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Moolenaar (Nutriënten Management Instituut), maar ook naar niet met name genoemde 
bronnen, die inzage hebben verschaft in de complexe wereld van meststoffen, recycling en 
afvalverwerking. 
 
 
Abstract 
In the BIOAS project, the possibilities have been investigated for sustainable utilisation of ashes 
generated in the power production using clean biomass1. A strong emphasis has been put on 
recycling of the ashes to the soil where the clean biomass originates. A literature study has 
indicated that specific regulations for biomass ashes do not exist in the Netherlands, but they do 
exist in other European countries (e.g., Scandinavia and Austria). Samples from the Lelystad 
CHP plant and ECN’s NARGUS installation have been analysed for chemical composition and 
leaching characteristics. Based on these results, it has been established that the existing Dutch 
legislation offers almost no possibilities for direct utilisation of biomass ashes as fertiliser or 
construction material. However, it is possible to use the ashes as a raw material for the 
manufacture of construction material, e.g. C-FIX, a concrete-like building material with heavy 
petroleum residue as binder. It was concluded, that from the point of view of sustainability the 
ashes from clean biomass can be awarded a special status to enable recycling of minerals, but 
from a technical point of view there is not much reason to do this. It is expected that in the 
Netherlands, the size of a closed system for recycling of ashes from clean biomass will be small. 
Applications in (small-scale) energy farming are conceivable. When such a system is created for 
agricultural waste, a comparison with the Danish situation seems obvious. For a system that is 
limited to the Netherlands, it remains to be seen whether it is worth the effort to adjust the 
existing legislation. The situation may be different, when large-scale import of clean biomass is 
taking place. In that case, to ensure sustainable biomass utilisation, the Dutch legislation may 
have to enable export of the ashes, back to the country (and soil) of origin. 
 
Trefwoorden 
biomassa, verbranding, ashergebruik, recycling, meststoffen, bouwstoffen 
 
 
 

                                                   
1 Clean biomass is defined by the Dutch regulations on thermal treatment of waste, Besluit Verbranden Afvalstoffen 
(art. 2, sub a, part 1o - 5o) as given in a specific list (‘white list’) with materials. In general clean biomass is 
uncontaminated and contains less halogens and heavy materials compared tot not-clean biomass. 
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SAMENVATTING 

Het project BIOAS heeft zich gericht op het identificeren en evalueren van nuttige, duurzame 
toepassingen voor de geproduceerde assen, met name bij de inzet van schone biomassa, ter 
waarborging van het groene imago van schone biomassa voor energieopwekking. Dit groene 
imago kan zowel betrekking hebben op de verbrandings- of vergassingsinstallatie, waar de 
biomassa wordt gebruikt, als op de nuttige verwerking van de assen in producten. Er is sterk de 
nadruk gelegd op recycling van as van schone biomassa naar de bodem waar deze schone 
biomassa oorspronkelijk vandaan kwam. Het is namelijk een logische veronderstelling, dat 
schone biomassa ook schone as oplevert, en wanneer dit niet het geval is, dat op zijn minst de as 
teruggebracht mag worden naar de oorspronkelijke bodem, wanneer de biomassa en de assen 
niet verontreinigd zijn geraakt. Er is immers sprake van het sluiten van een kringloop, waarbij 
niets extra aan de bodem wordt toegevoegd.  
 
Een literatuurstudie is uitgevoerd naar de wet- en regelgeving in Nederland en andere Europese 
landen m.b.t. het hergebruik van de assen van biomassa, met name afkomstig van schoon hout 
en stro. Voor de technische beoordeling van de as van schone biomassa, die in Nederland 
geproduceerd wordt, is gebruik gemaakt van monsters afkomstig uit de Warmte-Kracht Centrale 
Lelystad en ECN’s NARGUS wervelbed verbrandingsinstallatie. Deze laatste staat model voor 
de Biomassa Energiecentrale Cuijk. De asmonsters zijn geanalyseerd, o.a. op hun totale 
samenstelling, deeltjesgrootteverdeling en uitloogkarakteristieken. Op basis van deze resultaten 
is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik van de assen van schone biomassa 
binnen de bestaande wet- en regelgeving. Daartoe is een landbouwkundige beoordeling gemaakt 
door het NMI (Nutriënten Management Instituut). Daarnaast zijn de resultaten van 
uitlogingsproeven getoetst aan de criteria van het bouwstoffenbesluit om de geschiktheid voor 
direct gebruik als bouwstof te beoordelen. Er zijn proefstukken van C-FIX materiaal gemaakt, 
waarbij de assen als vulstof zijn gebruikt. C-FIX is een vormgegeven bouwmateriaal, gemaakt 
van grind, zand en een fijnere vulstof met zwaar koolstofresidu als binder, dat eigenschappen 
heeft die liggen tussen die van cement en asfalt. Deze blokken zijn onderworpen aan 
uitloogtesten en het uitlogingsgedrag is getoetst aan het bouwstoffenbesluit. Ook is de 
geschiktheid van assen als CO2-opslagmedium onderzocht in carbonatatie experimenten. 
Tenslotte is gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid om in Nederland een speciale status 
te creëren voor assen van schone biomassa. De voornaamste resultaten worden hieronder 
samengevat. 
 
In diverse landen in Europa is er specifieke wetgeving op het gebied van biomassa-assen. Dit 
betreft dan met name landen in Scandinavië en Oostenrijk, landen met grote bosgebieden, die al 
langer worden aangewend voor energieopwekking. In Duitsland is houtas een reguliere 
meststof. Daarnaast bestaat daar een systeem waarbij houtas afkomstig van een bepaald 
bosgebied teruggebracht mag worden naar dat bosgebied, mits het een gesloten systeem is. In 
Denemarken bestaat er een systeem waarbij boeren stro leveren aan een speciale 
verbrandingsinstallatie, en de assen terugnemen. Ze mogen dit op hun land gebruiken als het 
gehalte cadmium (gebruikt als gidselement) onder een bepaald maximum is. Op dit moment is 
de situatie in Nederland van de reststoffen van de verbranding en vergassing van biomassa niet 
duidelijk. 
 
Houtas kan onder de bestaande regelgeving in Nederland niet direct gebruikt te worden als 
meststof en het is onwaarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Het is de 
verwachting dat wanneer assen, afkomstig uit roosterovens en wervelbedketels die gestookt 
worden met een mix van schoon hout, zoals dat gangbaar is in Nederland, getoetst worden in 
een ontheffingstraject, zal blijken dat de assen niet toelaatbaar zijn. De zware metalen (met 
name cadmium) zijn beperkend voor de hoeveelheden die op bouwland, grasland en 
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groenvoorziening kunnen worden toegepast. De toegestane doses zijn in alle onderzochte 
gevallen lager dan de hoeveelheden die benodigd zijn om vanuit landbouwkundig oogpunt 
nuttig te zijn. In principe is het mogelijk om na verwijdering van Cd uit de vliegas van een 
wervelbedinstallatie deze te gebruiken voor onderhoudsbekalking van grasland, maar dan nog 
blijft het een grensgeval. 
 
Gebruik van biomassa-assen als onderdeel in kunstmest is in principe mogelijk, want daarbij 
worden de materiaaleigenschappen van het eindproduct gebruikt in de beoordeling voor 
toestemming voor gebruik. Er zijn echter weinig perspectieven, want de houtassen van 
bestaande installaties bevatten wel K, bijna geen N en weinig P. Mogelijk kunnen ze ingezet 
worden als bron van Ca. Ook hier geldt dat er naar verhouding veel zware metalen in zitten. 
Voor commerciële toepassingen is de concurrentie van minerale ertsen te sterk, omdat de 
verhouding tussen nutriënten en contaminanten daarvan veel gunstiger is. 
 
Houtassen, afkomstig van verbranding van schone biomassa, kunnen wel worden ingezet als 
bouwstof. Op dit moment gebeurt dat ook met een deel van de assen. Het is belangrijk om bij 
gebruik als bouwstof op te merken, dat niet de samenstelling van de grondstof, maar het 
uitlooggedrag van het toegepaste eindproduct van belang is bij beoordeling volgens het 
bouwstoffenbesluit. Directe toepassing is mogelijk voor de bodemassen van wervelbed 
installaties, b.v. als zand voor funderingen in de wegenbouw. De bodemassen van roosterovens 
en de vliegassen van wervelbed installaties kunnen worden gebruikt in bouwmaterialen. De 
bodemassen van roosterovens kunnen worden meegenomen in de fabricage van puingranulaat. 
De vliegassen van wervelbedovens kunnen worden gebruikt als vulstof in C-FIX blokken en 
mogelijk als grondstof in cement of betonachtige bouwmaterialen. De vliegas van roosterovens 
is binnen alle redelijkheid ongeschikt voor toepassing in bouwstoffen. 
 
De kwaliteiten van de houtassen die ze geschikt maken voor toepassing in bouwstoffen ontlenen 
de assen niet aan de status van de brandstof maar alleen aan de kwaliteiten van de assen zelf. 
Indirect is de samenstelling van de biomassa brandstof dus wel belangrijk, maar dit is 
onafhankelijk van de vraag of de brandstof schoon is of niet. Vanuit het perspectief van 
hergebruik in bouwstoffen is het dus overbodig om een uitzonderingspositie te creëren voor 
assen van schone biomassa. 
 
De assen afkomstig van biomassaverbranding kunnen in principe gebruikt worden voor de 
opslag van CO2, maar de carbonatatiegraad is zodanig laag dat er geen goede vooruitzichten zijn 
om dit materiaal op grote schaal te gebruiken. 
 
Als belangrijkste conclusie kwam naar voren, dat de assen (zowel bodemas als vliegas) van 
roosterovens en wervelbedinstallaties, die gevoed worden met een voor Nederland normale mix 
van schoon hout, zodanige verontreinigingen bevatten, dat deze volgens de huidige wet- en 
regelgeving niet direct kunnen worden aangewend voor bodemverbetering. As van schone 
biomassa is dus niet automatisch schone biomassa-as. Wel zouden de assen gebruikt kunnen 
worden als grondstof voor de fabricage van kunstmest. In dat geval is er echter geen sprake 
meer van een gesloten systeem en vervalt het hoofdargument voor het creëren van 
uitzonderingen op de bestaande wet- en regelgeving, nl. dat er een kringloop gesloten wordt. 
Assen van andere biomassastromen, zoals kippenmest, bieden overigens betere perspectieven 
voor gebruik in kunstmest. Ook daar is geen sprake van een kringloop en zal de bestaande wet- 
en regelgeving moeten voldoen. 
 
Het creëren van een uitzonderingspositie voor assen afkomstig van verbranding en vergassing 
van schone biomassa is vanuit technisch oogpunt niet vanzelfsprekend. Wel is het denkbaar dat 
uit het oogpunt van duurzaam inzetten van biomassa (b.v. om het groene imago van biomassa te 
benadrukken) een systeem wordt opgezet waarbij assen naar de bodem worden teruggebracht 
waar de biomassa oorspronkelijk vandaan komt. Er zal gegarandeerd moeten worden dat de 
assen niet gemengd worden met assen van andere biomassa. Het is de verwachting, dat de 
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omvang van een gesloten systeem voor recycling van as van schone biomassa in Nederland 
gering zal zijn, bijvoorbeeld in kleine bospercelen, bedoeld voor energieteelt of in die sectoren 
van de landbouw, waarbij geen andere meststoffen gebruikt worden. Voor recreatiebos of bos 
dat een natuurwaarde heeft, wordt asrecycling niet als een serieuze mogelijkheid overwogen, net 
zomin als voor de intensieve landbouw. 
 
Voor alle biomassa-assen, schoon of niet-schoon, die niet naar de oorspronkelijke grond terug 
gaan, is de meest logische oplossing om de bestaande wet- en regelgeving toe te passen. 
Mogelijk zal vanzelf blijken dat de assen van schone biomassa minder probleemelementen 
bevatten en makkelijker een nuttige toepassing kunnen vinden. Het toekennen van een aparte 
(wettelijke) status is hiervoor niet nodig en eigenlijk ongewenst. 
 
Samengevat lijkt binnen Nederland het potentieel voor een gesloten recycling systeem voor as 
afkomstig van schone biomassa op dit moment niet groot. Toepassing in de (kleinschalige) 
bosbouw, t.b.v. energieteelt, is denkbaar. Wanneer er een gesloten systeem voor recycling van 
assen afkomstig van schone biomassa zou worden opgezet voor de landbouw dan ligt een 
vergelijking met het Deense systeem voor de hand. Ook de ontwikkelingen in Duitsland kunnen 
voor Nederland relevant zijn. Het is de vraag of het de moeite is om de bestaande wet- en 
regelgeving hiervoor aan te passen, tenzij er grootschalige import van schone biomassa gaat 
plaatsvinden. 
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1. INLEIDING 

In Nederland zijn de eerste installaties voor de thermische conversie van biomassa en afval 
reeds gerealiseerd, maar er zijn nog geen gevestigde afzetmarkten voor de verwerking en nuttige 
toepassing van de geproduceerde assen voorhanden. Het ontbreken van nuttige toepassingen 
voor alle assen kan het groene imago van deze duurzame energiebron ernstig schaden en vormt 
daarmee een potentiële “showstopper” voor de grootschalige implementatie van energiewinning 
uit biomassa en afval.  

1.1 Assen van biomassaverbranding en -vergassing 
Bij de inzet van biomassa en afval in thermische conversie-installaties kunnen m.b.t. de 
geproduceerde assen in principe 3 gevallen worden onderscheiden, nl. 
1. assen van direct biomassa/afval meestoken in kolencentrales (poederkoolverbranding en 

entrained-flow vergassing); 
2. assen van de aparte verbranding/vergassing van schone biomassa; 
3. assen van de aparte verbranding/vergassing van niet-schone biomassa. 
 
Voor de vliegassen van biomassa meestoken in kolencentrales dient bij voorkeur te worden 
uitgegaan van een zelfde inzet als voor poederkoolvliegassen. Poederkoolvliegassen worden 
voor 100% nuttig toegepast, voornamelijk in de cementindustrie, en hiervoor is de benodigde 
wet- en regelgeving aanwezig. Bij beperkte meestookpercentages (tot ca. 10%) lijkt deze inzet 
niet in gevaar te komen en wordt dit reeds mogelijk gemaakt door Nederlandse wet- en 
regelgeving.  
 
De assen van stand-alone verbranding of vergassing van biomassa afkomstig zijn van 
verschillende typen installaties, waaronder voorgeschakelde biomassavergassers (b.v. 
circulerend wervelbed bij AMER-9), geïntegreerde biomassavergassers (b.v. Buggenum) en 
decentrale warmte-krachteenheden, zoals BEC Cuijk en WKC Lelystad. Er begint zich 
langzaam een verdeling af te tekenen, m.b.t. de inzet van biomassabrandstoffen, waarbij de niet-
schone biomassa voornamelijk wordt ingezet in de grootschalige eenheden (voorgeschakelde 
vergasser of grootschalig stand-alone), terwijl de schone biomassastromen preferent worden 
ingezet in de kleinschaliger, decentrale warmte-krachteenheden. Voor deze decentrale warmte-
krachteenheden kan dan volstaan worden met een relatief eenvoudige gasreiniging, hetgeen de 
rentabiliteit en bedrijfszekerheid van deze systemen ten goede komt. 

1.2 Verbrandingsinstallaties van schone biomassa 
De werkzaamheden binnen het project BIOAS zijn afgestemd op de Warmte-Kracht Centrale 
(WKC) Lelystad van Nuon en de Biomassa Energiecentrale (BEC) Cuijk van Essent. Dit zijn in 
Nederland de enige decentrale installaties van enige omvang, die specifiek schone biomassa 
verbranden en waarbij de oorsprong van de brandstof te achterhalen is. Het identificeren van de 
oorsprong van de brandstof is noodzakelijk omdat binnen het project recycling van de assen 
naar deze gronden een centraal thema is. Het was niet mogelijk om direct gegevens van de assen 
van de BEC Cuijk te gebruiken. Daarom is voor wervelbedverbranding gebruik gemaakt van 
asgegevens verkregen uit experimenten met ECN’s NARGUS installatie. Op deze wijze wordt 
zoveel mogelijk zeker gesteld dat de bevindingen zijn gebaseerd op een evaluatie van 
representatieve assen. Een nadere beschrijving genoemde installaties is te vinden in Appendix I.  
 
Naast de genoemde centrales, zijn er in Nederland een aantal kleinere verbrandingsinstallaties in 
gebruik waarin resthout uit de houtverwerkende industrie wordt verbrand, o.a. in Schijndel en 
De Lier. Bij deze installaties is de oorsprong van de brandstof niet goed in kaart te brengen en is 
recycling naar de oorspronkelijke bodem ingewikkeld of zelfs onmogelijk. Met betrekking tot 
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vergassing van schone biomassa kan gesteld worden, dat vergassing nog een aanzienlijk 
ontwikkelingstraject te gaan heeft en dat er geen commerciële vergassingsinstallaties in 
Nederland zijn die met schone biomassa gevoed worden. 

1.3 Karakterisering op basis van uitloging  
De diverse verwerkings- en hergebruikopties van reststoffen van energieopwekking, zoals 
poederkoolas en AVI reststoffen, zijn altijd nauw gerelateerd geweest aan milieuhygiënische 
karakterisering. Verkennend ECN onderzoek [1] heeft aangetoond dat ook biomassa-assen geen 
uitzondering vormen op dit principe. Biomassa-assen afkomstig van de vergassing en 
verbranding van diverse brandstoffen vertonen een grote samenhang in uitloogeigenschappen, 
die een eerste beeld hebben opgeleverd van de bindingsprocessen van verontreinigingen en van 
de potentiële problemen die zich kunnen manifesteren bij de diverse hergebruikopties in het 
milieu. In algemene zin blijkt dat vooral het gehalte onverbrand koolstof en de uitloging van 
zouten en oxyanionen potentiële knelpunten kunnen vormen bij hergebruik van biomassa-as. 

1.4 Toepassing van biomassa-assen 
De nuttige toepassing van de assen afkomstig van stand-alone verbrandingsinstallaties van 
biomassa is, zeker in Nederland, een nog grotendeels onontgonnen gebied. Momenteel wordt 
een deel van de assen gebruikt als bouwmateriaal; een ander deel wordt gestort of afgevoerd 
naar Duitse mijnen. Er is geen aparte behandeling voor assen van schone biomassa.  

1.4.1 Recycling - hergebruik als meststof 
Specifiek voor schone biomassa geldt, dat er anorganische componenten onttrokken zijn aan het 
milieu waar de biomassa is (geteeld en) gewonnen, waardoor bij terugvoer van deze 
componenten in de vorm van as naar hetzelfde perceel de mineralenkringloop in principe 
gesloten kan worden. Deze route is hoofdthema in het BIOAS project: As-recycling naar de 
grond waar de biomassa oorspronkelijk gegroeid is.  
 
In de bestaande wet- en regelgeving in Nederland bestaat geen speciale regeling voor recycling 
van (schone) biomassa-assen naar de oorspronkelijke grond. Binnen het project BIOAS is 
nagegaan in hoeverre de huidige wet- en regelgeving ruimte daarvoor biedt en zo niet, of het 
wenselijk is om een aparte status te creëren voor assen van schone biomassa. 
 
De situatie in Nederland zal worden vergeleken met landen waar energie uit schone biomassa in 
de praktijk al in een verder gevorderd stadium is. Dit zijn over het algemeen de Scandinavische 
landen en Alpenlanden. Onder andere in Zweden, Oostenrijk en Zwitserland is de route van 
recycling, i.e. terugbrengen in de bodem bijv. als grondverbeteraar, verkend en via wet- en 
regelgeving mogelijk gemaakt. Deze ervaring kan echter niet zondermeer worden vertaald naar 
de Nederlandse situatie. Hierbij spelen o.a. de volgende overwegingen een belangrijke rol: 
• In Nederland zijn geen grootschalige productiebossen zonder dat deze tevens een 

recreatieve functie hebben; 
• In Nederland is sprake van de inzet van andere schone biomassastromen; 
• Nederland heeft een andere bodemgesteldheid; 
• In Nederland is m.b.t. de inzet van reststoffen, waaronder de toepassing als 

grondverbeteraar of meststof, een specifiek kader van wet- en regelgeving aanwezig. 

