozen gaat worden verschillen de economieën. De opties Biochar en 

Biomeiler dragen bij aan recycling-economie. De afvalstromen worden ingezet voor nieuwe 

producten: hoogwaardige compost die rechtstreeks terug kan keren in het landschap en (bij 

Biomeiler) warmte die kan worden ingezet in huizen. 

Als je kijkt naar inzet als biomassa, bied het een financiële meerwaarde en levert de energie op.  

Wat zijn de onvoorziene effecten? 

Voor de optie inzet als biomassa bestaan de onvoorziene effecten uit de uitstoot van CO2 en fijnstof 

die vrijkomen bij het versnipperen, verzamelen, vervoeren en het verbranden van de biomassa. Deze 

impact moet afgewogen worden tegen de energie die gedurende het proces opgeslagen wordt. Het is 

de vraag of de positieve impact ten opzichte van de negatieve impact groot genoeg is. Dit wordt in 

paragraaf 3.1 behandelt.  
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Bij de optie Biomeiler kan een onvoorzien effect zijn dat mogelijk onaangename geuren kunnen 

worden verspreid. Dit moet eventueel verder onderzocht worden.  

Bij de optie bodemverbetering door middel van Biochar of houtsnippers moet er rekening gehouden 

worden met het feit dat er voor ontwikkeling van Biochar houtsnippers op hoge temperatuur verhit 

moeten worden, dit kost veel energie. De negatieve en positieve impact moeten met elkaar 

afgewogen worden.  

Waardevolle feedback 

De feedback die is gegeven is per persoon behandeld. 

• Lars van Ginhoven van boerderij De kleine wilden berg 

Lars van Ginhoven had nog nooit eerder gehoord van de Biomeiler en Biochar. Hij was erg 

geïnteresseerd in het idee van de Biomeiler. Biochar vond hij niet heel interessant omdat hij geen 

strikt agrarisch werk meer uitvoert en is overgestapt naar een zorgboederij. Wel stelt hij enkele 

vraagtekens bij de Biomeiler, en vraagt zich af wat er gebeurt als het heel erg koud is. Verwarmt de 

Biomeiler dan nog steeds water? En wat gebeurt er als het juist heel warm is, wordt het water dan 

extra warm? Verder was hij benieuwd naar het brandgevaar van de Biomeiler. 

Het idee om community building te gaan gebruiken vond van Ginhoven een uitstekend idee. Van 

Ginhoven heeft daarmee ook het IJssellandschap als interessante partij aangemerkt. Deze partij is te 

vergelijken met VIJZ alleen beschikken zij ook over vast personeel. 

• Theo en Klaas van IJssellandschap 

Theo en Klaas van stichting IJssellandschap gaven aan dat zowel de Biochar als Biomeiler 

interessant waren voor de stichting. Ze gaven aan de combinatie van Biomeiler en Biochar ook als 

een mogelijke optie te zien. Het groenafval van IJssellandschap zou eerst kunnen gebruikt worden in 

Biomeilers, waarna het restproduct ingezet kan worden om Biochar van te maken. Hierdoor wordt het 

groenafval zo duurzaam mogelijk gebruikt. Ze hadden al eerder van Biomeiler gehoord maar van 

Biochar nog niet.  

De mening van Theo en Klaas was dat als een Biomeiler gevuld moet gaan worden hier niet extra 

voor gesnoeid moet worden. Het moet wel echt om het beschikbare groenafval gaan waar een 

oplossing voor gezocht wordt.  

• Jan Willem Wesselink van Smart Cities 

Jan Willem Wesseling van Smart Cities geeft aan vooral de community building erg interessant te 

vinden. Dit onderbouwt hij met het idee dat je samen sterker staat dan als individueel.  

Hij vraagt zich af of het geen optie is om een deeleconomie te creëren waarin boeren materiaal van 

elkaar kunnen lenen of samen projecten kunnen starten. 

Jan Willem vond Biochar niet interessant. Voor de Biomeiler vraagt hij zich af of deze ook ingegraven 

kunnen worden. Hierdoor zou je er ook een dorp mee kunnen verwarmen en niet alleen huizen met 

een groot erf die genoeg beschikbare ruimte hebben voor een Biomeiler. Hij vroeg zich ten slotte af of 

de Biomeiler geurdicht is, of er onaangename geuren ontstaan. Jan Willem had nog nooit eerder van 

een Biomeiler of Biochar gehoord. 
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3. Resultaatfase 
In dit hoofdstuk worden de impact van het businessmodel, de waarde creaties en transacties en de 

technologische mogelijkheden uitgewerkt.  