1.4.2 Andere toepassingen 
Astoepassingen waarbij de mineralenkringloop (min of meer) gesloten zou kunnen worden 
lijken perspectieven te bieden, maar toch moet er rekening gehouden worden met de 
mogelijkheid dat recycling naar de bodem op ernstige milieutechnische en wettelijke obstakels 
kan stuiten. Daarom wordt ook toepassing als bouwstof verkend. Hiervan lijkt met name “C-
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fix” een interessante optie. Shell Global Solutions2 heeft in C-FIX een bouwmateriaal 
ontwikkeld op basis van een zwaar koolstofresidu uit de raffinage, dat normaal gesproken wordt 
verbrand. Grind, zand en een fijnere vulstof worden met het bewerkte koolstofresidu als binder 
tot een vormgegeven product gemaakt, dat eigenschappen heeft die liggen tussen die van 
cement en asfalt. Het verwerken van schone biomassa-as in C-FIX kan bijdragen aan het groene 
imago van zowel biomassa als van dit bouwmateriaal.  

1.5 Doelstelling van het Project 
Het primaire doel van het project BIOAS is het onderzoeken van de mogelijkheden voor 
toepassing van de assen geproduceerd bij de opwekking van energie uit schone biomassa met de 
nadruk op hergebruik als meststof. Hergebruik als bouwstof is de tweede keus. Het 
achterliggende doel van het project BIOAS is het waarborgen van het groene imago van schone 
biomassa door identificatie en evaluatie van toepassingsmogelijkheden die een duurzaam 
karakter hebben. Het project is specifiek gericht op de inzet van schone biomassa, die 
momenteel alleen in verbrandingsinstallaties wordt gebruikt3. 
 

1.6 Aanpak 
De verslaggeving in dit rapport begint met een literatuurstudie (Hoofdstuk 2), waarin de wet- en 
regelgeving van Nederland en een aantal Europese landen wordt beschreven. Het doel hiervan is 
om vast te stellen onder welke voorwaarden het elders mogelijk is om assen in te zetten als 
meststof en meer specifiek in de vorm van recycling naar de oorspronkelijke grond. In 
Hoofdstuk 3 staat een beschrijving van de experimenten met de NARGUS installatie van ECN, 
met als voornaamste doel het genereren van grotere hoeveelheden as onder verschillende 
condities. De NARGUS-as en asmonsters van de WKC Lelystad zijn onderworpen aan diverse 
analyses en karakteriseringstechnieken, waaronder uitloogtesten. De resultaten zijn vermeld in 
Hoofdstuk 4 en de Appendices III t/m VIII.  
 
Hoofdstuk 5 is een samenvatting van een vertrouwelijk rapport, in opdracht gemaakt door het 
NMI [2]. Hierin staat een landbouwkundige beoordeling van assen van schoon hout, getoetst 
aan de bestaande mestwetgeving. In Hoofdstuk 6 wordt de inzet van houtassen als bouwstof 
behandeld. Het betreft directe gebruik als bouwstof en gebruik als secundaire grondstof voor 
bouwmateriaal. Hoofdstuk 7 is een analyse van de mogelijkheden, die er zijn voor hergebruik 
van assen van specifiek schone biomassa, met een sterke nadruk op de recycling naar de bodem 
waar deze biomassa vandaan is gekomen. De conclusies staan in Hoofdstuk 8. 
 
 
 

                                                   
2 Inmiddels is uit deze activiteiten C-FIX B.V. ontstaan, een zelfstandige onderneming. 
3 Het BIOAS project legt sterk de nadruk op de situatie met betrekking tot de as van schone biomassa. 
Onderzoek naar de mogelijkheden van assen afkomstig van sloophout en andere niet-schone biomassa 
vormt de kern van het GASASH project [6]. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie omtrent de inzet van assen 
afkomstig van specifiek schone biomassa in elektriciteit- en warmteopwekking in Nederland en 
in Europa. De nadruk ligt op wet- en regelgeving, die onderscheid maakt naar schone en vuile 
biomassa. 

2.1 Situatie in Nederland 

2.1.1 Schoon hout voor elektriciteitsproductie 
De in Nederland gehanteerde definitie voor biomassa is: ‘de biologisch afbreekbare fractie van 
producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw - met inbegrip van plantaardige en 
dierlijke stoffen -, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch 
afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval’. Biomassa in Nederland bestaat 
vooral uit rest- en afvalstromen, b.v. bijproducten uit de papierindustrie, zuiveringsslib, 
diermeel, kippenmest, cacaodoppen, sloophout, etc. Slechts een klein deel bestaat uit snoei- en 
dunningshout (schoon hout). Daarnaast is er kleine hoeveelheid biomassa brandstof, die speciaal 
gekweekt wordt voor energie opwekking.  

 
Het gebruik van schone, onbehandelde biomassa, met name schoon hout, is belangrijk voor het 
in stand houden van een groen imago van energieopwekking uit biomassa. Deze schone 
biomassa wordt preferent toegepast in decentrale installaties. Voor hout is er de veelgebruikte 
indeling in A-, B- en C- hout, waarbij A-hout gelijkgesteld kan worden met schone biomassa, 
zie Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Categorieën afvalhout  
Categorie Omschrijving 
Categorie A-hout Onbehandeld hout  
Categorie B-hout Geverfd, gelakt of verlijmd hout 
Categorie C-hout 
  

Verduurzaamd hout 
 gecreosoteerd hout  
 gewolmaniseerd hout (bevat Cu, Cr en As) 

 
Biomassa speciaal geteeld voor energieopwekking (energieteelt) is in Nederland nauwelijks 
voorhanden. In de Flevopolder, tussen Almere en Lelystad is in 1999 begonnen met het 
aanleggen van een 200 hectare groot bos met snelgroeiende wilgenbomen. Het hout dat jaarlijks 
vrijkomt uit deze energieteelt wordt samen met het hout afkomstig van het reguliere bosbeheer 
gebruikt als brandstof voor de Warmte-Kracht Centrale in Lelystad. Inmiddels is 60 ha 
energieteelt gerealiseerd in de Flevopolder en heeft de eerste (proef)oogst plaatsgevonden. In 
het totaal is in Nederland ca. 150 ha in gebruik voor de teelt van verschillende energiegewassen. 
 
De meeste biomassastromen worden in Nederland mee- of bijgestookt in bestaande 
energiecentrales, maar slechts enkele van deze installaties verwerkt uitsluitend schone biomassa. 
Feitelijk zijn de Warmte-Kracht Centrale (WKC) Lelystad van Nuon en de Biomassa 
Energiecentrale (BEC) Cuijk van Essent de enige decentrale installaties van enige omvang, die 
specifiek schone biomassa verbranden, waarbij bovendien de oorsprong van (het grootste deel 
van) de brandstof te achterhalen is. Het identificeren van de oorsprong van de brandstof is 
noodzakelijk wanneer recycling van de assen naar deze gronden plaats moet vinden.  
 
De BEC Cuijk is de grootste bio-energiecentrale van Nederland. Het thermisch vermogen is 85 
MW(th). De centrale draait op versnipperd, laagwaardig maar gegarandeerd schoon hout. Per 



 
 

ECN-C--04-091  15 

jaar is een hoeveelheid van 250.000 ton hout nodig om met de wervelbedinstallatie 25.000 kWe 
groene elektriciteit te produceren. De gerealiseerde inzet in 2001 in Cuijk bedroeg 150.000 ton 
schoon hout [3]. In Lelystad staat een kleinere bio-energie centrale. De centrale levert 
elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet en warmte aan het stadsverwarmingstelsel. Het 
maximale elektrische vermogen van de installatie is 1.7 MWe en het maximale thermische 
vermogen is 6.5 MWth. Bewoners van de wijk De Landerijen in Lelystad worden voorzien van 
duurzame energie, gedeeltelijk afkomstig van de nabijgelegen energieteelt en gedeeltelijk 
afkomstig van snoeihout van plantsoenen. Meer gegevens van beide installaties staan in 
Appendix I. 

2.1.2 Bodemas en vliegas uit roosteroven en BFB 
De WKC Lelystad en de BEC Cuijk hebben een verschillend type verbrandingsoven, wat 
resulteert in verschillende kwaliteiten en kwantiteiten bodem- en vliegas. Een roosteroven 
(WKC Lelystad) produceert bijna uitsluitend bodemas, die deels verslakt is. Hierin zit de bulk 
van de assen en aanhangend zand uit de brandstof. Daarnaast produceert een roosteroven een 
kleine hoeveelheid vliegas. Dat materiaal bestaat uit stofdeeltjes en neergeslagen zouten, zoals 
KCl en vluchtige zware metalen zoals Cd. De mate waarin gasfasecomponenten in de vliegas 
zitten is afhankelijk van de temperatuur waarop de vliegas aan rookgas is onttrokken. Bij een 
hoge temperatuur zal er minder op de vliegas zitten, maar dan vinden deze componenten hun 
weg naar een nageschakeld filter of de buitenlucht. 
 
In een bubbelend wervelbed (BEC Cuijk) bestaat de bodemas bijna uitsluitend uit bedzand en 
aanhangend zand uit de brandstof. De ascomponenten afkomstig uit de brandstof zelf komen 
grotendeels in de vliegas terecht. Ook hier geldt, dat de temperatuur waarop de vliegas wordt 
afgescheiden bepalend is voor gehaltes zouten en zware metalen die uit de gasfase op de as 
condenseren. Ook bevat de vliegas een deel gebroken bedzand. Globaal vertoont de vliegas uit 
een wervelbed overeenkomsten met de bodemas van een roosteroven (mits dezelfde brandstof 
gebruikt wordt), maar de morfologie en de mate van verglazing en verslakking is totaal 
verschillend: fijn poeder versus gesinterde brokken. Dit heeft grote gevolgen voor de 
uitloogbaarheid van stoffen en dus voor de mogelijkheden tot hergebruik. 
 
Het is een logische veronderstelling, dat de assen afkomstig van de verbranding van alleen 
schoon hout in principe ‘schoner’ zullen zijn dan de assen afkomstig van de conversie van 
‘vuile’ biomassa en (afval)reststromen, maar dit is niet noodzakelijkerwijs juist. Schoon hout 
heeft een lage hoeveelheid zware metalen, maar omdat het totale asgehalte ook zeer laag is, kan 
door de verregaande concentratie de as toch relatief veel zware metalen bevatten. Ook kan 
zogenaamd schoon en onbewerkt hout, afkomstig van een locatie waar veel verontreinigingen in 
de grond zitten toch veel giftige stoffen bevatten. Er zijn zelfs planten, die speciaal ingezet 
worden om bodemverontreiniging te verhelpen door het opnemen van de schadelijke stoffen via 
de wortels [4]. Het is onrealistisch om na de oogst dit als schone biomassa te kwalificeren, 
ondanks het feit, dat er na de oogst geen verontreiniging meer heeft plaatsgevonden. 
 
Samengevat: elke asstroom zal afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Daarbij moet er 
rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat de asstroom niet schoon is, ondanks het 
feit dat de brandstof wel schone biomassa is. 

2.1.3 Bestaande toepassingen van bodemas en vliegas 
De bodemas afkomstig van de traditionele (poederkool) energiecentrales, is wegens zijn 
grofkorrelige structuur goed doorlatend en drainerend en dus zeer geschikt voor de wegenbouw 
en voor de fabricage van betonblokken. De vliegassen worden veel toegepast als bijvoorbeeld: 
vulstof en bindmiddel in beton, grondstof voor de klinkerbereiding in de cementindustrie, 
grondstof voor asfaltvulstoffen en grondstof voor vervaardiging van kunstgrind [5]. Zolang het 
aandeel biomassa dat wordt mee- of bijgestookt in energiecentrales niet te groot is (op dit 
moment maximaal 10%), wordt de inzetbaarheid de bodem- en vliegassen niet nadelig 
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beïnvloed. Vooral de gehaltes aan onverbrande koolstof kunnen van invloed zijn op de 
toepasbaarheid van de assen in beton en cement.  
 
Bij een asrest van 1% DS4 kan Cuijk een potentiële asrest van 2500 ton/jr opleveren. Ongeveer 
de helft van de asrest blijft achter met het ‘bodemmateriaal’. Deze bodemassen worden, evenals 
bodemassen afkomstig van kolencentrales, gebruikt in de (wegen)bouw. De vliegassen die 
achterblijven door middel van elektrostatische precipitatie worden voor zover bekend 
aangewend als stabilisator voor afval, om van ‘C2’ afval naar ‘C2-geconditioneerd’ te gaan [6]. 
 
De samenstelling van de assen na conversie van schoon hout is afhankelijk van de kwaliteit van 
het hout dat wordt aangeleverd. Deze samenstelling van het aangeleverde hout is echter niet 
constant en als gevolg daarvan is ook de samenstelling van de assen niet constant. Daarnaast 
zijn de uitloogkarakteristieken van de verschillende types as die uit een verbrandingsinstallatie 
komen (bodemas, cycloonas, filteras) Ook onderling kunnen de vliegassen van biomassa-
installaties sterk verschillen. Aangezien de brandstof vergelijkbaar is, worden de verschillen 
vooral veroorzaakt zijn door het type verbrandingsinstallatie. In vergelijking tot de 
poederkoolvliegassen hebben de biomassavliegassen na conversie van schoon hout over het 
algemeen relatief hoge concentraties oplosbare zouten, vooral alkali, chloride en sulfaat [7]. De 
concentraties van zware metalen zijn ook hoger in biomassa vliegassen vergeleken met vliegas 
van poederkoolverbranding. 
 
De assen na conversie van schone biomassa hebben een aantal kenmerkende karakteristieken: 

- de assen zijn sterk alkalisch 
- de assen bevatten relatief veel oplosbare zouten 
- hebben een hoog gehalte aan onverbrande koolstof 
- hebben een variërend gehalte aan water oplosbare organische stof (DOC) wat een rol 

speelt bij uitloging van metallische verontreinigingen 
- hebben een variërende gehaltes aan macronutriënten (P, K, Ca) 

 
Tot op heden zijn er geen nuttige toepassingen gevonden voor alle assen, die overblijven na 
conversie van schoon hout. Volgens de Ladder van Lansink (zie elders in dit Hoofdstuk) is een 
nuttige toepassing te prefereren is boven storten. Wanneer de inzet van schone biomassa in de 
toekomst een belangrijkere bijdrage gaat leveren aan de opwekking van warmte en elektriciteit 
is het ook wenselijk een nuttige toepassing te vinden voor de assen. De assen bevatten veel 
nutriënten die door de biomassa uit de bodem zijn opgenomen. Het zou wenselijk zijn om de 
nutriënten die in de assen geconcentreerd zitten te recyclen naar de bodem, zeker in het geval 
van energieteelt, omdat daarmee uitputting van de bodem wordt voorkomen. Vanuit het 
gezichtspunt van duurzaamheid zou de meest wenselijke toepassing zijn om de natuurlijke 
kringloop van nutriënten zoveel mogelijk gesloten te houden. In principe is de as van schone 
biomassa daarvoor geschikt, omdat deze niet vervuild is met componenten van buiten de 
biomassa. Dat betekent dat (een deel van) de assen een toepassing als meststof zouden krijgen. 
Mogelijke (landbouwkundige) toepassingen worden belicht in Hoofdstuk 5. Toepassingen als 
bouwstof worden onderzocht in Hoofdstuk 6. 

2.2 Situatie in Europa 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het aandeel van biomassa aan duurzaam 
opgewekte energie in een aantal Europese landen. Tevens wordt er ingegaan op wet- en 
regelgeving met betrekking tot het (her)gebruik van de assen afkomstig van verbranding van 
biomassa. Houtas wordt in diverse landen in Europa als meststof gebruikt. Houtas, mits 
afkomstig van onbehandeld hout, staat zelfs op de EG lijst van producten, die bij uitzondering 
zijn toegestaan voor grondverbetering en bemesting in de biologische landbouw [8]. Gebruik is 

                                                   
4 Asrest zonder aanhangend zand 
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echter ook gebonden aan nationale en lokale wetgeving. In Nederland is houtas niet toegestaan 
als meststof [2]. 

2.2.1 Finland 
Het aandeel van bio-energie in het primaire energie verbruik in Finland bedroeg ca. 19% in 
1998 [9]. In Finland is de elektriciteitsproductie voor 10% afkomstig van hout of op hout 
gebaseerde grondstoffen. In de jaren 80 en 90 werden veel oude energiecentrales voorzien van 
de wervelbedtechniek. Dit maakte het mogelijk om biomassa brandstoffen met een hoge 
vochtigheidsgraad (65% vochtgehalte voor primaire brandstoffen tot 80% voor secundaire 
brandstoffen) in te zetten. Van het totale energieverbruik in de Finse industrie is 48% afkomstig 
uit hout. In de stadsverwarmingsinstallaties worden biomassa brandstoffen en afval al veel 
gebruikt. Van alle huishoudens in Finland is 60% aangesloten op stadsverwarming. 
 
Van oudsher wordt in Finland de houtas ingezet als meststof, vooral op veengronden, met als 
doel de houtproductie te stimuleren. De dosering is dan ook vrij hoog, 3 - 16 ton as per hectare. 
Op minerale bodems wordt geen bemesting met houtas toegepast. Actuele cijfers over de 
hoeveelheid houtas die als meststof in de bosbouw wordt ingezet ontbreken, vooral omdat er in 
de statistieken geen onderscheid wordt gemaakt tussen het met kunstmest of met houtas bemeste 
areaal [10]. 
 
De Finse wet- en regelgeving voor landbouwkundige toepassingen staan in Tabel 2.2 [9]. De 
limieten zijn gebaseerd op de bestaande limieten voor zuiveringsslib. Het merendeel van de 
assen afkomstig van de energieproductie uit biomassa wordt gestort of permanent opgeslagen. 
De assen worden niet of nauwelijks voor landbouwkundige toepassingen gebruikt, daar de Finse 
normen voor Cd (3 mg/kg) dikwijls overschreden worden.  
 
Tabel 2.2  Finse normen voor zware metalen in landbouwkundige toepassing (mg/kg) 
element Hg Cd As Ni Pb Cu Zn Cr 
limiet voor landbouwkundige 
toepassing (mg/kg) 

2 3 50 100 150 600 1500 300 

limiet voor toepassing (mg/kg) 5 10 - 200 300 400 - 400 
 
Nieuwe criteria voor storten zijn in voorbereiding in Finland (2003). Deze criteria omvatten 
onder meer de locatiespecifieke condities en uitloogbaarheid van het materiaal. De keuze tussen 
hergebruik (als meststof in productiebossen) of storten van vliegas en bodemas worden tot op 
heden van geval tot geval bekeken. De totale samenstelling, de uitloogbaarheid, de hoeveelheid 
schadelijke stoffen en de biologische afbreekbaarheid spelen daarbij een rol [9]. 

2.2.2 Zweden 
In Zweden is 16,1 % van de totale energieproductie (2106 PJ) afkomstig van biomassa 
brandstoffen (340 PJ), waarvan ca. 50% afkomstig van hout of op hout gebaseerde brandstoffen 
(cijfers 2000). Vooral de inzet van hout in stadsverwarming is enorm toegenomen, 54 PJ in 
2000, een verviervoudiging ten opzichte van 1990 [11]. De potentiële duurzame energiewinning 
uit hout in Zweden bedraagt 450 PJ per jaar; de technische, economische en ecologische 
beperkingen buiten beschouwing latend. Een doelstelling voor 2010 is een toename van 36 PJ 
van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. De intentie is om de energieproductie uit 
low-environmental-impact en hernieuwbare bronnen te stimuleren [12]. De grootste kansen 
worden gezien in het gebruik van resthout dat achterblijft na kap (de zgn. logging residuals) 
[13]. Dat betekent dat toppen en takken van gekapte bomen, die normaliter bleven liggen op de 
locatie, veel vaker zullen worden verwijderd ten behoeve van de energieproductie. Deze delen 
van de boom bevatten relatief veel nutriënten. Het verwijderen van de toppen en takken heeft 
een versnelde vermindering van de nutriënthoeveelheden in de bodem tot gevolg. Daarom is 
besloten, wanneer mogelijk, de naalden op de locatie te laten, en/of compensatiebemesting uit te 
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voeren [11,14]. Dit is een andere uitgangspositie dan in Finland gebruikelijk is, waar primair 
wordt bemest om de houtproductie te stimuleren. 
 
Energieproductie levert in Zweden ca. 200.000 - 240.000 ton houtas per jaar, waarvan 80.000 
ton van voldoende kwaliteit voor recycling. Daarnaast levert de papier en pulpindustrie nog zo’n 
100.000 - 130.000 ton recyclebare as per jaar en de zaagindustrie ca. 100.000 ton recyclebare as 
per jaar. In het jaar 2000 is slechts 11.000 ton as, voornamelijk afkomstig uit de 
energieproductie, ingezet als meststof op ca 4400 ha bos [10]. De gemiddelde dosering is 2,5 
ton as per hectare, wat binnen de range ligt van 2 à 3 ton per hectare compensatiebemesting die 
wordt geadviseerd door de ‘Swedish National Board of Forestry’ [14]. Het overige deel van de 
jaarlijks geproduceerde assen wordt gestort. In het kader van het EU Life-Environment 
programma is in 2003 een project met Zweeds-Finse deelname van start gegaan (RECASH) met 
als doel het recyclen van houtas om afval productie tegen te gaan [10]. 
 
Binnen het duurzaam bosbeheer in Zweden heeft het recyclen van nutriënten in de biomassa-as 
naar de bodem al langer de aandacht. Steenari en Lindqvist [15,16] hebben in onderzoek gedaan 
naar het verharden van bodem- en vliegassen met als doel het hanteerbaar maken van de assen 
voor het recyclen naar de bodem. Dit is nodig om de natuurlijke kringloop van nutriënten zo 
veel mogelijk te herstellen en om de pH van de bodem omhoog te brengen. De ‘Swedish 
National Board of Forestry’ doet aanbevelingen voor compensatiebemesting na boskap. In het 
geval van ‘whole tree harvesting’ (inclusief toppen en takken) wordt het noodzakelijk geacht te 
bemesten na elke rotatie. De aanbevolen dosering in het geval van ‘whole tree harvesting’ is ca. 
3 ton as per hectare. Wanneer de naalden, toppen en takken blijven liggen is het advies 2 ton per 
hectare en kan er één rotatie kan plaatsvinden zonder compensatie bemesting. Verder wordt 
aanbevolen altijd te bemesten bij lage pH waardes van de bodem en wanneer de houtkap 
plaatsvindt in veengebieden [14]. Er is in Zweden een gebied van ca 650.000 ha dat in 
aanmerking komt voor bemesting door de lage pH waardes van de bodem. 
 
Tabel 2.3.  Aanbevolen minimum en maximum elementconcentraties in assen bestemd voor 

verspreiding in bossen. De waarde voor PAK is voorlopig. 
Standaard waarden Elementen 

Laagst Hoogst 
Macronutriënten, g/kg d.s. 
Ca 125  
Mg 20  
K 30  
P 10  
Spoorelementen, mg/kg d.s. 
B  500 
Cu  400 
Zn 1 000 7 000 
As  30 
Pb  300 
Cd  30 
Cr  100 
Hg  3 
Ni  70 
V  70 
Organische verontreinigingen, mg/kg d.s. 
Totaal PAK’s  2 
Bron: [14] 
 
Wanneer compensatiebemesting wordt uitgevoerd is het streven om dit in de eerste plaats te 
doen door middel van het verspreiden van gestabiliseerde houtas. De dosering per hectare en 
rotatie is gebaseerd op de verwijderde hoeveelheid calcium en verlies van totale basische 
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kationen (Ca2+, Mg2+, K+) [14]. Dezelfde doseringsmaatstaf geldt voor de zware metalen: er 
mogen niet meer zware metalen worden gerecycled naar de bodem dan er oorspronkelijk met 
het hout werden verwijderd. Verder mogen biologische processen in de bodem niet worden 
geschaad door de zware metalen in de as. De aanbevolen maximale concentraties voor zware 
metalen in de assen zijn zo opgesteld dat de maximale waarden die mogen worden toegepast in 
sparrenbossen in Zuid-Zweden niet worden overschreden bij een toepassing van 3 ton/ha [14]. 
 
De ‘Swedish National Board of Forestry’ heeft aanbevelingen gedaan voor de maximale 
hoeveelheden zware metalen die verspreid mogen worden in sparren- en dennenbossen 
uitgedrukt in grammen per hectare. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Noord-, Centraal- en 
Zuid-Zweden, zie Tabel 2.4 [14,17]. Dit heeft te maken met de natuurlijk aanwezige 
concentraties zware metalen. Het verschil in sparren- of dennenbos heeft te maken met de lagere 
hoeveelheid biomassa die aanwezig is in een dennenbos dan in een sparrenbos bij gelijke 
overige condities. 
 
Tabel 2.4.  Maximale hoeveelheden zware metalen die mogen worden toegevoegd aan de 

bodem in dennen-, resp. sparrenbos in zuid, centraal en noord Zweden, opgesteld 
door de’ Swedish National Board of Forestry’. 

 Zuid Zweden 
(beneden 60o NB) 

Midden Zweden 
60o-64o NB 

Noord Zweden 
boven 64o NB 

[g/ha] Spar Den Spar Den Spar Den 
As 90 30 90 30 90 30 
Cd 100 100 50 50 25 25 
Cr 300 300 200 200 150 200 
Cu 1200 800 600 800 500 500 
Hg 10 5 10 5 10 5 
Ni 200 200 200 200 200 200 
Pb 1 000 400 500 200 250 100 
Zn 20 000 10 000 15 000 7 000 10 000 5 000 
V 200 100 100 50 100 50 
Bron: [14] 
 
De hoeveelheden as die per hectare en per jaar gerecycled kunnen worden naar de bosbodem is 
afhankelijk van het landgebruik en bodemtype. Het maximum bedraagt 3 ton per hectare per 
levenscyclus van een boom (50 - 60 jaar), wanneer de volledige opstand wordt gerooid (dus 
inclusief toppen en takken). Wanneer alleen de boomstam wordt gerooid is dit nog maar 2 ton 
as. Er zijn ook vereisten voor de grootteverdeling van de aggregaten van verharde assen: 
minimaal 30% van de aggregaten moet kleiner dan 0.25 mm zijn, en maximaal 5% mag groter 
dan 5 mm zijn. Het percentage zand en/of gruis moet kleiner dan 10% zijn ook het gehalte aan 
onverbrande koolstof moet minder dan 10% zijn [18]. 

2.2.3 Denemarken 
In Denemarken komt meer dan 12% (103 PJ) van de totale energie consumptie (823 PJ) uit 
hernieuwbare bronnen. Biomassa neemt 5% van de totale energieconsumptie voor zijn rekening 
(42 PJ in 2001). Specifiek voor biomassa is er in Denemarken het ‘Biomass Action Plan’ van 
start gegaan in 1993. Daarin staat dat in 2005 de doelstelling is om jaarlijks 1.2 miljoen ton stro 
en 0.2 miljoen ton hout chips te gebruiken voor de opwekking van duurzame energie (in het 
totaal 19.5 PJ). Zes procent van de kolenvraag moet dan vervangen zijn door stro en hout. Op de 
langere termijn (2030) zou het aandeel duurzame energiebronnen in het totale primaire 
energieverbruik 35% moeten bedragen [19]. In de afgelopen jaren heeft er een politieke 
verschuiving opgetreden en is er veel meer aandacht gericht op het openstellen van de gas- en 
de energiemarkt, als onderdeel van de Deense transitie naar een vrije energiemarkt in de EU. 
Het aandeel energie R&D is daardoor flink teruggebracht sinds het einde van 2001.  
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Stro en brandhout zijn de belangrijkste biobrandstoffen, gevolgde door industrieel afvalhout. 
Het verbruik van hout voor energieopwekking bedraagt ca 8 miljoen ton per jaar, waarvan 6 
miljoen ton wordt geïmporteerd en de rest wordt geleverd uit de Deense bossen. Het is de 
intentie om alle hout te gebruiken voor energieopwekking, ofwel direct óf na eerst voor andere 
doeleinden te zijn gebruikt. In het laatste geval wordt hergebruik echter bemoeilijkt omdat het 
nationale beleid afval hout gelijk stelt aan ander afval [20]. Ondank het feit dat maar 12% van 
de oppervlakte van Denemarken bos is, wordt 70% van het rest- en snoeihout aangewend voor 
energieopwekking.  
 
De gewijzigde bioenergie overeenkomst heeft de elektriciteitsbedrijven tot doel gesteld tegen 
eind 2004 1.4 miljoen ton per jaar aan biomassa te gebruiken, inclusief 930.000 ton stro. De 
landbouw- en bosbouwsector en de houtindustrie kan deze hoeveelheden makkelijk leveren. Het 
is met de huidige politieke situatie moeilijk in te schatten wat de toekomstige bijdrage van 
biomassa in de warmte en elektriciteitsproductie gaat zijn [20]. 
 
Er zijn in Denemarken speciale maatregelen getroffen om het recyclen van as afkomstig van 
hout en stro beter mogelijk te maken. De limieten voor zware metalen bij landbouwkundige 
toepassingen van biomassa assen zijn (vooralsnog) gebaseerd op regelgeving voor industriële 
afvalproducten [21]. De Danish Environmental Protection Agency kan echter ontheffing geven. 
Met name de strenge eisen voor Cd maken het vrijwel onmogelijk om aan de limieten, zoals 
staan aangegeven in Tabel 2.5 [21], te voldoen.  
 
Tabel 2.5  Limieten voor zware metalen in landbouwkundige toepassingen, Executive Order 

No 823, september 16, 1996. Limieten geldend vanaf 01.07.2000 
Zware metalen mg per kg droge stof mg per kg totaal fosfor (Ptot) 
Cd 0.4 100 
Hg 0.8 200 
Pb 120 10 000 
Ni 30 2 500 
Cr 100  
Zn 4 000  
Cu 1 000  
 
Om kansen te scheppen voor het hergebruik van assen van biomassa is in 1999 is een voorstel 
ingediend dat nieuwe limieten voor zware metalen voorschrijft specifiek voor as van hout en 
stro. De achterliggende gedachte in dit voorstel is dat het redelijkerwijs mogelijk moet zijn om 
de as afkomstig van stro en hout terug te brengen naar de plaats van origine (d.w.z. de plaats 
waar het stro en hout groeit). Wanneer het stro of hout niet zou worden geoogst dan zouden de 
zware metalen op die specifieke locatie aanwezig blijven. Wanneer het stro en hout wordt 
verbrand worden de zware metalen geconcentreerd in de as, maar wanneer de as in acceptabele 
hoeveelheden wordt gerecycled naar de plek treedt er netto geen verandering op in de 
hoeveelheden zware metalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid as die 
gerecycled mag worden bij landbouwkundige toepassing. Als uitgangspunt is genomen de 
hoeveelheid zware metalen die wordt verwijderd van de locatie bij de oogst van de 
biobrandstof. Het streven is dus om net zo veel te recyclen als er verwijderd is [22]. 
 
Het is de bedoeling om as afkomstig van puur stro te recyclen naar de landbouw en as afkomstig 
van puur hout naar de bosbouw. Mengsels van hout en stro as kunnen worden toegepast in 
zowel de bosbouw als de landbouw. As die wordt gebruikt in de landbouw kan worden 
gedoseerd als een gemiddelde over 5 jaar, terwijl de as gebruikt in de bosbouw wordt gedoseerd 
als een gemiddelde over 10 jaar. Dit betekent dat in een landbouwkundige toepassing de 
maximaal toegestane hoeveelheid toegepaste as (rechter kolom in Tabel 2.6) het gemiddelde 
van 5 jaar is. Het is dus ook toegestaan om bijvoorbeeld één jaar 5 x 0.56 = 2.8 ton/ha op te 
brengen, en de vier daaropvolgende jaren niets, en alle varianten daartussen. De maximaal 
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toegestane hoeveelheid toegepaste as in bos is 7.5 ton (d.s.) per hectare per levenscyclus (~ 100 
jaar). Verder zijn er ook limieten voor polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) in 
ontwikkeling, zie Tabel 2.8. De aanwezigheid van PAK’s is gecorreleerd aan de kwaliteit van 
de verbranding. Daarom moet het gehalte onverbrande koolstof worden gemeten. Wanneer het 
gehalte aan onverbrande C beneden de 5% blijft moeten er om het jaar PAK analyses worden 
uitgevoerd. Echter, indien er meer dan 5% onverbrande C wordt gemeten, dan moet 
onmiddellijk een PAK analyse worden uitgevoerd. 
 
Tabel 2.6  Limieten voor concentraties van Cd en maximale toepasbare hoeveelheden as zoals 

voorgesteld in de Deense ‘Executive Order on ash from gasification and the 
combustion of biomass and biomass residual products for agricultural applications’; 
d.s. = droge stof 

Categorie Omschrijving, herkomst van 
de as 

Max. Cd concentratie 
[mg Cd/kg d.s.] 

Max. toepasbare hoeveelheid 
[ton d.s. /ha/jr] 

H1 Stro, gemengd 5 0.56 
H2 Stro, gemengd 2.5 1.12 
H3 Stro, bodemas 0.5 5.6 
F1 Houtsnippers, gemengd 15 0.19 
F2 Houtsnippers, gemengd 8 0.35 
F3 Houtsnippers, bodemas 0.5 5.6 
H+F Mixed stro/houtsnippers as 5 (als H1) 0.56 
Bron: [22] 
 
Tabel 2.7  Limieten voor andere zware metalen in as van stro en hout zoals voorgesteld in de 

Deense ‘Executive Order on ash from gasification and the combustion of biomass 
and biomass residual products for agricultural applications; d.s. = droge stof 

Zware metalen Limiet (mg/kg d.s.) 
Hg 0.8 
Pb 120 (privé tuin 60) 
Ni 30 
Cr 100 
 
Tabel 2.8  Limieten voor PAK’s in as van stro en hout zoals voorgesteld in de Deense 

‘Executive Order on ash from gasification and the combustion of biomass and 
biomass residual products for agricultural applications’; d.s. = droge stof 

PAKs Limiet (mg/kg d.s.) 
Som van  
Acenaphteen, Phenanthreen, Fluoreen, Fluorantheen, 
Pyreen, Benzofluorantheen (b+j+k), Benzo-a-pyreen, 
Benzo-g-h-i-perylene, Indole-(123cd)pyreen 
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2.2.4 Duitsland 
Duurzame energie maakt in Duitsland 2,6 procent uit van de energievoorziening (392 PJ). Het 
aandeel van biomassa is niet verder gespecificeerd. De potentiële bijdrage van biomassa in 
Duitsland bedraagt momenteel (in 2003) 188 PJ [19]. De doelstelling voor 2030 is om 17% van 
het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen te winnen (22.000 PJ); 34% daarvan zou uit hout 
afkomstig moeten zijn en 59% uit energieteelt en stro [23]. 
 
De ‘Biomasseverordnung’ van 2001 bevordert de productie van energie uit biomassa. De groei 
van de primaire energie productie uit hout bedroeg 17% van 2001 - 2002 [24]. Echter, de 
asproblematiek blijft onderbelicht. De ‘Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Baden-
Württemberg heeft in 2002 een themacolloquium georganiseerd waarbij de asproblematiek 
centraal staat. Doel van deze bijeenkomst was om tot een kaderrichtlijn te komen voor inzet van 
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hout-as in het “kringloopconcept”. Het kringloopconcept gaat uit van het principe dat bij de 
verwijdering van biomassa als energiebron een export van kationen uit het ecosysteem 
plaatsvindt. Bij houtoogst waarbij alleen stammen worden gerooid (zonder schors) gaat men uit 
van een export van 0.5 kmolc+./ha/jr. Dit is te compenseren met een kationeninbreng in het 
systeem door natuurlijke verwering van primaire mineralen in de bodem. Wanneer echter door 
mechanisatie van het proces een grotere afvoer van kationen plaatsvindt (door meer schors en 
boomkronen te verwijderen uit het ecosysteem) dan is de balans niet meer op een natuurlijke 
manier te sluiten. Het kringloopconcept gaat ervan uit dat het mogelijk zou moeten zijn om met 
behulp van de compensatie bemesting met houtas evenveel kationen terug te brengen in het 
ecosysteem als er met bomenrooi uit verwijderd was [25]. 
 
Momenteel wordt in Baden-Württemberg ca. 1 miljoen kubieke meter hout en resthout uit de 
zaagindustrie ingezet voor de opwekking van energie. De asrest van alleen het gerooide hout 
bedraagt potentieel 20.000 ton per jaar. Zolang de asproblematiek niet wordt opgelost wordt de 
inzet van hout in de energieopwekking niet gestimuleerd. Veelal worden namelijk de 
houtleveranciers gedwongen de as af te nemen. Wanneer er geen andere (goedkopere) optie is 
dan de as te storten zal de terugname van de as belemmerend werken voor inzet van hout in de 
energieproductie. 
 
In 2001 was het nog onmogelijk houtas als meststof in te zetten. Momenteel is het volgens de 
Duitse Lijst van Meststoffen nu wel mogelijk om houtas (bodemas) als toeslag materiaal in te 
zetten. De houtas kan (samengesteld) ingezet worden als bodemverbeteraar en meststof in de 
landbouw en bosbouw. Wat veel gebeurt is het mengen van houtas met DOLOMAG, een 
dolomietkalk met hoge calcium- en magnesiumcarbonaatgehalten [2]. 
 
De limieten voor zware metalen in de bodem staan in Tabel 2.9 [25]. Deze limieten zijn 
vergelijkbaar met de Nederlandse interventiewaarden. Er wordt in Duitsland onderscheid 
gemaakt tussen zandgronden, siltige / lemige gronden en kleigronden.  
 
Tabel 2.9 Drempelwaarden voor zware metalen in de bodem in Duitsland (in mg/kg d.s.)  
Bodemtype Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
‘zand’ 0.4 30 20 0.1 15 40 60 
‘leem/silt’ 1.0 60 40 0.5 50 70 150 
‘klei’ 1.5 100 60 1.0 70 100 200 
 
In Tabel 2.10 staan de drempelwaarden van zware metalen in kompost, voorgesteld door 
Banninck et al. [25]. Er vindt in Duitsland momenteel een discussie plaats over de limieten van 
zware metalen in compost. Deze waarden zouden ook op andere (organische) meststoffen 
toepasbaar kunnen zijn. Het is denkbaar dat deze grenswaarden ook gaan gelden voor houtas. 
 
Tabel 2.10 Voorgestelde drempelwaarden voor zware metalen in compost (in mg/kg d.s) in 

vergelijking tot bestaande drempelwaarden voor ‘biowaste compost’. 
 Bodemtype Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Voorgestelde ‘zand’ 0.46 32.46 27.48 0.14 17.36 43.73 111.47 
drempelwaarde ‘leem/silt’ 1.10 64.41 48.78 0.56 54.64 75.68 207.32 
 ‘klei’ 1.63 107.01 70.08 1.10 75.94 107.63 260.57 
BWC - low  0.50 23.0 45.1 0.14 14.1 49.6 183 
BWC - high  0.87 39.9 73.9 0.30 27.0 87.6 276 
BWC - low is het gemiddelde van gemiddelde of mediane waarden in Europese compost survey 
BWC - high is het 90 percentiel in de Europese compost survey 

2.2.5 Oostenrijk 
Oostenrijk heeft een lange historie in het gebruik van duurzame energie. In 1995 werd al 24.5 % 
(318 PJ) van de totale energie consumptie (1300 PJ) uit duurzame bronnen gehaald [26]. In 
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2001 werd 11.8 % van de totale primaire energie productie door (groot- en kleinschalige) 
waterkrachtcentrales geproduceerd, 5.2 % (67 PJ) uit hout en 5.1 % (66 PJ) uit overige biomassa 
(incl. afval) [27]. Dit plaatst Oostenrijk binnen de EU op een derde plaats voor wat betreft de 
inzet van biomassa (na Zweden en Finland). Ongeveer 60% van de hout en andere biomassa 
consumptie in Oostenrijk wordt direct gebruikt voor verwarming op het platteland. De overige 
40% van de totale biomassa consumptie wordt met name gebruikt in de papier- en pulpindustrie 
en stadsverwarminginstallaties en in mindere mate in afvalverbrandinginstallaties. Het gebruik 
van bio-energie (hout chips) in stadsverwarming is significant. Eind 2000 waren er 587 
biomassa-stadsverwarmingsystemen in gebruik met een gezamenlijke capaciteit van 730 MW, 
voornamelijk in meer afgelegen gebieden. Alleen al in 2000 werden 86 nieuwe systemen in 
gebruik genomen. De doelstelling van de Oostenrijkse overheid is om de elektriciteit 
consumptie voor duurzame energiebronnen dat wordt ingezet bij de productie elektriciteit te 
doen stijgen van 70% (2001) naar 78.1 % in 2010. Vooral biomassa en waterkracht zullen 
verder ontwikkeld worden [27].  
 