3.1 Impact bepalen 
In deze paragraaf wordt de impact van het businessmodel over korte en lange termijn toegelicht. De 

'opbrengst' van het businessmodel wordt gemeten door middel van de concrete output van het 

productie- of dienstenaanbod (het directe resultaat); de outcome (omgevingseffecten op middellange 

termijn) en de impact (blijvende effecten op lange termijn) (Jonker & Faber, 2020). De impact van het 

businessmodel is met verscheidene indicatoren gemeten. De indicatoren die zijn gekozen voor het 

businessmodel zijn 'CO2 uitstoot', 'uitstoot van fijnstof' en 'energiebalans'. De drie indicatoren zijn 

getoetst aan de hand van de SMART methode. 

CO2 uitstoot 

De totale uitstoot van CO2 tijdens de versnippering, de verzameling, het vervoer en de verbranding 

van het snoeihout gemeten in kilo's CO2 per jaar. 

Uitstoot van fijnstof 

De totale uitstoot van fijnstof tijdens de versnippering, de verzameling, het vervoer en de verbranding 

van het snoeihout gemeten in kilo's fijnstof per jaar. 

Energiebalans 

De totale hoeveelheid energie die het verbranden van het snoeihout oplevert gemeten in kWh per 

jaar. 

De keuze voor deze drie indicatoren is gemaakt om VIJZ en duidelijk beeld te geven van de impact 

die het gekozen businessmodel heeft op indicatoren die voor de vereniging van belang zijn. De 

energiebalans geeft duidelijk weer of het verbranden van het snoeihout energie oplevert, en hoeveel 

dit is. De CO2 uitstoot geeft aan hoeveel CO2 er wordt uitgestoten tijdens het proces, iets wat VIJZ 

tot een minimum wil beperken. De fijnstof uitstoot wordt toegelicht omdat dit erg schadelijk is voor de 

menselijke gezondheid (RIVM, z.d. b). In de onderstaande afbeelding is weergegeven op welke 

momenten in het verwerkingsproces energie wordt toegevoegd of gecreëerd, en CO2 en fijnstof 

worden uitgestoten.  
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Afbeelding 3.1: Impact businessmodel 

 

 

3.1.1 Concrete output 
De concrete output is het directe resultaat van de toepassing van het businessmodel.  

Energiebalans 

Uit het vooronderzoek komt naar voren dat er per jaar 2814,72m3 snoeihout vrij komt bij de leden van 

VIJZ. Om te bepalen hoeveel energie de verbranding van dit snoeihout oplevert is onderzocht 

hoeveel kWh aan elektrische energie kan worden opgewekt uit biomassa. Houtsnippers, met een 

gemiddeld vochtgehalte van 35%, hebben een energiewaarde van 3kWh/kg (Hassel, 2011). 

In het vooronderzoek is de aanname gemaakt van een dichtheid van het snoeihout van 250 kg/m3, 

aangezien het snoeihout niet is samengeperst. Dit zou betekenen dat er 2814,72 * 250kg = 

703.680kg snoeihout snippers kunnen worden geleverd door de leden van VIJZ. Deze snippers 

zouden een energiewaarde hebben van 703.680 *3kWh = 2.111.040kWh. 

CO2 uitstoot 

Om de concrete uitstoot van CO2 per jaar te berekenen is er gekeken naar de CO2 uitstoot 

gedurende verschillende onderdelen van het proces. Tijdens de versnippering wordt er CO2 

uitgestoten door mogelijk gebruik van versnipperaars die werken op benzine. Tijdens de verzameling 

en het vervoer wordt CO2 uitgestoten door de brandstoffen die de vrachtwagens verbruiken. Ten 

slotte wordt er ook CO2 uitgestoten tijdens de verbranding van de houtsnippers. 
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Ten eerste is onderzocht hoeveel CO2 er door de verbranding van 1kg houtchips wordt uitgestoten.  

Afbeelding 3.1.1: CO2-emissie houtchips 

 
(CO2Emissiefactoren , 2019) 

In de bovenste tabel wordt weergegeven hoeveel kg CO2 een de verbranding van één kg DS (droge 

stof) uitstoot. Om de uitstoot CO2 van de houtsnippers van VIJZ uit te rekenen moet worden 

berekend hoeveel kg droge stof er door VIJZ wordt aangeleverd. Dit kan worden berekend door het 

vochtgehalte van het snoeihout aan het totale gewicht te onttrekken. De totale hoeveelheid droge stof 

is dan 703.680kg - (703.680kg * 35%) = 457.392 kg. 