Volgens het Oostenrijkse ‘Bundesabfallwirtschaftgesetz’ is as afkomstig van de verbranding 
van biomassa afval. Echter, het uitgangspunt in Oostenrijk is (vergelijkbaar met ander Europese 
landen) om de stroom afval zo klein mogelijk te houden en waar mogelijk afval opnieuw als 
(grond)stof te gebruiken. Op grond van kwalitatieve afvalvermijdingmaatregelen is het wel 
mogelijk om biomassa assen te hergebruiken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fijne vliegas 
en bodemas. De vliegassen, die hogere concentraties zware metalen bevatten mogen alleen een 
industrieel verwerkt worden (bijv. voor de winning van zware metalen). Wanneer een 
industriële verwerking niet mogelijk is kunnen de assen worden gestort [28]. 
 
De bodemassen (die minder zware metalen bevatten) en mengsels van bodem- en vliegas 
afkomstig van onbehandelde biomassa kunnen landbouwkundig worden toegepast, met 
inachtneming van normen opgesteld door het ‘Österreichische Normungsinstitut’. In het geval 
van een landbouwkundige toepassing als meststof in op akker of grasland moet de kwaliteit van 
de as gemonitord worden. In het eerste jaar worden, onafhankelijk van de productiehoeveelheid, 
twee maal analyses uitgevoerd. Daarna is het aantal vervolganalyses afhankelijk van de situatie 
[28].  
 
Tabel 2.11  Aantal vervolganalyses van de as die moet plaatsvinden bij landbouwkundige 

toepassing, naar geldende ÖNormen. 
Hoeveelheid as per jaar Aantal vervolgonderzoeken 
tot 10 t elke 2 jaar* 
10 - 50 t 1 per jaar* 
> 50 t 2 per jaar (met een afstand van min. 3 maanden) 
* bij gelijkblijvende askwaliteit kan het de tijd tussen de vervolgonderzoeken verdubbeld worden 
 
Bij het aanbrengen van de as in een landbouwkundige toepassing moeten wel de geldende 
ÖNormen voor zware metalen in acht worden genomen. 
 
Tabel 2.12  Maximaal toegestane concentraties zware metalen in de bodem volgens ÖNorm 

L1075 “Anorganische Schadelementen in landwirtschaftlich und gärtnerisch 
genutzen Böden - Ausgewählte Richtwerte”. 

Zware metalen Maximale concentratie in de bodem (mg/kg d.s.) 
Cu 100 
Zn 300 
Ni 60 
Cr 100 
Pb 100 
Cd 1 
Hg 1 



 

24  ECN-C--04-091 

 
Bovendien moeten de concentraties zware metalen in de as binnen gestelde ÖNormen blijven 
(Tabel 2.13). Daarnaast gelden er bij landbouwkundige toepassingen maximale hoeveelheden 
van 1 ton/ha.jr voor akkers en 0.75 ton/ha.jr voor grasland. Verder wordt voor de vergunning de 
volgende informatie bijgehouden: 

- de beoordeling van de askwaliteit 
- de precieze locatie en afmeting van de gebieden waar de assen aangebracht zijn 
- de aangebrachte hoeveelheid 
- het tijdstip van aanbrengen 

 
Tabel 2.13  Maximale concentraties zware metalen in de asmengsels voor toepassingen in de 

landbouw. Afgeleid van ÖNorm S2202”Anwendungsrichtlinien für Komposte” 
Zware metalen Maximale concentratie in de as (mg/kg d.s.) 
Cu 100 
Zn 300 
Ni 60 
Cr 100 
Pb 100 
Cd 1 
Hg 1 
 
Asmengsels die bestemd zijn voor toepassingen in de bosbouw moeten aan andere 
kwaliteitseisen voldoen (Tabel 2.14). De maximaal toegestane hoeveelheid as die mag worden 
uitgereden in bos is 2 ton/ha. in 30 jr of 3 t/ha in 50 jr. De uitgave van assen die tot doel hebben 
uitgereden te worden in het bos wordt door leveringsbewijzen geadministreerd. Verder wordt de 
volgende informatie bijgehouden: 

- de beoordeling van de askwaliteit 
- de precieze locatie en afmeting van de gebieden waar de assen aangebracht zijn 
- de aangebrachte hoeveelheid  
- het tijdstip van aanbrengen 
- een bevestiging van de boseigenaar dat de laatste 10 jaar geen assen van andere of 
dezelfde biomassa installatie zijn uitgereden in het betreffende gebied. 

 
Verder zijn een aantal gebieden (bijv. veengebieden, bijzondere biotopen en waterwingebieden) 
uitgesloten van het toepassen van biomassa assen.  
 
Tabel 2.14  Maximale concentraties zware metalen in de asmengsels met een toepassing in de 

bosbouw. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. 
Zware metalen Maximale concentratie in de as (mg/kg d.s.) 
Cu 250 
Zn 1500 
Ni 100 
Cr 250 
Pb 100 
Cd 8 
 
In Oostenrijk worden de assen verder nog toegepast als additief bij compostering. Het 
composteringsproces wordt positief beïnvloed door de hoge mineralengehalten (alkaliniteit) en 
geurneutraliserend vermogen. De asmengels kunnen volgens de “Kompostverordnung” in de 
verhouding van 2 gewichtsprocent ten opzichte van overig composteerbaar afval ingezet 
worden. De “Kompostverordnung” heeft specifiek voor assen maximale waarden voor zware 
metalen opgesteld (Tabel 2.15) [28]. 
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Tabel 2.15 Maximale concentraties zware metalen in de asmengsels met een toepassing als 
additief in kompost .Volgens de ‘Kompostverordnung, anlage 1, teil 4, tabelle 3’. 

Zware metalen Maximale concentratie in de as (mg/kg d.s.) 
Cu 250 
Zn 1500 
Ni 100 
Cr 250 
Pb 100 
Cd 8 
Mo 20 
As 20 
V 100 
 
Wanneer de askwaliteit niet aan bovenstaande grenswaarden voldoet dan is er nog maar een 
mogelijkheid, namelijk storten op een deponie voor bedrijfsafval. Er moet dan wel aan de 
voorwaarden voor storten worden voldaan (bijv. TOC < 5% ) [28]. 

2.2.6 Zwitserland 
In Zwitserland wordt traditioneel veel elektriciteit geproduceerd uit waterkracht. Ongeveer 60% 
van de totale elektriciteitsproductie is gebaseerd op waterkracht [29]. Van de totale 
energieconsumptie is 5,1 % afkomstig van biomassa. Ongeveer de helft daarvan (17.7 PJ) 
bestaat uit schoon hout. Er wordt in Zwitserland wordt per jaar ca. 25.000 ton houtas 
geproduceerd (cijfers 1999) [30]. Hout wordt gezien als een belangrijke energieleverancier voor 
de toekomst. De ‘Swiss Energy Policy’ houdt rekening met een meer dan een verdubbeling van 
het huidige gebruik in de toekomst [29,31]. Vanuit deze visie speelt ook de discussie over het 
recyclen van nutriënten naar de bosbodem om depletie te voorkomen. Met de huidige 
regelgeving is het onmogelijk de Zwitserse bossen te bemesten (Waldverordnung 1992) [30].  
 
Momenteel is er een discussie gaande over het gebruik van houtas als meststof. De gesloten 
kringloop die wordt bereikt met het recyclen van houtas naar de bosbodem heeft de voorkeur. Er 
is in 1997 een experiment gestart om het effect van het recyclen van houtas naar de bosbodem te 
bestuderen (HARWA, Holtzasche-Recycling im Wald [30,32]). De resultaten zijn gematigd 
positief; de bemesting met as had een positieve invloed op de ontwikkeling van de bomen. 
Daarnaast resulteerde de bemesting met houtas in een verhoogde basenbezetting in de bodem en 
een hogere pH-waarde [30]. De langere termijn gevolgen van de zware metalen worden nog 
onderzocht. Voorlopig wordt geconcludeerd dat as recyclen naar de bodem mogelijk zou 
moeten, met een bemestingsfrequentie van 1 maal in de 50 a 100 jaar. Bovendien zouden er 
strenge kwaliteitscontroles moeten komen [30,32]. 

2.3 Wet- en regelgeving in Nederland 
Op dit moment is de status van de reststoffen (assen) afkomstig van de verbranding of 
vergassing van schone biomassa niet duidelijk. Is het een afvalproduct? Is er sprake van 
gevaarlijk afval (op basis van samenstelling)? Kan biomassa-as afkomstig van de verbranding 
van schoon hout zonder voorbewerking worden (her)gebruikt? Voor dit onderscheid is de 
Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen bepalend. Deze richtlijn is in Nederland overgenomen in 
de Wet Milieubeheer.  
 
Sinds 1 januari 1994 bevat Artikel 1 van de Wet milieubeheer een definitie van het begrip 
“afvalstof”. Deze luidt: “alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de 
categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen” [33]. De wet is gebaseerd op de 
Waste Framework Directive (EU Directive 75/442/EEC) waarin “waste” gedefinieerd is als: 
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“any substance or object in the categories set out in Annex I of the directive which the holder 
discards or intends or is required to discard (Article 1(a), first subparagraph) [34]. Annex 1 is 
nu bekend als de European Waste Catalogue, in het Nederlands: de EURAL (Europese 
Afvalstoffen Lijst). De Europese Afvalstoffenlijst (Eural) heeft per 1 januari 2002 het Besluit 
aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) vervangen. De bodemassen en vliegassen van de 
verbranding van schoon hout komen op de EURAL voor in de categorie 10 ‘Afval van 
thermische processen’, 10.01.01.bodemas, slakken en ketelstof en 10.01.03 vliegas van turf en 
onbehandeld hout. Het vóórkomen van een stof op de EURAL houdt niet per definitie in dat het 
onder alle omstandigheden om een afvalstof gaat. Het moet ook voldoen aan de definitie van het 
begrip afvalstof in de Wet Milieubeheer. Dat het mogelijk is om afvalstoffen van thermische 
processen functioneel te hergebruiken, wordt bewezen door het veelvuldig gebruik van 
bijvoorbeeld hoogovenslakken en AVI-bodemas in funderingswerkzaamheden in de 
wegenbouw.  
 
In de Nederlandse wetgeving blijft echter onduidelijk waar de grens ligt tussen het “zich 
ontdoen” van een afvalstof en het nuttig toepassen van een afvalstof. Het is mogelijk een 
zodanige toepassing aan bepaalde afvalstoffen te geven dat deze als grond- of hulpstof kunnen 
worden beschouwd. Maatstaf hiervoor zijn technische en kwaliteitseisen [35]. Indien het 
gebruik van deze afvalstoffen bovendien uit milieuhygiënisch oogpunt verantwoord is, 
behoeven die stoffen niet als afvalstoffen te worden beschouwd, maar kunnen ze ook als 
grondstof worden beschouwd. Degene die constructief weet om te gaan met een “afvalproduct”, 
milieuhygiënische randvoorwaarden goed invult en voor wat betreft de samenstelling van het 
product over de juiste papieren beschikt, kan op goede grond betogen dat zijn nuttige toepassing 
buiten de afvalstoffensfeer dient te blijven. Immers is er dan geen sprake van de conventionele 
afvalverwijderingshandelingen, zoals storten, verbranden of anderszins verwerken [35]. 
 
De milieuhygiënische randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan bij de nuttige toepassing 
van afvalstoffen staan in Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart. De Lidstaten nemen 
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de 
afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés 
of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en met 
name  

- zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora;  
- zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken; 
- zonder schade te berokkenen aan natuur - en landschapsschoon” 

 
Op zoek naar een nuttige toepassing van restproducten van energieopwekking ligt de nadruk op 
het vinden van een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. De mate van hoogwaardigheid wordt 
gegeven in de Ladder van Lansink (Tabel 2.16). 
 
Tabel 2.16 De Ladder van Lansink, preferentie bij afvalverwerking. 
Beste optie Preventie 
 Producthergebruik 
 Materiaalhergebruik 
 Nuttige toepassing 
 Verwijdering met omzetting naar energie 
 Verwijdering op andere wijze 
Slechtste optie Storten 
 
Bij het zoeken naar een nuttige toepassing voor assen na verbranding van schoon hout speelt er 
nog een andere drijfveer mee, namelijk de ecologische duurzaamheid. De natuurlijke mineralen 
kringloop in het bosecosysteem wordt verstoord door het kappen en verwijderen van bomen. Op 
den duur zal verarming optreden (afhankelijk van de intensiteit van de kap) en een tekort aan 
een aantal essentiële nutriënten kunnen ontstaan. In een aantal omringende landen is het 
mogelijk gemaakt, middels wet- en regelgeving, om assen van verbranding van hout in te zetten 
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in de land- of bosbouw. In Nederland zou een dergelijke toepassing volgens de Ladder van 
Lansink de meest hoogwaardige toepassing zijn, omdat hiermee het product wordt hergebruikt. 

2.4 Wet- en Regelgeving - Toepassing als meststof 
Bij eventuele toepassing als meststof treedt de Meststoffenwet en Wet Bodembescherming in 
werking. De Meststoffenwet als zodanig voorziet niet in de toepassing van de biomassa-assen 
als meststof. De meest relevante regelgeving is het BOOM (Besluit kwaliteit en toepassing 
Overige Organische Meststoffen), waarin limieten van concentraties van contaminanten 
gespecificeerd worden. 

2.4.1 Direct gebruik van biomassa-as als meststof 
Als een product niet in de Lijst van Meststoffen (behorende bij de Meststoffenbeschikking 
1977) voorkomt, maar wel als meststof kan worden gebruikt, kan een ontheffing worden 
aangevraagd. Het RIKILT (Instituut voor Voedselveiligheid) beoordeelt de ontheffingsaanvraag 
op onder ander de volgende criteria: 
1. Past de bestemming die aan het product wordt gegeven binnen de definitie van meststof in 

de zin van de Meststoffenwet? 
2. Wat is de identiteit van het product? Uit de bereidingswijze c.q. het productieproces, de 

chemische samenstelling en/of de gebruikte grondstoffen moet duidelijk kunnen worden 
afgeleid wat de identiteit is van het (eind)product. Ook moet duidelijk zijn wat de werkzame 
bestanddelen zijn. Eveneens moet kunnen worden aangegeven met welke 
analysemethodieken het product kan worden gekarakteriseerd. 

3. Wat is de landbouwkundige waarde van het product? Gerelateerd aan de identiteit dient de 
landbouwkundige werkzaamheid van het product door middel van verslagen van 
proefnemingen te worden onderbouwd. De proefnemingen dienen op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze te zijn uitgevoerd en betrekking te hebben op de Nederlandse 
omstandigheden 

4. Welk gebruiksdoel wordt voorgestaan en welke dosering hoort daarbij? Het gebruik dient te 
voldoen aan de in Nederland geldende bemestingsnormen en wet- en regelgeving. 

5. Wat is de milieukundige veiligheid van het product? Volgens de Meststoffenbeschikking 
1977, artikel 3 lid b, mag een meststof “geen schadelijke bestanddelen bevatten in zodanige 
hoeveelheden, dat zij bij een juist gebruik een nadelige invloed op de gewassen of op de 
gezondheid van mens of dier kan uitoefenen”. Met name eventueel aanwezige zware 
metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) krijgen de aandacht. 

 
Met betrekking tot het bovenstaande moet worden opgemerkt dat biomassa-assen geen 
eenduidige samenstelling hebben. Onderling vertonen de asstromen sterke verschillen in 
samenstelling. Echter, ook in de tijd kunnen er variaties in asstromen optreden, die met name 
veroorzaakt worden door de variaties in de brandstoffen die worden gebruikt. Wanneer een 
asstroom direct als meststof gebruikt zal worden, zal er een zekere vorm van garantie moeten 
zijn dat de assamenstelling voldoet aan de criteria die voor de meststof zijn vastgesteld. Dit 
betekent waarschijnlijk dat bij de inkoop van biomassa brandstof ook rekening zal moeten 
worden gehouden met de te verwachten assamenstelling.  

2.4.2 Toepassing van biomassa-assen in samengestelde bodemverbeteraars 
Volgens de Lijst van Meststoffen, behorende bij de Meststoffen beschikking, is een gemengd 
organisch bodemverbeterend middel “een product dat verkregen is, hetzij door het mengen van 
twee of meer van de in dit hoofdstuk [i.e. de meststoffenlijst] vermelde producten, waaraan 
eventueel luzerne- en/of grasmeel is toegevoegd, hetzij door het mengen van een van de in dit 
hoofdstuk [i.e. de meststoffenlijst] vermelde producten met luzerne- en/of grasmeel”. De 
bodemverbeteraar moet dan tenminste 10% organische stof bevatten.  
 
Dit brengt eventuele verwerking van biomassa-assen in compost in perspectief. Wel moet de 
compost voldoen aan de eisen van de Lijst van Meststoffen en ten minste 30% droge stof en ten 
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minste 5% organische stof bevatten. Voor de handel in meststoffen geheel of deels bestaande uit 
compost is wel een vergunning nodig krachtens artikel 5 lid 1 en 2 van de Meststoffenwet [36]. 
De vergunning is aan voorschriften gebonden waarbij geldt dat men verplicht is aan te tonen 
wat de samenstelling van de meststof en de gehalten aan bepaalde stoffen is en deze ter 
beschikking moet stellen aan afnemers en overheid. Dit is een lastig punt wanneer men met een 
variabele samenstelling te maken heeft van de compost.  

2.4.3 Toepassing van biomassa-assen in anorganische kunstmest 
Wanneer een bepaald materiaal als grondstof voor kunstmest wordt gebruikt en het eindproduct 
voldoet aan de typeomschrijvingen van de Meststoffenwet bestaan er op dit moment geen 
limieten voor zware metalen e.d. [37]. Ook zijn er geen specifieke regels voor de chemische 
samenstelling of maximaal toegestane verontreinigingen in grondstoffen voor kunstmest. Wel 
blijven onverminderd de toelatingseisen van het eindproduct (de kunstmest) van kracht [38]. 
Om als onderdeel in kunstmest te fungeren zal biomassa-as moeten concurreren met andere, 
minerale grondstoffen. Hierbij is de verhouding tussen nutriënten, met name K, P en Ca, en 
zware metalen van belang. 

2.5 Wet- en Regelgeving - Toepassing als bouwstof 

2.5.1 Bouwstoffenbesluit 
Wanneer toepassing als (onderdeel van) meststof of bodemverbeteraar niet mogelijk is voor 
biomassa-assen, ligt toepassing als bouwstof als eerste alternatief voor de hand. De milieueisen 
voor bouwmaterialen zijn vastgelegd in het bouwstoffenbesluit [39]. Bij de beoordeling van 
bouwstoffen is niet de chemische samenstelling sturend, maar het eventuele risico van een 
toepassing van deze bouwstof op verschillende milieucompartimenten. Deze milieurisico’s 
worden beschreven door maximale uitloogcriteria voor een heel scala aan elementen. 
 
Het is het reëel om te veronderstellen, dat assen van schone biomassa minder verontreinigingen 
zouden bevatten dan assen van niet-schone biomassa en dus geschikter zijn voor gebruik als 
bouwstof. Deze verhoogde geschiktheid ontleent de as echter niet aan de status van de 
brandstof, maar uitsluitend aan de eigen materiaaleigenschappen.  

2.5.2 Speciale status voor as van schone biomassa 
Bij een toepassing van biomassa-as als bouwstof zal het principe moeten worden verlaten, dat 
de mineralenkringloop gesloten wordt en dat materiaal wat uit het milieu onttrokken is 
zondermeer daarin mag worden teruggebracht als het niet verontreinigd is geraakt. Voor 
bouwstoffen wordt dit principe niet gehanteerd en het is niet voor de handliggend, dat het ooit 
zal worden toegepast. Ten eerste keert het materiaal niet terug naar de plaats van origine en ten 
tweede bestaat een groot deel van de bouwstoffen reeds uit materiaal, wat zonder 
verontreiniging uit het milieu gehaald wordt. De as na verbranding van schone biomassa geniet 
geen speciale status en dient onverkort aan het bouwstoffenbesluit te voldoen. Vanuit de 
doelstelling om as van schone biomassa een bijzondere plaats te laten innemen onder de 
reststromen in Nederland is er dus geen perspectief. Ook zou er qua marketing iets mee gedaan 
kunnen worden, al is de verwachting dat slechts weinigen daar een meerprijs voor over zullen 
hebben, behalve wellicht overheden die een voorbeeldfunctie willen vervullen en hun gebouwen 
of bestrating van ‘groen’ bouwmateriaal willen laten vervaardigen [40]. Wettelijk zal er geen 
onderscheid worden gemaakt; alle bouwmaterialen vallen onder het Bouwstoffen besluit, 
ongeacht de oorsprong en inclusief (materiaal dat vervaardigd is met) as van schone biomassa. 
In Hoofdstuk 6 zullen de mogelijkheden voor toepassing als bouwstof behandeld worden voor 
de assen uit dit project. 
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3.  NARGUS EXPERIMENTEN 

3.1 Opzet en uitvoering experimenten 
In augustus 2003 zijn in de NARGUS installatie van ECN vier runs uitgevoerd bij verschillende 
condities. Het primaire doel van deze experimenten was om de invloed te bepalen van 
verbrandingsparameters op de askwaliteit. Daarnaast moest een substantiële hoeveelheid vliegas 
(ca. 2 kg per conditie) geproduceerd worden voor verdere testen in het project. 

3.1.1 Meetprogramma 
In het meetprogramma was opgenomen, dat een basis run gedaan zou worden onder condities, 
die representatief zijn voor wervelbedverbranding van biomassa. Daarnaast waren runs gepland 
met afwijkende condities. Zie Tabel 3.1 voor de geplande condities. Test nr. 1 is de standaard 
test. 
 
Tabel 3.1 Testcondities van NARGUS experimenten 
Test  1       2     3      4      5  
Bedtemperatuur 
O2 in rookgas 
Fluidisatiesnelheid 
Voedingpunt 

ºC 
vol% dry 
m/s 
- 

850    900    850    850    850 
 5      5      8      5      5 
 1      1      1     1,4     1 
in bed in bed  in bed  in bed boven bed 

 
Niet alle vijf NARGUS testen konden worden uitgevoerd. Er zijn hiervoor een aantal redenen 
aan te geven. Ten eerste bleef de asopbrengst tijdens de testen achter bij de verwachtingen. 
Weliswaar zit er bijna 7 wt% as in de brandstof, maar minder dan 2 wt% werd uiteindelijk in de 
koeler en de cycloon afgevangen. Blijkbaar is het gros van de as aanhangend zand, wat achter is 
gebleven in de reactor. Er moest dus langer doorgedraaid worden per test dan aanvankelijk 
gedacht. 
 
Het voedingssysteem vereiste dat de brandstof kleiner was dan 15 mm. Deze eis maakte het 
noodzakelijk om de brandstof, die normaliter aan de WKC Lelystad wordt geleverd verder te 
malen. Door de bewerkingen zelf, het grotere relatieve oppervlak van de verkleinde 
houtsnippers en geholpen door de warme weersomstandigheden resulteerde dit in effectief 
drogen van de brandstof. De consequentie van het verstoken van kleinere, lichtere 
brandstofdeeltjes (t.o.v. grootschalige installaties) is, dat de brandstof snel uit het bed verdwijnt 
en grotendeels in het freeboard verbrand. Dit verklaart waarom de temperatuur in het bed, 
850°C (zoals gepland), veel lager was dan die van het freeboard, 940-990°C. Deze hoge 
freeboardtemperatuur maakte het onmogelijk om een test te draaien met een nog hogere 
temperatuur. Ook het aanbrengen van de voedingsinlaat boven het bed zou bijdragen aan een 
verhoging van de temperatuur in het freeboard. Ondanks alle inspanningen om de brandstof te 
verkleinen, was het voedingsdebiet niet stabiel genoeg. Figuur 3.1 toont de sterke fluctuaties in 
de on-line gemeten rookgassamenstellingen, die voor alle tests gevonden is. Het heeft dus 
weinig zin om een test te doen met een hoger zuurstofgehalte. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het in de installatie niet mogelijk was om alle geplande 
testen uit te voeren. Uiteindelijk zijn alleen de standaardtest (test 1) en de test met verhoogde 
fluidisatiesnelheid (test 4) uitgevoerd. 

3.1.2 Brandstof 
Als brandstof is schone biomassa gebruikt. Er is bewust gezocht naar een brandstofmix die 
gelijk was aan de brandstof, die in de WKC Lelystad wordt gebruikt, zodat er een vergelijking 
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kan worden gemaakt met de askwaliteit van die centrale. De partij brandstof is beschikbaar 
gesteld door NUON en geleverd door hun vaste brandstofleverancier Van Werven, vestiging 
Biddinghuizen. Zij hebben voor ons uit de meest voorkomende biomassa stromen een partij 
samengesteld, die lijkt op de gemiddelde samenstelling van de brandstof voor de WKC 
Lelystad. In Tabel 3.2 staat de gemiddelde brandstofsamenstelling, gebaseerd op vijf monsters, 
die gedurende de runs uit de voorraadbunker genomen zijn. 
 
Tabel 3.2 Samenstelling brandstofmix schone biomassa t.b.v. NARGUS experimenten - alle 

getallen op basis van droge stof (m.u.v. vochtgehalte); n.d. is niet detecteerbaar 
Lelystad mix     
asgehalte (550°C) wt% 6.9  Al mg/kg 1370.1   P mg/kg 556.9 
asgehalte (815°C) wt% 6.8  As mg/kg n.d.   Pb mg/kg 8.9 
vluchtig materiaal wt% 75.7  B mg/kg 11.3  S mg/kg 501.9 
vochtgehalte wt% (a.r.) 5.1  Ba mg/kg 23.0  Mg  mg/kg 742.1 
    Ca mg/kg 6345.6  Mn mg/kg 76.4 
C wt% 44.6  Cd mg/kg 0.4  Mo mg/kg 11.5 
H wt% 5.4  Co mg/kg 1.7  Sb mg/kg n.d. 
N wt% 0.2  Cr mg/kg 318.2  Se mg/kg n.d. 
O wt% 41.4  Cu mg/kg 15.1  Si mg/kg 4569.9 
Cl mg/kg 295.2  Fe mg/kg 3192.9  Sn mg/kg n.d. 
HHV Joule/g 18337.4  K mg/kg 3013.8  Sr mg/kg 26.8 
    Li mg/kg 1.1  Ti mg/kg 41.4 
    Na mg/kg 445.9  V mg/kg 3.4 
    Ni mg/kg 125.7  Zn mg/kg 80.0 
 
Het watergehalte van de partij brandstof is erg laag. Voorafgaand aan de test is van twee 
monsters het vochtgehalte bepaald, van beide was dit 18,3 wt% (a.r.). Dit is veel lager dan men 
zou verwachten. Oorzaak is het feit dat de biomassa langere tijd droog is opgeslagen, waardoor 
het de tijd heeft gehad om te drogen. Het watergehalte van de vijf monsters die uitgebreider zijn 
geanalyseerd is nog lager. Dit is waarschijnlijk mede veroorzaakt door de monstername: boven 
uit een warme bunker tijdens zeer warme dagen.  
 
Opvallend zijn de hoge gehaltes Cr en Ni. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door slijtage 
van roestvrijstalen beitels tijdens het tweemaal verkleinen van de brandstof. Schoon hout heeft 
Cr en Ni getallen doorgaans een ordegrootte lager [41]. In het vervolg zal blijken, dat Cr en Ni 
niet limiterend zijn voor gebruik in meststoffen. 

3.1.3 Overige condities 
 
• Brandstof: “Lelystad mix”. Maximum deeltjes grootte 15 x 15 mm (grootte van de zeef). 

Voeding via bij ECN aanwezige houtkachelbunker.  
• Geen secundaire lucht toevoer.  
• Geen on-line reiniging van warmtewisselaar. 
• Bedmateriaal: Zand; deeltjesgrootte 1 mm 
• In bed warmtewisselaar bedreven op lucht. 
• Statische bedhoogte: 50 cm. 
 
Voorafgaand aan de eerste testrun is gestabiliseerd (4 uur op olie en daarna 8 uur op hout 
pellets) en de as die in deze periode geproduceerd is niet gebruikt. Tussen de testen door (na het 
instellen van nieuwe procescondities) is een stabilisatie periode van 2 resp. 1 uur aangehouden. 
(opbouwen as voor nieuwe conditie). Tussen de testen door is de ketel niet gereinigd en werd 
het bedmateriaal niet vervangen. 
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3.2 Resultaten 
Tijdens de testen varieerde het O2 percentage in het rookgas sterk. Dit werd veroorzaakt door de 
relatief grofkorrelige en draadachtige structuur van de brandstof, die in feite ongeschikt is om in 
een relatief kleine installatie in geringe debieten regelmatig genoeg gevoed te kunnen worden. 
Door de fluctuaties in de brandstoftoevoer steeg periodiek het zuurstofpercentage snel om 
daarna heel laag te worden. Deze verstoring had grote invloed op alle andere grootheden o.a. 
ook op de temperaturen. 

3.2.1 Test 1, bedtemperatuur 850 ºC, fluidisatiesnelheid 1 m/sec 
Zowel aan het begin als aan het einde van de twee dagen durende draaiperiode is er op de 
condities van test 1 gewerkt. In het vervolg zal aan deze testen worden gerefereerd als test 1a en 
test 1b. Door het onregelmatige brandstof debiet zijn tijdens beide runs de rookgassamenstelling 
(o.a. zuurstof, koolmonoxide) en de temperaturen niet stabiel. De Figuren 3.1 en 3.2 geven het 
verloop van de voornaamste rookgascomponenten en temperaturen tijdens test 1a. Tabel 3.3 en 
Tabel 3.4 geven gemiddelde waardes plus minimum en maximum waardes, zoals geregistreerd 
tijdens test 1a. In het freeboard is de maximale uitleestemperatuur van 1000°C herhaalde malen 
overschreden en de gemiddelde temperatuur kan hoger liggen. De concentratie van CO was 
tussen de pieken kleiner dan 1 ppm. De concentratie van CxHy lag tussen de pieken gemiddeld 
rond de 20 ppm. De concentratie van SO2 lag tussen de pieken opgemiddeld rond de 30 ppm.  
 
De getallen voor rookgassamenstelling en temperaturen van test 1b wijken niet noemenswaardig 
af. Mede gezien het feit, dat de reactie omstandigheden geen invloed bleken te hebben op de 
assamenstelling, worden de getallen niet verder besproken. Wel is bij test 1b aanzienlijk meer as 
opgevangen dan tijdens test 1a. Waarschijnlijk was het systeem tijdens de eerste run nog bezig 
as op te bouwen. 
 
Tabel 3.3 Temperaturen tijdens test 1a in NARGUS 

 bed [ºC] freeboard [ºC] cycloon [ºC] 
gemiddeld 856 991 169 
max. 890 1000 176 
min. 793 926 157 
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Figuur 3.1 Temperaturen tijdens test 1a 
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Tabel 3.4 Rookgassamenstelling tijdens test 1b in NARGUS 
 CO 

ppm 
CO2  
vol% 

CxHy 
ppm 

SO2  
ppm 

NO 
ppm 

NO2 
ppm 

NOx 
ppm 

O2  
vol% 

N2O  
ppm 

gemiddeld 105,0 12,1 45,3 94,4 15,2 0,1 15,2 8,0 10,8 
max. 3908,0 18,6 1000,0 3586,5 18,8 0,4 18,9 18,1 683,5 
min. 0,0 2,4 2,3 16,5 6,2 0,0 3,2 0,9 1,2 
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Figuur 3.2 Rookgassamenstelling (belangrijkste componenten) tijdens test 1a. 

3.2.2 Test 4, bedtemperatuur 850 ºC, fluidisatiesnelheid 1,4 m/s 
Gedurende test 4 was het brandstof debiet niet constant, net zoals tijdens test 1a en 1b, waardoor 
het zuurstofpercentage en de temperaturen periodiek sterk varieerden. In tegenstelling tot test 1 
is de freeboard temperatuur niet boven de 1000°C geweest. Tabel 3.5 en Tabel 3.6 geven 
gemiddelde waardes plus minimum en maximum waardes, zoals geregistreerd tijdens de run. De 
concentratie van CO was tussen de pieken kleiner dan 1 ppm. De concentratie van CxHy lag 
tussen de pieken gemiddeld rond de 15 ppm. De concentratie van SO2 lag tussen de pieken 
gemiddeld rond de 22 ppm. 
 
Tabel 3.5 Temperaturen tijdens test 4 in NARGUS 

 bed [ºC] freeboard [ºC] cycloon [ºC] 
gemiddeld 846 942 215 
max. 877 997 224 
min. 802 880 208 
 
Tabel 3.6 Rookgassamenstelling tijdens test 4 in NARGUS 
 CO 

ppm 
CO2  
vol% 

CxHy 
ppm 

SO2  
ppm 

NO 
ppm 

NO2 
ppm 

NOx 
ppm 

O2  
vol% 

N2O  
ppm 

gemiddeld 114,3 11,8 65,0 65,4 17,4 0,1 17,5 8,2 11,7 
max. 3172,3 19,0 1000,0 2034,4 20,4 0,6 20,6 17,2 447,6 
min. -1,4 2,4 12,0 9,2 5,5 0,0 3,8 0,8 3,1 
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3.3 As bemonstering en analyse van de as-samenstelling 
Gedurende de run zijn er asmonsters verzameld op drie plaatsen in het systeem. Onder de 
koeler, in de cycloon en op het doekenfilter. Er zijn asmonsters bewaard en geanalyseerd die 
genomen zijn tijdens test 1a, test 4 en test 1b, alsmede tijdens de overgang van test 1a naar test 
4. De geproduceerde hoeveelheden zijn weergegeven in Tabel 3.7. Deze hoeveelheden betreffen 
niet de volledige test run omdat voorloop en naloop zijn weggelaten (behalve bij de overgang 
van test 1a naar test 4, deze is apart opgevangen en bewaard) De hoeveelheden koeleras en 
cycloonas waren qua massa vergelijkbaar, maar de eigenschappen verschillen sterk. Koeleras 
gedraagt zich als fijn, droog zand, wat makkelijk gegoten kan worden. Cycloonas is fijn stof, 
wat door de aanwezigheid van condenswater aan elkaar is gaan plakken. Beide soorten as zijn 
wit/grijs, wat duidt op een hoge uitbrand. Dit wordt bevestigd door de analyses van de monsters. 
 
De asmonsters uit de koeler, de cycloon en van het doekenfilter zijn allen geanalyseerd. Er 
zitten geen significante verschillen tussen de samenstellingen van de vier monsters koeleras, die 
tijdens de verschillende testen (en de transitie) zijn genomen. Dit geldt ook voor de 
cycloonassen. Wel blijken er grote verschillen te zitten tussen de samenstelling van koeleras, 
cycloonas en filteras in het algemeen. De conclusie is, dat de verbrandingsomstandigheden zoals 
die in de NARGUS gevarieerd zijn, kennelijk geen verschillen in askwaliteit opleveren. De 
verschillen in askwaliteit tussen koeleras en cycloonas worden veroorzaakt door de manier 
waarop deze aan het systeem onttrokken worden en niet door het verbrandingsproces.  
 
Tabel 3.7 Massa [kg (vochtig)] van asmonsters genomen tijdens NARGUS testen 
monsterpunt test 1a transitie 1a en 4 test 4 test 1b 
(na) koeler 0.48 1.23 2.27 0.44 
cycloon 0.44 0.67 1.95 0.58 
 
Omdat er geen onderscheid gemaakt kon worden tussen assen, die geproduceerd zijn onder 
verschillende verbrandingscondities en omdat er van elke test slechts een geringe hoeveelheid as 
geproduceerd was, is voor het verdere onderzoek besloten om de vier koelerasmonsters bij 
elkaar te doen. Dit is ook voor de vier cycloonasmonsters gedaan. Op deze manier is er dus 
sprake van één NARGUS koeleras, en één NARGUS cycloonas. Daarnaast zijn een deel van de 
koeleras en een deel van de cycloonas verder gemengd, naar rato van hun totale productie. 
(Verhouding koeleras/cycloonas is 55/45 op basis van ‘as received’ en 59/41 op basis van droge 
stof). De gemengde koeler-cycloonas representeert een vliegas, die geproduceerd zou zijn als er 
geen aparte afvangst van koeleras en cycloonas zou zijn, maar slechts één afvangstpunt. De 
mengas wordt in dit verslag NARGUS vliegas genoemd. De gemiddelde samenstellingen van 
koeleras, cycloonas en vliegas zijn weergegeven in Tabel 3.8. De analyses van elk asmonster is 
opgenomen in Appendix II. Het doekenfilter is gedurende de gehele test gebruikt en bevatte 
uiteindelijk 0.34 kg as. Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat ook hier de overall 
samenstelling representatief is voor alle reactieomstandigheden. 