Dit heeft een CO2 uitstoot van 457.392 kg * 0,053 kg CO2 = 24.241 kg CO2. Voor deze berekening is 

de categorie kg CO2/ eenheid (WTT) gebruikt. WTT staat voor Well To Tank. Dit zijn de emissies in 

de voorketen van de activiteit; bijvoorbeeld door winning en productie van brandstoffen 

(CO2Emissiefactoren , 2019). 

De CO2 uitstoot van de versnippering, verzameling en het vervoer van het snoeihout zijn 

gecompliceerder om te berekenen. Dit komt doordat de uitstoot van CO2 tijdens deze processen 

afhankelijk is van vele externe factoren.  

De versnippering van het snoeihout wordt intern uitgevoerd en is niet centraal georganiseerd. De 

uitstoot van de CO2 zal daarom, ook wanneer deze bij benadering uitgerekend wordt, nooit volledig 

juist zijn. Er wordt aangenomen dat de versnipperaars die worden gebruikt werken op benzine, 

aangezien er grote takken (>130mm) door moeten kunnen worden versnipperd wanneer de wilgen 

worden gesnoeid. Deze versnipperaars hebben veel vermogen nodig, waardoor een versnipperraar 

op benzine sterk aangeraden wordt (R2groentechniek, z.d.). 

De verzameling en het vervoer van het snoeihout zou ook alleen bij benadering kunnen worden 

uitgerekend. Wel kan er worden vastgesteld dat wanneer het snoeihout in één keer wordt verzameld 

en afgenomen door de biomassacentrale, er minder CO2 uitstoot zal zijn dan wanneer dit over 

verschillende periodes gebeurt. Doordat de externe partij die de houtsnippers afhaalt langs 

verschillende locaties van de particulieren kan rijden in één rit, zal het gebruik van de maximale 

laadcapaciteit van het voertuig kunnen worden behaald. Hierdoor zullen er minder kilometers gereden 

hoeven te worden, wat leidt tot minder uitstoot. 

Fijnstof uitstoot 

In het vooronderzoek is bij benadering een fijnstoot uitstoot van 6 tot 40 gram per kg hout gegeven. 

Echter is in het vooronderzoek gerekend met een hoeveelheid snoeihout waarbij er rekening wordt 
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gehouden met een samenwerking met verschillende gemeentes, waardoor de hoeveelheid snoeihout 

veel hoger uitkomt.  

703.680 * 6 gram = 4.222,08 gram fijnstof 

703.680 * 40 gram = 28.147,2 gram fijnstof 

Bij een hoeveelheid snoeihout van 703.680kg zou er dus tussen de 4.222,08 en 28.147,2 gram 

fijnstof worden uitgestoten door de verbranding in de biomassacentrale.  

Daarnaast zal er ook fijnstof worden uitgestoten in het proces van de versnippering, verzameling en 

het vervoer van het snoeiafval door het verbruik van brandstoffen zoals diesel en benzine. Het 

verkeer in Nederland is verantwoordelijk voor 30% van de totale fijnstof emissies in ons land (Borm, 

2008). De exacte uitstoot van fijnstof tijdens deze processen is niet vast te stellen doordat deze sterk 

afhankelijk zijn van externe factoren zoals het voertuigtype waarmee het snoeihout wordt opgehaald 

door de externe partijen. 

3.1.2 Outcome en impact 
De outcome van het businessmodel zijn de omgevingseffecten op middellange termijn, de impact zijn 

de blijvende effecten op lange termijn. 

Energie 

Op middellange termijn zal de energie die wordt geproduceerd bijdragen aan de overgang naar een 

duurzaam energiesysteem. De ontwikkeling van bio-energie wordt momenteel gestimuleerd door de 

rijksoverheid, die stelt dat de CO2 die tijdens dit proces wordt uitgestoten ook weer wordt opgenomen 

bij aanplanting en groei van nieuwe bomen en planten (Rijksoverheid, z.d.). 

CO2 uitstoot 

CO2 uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde. Ook al stelt de rijksoverheid, zoals eerder 

aangegeven, dat de CO2 die tijdens dit proces wordt uitgestoten ook weer wordt opgenomen bij de 

aanplanting en groei van nieuwe bomen en planten is deze uitstoot natuurlijk niet ideaal. Er is reeds 

een te hoge concentratie broeikasgassen, waaronder CO2, aanwezig in de atmosfeer. Wanneer er 

een businessmodel zou worden gekozen waarbij geen, of minder, CO2 wordt uitgestoten zal de 

aanplanting en groei van nieuwe bomen en planten de concentratie CO2 in de atmosfeer kunnen 

verminderen. Dit wordt nu niet behaald aangezien de CO2 vrijkomt bij het verbranden van het 

snoeihout. 