3.4 Discussie NARGUS testen 
De totale asopbrengst van elke test was onverwachts laag en minder dan de 2 kg die vooraf als 
een werkbare minimum hoeveelheid was vastgesteld. Kennelijk bestond de as in de brandstof 
grotendeels uit zand, wat in het bed is achtergebleven. Analyses van het bedmateriaal voor en na 
de test geven aan dat er as is achtergebleven, maar het is niet mogelijk dit te kwantificeren, 
omdat de analyses van vers en gebruikt materiaal nauwelijks van elkaar afwijken5. Het feit dat 
de koelerasmonsters en cycloonasmonsters niet onderscheidbaar waren bood de mogelijkheid 
om monsters te verkrijgen van voldoende omvang voor vervolgonderzoek. 
                                                   
5 De grootste verschillen worden waargenomen voor Ca en P, maar ook K en S zijn merkbaar verhoogd. Dit kan op 
accumulatie van as duiden, maar de meest logische verklaring is dat het restanten betreft van as, wat nog in het 
systeem zat na de vorige test. Deze is namelijk met diermeel gedaan. Met name de aanwezigheid van veel P geeft aan 
dat er anorganische componenten in zitten die niet uit het schone hout afkomstig zijn.   
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Tabel 3.8 Samenstelling van asmonsters en bedmateriaal in NARGUS test; vliegas is gewogen 
gemiddelde van koeleras en cycloonas; alle getallen op droge basis, m.u.v. vocht; 
n.d. is niet detecteerbaar 

Monster vliegas koeleras cycloonas filteras bedmateriaal 
vers 

bedmateriaal 
gebruikt 

As (550°C) wt% 96.8 98.6 94.1 81.3 99.6 99.9 
As (815°C) wt% 93.0 97.3 86.8 79.4 99.6 100.0 
vocht wt% (a.r.) 8.7 1.3 17.7 0.5 0.1 0.0 
Al mg/kg 23275.4 20786.5 26856.9 16004.0 11037.8 10131.1 
As mg/kg 17.1 7.8 30.6 157.8 9.1 6.2 
B mg/kg 139.7 67.4 243.6 610.9 64.0 80.6 
Ba mg/kg 355.1 310.0 419.9 348.2 188.0 176.5 
Ca mg/kg 137414.3 94943.6 198530.8 141524.2 913.1 11695.2 
Cd mg/kg 4.0 2.7 6.0 70.8 0.1 0.1 
Co mg/kg 14.4 13.8 15.4 20.3 7.5 7.5 
Cr mg/kg 145.4 122.3 178.6 521.0 288.8 315.2 
Cu mg/kg 89.6 56.9 136.7 255.0 3.4 16.9 
Fe mg/kg 31149.1 26107.9 38403.5 22609.2 5456.1 6273.1 
K mg/kg 27599.1 24369.2 32247.0 121003.3 7374.6 12617.0 
Li mg/kg 26.4 19.4 36.5 41.6 8.0 6.3 
Mg  mg/kg 12019.9 7344.8 18747.5 19376.9 711.3 1797.7 
Mn mg/kg 1189.9 737.2 1841.5 1826.1 132.0 279.2 
Mo mg/kg 413.5 320.8 546.8 2842.7 1.1 20.4 
Na mg/kg 11336.3 10925.2 11927.9 20763.4 2000.9 2554.7 
Ni mg/kg 103.8 97.5 112.8 227.0 1289.3 1128.4 
P mg/kg 26878.0 27412.9 26108.2 23388.8 195.8 1787.0 
Pb mg/kg 118.3 70.6 187.0 2154.1 14.6 10.1 
S mg/kg 8566.0 5278.9 13296.2 33318.3 41.3 125.8 
Sb mg/kg 1.5 n.d. 3.6 36.1 n.d. 0.7 
Se mg/kg n.d. n.d. n.d. 13.4 0.3 n.d. 
Si mg/kg 193095.5 268497.7 84590.0 39771.6 401232.4 394297.7 
Sn mg/kg 6.8 5.8 8.2 33.2 0.9 0.9 
Sr mg/kg 430.7 254.4 684.5 625.4 33.2 68.3 
Ti mg/kg 1218.5 1230.7 1201.0 697.0 374.1 413.0 
V mg/kg 61.7 51.1 77.0 175.5 7.6 10.6 
Zn mg/kg 465.0 308.1 690.6 1676.3 94.5 254.3 
 
Het meest opvallende aspect aan de resultaten van de testen is, dat de assamenstelling van de 
monsters genomen tijdens de tests op twee verschillende condities niet afwijkt. Kennelijk is de 
fluidisatiesnelheid niet van grote invloed en verder is de herhaalbaarheid van de tests dus goed. 
De verschillen tussen koeleras, cycloonas en filteras zijn aanzienlijk. Zichtbaar is, dat koeler-as 
droog en veel grover is dan cycloon-as. Verschillen in samenstelling zijn zichtbaar in Figuur 3.3 
(N.B. logaritmische schaal). Bijna alle elementen komen in cycloon-as in een hoger gehalte 
voor, behalve silicium. Blijkbaar worden in de koeleras preferent zanddeeltjes afgevangen, maar 
is de rest van de as redelijk vergelijkbaar. 
 
De filteras wijkt iets verder af van koeleras en cycloonas. De gehaltes van de meeste elementen 
nemen toe, maar Al, Ca, Fe, Ti en Si nemen af. Ook dit is het beste verklaarbaar door aan te 
nemen, dat er in filteras minder zand- en kleideeltjes zitten dan in de cycloonas. Er zitten ook 
verschillen in temperatuur tussen de locaties waar koeleras, cycloonas en filteras worden 
afgevangen, maar aangezien allen onder de 250°C liggen is het onwaarschijnlijk dat tussen de 
koeler en het doekenfilter verdere condensatie van gasfase componenten plaatsvindt6. 

                                                   
6 Het vochtgehalte van de cycloonas is veroorzaakt door condensatie van rookgas in het opslag vat.  
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Gezien de verschillen in samenstelling tussen koeleras en cycloonas zijn deze in het vervolg van 
het project apart behandeld. De mogelijkheid blijft zo open om de assen apart te gebruiken in 
verschillende toepassingen. De situatie zou zich kunnen voordoen, dat de koeleras direct als 
bouwzand gebruikt kan worden, terwijl dit voor de samengevoegde assen niet mogelijk is. Dit 
kan een positieve bijdrage leveren aan de hele economie van het proces. In een 
verbrandingssysteem is het relatief eenvoudig om een scheiding tussen deze twee assen is te 
bewerkstelligen door het aanbrengen van twee cyclonen. Ook zou nazeven van vliegas mogelijk 
zijn. Om de situatie te simuleren, dat toch alle vliegas in slechts één cycloon wordt afgevangen 
is een vliegas samengesteld, op basis van een gewogen mengsel van koeleras en cycloonas. Ook 
deze mengas is in het vervolgonderzoek gebruikt. 
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Figuur 3.3 vergelijking samenstelling van NARGUS koeleras, cycloonas en filteras 
 
In parallel onderzoek is nagegaan wat de voornaamste parameters zijn, die van invloed zijn op 
askwaliteit. De voornaamste factor is het type verbrandingsinstallatie7. Daarnaast is vooral de 
samenstelling van de brandstof bepalend. De temperatuur waarbij de as afgevangen wordt speelt 
ook een rol, maar deze is beperkt tot elementen zoals Cd, Pb en Zn, die tijdens het afkoeltraject 
van de rookgassen condenseren uit de gasfase. Procesparameters als temperatuur, 
voorverwarming, gassnelheden en zuurstofovermaat spelen doorgaans een ondergeschikte rol, 
tenzij deze tot smelten van as of bedmateriaal leiden. De deeltjesgrootte van de as is ook van 
invloed, wat door de resultaten in dit rapport bevestigd wordt [42].  

                                                   
7 De bodemas van een roosteroven (zoals de WKC Lelystad) verschilt sterk van de bodemas van een wervelbedoven 
(zoals de BEC Cuijk). Dit geldt ook voor de vliegassen. Bijna alle anorganische elementen zitten bij een roosteroven 
in de bodemas, die deels verslakt is. Bij een wervelbedinstallatie zitten deze elementen bijna allemaal in de vliegas. 
Aanhangend zand zit altijd in de bodemas. 
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4. KARAKTERISERING BIOMASSA AS 

De karakterisering van de biomassa-assen gebruikt in het project BIOAS bestaat voornamelijk 
uit elementanalyses en uitloogtesten. De resultaten, beschreven in dit hoofdstuk, worden 
gebruikt voor de landbouwkundige beoordeling (Hoofdstuk 5) en voor toetsing aan het 
bouwstoffenbesluit (Hoofdstuk 6). 

4.1 Overzicht as-monsters  
Binnen het project BIOAS staan een aantal monsters ter beschikking, dat geproduceerd is 
tijdens de verbranding van schone biomassa. De focus is gericht op: 
 

o Vliegas en bodemas van de WKC Lelystad 
o Vliegas (koeleras en cycloonas) van de NARGUS 

 
Daarnaast zijn er achtergrond gegevens beschikbaar van assen, die geproduceerd zijn uit schone 
biomassa. Dit betreft enerzijds vliegassen uit de BIVKIN, die tijdens vergassing geproduceerd 
zijn en anderzijds gegevens van vliegassen van de BEC Cuijk, die reeds gepubliceerd zijn. Bij 
het bespreken van de resultaten van de NARGUS-assen kan een koppeling gemaakt worden 
naar de BEC Cuijk. De vliegas van de NARGUS (koeler-as + cycloon-as) is in grote lijnen 
vergelijkbaar met de vliegas de BEC Cuijk.  
 
In september 2002 en november 2003 zijn asmonsters genomen bij de WKC Lelystad8. Het 
betreft zowel bodemas als vliegas monsters (L-BA en L-VA). De assen zijn geanalyseerd op 
chemische samenstelling en aanwezigheid van PAK’s. Daarnaast zijn de assen ook beoordeeld 
op basis van uitlogingskarakteristieken. Veruit de meeste experimenten zijn uitgevoerd met de 
monsters, die in september 2002 genomen zijn. Wanneer resultaten van het bodemas monster 
van november 2003 gebruikt zijn, is dit expliciet vermeld9. De beide bodemassen zijn niet 
identiek, maar er zijn geen grote verschillen.  
 
De testen met de labschaal BFB installatie (ECN NARGUS) hebben plaatsgevonden in augustus 
2003. De brandstof die is gebruikt voor deze experimenten is dezelfde ‘Lelystad mix’ zoals die 
wordt toegepast in Lelystad. Deze brandstof is bemonsterd en geanalyseerd op chemische 
samenstelling. De 4 verschillende runs hebben asmonsters opgeleverd die zijn gecombineerd tot 
3 uiteindelijke asmonsters: NARGUS cycloonas (N-CA), NARGUS koeleras (N-KA) en 
NARGUS vliegas (N-VA), zie Hoofdstuk 3. De asmonsters zijn onderworpen aan basale 
karakteriseringstests, zoals de pHstat en de tweestaps uitloogtest. In de navolgende paragrafen 
worden de resultaten gepresenteerd. 

4.2 Beschrijving materiaal en deeltjesgrootteverdeling 
De Lelystad vliegas (L-VA) is een homogeen fijn, poederachtig materiaal met een zeer lage 
dichtheid en hydrofobe eigenschappen, waarvan toch ca. 80 wt% oplosbaar is in water. De kleur 
is wit tot lichtgrijs. De vliegasdeeltjes worden meegevoerd met opstijgende warme lucht en 
afgevangen in een filter. De vliegas omvat maar een kleine fractie van de totale asrest (ca. 5%). 
Zie Figuur 4.1 voor de deeltjesgrootteverdeling. De Lelystad bodemas (L-BA), de bulk van de 
assen uit deze installatie, is zeer heterogeen wat betreft samenstelling. Naast zand- en 
steenachtig materiaal zijn er verglaasde slakken aanwezig, maar ook onverbrande stukjes hout 

                                                   
8 Van het monster genomen in november 2003 is bekend, dat er in de voorafgaande dagen relatief veel naaldhout 
aanwezig in de brandstofmix. De samenstelling hoeft niet representatief te zijn. Over de omstandigheden van de 
monstername in september 2002 is niets bekend. 
9 Het bodemas monster van september 2003 is in zijn geheel gemalen en verkleind tot 2 mm of kleiner. Het monster 
van november 2003 is genomen t.b.v. waarbij de karakteristieken van deeltjesfracties zijn onderzocht. 
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en spijkers. Meer dan de helft van de deeltjes in het oorspronkelijke asmonster is groter dan 2 
mm, zie Tabel 4.1. (gebaseerd op monster november 2003). Er zitten deeltjes in van een paar 
micron tot een tiental centimeters groot, maar er zijn brokken bij van vele kilo’s. De kleinere 
deeltjes agglomereren makkelijk en de grotere delen zijn vaak ‘verglaasd’. Voor 
laboratoriumexperimenten is vanwege de grote heterogeniteit in deeltjesgrootte een groot 
monster L-BA gebroken in een kaakbreker en gezeefd op 2 mm10 (monster september 2002).  
 
Tabel 4.1 Gezeefde fracties Lelystad bodemas (monster november 2003) 
grootte massa [g] percentage [%] 
>2 mm   1570  54.8  
1-2 mm  493.3  17.2 
0.25-1 mm  608.1  21.2 
90-250 •m  136.9  4.8 
< 90 •m  56.1  2.0 
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Figuur 4.1 Deeltjesgrootte verdeling van NARGUS assen en Lelystad vliegas  
 
De asmonsters uit de NARGUS bestaan uit koeleras, cycloon as en as van het doekenfilter. De 
cycloon-as is een fijn grijs poeder, wat enigszins vochtig is geworden door condensatie van 
water in het vat onder de cycloon. De koeler-as is grover dan de cycloonas en droog. Koeler-as 
bestaat voor een groot deel uit zand, waarbij het niet mogelijk is om onderscheid te maken 
tussen gesleten bedmateriaal en aanhangend zand uit de biomassa. Op basis van de 
massaverhouding tussen koeleras en cycloon-as is een mengsel gemaakt (55:45), wat NARGUS 
vliegas wordt genoemd. Deze vliegas representeert de situatie dat er slechts m.b.v. één cycloon 
vliegas zou zijn afgevangen. De doekenas uit de NARGUS is zeer fijn poeder en gezien de 
geringe omvang van deze asfractie wordt de doeken-as verder buiten beschouwing gelaten. Een 
gedetailleerde beschrijving van de NARGUS-assen kan gevonden worden in Hoofdstuk 3. 
 
De deeltjesgrootteverdeling van de NARGUS en Lelystad assen zijn bepaald met behulp van 
een Malvern Mastersizer 2000. De assen zijn voorafgaande aan de meting 2 minuten in een 
ethanolsuspensie ultrasoon getrild. Deze resultaten staan in Figuur 4.1. Er moet opgemerkt 

                                                   
10 Het monster is eerst op 2 mm gezeefd. Het materiaal wat op de zeef achterbleef is herhaaldelijk gemalen en 
gezeefd, totdat alle materiaal de zeef van 2 mm passeerde, met uitzondering van voorwerpen zoals bierdoppen en 
ijzerdraad. 
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worden dat de verdeling van de Lelystad bodemas gebaseerd is op het monster na verkleining 
tot 2 mm, zodat de verdeling, zoals weergegeven in Figuur 4.1 een vertekend beeld oplevert. De 
massadistributie over zeeffracties, zoals gepresenteerd in Tabel 4.2, geeft een betere indruk van 
de samenstelling van de Lelystad bodemas.  

4.3 Elementanalyses 
De chemische samenstelling van de asmonsters van de WKC Lelystad en ECN’s NARGUS is 
bepaald middels proximate en ultimate analysis, alsmede via ICP-AES analyse op 
sporenelementen. De totaal bepalingen van de samenstelling van de anorganische elementen in 
de biomassa-assen zijn standaard uitgevoerd door destructie in geconcentreerd HNO3/HClO4 en 
bepaling van de elementen met ICP-AES. Er zijn echter wel twee ontsluitingen gebruikt: eerst 
een standaard B8 ontsluiting voor vaste en vloeibare organische en anorganische materialen met 
minder dan 5% Si. Destructie vindt plaats met een HNO3:HClO4 95:5 10 uur bomontsluiting 
190°C, en de resten worden nogmaals ontsloten met HF. Voor een nadere bepaling van Si en Ti 
wordt daarna nog een B1 ontsluiting toegepast voor organische en anorganische matrices met 
meer dan 5% Si. Daarbij wordt een HNO3:HF:HClO4 5:4.5:0.5 (10 uur) bomontsluiting bij 
190°C gebruikt 
 
Resultaten van de chemische analyses van de asmonsters van de WKC Lelystad staan in Tabel 
4.2. Het betreft de Lelystad vliegas (L-VA), het verkleinde monster Lelystad bodemas (L-BA) 
van september 2002 en de overall samenstelling van het L-BA monster van november 2003. 
Voor de samenstelling van L-BA zeeffracties (november 2003), zie Tabel 6.2. Voor de 
samenstelling van NARGUS-assen, zie Tabel 3.8 en Appendix II. 
 
De Lelystad vlieg- en bodemas hebben, zoals gebruikelijk bij houtas, een hoog Cl en SO4 
gehalte. Vooral de L-VA bevat veel Cl en S. De Lelystad bodemas en vliegas zijn relatief rijk 
aan alkali en alkaline aardmetalen (Na, K, Mg, Ca), die voornamelijk als metaal(hydr)oxide 
voorkomen. Deze hoge concentraties veroorzaken ook de hoge pH van de Lelystad bodemas en 
vliegas in suspensie bij L/S 10 (resp. 12.6 en 10.3). Na, K en Mg zijn vooral aanwezig in de L-
VA, terwijl Ca in hogere concentraties voorkomt in de L-BA. De zware metalen Cd, Cu, Pb, Sn, 
Zn, en arseen (As) en antimoon (Sb) hebben hogere concentraties in de L-VA, terwijl Ba, Co, 
Cr, Ni, V en Ti zich meer concentreren in de L-BA en NARGUS assen.  
 
Wanneer de elementen die de bulk van de Lelystad bodemas uitmaken in ogenschouw genomen 
worden, wordt duidelijk dat er geen wezenlijk verschil zit tussen de monsters genomen in 
september 2002 en november 2003. Wel zitten er grote verschillen tussen bepaalde 
sporenelementen, o.a. As, Cd, Cr, Pb, Sb, Se en Zn. Deze zijn allen aanzienlijk lager in het 
monster van november 2003. De uiterlijke verschijning van beide monsters was gelijk. Dit soort 
verschillen zijn overigens niet ongebruikelijk en worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de 
verschillen in brandstofsamenstelling. Gezien het feit dat er dergelijke variaties in 
sporenelementen voorkomen moeten we extra voorzichtig zijn bij het interpreteren van de 
gegevens. Uitloogresultaten zullen altijd gekoppeld moeten worden aan de samenstelling van 
het asmonster. Vervolgens moet het asmonster vergeleken worden met de (tijds-)gemiddelde 
samenstelling van de assen van de installatie voordat ze in perspectief geplaatst kunnen worden.  
 
Er zijn grote variaties in de Si concentraties van de verschillende asmonsters. Dit is afhankelijk 
van de hoeveelheid aanhangend zand, en het type verbranding. De Lelystad vliegas, afkomstig 
uit een roosterovenverbranding, bevat relatief weinig Si. Binnen de NARGUS assen is duidelijk, 
dat zanddeeltjes preferent in de koeler-as komen en de as als het ware verdunnen. 
Dientengevolge bevat de cycloonas (N-CA) meer zware metalen, alkali en andere uitloogbare 
componenten. De vliegas (N-VA) is samengesteld uit cycloonas en koeleras (45:55) en de 
samenstelling komt overeen met een full-scale installatie. De hoeveelheid macro’s die wordt 
gemeten in de NARGUS vliegas is wat betreft totaal samenstelling representatief voor de 
samenstelling van vliegas in grootschalige wervelbedinstallaties. 
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De NARGUS assen hebben een hoge concentraties Ni en Mo ten opzichte van waardes die bij 
ECN bekend zijn van de vliegas van de BEC Cuijk. Een verklaring hiervoor kan worden 
gevonden in de brandstofvoorbehandeling. De houtchips moeten voor de kleinschalige testen in 
ECN’s NARGUS vele malen kleiner worden gemalen dan in full-scale installaties. Dit kan 
leiden tot hoge Ni, Cr en Mo concentraties in de hout chips als gevolg van slijtage van de 
roestvrijstalen beitels van de machine. 
 
Tabel 4.2 Samenstelling van vliegas en bodemas WKC Lelystad; alle getallen op droge basis, 

m.u.v. vochtgehalte 
 Lelystad vliegas 

(september 2002) 
Lelystad bodemas 
(september 2002) 

Lelystad bodemas 
(november 2003) 

As (550°C) wt% 98.3 99.7  
As (815°C) wt% 89.6 97.4  
Vluchtig materiaal wt% 2.1 3.0  
Vocht wt% (a.r.) 0.48 0.14  
Cl mg/kg 124898.0 6961.0  
Al mg/kg 533.7 18166.9 13036.3 
As mg/kg 113.2 6.6 0.3 
B mg/kg 172.1 206.9 134.3 
Ba mg/kg 38.9 305.1 327.9 
Ca mg/kg 24602.3 165935.3 160631.7 
Cd mg/kg 40.1 6.1 0.1 
Co mg/kg 1.6 55.1 28.4 
Cr mg/kg 150.8 283.8 68.1 
Cu mg/kg 280.4 183.0 111.5 
Fe mg/kg 9730.2 15932.3 16461.8 
K mg/kg 373685.6 72511.0 59266.7 
Li mg/kg 74.4 21.4 13.4 
Mg  mg/kg 3665.4 16848.8 16239.9 
Mn mg/kg 171.5 867.0 1214.9 
Mo mg/kg 40.0 7.5 2.2 
Na mg/kg 26756.6 7858.8 6750.2 
Ni mg/kg 8.6 24.0 20.0 
P mg/kg 5991.1 13719.3 13059.0 
Pb mg/kg 1276.0 439.8 38.6 
S mg/kg 116416.0 6871.0 828.0 
Sb mg/kg 21.3 6.6 0.1 
Se mg/kg 5.6 3.5 0.9 
Si mg/kg 2283.2 220552.0 244108.2 
Sn mg/kg 36.7 0.1 0.1 
Sr mg/kg 148.2 707.5 629.4 
Ti mg/kg 32.0 1400.4 936.4 
V mg/kg 3.5 32.6 39.8 
Zn mg/kg 10820.3 448.3 56.4 
 
Op basis van totale samenstelling voldoen de NARGUS-assen en de Lelystad bodemas aan de 
eisen die worden gesteld aan steenachtige materialen (som Al-Si-Ca > 10 wt%) waarop het 
Bouwstoffenbesluit van toepassing is. Lelystad vliegas voldoet niet aan deze eis en is dus als 
zodanig niet onderworpen aan het bouwstoffen besluit, zie verder Hoofdstuk 6. Van de 
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elementen die voor het Bouwstoffenbesluit van belang zijn variëren vooral de gehaltes van As 
en Mo heel sterk11.  