Fijnstof uitstoot 

Om de effecten van fijnstoot op middellange en lange termijn te bekijken moet er worden gekeken 

naar de drempelwaarde van de concentratie fijnstof die aanwezig moet zijn in de lucht om 

gezondheidseffecten te veroorzaken. Echter is er geen drempelwaarde voor fijnstof aangetoond, wat 

betekent dat er geen concentratiewaarde fijnstof deeltjes is waarbij er géén gezondheidseffecten 

worden veroorzaakt voor de mens. Er zijn wel veel vraagtekens bij de gezondheidseffecten van 

blootstelling aan (ulta) fijnstof, aangezien onderzoeken verschillende resultaten geven. De effecten 

die zijn waargenomen zijn onder andere levensduurverkorting en verergering van bestaande 

aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel, de luchtwegen en longen (RIVM, 2011). 
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3.2 Waardecreaties en transacties 
Waarde kan op veel manieren worden gecreëerd. In dit businessmodel zal dit echter op de meest 

ongecompliceerde manier, door middel van verkoop, worden gedaan.  

Ten Damme, voor VIJZ een bekende partij, heeft aangeboden de volledige hoeveelheid snoeihout af 

te willen nemen voor een bedrag van 50 euro per ton (prijs week 3 januari 2023). Bij deze prijs is de 

service van het ophalen van het snoeihout inbegrepen. 

De totale waarde van het snoeihout is, bij afname door Ten Damme, 703.680kg * €0,05 = €35.184. 

Belangrijk om te onthouden is dat de houtprijs variabel is, waardoor er geen zekerheid kan worden 

gegeven over de toekomstige waarde van het snoeihout. 

3.3 Technologische mogelijkheden 
Technische mogelijkheden kunnen een goede oplossingen en hulp bieden voor het businessmodel. In 

dit hoofdstuk worden mogelijkheden of mogelijkheden die in de toekomst zouden helpen voor het 

businessmodel van VIJZ. 

Op het moment wordt het snoeien van hout niet volledig duurzaam gedaan. Als het gedaan zou 

worden door elektrische apparaten zou dit al een hoop verbeteren. Het hout moet verzameld worden 

en dit wordt met voertuigen gedaan die op benzine/diesel rijden. Als het transport met elektrische 

voertuigen gedaan worden zou dat een grote verbetering zijn. Als het versnipperen van het gesnoeide 

hout met een elektrische versnipperraar met hoger vermogen wordt gedaan zou dit een stap vooruit 

zijn. Dit moet nog wel ontwikkeld worden maar het zou voor de toekomst een mooie mogelijkheid zijn. 

Als er een technische ontwikkeling komt waardoor het schors makkelijk en snel van het hout 

afgehaald kan worden zou dit een hele grote stap zijn. Hierdoor komen eventueel nieuwe opties open 

zoals bouwmateriaal. Hierdoor zou je vezels kunnen krijgen zonder afval zoals zand, schors en 

bladeren. Daarna zou dat onderzocht kunnen worden of dat ergens voor gebruikt kan worden, zoals 

bouwmaterialen. Het schorsverwijderingsapparaat bestaat op het moment niet en zou voor de 

toekomst een mooie technologische mogelijkheid kunnen zijn. 
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4. Adviesvorming 

In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen tijdens het onderzoek gebundeld tot een advies voor 

de VIJZ. Ten eerste wordt de ideale organisatie geschetst, waarna de mogelijkheden op korte en 

lange termijn uiteen worden gezet. Ten slotte wordt er afgesloten met de aanbevelingen aan de 

organisatie. 

4.1 Ideale organisatie 
Om naar de oplossing toe te werken is het goed om te analyseren hoe de ideale organisatie eruit zou 

zien. De ideale organisatie zorgt er namelijk voor dat de droom zo goed mogelijk kan worden 

gerealiseerd. Om dit zo volledig mogelijk weer te geven is er onderscheid gemaakt tussen de interne 

en externe organisatie. 

Interne organisatie 

Om de droom van de organisatie, het langdurig opslaan van CO2 die is opgeslagen in het snoeiafval, 

te behalen moet er worden ingezet op community building. De oplossing die is uitgewerkt in het 

businessmodel op verzoek van het bestuur van VIJZ is het gezamenlijk aanleveren van het snoeiafval 

aan één verwerkingspartij voor gebruik als biomassa. Binnen het hoofdstuk van de resultaatfase is 

gebleken dat deze droom met dit businessmodel niet wordt behaald. Echter is het mogelijk om dit 

businessmodel, die veel financiële voordelen kan opleveren, als tussenstap te gebruiken. Dit zal 

verder worden toegelicht in hoofdstuk 4.3. 