4.4 PAK analyses in bodemas en vliegas 
De Lelystad vliegas en bodemas zijn getest op de aanwezigheid van PAK’s met behulp van een 
Soxhlett extractie methode. De 16 U.S. Environmental Protection Agency PAK’s zijn 
geanalyseerd. De resultaten staan in Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3  Resultaten PAK analyses in Lelystad bodemas en vliegas getoetst aan de 10 PAK’s 

van het Bouwstoffenbesluit (mg/kg droge stof) 

 PAK 
Bodemas  
Lelystad <2mm 

Vliegas  
Lelystad 

Bouwstoffenbesluit 
grenswaarde PAK’s 

 naphthalene  0.0206 0.0133 5 
 acenaphthylene  0.0290 0.0324  
 acenaphthene  0.0106 0.0000  
 fluorene  0.0092 0.0018  
 phenanthrene  0.1013 0.0185 20 
 anthracene  0.0072 0.0003 10 
 fluoranthene  0.1547 0.0090 35 
 pyrene  0.0936 0.0033  
 benz(a)anthracene  0.0445 0.0015  
 chrysene  0.0460 0.0036 10 
 benzo(b)fluoranthene  0.0424 0.0026  
 benzo(k)fluoranthene  0.0195 0.0005 50 
 benzo(a)pyrene  0.0304 0.0007 10 
 dibenz(a,h)anthracene  0.0064 0.0000 50 
 benzo(ghi)perylene  0.0235 0.0016 50 
 indeno(123cd)pyrene  0.0192 0.0048 50 
 2-rings  0.07 0.05  
 3-rings  0.26 0.03  
 4-rings  0.25 0.01  
 5- + 6-rings  0.08 0.01  
 SUM EPA-PAKs  0.7 0.1  
 
Toetsing aan het bouwstoffenbesluit gebeurt op basis van totale samenstelling. Het moge 
duidelijk zijn, dat PAK’s geen bedreiging vormen voor toepassing als bouwstof. 

4.5 Uitlogingsproeven 
De totale hoeveelheden van elementen zeggen niet veel over de beschikbaarheid. De 
beschikbaarheid is afhankelijk van de chemische speciatie. Daarom zijn de assen uitgeloogd in 
een pHstat proeven en tweestaps uitloog compliance testen (prEN 12457-3). 

4.5.1 Beschrijving pHstat test 
In een pHstat test worden de biomassa assen in suspensie gebracht bij een vaste vloeistof/vaste 
stof verhouding (L/S). Vervolgens worden de suspensies op pH gestuurd. De biomassa assen 
zijn in water uitgeloogd bij een vloeistof/vaste stof verhouding (L/S) van 10 (L/kg). De pH van 
de suspensies wordt nauwkeurig gestuurd naar de gewenste pH en wordt gedurende 48 uur 
constant gehouden met zuur (1 M HNO3) en base (1 M NaOH). De uitloging van de monsters 
vindt plaats in vaatjes van teflon met een inhoud van ongeveer 300 ml indien er voldoende 

                                                   
11 De As gehaltes kunnen sterk omhoog gaan als er onbedoeld CCA hout tussen het schone hout terechtkomt, zelfs in 
een kleine hoeveelheid. Er is onvoldoende informatie over de assen om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. 
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monster beschikbaar is. De vaatjes staan in een thermostaatbad waarvan de temperatuur 
constant op 20°C wordt gehouden. De monsters worden continu geroerd op magneetroerders 
met behulp van een teflongecoate roermagneet. Na de reactietijd van 48 uur worden de 
suspensies gefiltreerd door 0.2 µm membraanfilters en de filtraten geanalyseerd met ICP-AES. 
Chloride wordt bepaald met ion chromatografie (IC) en opgeloste organische koolstof (DOC) en 
opgeloste anorganisch koolstof met (DIC) een Shimadzu Carbon Analyser. Het resultaat van 
een pHstat test geeft informatie over de processen die een rol spelen bij het uitlogen van 
contaminanten. Bovendien wordt er inzicht verkregen in de mechanismen die een rol spelen bij 
een verandering in pH. 

4.5.2 Beschrijving tweestaps compliance test (prEN12457-3) 
Voor Lelystad bodemas (september 2002, gebroken <2 mm) en de NARGUS assen zijn 
tweestaps uitloogtesten (compliance testen) gedaan volgens de Europese Norm 12457-3. Deze 
korte methode is niet de standaardmethode is, maar een verkorte variant van een volledige 
kolom percolatie (NEN 7343). De tweestaps uitloogstest is bedoeld om materialen die al 
volledig zijn gekarakteriseerd te ‘screenen’ op afwijkende uitloging. Wel kan de uitloging bij 
L/S 10 direct gebruikt worden voor toetsing aan criteria van het Bouwstoffenbesluit [39] en de 
European Landfill Directive (Europees stortbesluit) [43]. Voor veel elementen is er namelijk 
een goede relatie tussen de kolom en de korte proef.  
 
In de korte proef (prEN 12457-3) wordt het eluaat bij L/S 2 en L/S 8 geanalyseerd (cumulatief 
L/S 10). Voor de eerste stap wordt een hoeveelheid monster bij L/S 2 gedurende 6 uur geschud 
in water. De suspensie wordt gefiltreerd over een 0,45 µm membraan filter, waarbij het eluaat 
wordt achtergehouden. Voor de tweede stap wordt aan het hetzelfde monster een hoeveelheid 
water toegevoegd zodat een cumulatieve L/S 10 wordt bereikt. Na 18 uur schudden wordt het 
eluaat wordt afgefiltreerd over een 0,45 µm membraan filter. De beide eluaten, verkregen bij 
L/S 2 en L/S 8 worden geanalyseerd. Uit de resultaten van de chemische analyses bij L/S 2 en 
L/S 8 kan de concentratie die uitloogt bij L/S 10 worden berekend. De concentratie bij L/S 10 
kan vervolgens worden getoetst aan de uitloogcriteria die gelden voor de beoogde toepassing. 

4.5.3 Resultaten uitlogingsproeven 
De resultaten van uitloging middels pHstat proeven met Lelystad bodemas en vliegas en de drie 
NARGUS assen staan in Appendix III. In de figuren staan voor de relevante elementen ook de 
limieten van het Europese stortbesluit, de European Landfill Directive [43]. Ondanks dat de 
pHstat test geen geëigende methode is voor het toetsen van conformiteit aan de EU-LFD, geven 
de resultaten wel een indicatie van conformiteit. De enige methode die daadwerkelijk conform 
voor houtas is een percolatietest (of kolomtest) volgens de NEN 7373 [44]. Deze test is echter 
niet uitgevoerd voor de Lelystad assen. Wél is er een vergelijkbare verkorte test, een tweestaps 
uitloogstest bij L/S 2 en cumulatieve L/S 10, volgens de Europese standaard EN12457-3 
uitgevoerd. De uitloging van contaminanten bij L/S 10 kan rechtstreeks worden vergeleken met 
de limieten voor de EU-LFD bij L/S 10. 
 
Uit de resultaten van de pHstat proeven bij L/S 10 blijkt, dat ondanks de verrijking van de 
NARGUS assen met Ni, de uitloging van Ni uit deze assen niet verhoogd is ten opzichte van de 
Lelystad assen. De Lelystad bodem- en vliegas logen zelfs iets meer Ni uit dan de NARGUS 
assen, vooral in het hoge pH-traject. De verrijking van de NARGUS assen met Mo blijkt wel 
terug te vinden in de resultaten van de pHstat uitloogtesten. Deze is meer dan tien maal boven 
de EULFD limiet voor gevaarlijk afval. In de NARGUS assen zit waarschijnlijk extra Mo 
afkomstig van het slijten van RVS beitels en messen (gebruikt tijdens het extra verkleinen van 
de brandstof), maar de overschrijdingen van de limieten zijn dusdanig, dat er ook problemen te 
verwachten zijn voor grootschalige installaties, waar de vliegas 10 - 20 keer minder Mo bevat. 
Als de uitloging proportioneel afneemt zit Mo uitloging net onder de EULFD limiet voor 
gevaarlijk afval, maar zeker boven de limiet voor ongevaarlijk afval. De Lelystad assen logen 
minder Mo uit dan de NARGUS assen. Toch is de uitloging van Mo ook voor Lelystad vliegas 
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een probleem, voor Lelystad bodemas niet. De Mo-uitloging van de drie NARGUS assen en L-
VA zit boven de ongevaarlijk afval normen van de European Landfill Directive [43]. De 
uitloogbaarheid van Mo blijkt uit de pHstat proeven pas af te nemen bij zuurdere condities dan 
pH 6.  
 
De aanwezigheid van arseen (As) in de vliegas Lelystad leidt tot hoge As uitloging in de pHstat 
proef. Bij hoge pH overschrijden de uitloogbare concentraties de EU-LFD limieten voor 
ongevaarlijk afval. De Lelystad vliegas is ook verrijkt in cadmium (Cd), echter, de Cd uitloging 
bij hoge pH liggen voor alle assen op hetzelfde niveau. Cd is bij hoge pH weinig oplosbaar. De 
oplosbaarheid neemt toe bij steeds zuurder wordende condities. Vanaf pH < 8,5 wordt de 
uitloging van Cd voor Lelystad vliegas een probleem en overschrijden de uitloogbare Cd 
concentraties deze de EU-LFD limieten voor ongevaarlijk afval. Overigens is Cd is één van de 
elementen waaraan het ministerie van VROM speciale aandacht besteedt vanwege de 
schadelijkheid van Cd en de persistentie in het milieu. 
 
De seleen (Se) uitloging voor Lelystad vliegas is voor vrijwel alle pH’s hoog. Hierbij moet de 
kanttekening worden geplaatst dat op de ICP-AES Se een moeilijk te bepalen element is en voor 
een nauwkeurige meting een hydride AAS meting zou moeten worden uitgevoerd. 
Desalniettemin liggen de gemeten Se concentraties in de eluaten in pHstat proef tussen de 4,17 
mg/kg bij pH 2 en 5,83 mg/kg bij pH 12. Dat is ruim boven de detectielimiet (DL = 0,17 
mg/kg), waaruit blijkt dat de Se uitloging van de Lelystad vliegas zelfs in de buurt van de EU-
LFD limieten voor gevaarlijk afval komt.  
 
Opvallend is de sterke afname in oplosbaarheid van calcium (Ca) voor de NARGUS cycloon as 
bij hoge pH. Een dergelijke afname in oplosbaarheid van Ca is vaak een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van calciet (CaCO3) of het mineraal ettringite (Ca6Al2(OH)2(SO4)3.26H2O), wat 
ook in de assen van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) wordt aangetroffen. In Figuur 4.2 
worden de oplosbaarheidcurves van ettringite en gips afhankelijk van de pH naast de gemeten 
concentraties in de pHstat proeven gezet. De lage oplosbaarheid van Ca in de NARGUS 
cycloonas bij pH 12 correspondeert met de lage oplosbaarheid van Ca in ettringite bij deze pH. 
De pHstat gegevens zijn gebruikt in chemische speciatie modellering m.b.v. Orchestra [45]. Uit 
deze modellering blijkt dat de oplosbaarheid van Ca in de NARGUS cycloonas wordt 
gecontroleerd door de aanwezigheid van ettringite. Ook de NARGUS vliegas vertoont deze 
specifieke afname van de oplosbaarheid van calcium bij hoge pH. De NARGUS vliegas is 
immers een mengsel van koeleras en cycloonas, maar voor wat betreft Ca wordt de 
oplosbaarheid gecontroleerd door het mineraal ettringite. Ter vergelijking: in de assen van full-
scale BFB installaties wordt de uitloging van calcium gecontroleerd door CaO en Ca(OH)2. 
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Figuur 4.2 De pH afhankelijke uitloging van Ca in de NARGUS cycloonas, vliegas en koeleras 
met de oplosbaarheidscurves van ettringite en gips.  

 
De oplosbaarheid (beschikbaarheid) van Ca is van belang voor onder meer de landbouwkundige 
waarde van de houtassen. De pHstat gegevens zijn gebruikt in speciatie modellering m.b.v. 
Orchestra [45]. Uit deze modellering blijkt dat de oplosbaarheid van Ca in Lelystad bodemas 
vooral gecontroleerd wordt door calciumsulfaten (gips en anhydriet). 

4.6 pHstat test mengsels bodemas en vliegas met grond  
Een mogelijke toepassing van houtas, die is onderzocht in het kader van dit project is als 
meststof. Daartoe zijn allereerst mengsels van houtas met grond gemaakt. Vervolgens is 
bekeken in hoeverre de toevoeging van houtas effect heeft op de beschikbaarheid van nutriënten 
in de bodem en de uitloging van zware metalen.  
 
Om het gedrag van houtas in de bodem te bepalen zijn er ook pHstat testen uitgevoerd met 
mengsels Lelystad vliegas en bodemas met grond. De mengverhouding as:grond is 1:49 voor 
zowel het L-BA-grondmengsel als het L-VA-grondmengsel. Voor de mengsels is een 
standaardbodem gebruikt, de Eurosoil 4, die deel uitmaakt van een serie bodems die is 
samengesteld door de Europese Commissie [46]. Eurosoil 4 is een siltige bodem (löss) met een 
laag organisch stof gehalte en een laag kleigehalte. De karakteristieken zijn gegeven in 
referentie [46]. De mengsels van grond en as zijn uitgeloogd bij L/S 10 volgens de pH stat 
methode die eerder is beschreven. 

4.6.1 Effect van Lelystad vliegas op nutriënt beschikbaarheid en uitloging van zware 
metalen in de bodem. 

De figuren met de resultaten van uitloging / beschikbaarheid van nutriënten en contaminanten in 
de pHstat test met Lelystad vliegas (L-VA), bodem en een mengsel van vliegas met bodem 
staan in Appendix IV. Het effect van toevoeging van Lelystad vliegas (L-VA) op de pH-
toestand van de bodem en de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem is positief. De 
gemeten pH van Eurosoil is 6,8 en neemt na toevoeging van 2% Lelystad vliegas toe tot pH 7,2. 
In het neutrale pH traject (pH 7 à 8) neemt de uitloogbare hoeveelheid K en Mg rechtevenredig 
toe met de toegevoegde hoeveelheid vliegas. Ongeveer 83% van de totale K in de vliegas is 
uitloogbaar, ongeacht de pH.  
 
De calcium (Ca) in de Lelystad vliegas is zeer slecht oplosbaar, slechts 4,5 % van de totale 
hoeveelheid Ca in de vliegas is uitloogbaar bij pH 7, en 9% bij pH 2. Desondanks neemt de 
hoeveelheid uitloogbaar Ca in het bodem-vliegas mengsel bij pH 7 meer dan rechtevenredig toe, 
met een factor 5 meer dan verwacht. Mogelijk wordt de sterke toename van de Ca uitloging in 
het bodem-vliegasmengsel veroorzaakt door de verhoogde ionsterkte na toevoeging van veel 
zouten met de vliegas. Door de hoge zoutconcentratie wordt reeds aanwezige Ca van het 
adsorptiecomplex van de bodem gedreven en wordt uitloogbaar. 
 
In de Lelystad vliegas (met een eigen pH van 10,3) is de dominante vorm waarin P voorkomt 
waarschijnlijk tricalciumfosfaat (TCP). De oplosbaarheid van deze vorm van calciumfosfaat is 
relatief laag. Bij neutrale pH gaat slechts 0,6 % van de totaal aanwezige fosfor in oplossing en 
bij pH 2 is dat slechts 35% van de totale hoeveelheid P. Dit geeft aan wat de potentieel 
beschikbare hoeveelheid P in de vliegas maximaal kan zijn. De beschikbaarheid van P in de 
bodem in het natuurlijke pH-traject van de bodem neemt na bijmenging van vliegas niet of 
nauwelijks toe. De bijdrage van Lelystad vliegas aan de beschikbare hoeveelheid P in de bodem 
is gering. 
 
Wat betreft de uitloging van contaminanten kan worden gesteld dat vooral de hoge concentratie 
Zn in de vliegas een probleem vormt. Zn komt in de vliegas voor als zinkoxide 
(oplosbaarheidsgecontroleerd). Bij pH 7 is 11% van de totale hoeveelheid zink in de vliegas 
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uitloogbaar, bij pH 2 is dat 80%. In het mengsel van vliegas met bodem is adsorptie het 
belangrijkste proces. De bijmenging van 2% Lelystad vliegas aan de standaard bodem heeft tot 
gevolg dat er een factor 6 meer Zn uitloogt dan in alleen de bodem het geval is. Blijkbaar 
desorbeert zink aan de bodem als gevolg van het ionsterkte effect en loogt vervolgens uit. Zink 
wordt over het algemeen minder specifiek gebonden aan het adsorptiecomplex van de bodem en 
reageert sterker op de toevoeging van zouten dan andere metalen die sterker en meer specifiek 
gebonden zitten (zoals bijv. Cu aan organische stof). 
 
Voor Cu en neemt de uitloging na bijmenging met de as rechtevenredig toe. Opvallend is dat 
juist de Fe en Al uitloging sterk afneemt in de bodem na bijmenging van vliegas. Het verschil is 
ongeveer een factor 100 ten opzichte van de uitloging die in de bodem alleen plaatsvindt (bij 
neutrale pH). Een mogelijke verklaring is dat door competitie (met o.a. Ca), Fe en Al 
desorberen van de organische stof om vervolgens te precipiteren in (hydr)oxidevorm. In het 
geval van nikkel (Ni) en lood (Pb) is de uitloging in het vliegas-bodemas mengsel ook iets lager 
dan in de bodem alleen in pH traject 7-9. De verklaring hiervoor kan worden gevonden in het 
feit dat Ni en Pb samen met aluminium- en ijzer(hydr)oxiden kunnen neerslaan [47]. 
 
Voor wat betreft arseen (As) dient nog opgemerkt te worden dat het neutrale pHtraject in de 
bodem ongunstig is voor wat betreft de arseen uitloging uit de vliegas. Zoals in eerdere 
paragrafen vermeld is de Lelystad vliegas relatief rijk aan arseen en is deze arseen ook 
uitloogbaar, vooral bij lage pH’s. Bij pH 7 is slechts ca. 2% van de totale As in de L-VA 
uitloogbaar (bij pH 4 is ca. 60% van de totale As uitloogbaar). Desalniettemin is de toename van 
As uitloging in het bodem-vliegas mengsel bij pH 7 een factor 2 groter dan op basis van 
evenredigheid mag worden verwacht. Bij afnemende pH (<6) neemt de As uitloging uit het 
bodem-vliegas mengsel minder dan evenredig toe tot zelfs een factor 10 lager bij pH 2. 
 