Om het gezamenlijk aanbieden van het snoeiafval te realiseren moeten er intern een aantal stappen 

worden doorlopen. Deze stappen worden doorlopen in de onderstaande tabel. 

Tabel 4.1: Actieplan 

 Actie Kritiek Doel 

Mensen Gesprekken voeren met de 
leden die nog snoeiafval 
verbranden op het land. 

Ja Snoeiafval wat nog wordt verbrand op het land 
reduceren of helemaal elimineren. Leden laten 
aansluiten bij het initiatief van VIJZ om de 
verwerking van het snoeiafval te verduurzamen. 

Gesprekken voeren met leden 
over het initiatief om 
gezamenlijk snoeihout aan te 
bieden als biomassa. 

Ja Zo veel mogelijk leden aan te laten sluiten bij het 
initiatief, om zo een zo groot mogelijk 
schaalvoordeel en goede onderhandelingspositie te 
behalen. 

Processen Inventariseren op welke 
momenten particulieren 
momenteel snoeihout laten 
afnemen, en welk moment 
jaarlijks hier het beste op zal 
aansluiten. 

Ja Eén moment (jaarlijks) kiezen om het snoeiafval af 
te laten halen wat het beste aansluit bij de wensen 
van de leden van VIJZ.  

Partners Partij inschakelen die het 
snoeihout kan ophalen voor 
gebruik als biomassa. 

Ja Door de hoeveelheid snoeiafval die VIJZ per jaar 
kan aanleveren kunnen er onderhandelingen 
worden gedaan met verschillende partijen om een 
zo hoog mogelijke prijs voor het snoeiafval te 
verkrijgen. 

Kennis of 
materialen 

Software voor het registreren 
van de hoeveelheid snoeihout 

Nee Door een plek te maken waar particulieren kunnen 
registreren hoeveel snoeihout zij beschikbaar 
hebben, kan er eventueel nog beter worden 
onderhandeld met de externe partijen. Ook zou dit 
in de toekomst het inventariseren en voorspellen 
van de beschikbare hoeveelheid snoeihout kunnen 
vereenvoudigen. 

Marketing 
of verkoop 

Nieuwsbericht plaatsen op de 
website over het initiatief 

Nee Leden informeren over het initiatief en hierdoor 
motiveren zich aan te sluiten bij het initiatief. 
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De droom van VIJZ ligt binnen het bestuur. Het is echter van belang om de leden te informeren en 

motiveren om hier ook aan bij te dragen. Vooral de leden die momenteel het snoeihout nog 

verbranden op het land kunnen een grote stap maken om bij te dragen aan de verduurzaming van het 

proces.  

Aan de acties kunnen eventueel verantwoordelijken en deadlines worden gekoppeld.  

Externe organisatie 

Ook de externe organisatie draagt bij aan het realiseren van het businessmodel. De externe partij 

biedt een deeloplossing aan, waarbij het snoeiafval versnipperd wordt afgehaald. Echter zijn er 

factoren binnen deze oplossing die bijdragen aan de impact van het businessmodel. Zo kan er 

worden gekeken naar het vervoersmiddel waarmee het snoeiafval wordt afgehaald. Wanneer deze 

werken op een benzine- of dieselmotor zullen deze de CO2 en fijnstof uitstoot van het businessmodel 

verhogen. Wanneer deze elektrisch worden aangedreven zullen deze een negatief effect hebben op 

de energiebalans. 
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4.2 Stresstest 
Om de businesscase te testen is de stresstest uitgevoerd. De stresstest test of een bedrijf bestand is 

tegen ontwikkelingen op gebied van politiek, economie, samenleving, technologie, markt of regulering 
(Businessmodellab, z.d.). 

Tabel 4.2: Stresstest 

  Ontwikkeling 1 
Ontheffingen voor 
verbranding van 
snoeiafval op het 
land worden niet 
meer gegeven 

Ontwikkeling 2 
De verbranding van 
biomassa wordt niet 
meer gezien als 
groene energie 

Ontwikkeling 3 
De houtprijzen 
dalen, waardoor 
het snoeiafval 
aanzienlijk minder 
geldt oplevert 

Wie 
Klanten 

Externe partij 
verbranding 
biomassa 

 Waarde van 
biomassa zal sterk 
dalen, externe partij 
zal dit niet meer of 
minder afnemen 

Willen meer 
biomassa 
inkopen, voor 
lagere prijzen 

Leden VIJZ die 
biomassa 
aanleveren 

Leden die het 
snoeiafval nog op het 
land verbranden 
moeten per direct 
een nieuwe 
oplossing vinden 

  

Wat  
Propositie 
en waarde 

Het vormen van 
een tussenpersoon 
tussen de leden 
van VIJZ en de 
externe partij, 
waardoor 
schaalvoordeel 
wordt behaald. 

 Is niet of minder 
nodig 

 

Leden VIJZ: 
snoeiafval laten 
ophalen voor 
meerwaarde 

Er komt meer 
snoeihout 
beschikbaar, omdat 
leden dit niet mogen 
verbranden op het 
land 

Externe partijen 
nemen dit niet meer 
of minder af 

Er wordt minder 
verdiend aan het 
verkopen van het 
snoeiafval 

Hoe 
Activiteit 
en 
partners 

Focussen op 
community building 
binnen de 
vereniging, met 
kansen op verdere 
innovatie 

   

Samenwerken met 
externe partij die 
het snoeihout 
aankoopt en 
verbrand als 
biomassa 

 Is niet of minder 
nodig 

 

Waarom 
Kosten en 
opbrengst
en 

Opbrengsten: 
verkoop van 
snoeihout aan 
externe partij 

Leden die nog 
snoeihout 
verbranden krijgen 
een externe prikkel 
om mee te doen aan 
het initiatief. Meer 
snoeihout staat gelijk 
aan meer 
opbrengsten 

Er worden geen of 
veel minder 
opbrengsten 
gegenereerd door 
de verkoop van het 
snoeihout als 
biomassa 

Er worden veel 
minder 
opbrengsten 
gegenereerd door 
de verkoop van 
het snoeihout als 
biomassa 
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Kosten: vooral tijd 
voor het 
organiseren en 
implementeren van 
het initiatief 

Leden die nog 
snoeihout 
verbranden op het 
land moeten worden 
betrokken bij het 
initiatief 

Er moet een andere 
oplossing worden 
gezocht 

 

In de stresstest valt één grote zwakte op binnen het businessmodel: ontwikkeling 2. Wanneer de 

verbranding van biomassa niet meer wordt gezien als opwekking van groene energie valt het 

businessmodel uiteen. Deze ontwikkeling is geen situatie die op de korte termijn wordt verwacht, 

maar zou zich in de toekomst zeker voor kunnen doen. Daarom moet hier, binnen het huidige 

businessmodel, op worden ingespeeld. 

Binnen ontwikkeling 1 geven de oranje vlakken weer waar er verandering moet komen. Deze hebben 

in deze situatie vooral impact op de leden die nog snoeiafval verbranden op het land. Het is dus van 

belang deze leden de ondersteunen en motiveren om aan te sluiten bij het initiatief om het snoeiafval 

aan te bieden als biomassa. 

Binnen ontwikkeling 3 ontstaan onzekerheden wanneer de verkoopprijs van het snoeiafval daalt. 

Echter kan dit ook worden gezien als een kans om verder te innoveren. 
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4.3 Korte en lange termijn 
Om een advies te geven wat passend is voor VIJZ voor zowel de huidige als de toekomstige situatie 

is er een analyse gemaakt voor de korte en lange termijn. Zoals in hoofdstuk 4.1 is aangegeven kan 

het uitgewerkte businessmodel gezien worden als 'tussenstap' voor de organisatie. 

Korte termijn 

Het initiatief om gezamenlijk het snoeihout aan te leveren, het businessmodel wat op verzoek van het 

bestuur van VIJZ is uitgewerkt, is op korte termijn absoluut haalbaar. 

Momenteel worden er nog ontheffingen gegeven vanuit de gemeentes om snoeiafval te verbranden in 

buitengebieden, maar het is onzeker hoelang dit zo zal blijven. Daarom is het op korte termijn 

haalbaar om de leden van de VIJZ die het snoeiafval nog verbranden op het land aan te laten sluiten 

bij het initiatief. Met de kennis dat de ontheffingen in de toekomst niet meer toegekend zullen worden, 

zullen zij zich vast moeten gaan oriënteren op andere mogelijke oplossingen. 

VIJZ heeft voldoende communicatiemiddelen om de leden te bereiken en voldoende te informeren 

over het initiatief. Door eventueel nog software te laten ontwikkelen voor het registreren van de 

hoeveelheid snoeihout die beschikbaar is bij de particulieren kan het inventariseren hiervan nog 

worden vereenvoudigd, maar dit is geen vereiste voor het realiseren van het businessmodel.  

De belangrijkste stappen op de korte termijn zijn het inventariseren van de leden die willen bijdragen 

aan het initiatief en de onderhandelingen met de externe partij.  

De minpunten aan het advies op de korte termijn is dat er bij het berekenen van de impact is 

gebleken dat er nog veel CO2 en fijnstof wordt uitgestoten gedurende het proces. Dit gaat regelrecht 

tegen de droom van de VIJZ in, waardoor is gekeken wat er op langere termijn kan worden gedaan 

om dit te verbeteren. 

Lange termijn 

Wanneer er wordt gekeken naar de lange termijn, kan er worden geconcludeerd dat de oplossing niet 

ligt in het verbranden van het snoeihout als biomassa. De oplossing sluit simpelweg niet aan bij de 

droom van de VIJZ. Echter zit er wel een groot financieel voordeel verbonden aan de oplossing, 

waarbij meer zekerheid is dan bij mogelijke andere oplossingen.  

Op de lange termijn kan er, door een gedeelte van de opbrengst van het snoeiafval te behouden 

binnen de vereniging, gespaard worden om verder te innoveren. Dit zal uiteraard moeten worden 

besproken met de leden die ervoor kiezen mee te doen met het initiatief. Wanneer er voldoende 

budget is kan er worden gekeken naar de andere oplossingsrichtingen die zijn genoemd: Biochar en 

Biomeiler.  

Met name Biomeiler is een oplossing waarvan wordt verwacht dat deze in de toekomst van grote 

waarde zal zijn. De houtsnippers die in deze composthopen worden gebruikt zullen door de leden zelf 

kunnen worden aangeleverd. Hierdoor zullen de kosten voor de Biomeiler enkel bestaan uit de 

aanschaf, installatie, en informatievoorziening vanuit stichting Biomeiler.  
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4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt er, door het samenvatten en evalueren van de onderzoeksresultaten en 

bevindingen, antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: "Hoe kan natuurvereniging VIJZ het 

snoeiafval wat vrijkomt binnen het gebied duurzaam inzetten?". De onderzoeksvraag is gekoppeld 

aan het onderzoeksdoel, om een businessmodel te ontwikkelen voor het duurzaam toepassen van 

snoeihout wat de samenwerking tussen en met de diverse partners, de productie, de afzetmarkt, en 

de milieuwinst omvat. 

Op verzoek van het bestuur van VIJZ is het businessmodel voor het gezamenlijk verkopen van het 

snoeiafval als biomassa uitgewerkt, in plaats van een van de andere oplossingsrichtingen. Daarom 

worden de impact, externe toets en voor- en nadelen van dit businessmodel geëvalueerd. 

Impact 

Om de impact van het businessmodel te bepalen is er gekeken naar drie factoren: CO2 uitstoot, 

fijnstof uitstoot en energiebalans. Wat opvalt binnen de impact van de businesscase is dat deze 

grotendeels niet aansluit bij de droom van de VIJZ. Er wordt veel energie opgewekt door het 

verbranden van het snoeiafval, zo'n 2.111.040kWh. Dit is erg positief en zorgt ervoor dat er minder 

fossiele brandstoffen gebruikt te hoeven worden. Echter wordt er gedurende het proces van de 

verbranding ook 24.241 kg CO2 en tussen de 4.222,08 en 28.147,2 gram fijnstof uitgestoten. Ook 

wanneer er wordt gesteld dat alle CO2 die wordt uitgestoten gedurende de verbranding van het 

snoeiafval weer wordt opgenomen door de groei van diezelfde bomen, zal er netto meer CO2 worden 

uitgestoten tijdens het proces. Dit wordt veroorzaakt doordat er ook CO2 (en fijnstof) wordt 

uitgestoten gedurende de versnippering, verzameling en het vervoer van het snoeiafval. 

De CO2 die wordt uitgestoten draagt bij aan het verergeren van het broeikaseffect en dus de 

opwarming van de aarde. Fijnstof is, zonder drempelwaarde, erg schadelijk voor de menselijke 

gezondheid op korte en lange termijn.  

Externe toets 

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat alle mogelijkheden die zijn benoemd wettelijk zijn 

toegestaan en al bestaan. Daarnaast geven de externe partijen die zijn benaderd allen aan de 

Biomeiler erg interessant te vinden, maar hebben hier nog wel vraagtekens bij. Hierbij gaat het vooral 

om de impact van perioden van hele lage of hoge temperaturen, de mogelijkheden om de Biomeiler in 

te bouwen in de grond om zo ruimte te besparen en mogelijke geuren die vrij zouden kunnen komen 

uit de compost. Ook werd het sturen op community building sterk gesteund. 

Voor- en nadelen 

De voordelen van het aanleveren van het snoeiafval als biomassa bestaan uit financieel voordeel en 

gemak. Met de hoeveelheid snoeiafval die vrijkomt bij de leden van VIJZ zou zo'n €35.184 kunnen 

worden verdiend. Door de hoge opbrengsten zou een deel van dit geld, in overleg met de leden, 

kunnen worden ingezet om verdere innovatiemogelijkheden te onderzoeken en implementeren. 

Gemak is een voordeel wat zich voordoet in het businessmodel aangezien het snoeiafval op locatie 

wordt opgehaald, waardoor de leden dit zelf niet hoeven te verzamelen of vervoeren. Dit zorgt ervoor 

dat het gemak van het proces erg groot is, en dus de drempelwaarde om hiermee te beginnen laag is. 

Daarnaast is het een bekend proces voor de organisatie, aangezien veel leden hun snoeiafval al laten 

ophalen als biomassa. De tijdsinvestering die moet worden gedaan om het initiatief te organiseren is 

te overzien en haalbaar voor de organisatie.   

De nadelen van het aanleveren van het snoeiafval als biomassa komen grotendeels voort uit de 

impact van het businessmodel, zoals eerder aangegeven. Ook is er, zoals in de stresstest naar voren 

komt, veel afhankelijkheid van het label van 'groene energie' wat nu wordt gegeven aan energie die 

wordt verkregen uit de verbranding van biomassa. Ten slotte is de houtprijs variabel, waardoor er 

geen zekerheid gebonden kan worden aan de opbrengst van het snoeiafval. 
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4.5 Aanbevelingen 
Op basis van alle onderzoeksresultaten, de stresstest, korte- en langetermijnanalyse, de conclusie 

maar ook de wensen van het bestuur van de VIJZ worden aanbevelingen gedaan. 

De onderzochte oplossingsrichting, het gezamenlijk aanbieden van het snoeihout als biomassa, is 

een oplossing die op economisch gebied de meeste zekerheid geeft. Echter is deze oplossing op 

ecologisch gebied zowel op de korte als lange termijn geen goede optie. Om meervoudige waarde te 

gaan creëren in de toekomst wordt aan de VIJZ aangeraden verder te kijken dan het hier en nu.  

In de nabije toekomst kan er worden ingezet op community building, waardoor het gezamenlijk 

aanbieden van het snoeihout als biomassa kan worden gerealiseerd. Door leden te informeren en 

motiveren kan er ten eerste worden gestuurd op het stoppen van verbranding van snoeihout op het 

land. Op deze manier wordt er in ieder geval één tree van de kringlopenladder beklommen: recover. 

Er wordt aanbevolen binnen de community in te zetten op innovatie voor de toekomst, en hier een 

percentage van de opbrengst van het snoeihout voor te reserveren. Wanneer er voldoende 

investeringsbudget is wordt aangeraden om naar de oplossingsrichtingen Biomeiler en eventueel 

Biochar te kijken. Biomeilers zouden kunnen worden gebruikt om de huizen van leden van de VIJZ te 

verwarmen en tegelijkertijd hoogwaardige compost te creëren. Zo kan er worden bespaard op 

energie- of gaskosten en kan de compost worden gebruikt in het landschapsonderhoud. Biochar 

wordt gecreëerd met een verbrandingsproces genaamd pyrolyse, zoals eerder aangegeven. Binnen 

dit proces komt aanzienlijk minder CO2 vrij vergeleken met de verbranding als biomassa. Daarnaast 

kan de Biochar worden gebruikt als bodemverbeteraar.  

In conclusie wordt er aanbevolen om in te zetten op de kracht van de vereniging: de verbinding onder 

de leden. Motiveer, informeer en activeer leden om verandering te maken, waar wordt begonnen met 

het stoppen van verbranding van snoeihout op het land. Laat het snoeiafval binnen de vereniging 

gezamenlijk afnemen om op deze manier de meerwaarde die wordt verkregen op te sparen als 

investeringsbudget. Tijdens deze periode kan verder worden georiënteerd op mogelijke 

oplossingsrichtingen, zoals Biomeiler en Biochar. Wanneer het investeringsbudget toereikend genoeg 

is wordt geadviseerd deze, meer circulaire, oplossingen te implementeren.  
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