Voor Mo is de gevonden uitloging bij pH 7 in het bodem-vliegas mengsel 3 maal groter dan op 
basis van evenredigheid zou worden verwacht. Voor seleen (Se) is de toename in uitloging van 
het bodem-vliegas mengsel rechtevenredig aan de Se toevoeging met de as. Bij pH 7 is 51% van 
alle in de vliegas aanwezige Se uitloogbaar. Voor Mo en Se geldt dat de oplosbaarheid van deze 
elementen juist toeneemt met stijgende pH. Bij pH 12 is bijna 70% van de in de vliegas 
aanwezige Se en Mo uitloogbaar. Vooral Se zou negatieve effecten kunnen hebben voor wat 
betreft de inzet van vliegas als meststof. Uit de pHstat diagrammen in Appendix III blijkt dat de 
Se concentraties de limieten voor EU-LFD gevaarlijk afval naderen. Echter, voor de inzet van 
vliegas als meststof zijn geen wettelijke normen voor oxy-anionen opgenomen. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat bijmenging van vliegas een gunstig effect heeft op 
de nutriëntenhuishouding en pH van de bodem. De beschikbare hoeveelheden K, Mg en Ca 
nemen toe. Voor N en P heeft de toevoeging van vliegas geen effect. De Zn, Mo en Se uitloging 
zouden eventueel een belemmering kunnen vormen voor de inzet van vliegas als meststof De 
vliegas Lelystad bevat zeer veel zouten wat invloed heeft op de ionsterkte in de 
bodemoplossing. Wat het effect hiervan is op de uitloging van zware metalen is experimenteel 
bekeken in pH stat proeven. Voor verdere uitwerking zou het verstandig zijn kwantitatief 
(modelmatig) het vliegas-bodem systeem nader te bekijken.  

4.6.2 Effect van Lelystad bodemas (<2 mm) op nutriënt beschikbaarheid en uitloging 
van zware metalen in de bodem 

De figuren met de resultaten van uitloging / beschikbaarheid van nutriënten en zware metalen in 
de pHstat test met Lelystad bodemas (L-BA), bodem en een mengsel van bodemas met bodem 
staan in Appendix V. 
 
Voor wat betreft de nutriëntbeschikbaarheid en pH toestand van de bodem is het effect van de 
L-BA in de bodem positief. De pH van de bodem (pH 6.8) neemt flink toe tot gemiddeld pH 
8.7. De nutriënt beschikbaarheid neemt eveneens toe. In het geval van K neemt de 
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uitloogbaarheid rechtevenredig toe met de hoeveelheid bodemas die aan de bodem wordt 
toegevoegd. Ongeveer 18% van de totaal aanwezige K komt beschikbaar bij een neutrale tot 
licht basische pH. Bij pH 2 komt ca. 30% beschikbaar, wat een goede indicatie is voor de 
maximaal uitloogbare K uit de Lelystad bodemas. 
 
De oplosbaarheid van Ca in de Lelystad bodemas wordt gecontroleerd door calciumsulfaten 
(o.a.anhydriet en gips). Deze mineralen hebben een laag oplosbaarheidproduct. Bij pH 9 gaat er 
slechts 10% van de totale hoeveelheid Ca in oplossing (maximaal is dat 50% bij pH 2). De 
toename van de Ca uitloging in het mengsel bodem en L-BA is rechtevenredig met de 
toegevoegde hoeveelheid as bij pH 9. Bij afnemende pH tot ca pH 7 neemt de uitloogbaarheid 
van Ca in het bodem-as mengsel toe tot 2 keer zo veel dan op basis van rechtevenredige 
toename verwacht zou worden. Dit effect wordt waarschijnlijk veroorzaakt door desorptie van 
Ca door het ion-sterkte effect, zoals reeds beschreven bij de Lelystad vliegas. 
 
Voor magnesium (Mg) is de toename eveneens meer dan rechtevenredig. In een neutraal pH-
traject (pH 6-9) is de toename van uitloogbaar Mg 2 keer meer dan op basis van 
rechtevenredigheid verwacht mag worden. De toename van uitloogbaarheid van P in het 
mengsel Lelystad bodemas en bodem is nauwelijks waarneembaar, ondanks de ruim twee maal 
hogere concentratie van P in de bodemas (13,8 g/kg P in L-BA t.o.v. 6,0 g/kg P in L-VA). Dit 
heeft onder meer te maken met de slecht oplosbare species van P in de bodemas. Slechts minder 
dan 0,02 % van de totaal aanwezige hoeveelheid P in de Lelystad bodemas lost op bij de pH die 
de bodem bereikt na toevoeging van de L-BA. Bij een pH daling (bijv. door natuurlijke 
verzuring) zal de fractie uitloogbare P toenemen tot ca. 1% bij pH 7. Bij pH 2 gaat ca. 30% van 
de totale hoeveelheid P in oplossing, wat aangeeft wat de potentieel beschikbare P maximaal 
kan zijn. 
 
De uitloging van zware metalen neemt (bij een neutraal pH-traject) niet of nauwelijks toe. Voor 
Cu is de toevoeging van Lelystad bodemas aan de bodem nauwelijks waarneembaar in de 
uitloging van Cu. De uitloging van Ni, Pb en Zn in de as-bodem mengsels neemt zelfs af in het 
pH-traject van pH 7 tot pH 9 ten opzichte van de uitloging van deze metalen in de bodem alleen. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de niet-preferente sorptie van deze metalen aan het 
adsorptiecomplex van de bodem. Zoals ook bij de vliegas-bodem mengsels al werd opgemerkt 
is het mogelijk dat vooral Ni en Pb neerslaan samen met de ijzer en aluminium(hydr)oxides. De 
ijzer (Fe) en aluminium (Al) uitloging neemt in het bodem-L-BA mengsel inderdaad sterk af 
tussen pH 5 en 10 in vergelijking tot de uitloging van Fe en Al in de bodem alleen. Dit effect 
werd ook gevonden bij het mengsel van L-VA met bodem en wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door precipitatie van ijzer en aluminium in (hydr)oxidevorm.  
 
De Lelystad bodemas (< 2mm) heeft een pH verhogend effect op de bodem. Door dit pH effect 
in combinatie met het ion-sterkte effect neemt de uitloging van zware metalen in het bodemas-
bodem mengsel af ten opzichte van de uitloging van zware metalen uit de onbehandelde bodem. 
Wel zou rekening moeten worden gehouden met een bepaalde ‘oplading’ van de bodem met 
zware metalen. Zeker bij eventuele opeenvolgende giften van vliegas of bodemas zou het effect 
van sorptie van zware metalen eerst nader onderzocht moeten worden. 
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5. BEOORDELING LANDBOUWKUNDIGE WAARDE 
BIOMASSA-ASSEN 

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) te Wageningen heeft in opdracht van ECN een 
beoordeling uitgevoerd van de landbouwkundige waarde van biomassa assen van verbranding 
van schoon hout. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de 
bestaande wet- en regelgeving biedt voor toepassing van houtassen van schone biomassa in het 
algemeen. Wanneer zou blijken, dat bestaande wet- en regelgeving al de mogelijkheden of 
kansen biedt voor gebruik als meststof, dan hoeft er geen aparte positie geschapen te worden 
voor recycling van assen van schone biomassa naar de oorspronkelijke grond. In Hoofdstuk 7 
wordt nader ingegaan op deze vraagstelling. Dit hoofdstuk bevat slechts een samenvatting van 
de resultaten van de beoordeling, zoals gerapporteerd in een vertrouwelijk NMI rapport [2] en 
behandelt de houtas als elke andere potentiële meststof. 

5.1 Landbouwkundige waarde  

5.1.1 Bemestende en bekalkende waarde 
Meststoffen worden voor een belangrijk deel beoordeeld op basis van totaalgehalte aan de 
nutriënten (met name N, P, K, Na, Ca, Mg en S), sporenelementen, het pH verhogend effect en 
de zgn. neutraliserende waarde. Stikstof zal na verbranding niet aanwezig zijn in de as. De 
bemestende waarde wordt bepaald door de aanwezigheid van P, K, Na en S, de bekalkende 
waarde door de aanwezigheid van Ca en Mg. 
 
Uit de literatuur blijkt dat in houtas vooral Ca het belangrijkste element is met landbouwkundige 
waarde. Dit geldt ook voor de BFB vliegassen en het bedmateriaal van Lelystad. De vliegas van 
Lelystad is vooral rijk aan kali. Zodoende kunnen de assen in twee groepen worden verdeeld, de 
Ca-rijke assen en de K-rijke assen. 
 
Tabel 5.1 Enkele nutriënt concentraties in Ca-rijke en K-rijke houtas in vergelijking tot 

gangbare meststoffen van organische oorsprong; getallen in massaprocenten. 
Nutriënt Ca-rijke houtas Betacal carbo K-rijke houtas Vinassekali SF 
CaO 17- 23 42 3 10 
K2O 5 - 9 3 44 28 
Na2O 0,6 - 1 0,04 3,5 - 
SO3 2,2 - 4 1 29 43 
MgO 2,3 - 2,9 1,6 0,6 - 
P2O5 2,4 - 3,1 1,6 1,3 0,5 
 
Calcium is een secundair nutriënt in plantenvoeding. Naast de plantenvoedende waarde kan het 
bijbehorende anion ook een effect hebben op de pH van de bodem, en daarmee op de 
beschikbaarheid van andere nutriënten. De calciumgehalten van de Ca-rijke assen zijn ruwweg 
de helft van calciumgehalten van Betacal carbo. Betacal carbo is een bijproduct uit de 
suikerindustrie (schuimaarde) en wordt ingezet als organische kalkmeststof. De kaliumgehalten 
van de K-assen zijn vergelijkbaar met die van Vinassekali SF. Vinassekali SF is een bijproduct 
uit de citroenzuur bereiding uit bietmelasse. Zowel de Lelystad vliegas als Vinassekali bevatten 
naast K ook zwavel.  

5.1.2 Toepassingsmogelijkheden van Ca-rijke houtassen 
Kalkhoudende meststoffen worden in de landbouw veel gebruikt om de pH toestand van de 
bodem te kunnen verhogen. In de landbouw wordt de term ‘neutraliserende waarde’ (nw) 
gebruikt om aan te kunnen geven in welke mate een meststof in staat is om de pH toestand van 
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de grond te beïnvloeden. De neutraliserende waarde is het getal dat aangeeft hoeveel ml zuur 
(0,375 M HCl) door 1 gram meststof wordt geneutraliseerd. Deze waarde is niet bepaald voor 
de Ca-assen, maar wordt uit het totale CaO gehalte geschat op 17 tot 23. Deze waarde komen 
overeen met de waarden die worden gevonden voor Betacal carbo.  
 
Naast de neutraliserende waarde is ook de fijnheid van het materiaal van belang. Hoe fijner het 
materiaal, hoe groter het reactieve oppervlakte en hoe sneller de werking van de meststof. 
Hoewel de reactiviteit niet is bepaald, kan op basis van de fijnheid van de Ca-houdende 
vliegassen worden gesteld dat de verwachte reactiviteit ook vergelijkbaar is met Betacal carbo. 
 
In de bemestingsadvisering zijn zogenaamde pH-streeftrajecten opgesteld, afhankelijk van de 
grondsoort, kleigehalte, bouwplan en organisch stof gehalte. Door natuurlijke verzuring moet op 
bouwland en grasland regelmatig onderhoudsbekalking plaatsvinden om de pH in het 
streefgebied te houden. De berekende doseringen van Ca-rijke houtas (onder aanname van de 
reactiviteit en neutraliserende waarde) staan in Tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2  Berekende doseringen voor onderhoudsbekalking van Ca-rijke houtas 
Toepassing  Dosering [kg/ha/jr] 
Bouwland 1750 - 2350 
Grasland 200 - 300 
Groenvoorziening 6400 - 9000 

5.1.3 Toepassingsmogelijkheden van K-rijke houtassen 
Zoals eerder aangegeven zijn de Lelystad vliegassen wat betreft K en S gehalte vergelijkbaar 
met Vinassekali. Vinassekali wordt gebruikt als alternatief voor minerale kalimeststoffen en de 
werking is minstens gelijkwaardig aan de kali uit kunstmest. Omdat de meststof relatief veel 
kali bevat wordt deze veelal ingezet voorafgaand aan de teelt van kaliminnende gewassen (bijv. 
aardappelen en suikerbieten). Naast kali bevat de houtas ook relatief veel S, evenals 
Vinassekali, en Na. Welbeschouwd is de vliegas Lelystad een mengmeststof waarmee 
tegelijkertijd K, Na en S wordt toegediend. Alle drie zijn belangrijke elementen voor de 
suikerbietenteelt op zand- en dalgronden. Door de gecombineerde kali- en natriumbehoefte van 
suikerbieten op zandgronden lijkt het in principe mogelijk om het gebruik van minerale 
kalimeststoffen en/of graszout geheel of gedeeltelijk te vervangen door K-rijke houtas. 
 
Tabel 5.3 Berekende dosering houtas (kg/ha/jr) gebaseerd op bemestingsadviezen voor 

verschillende toepassingen, per nutriënt. 
Toepassing  K - bemesting S-bemesting Na-bemesting 
Bouwland 380 - 670 220 - 350 900 
Grasland 75 - 550 130 - 785 275 - 3050 
Groenvoorziening 160 - 800   
 

5.2 Milieutoets toepassing van houtas als meststof 

5.2.1 Meststoffenwet algemeen 
Het verhandelen van een product als meststof in Nederland is gebonden aan wetgeving. 
Belangrijkste wet- en regelgeving daaromtrent is vermeld in de Meststoffenwet, het 
Meststoffenbesluit 1977 en de Meststoffenbeschikking 1977, aanhangend de Lijst van 
Meststoffen. 
 
De Meststoffenwet 1947 stelt regels voor het verhandelen van meststoffen in het belang van de 
eerlijkheid in de handel. Het doel van de Meststoffenwet 1947 is om te voorkomen dat 
ondeugdelijke of schadelijke stoffen als meststof in de handel komen. De wet verbiedt het 
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vervoeren en verkopen van producten die zijn bestemd om als meststof gebruikt te worden, 
behalve die producten die op de Lijst van Meststoffen staan of die waarvoor ontheffing is 
verleend. De definitie van ‘meststof’ volgens de Meststoffenwet 1947 luidt: “een stof, bestemd 
om aan de bodem of aan de grond te worden toegevoegd ter instandhouding of vermeerdering 
van hun productievermogen”  
 
Naast de wet- en regelgeving die er voor meststoffen bestaat ten aanzien van het verhandelen 
van producten, zijn er in de Meststoffenwet 1986 regels opgenomen die van toepassing zijn op 
het gebruik van meststoffen. In de Meststoffenwet 1986 wordt allereerst in artikel 1.1 bepaald 
welke producten volgens de wet als meststof mogen worden aangeduid. Dit artikel luidt: 
 
“Producten die bestemd zijn om 
a. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die geheel of gedeeltelijk 

bestaan uit stoffen, organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen, die als 
zodanig kunnen dienen om grond of een groeimedium geschikt of beter geschikt te maken 
als voedingsbodem voor planten; 

b. te worden gebruikt als groeimedium; 
c. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, voor zover deze producten 

niet reeds zijn begrepen onder a of b”. 
 
De beoordeling van producten op de geschiktheid als meststof vindt als volgt plaats:  
 
Allereerst wordt nagegaan of een product op basis van zijn identiteit voldoet aan de definitie 
van een meststof (vooralsnog op basis van de wet uit 1947), te weten: “Een stof, bestemd om 
aan de bodem of aan de grond te worden toegevoegd ter instandhouding of vermeerdering van 
hun productievermogen”. 
 
Voldoet een product niet aan de kenmerken voor een meststof uit deze definitie, dan mag het 
niet als meststof worden aangeduid en daarmee ook niet als zodanig worden verhandeld. 
Voldoet een product wel aan deze definitie dan mag het worden aangeduid als een meststof en is 
daarmee in potentie een legale meststof. Of het ook daadwerkelijk als meststof mag worden 
verhandeld, dient in de volgende stappen te worden vastgesteld. 
 
Indien een product mag worden aangeduid als een meststof, wordt vervolgens getoetst of het 
voldoet aan een type-aanduiding voor een meststof met bijbehorende eisen en garanties uit de 
Lijst van Meststoffen in de Meststoffenbeschikking 1977. Wanneer dat het geval is, mag het 
zondermeer worden verhandeld als meststof. 
 
Als een product niet kan worden aangeduid met een type-aanduiding voor meststoffen uit de 
Lijst van Meststoffen in de Meststoffenbeschikking 1977 en/of niet voldoet aan eisen of 
garanties die bij een bepaalde type-aanduiding behoren, kan een ontheffing op de 
verbodsbepaling voor meststoffen worden aangevraagd. Het indienen van een 
ontheffingsaanvraag dient plaats te vinden bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (Commissie van Deskundigen inzake de Toelating van meststoffen). Een ontheffing 
wordt echter alleen verleend als er aanwijzingen zijn dat het product een duidelijke 
landbouwkundige waarde heeft. Dit wordt aan de hand van landbouwkundige criteria getoetst. 
Vanuit de milieuwetgeving is vereist dat de meststof niet milieubelastend is. Dit is echter niet 
opgenomen in de eisen en garanties in de Lijst van Meststoffen. Om daadwerkelijk verhandeld 
te mogen worden als meststof moet daarom ook nog een toetsing aan milieueisen uitgevoerd 
worden. Zo mag de kwaliteit van de bodem niet achteruit gaan door het gebruik van een 
meststof (Wet Bodembescherming). Tevens dient de kwaliteit van lucht en oppervlaktewater 
beschermd te worden. 
 
Indien een product definitief mag worden aangeduid en gebruikt als meststof, kunnen er ten 
aanzien van het gebruik toch nog beperkingen worden opgelegd. In specifieke gebieden zoals 
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beheersgebieden kan op basis van nationale en/of provinciale wet- en regelgeving een geheel of 
gedeeltelijk verbod op het gebruik van een meststof worden opgelegd. In waterwingebieden 
kunnen waterleidingbedrijven eveneens beperkingen opleggen aan het gebruik van meststoffen. 
In zo’n geval wordt gesproken van een beperkte gebruiksmogelijkheid van een meststof. 
Bestaan deze beperkingen niet, dan kan een meststof onbeperkt worden gebruikt.  

5.2.2 Toelating van houtas als meststof 
Houtas voldoet aan de definitie van meststof zoals besproken in paragraaf 5.2.1. Indien een 
product mag worden aangeduid als een meststof, wordt vervolgens getoetst of het voldoet aan 
een type-aanduiding voor een meststof met bijbehorende eisen en garanties uit de Lijst van 
Meststoffen in de Meststoffenbeschikking 1977. Wanneer dat het geval is, mag het zondermeer 
worden verhandeld als meststof. Houtas voldoet echter niet aan de type-aanduidingen en de 
daarmee gepaard gaande omschrijvingen en eisen uit de Lijst van Meststoffen voor 
kalimeststoffen, PK-meststoffen, samengestelde PK-meststoffen en kalkmeststoffen. 
 
Als een product niet kan worden aangeduid met een type-aanduiding voor meststoffen uit de 
Lijst van Meststoffen in de Meststoffenbeschikking 1977 en/of niet voldoet aan eisen of 
garanties die bij een bepaalde type-aanduiding behoren, kan een ontheffing op de 
verbodsbepaling voor meststoffen worden aangevraagd. Het indienen van een 
ontheffingsaanvraag gebeurt bij het Instituut voor Voedselveiligheid (RIKILT) te Wageningen. 
Navraag bij het RIKILT maakte duidelijk dat bij RIKILT nooit een aanvraag is ingediend ten 
aanzien van het toelaten van houtas als meststof. Houtas is dus in Nederland niet toegestaan als 
meststof. Wel is elders in Europa houtas toegestaan als meststof en houtas staat zelfs op de lijst 
van meststoffen, die bij uitzondering mogen worden toegepast in de biologische landbouw [8]. 
 
Het beoordelen van een ontheffingsaanvraag door het RIKILT gebeurt doorgaans op basis van 
de volgende aspecten: 
 
Definitie 
Getoetst wordt of de bestemming die aan het product wordt gegeven valt onder de definitie van 
meststof van de Meststoffenwet 1947. Indien de bestemming van het product onder de definitie 
van meststof valt, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. 
 
Identiteit 
Uit de informatie over de herkomst, de bereidingswijze/productieproces, de samenstelling en de 
gebruikte grondstoffen moet duidelijk kunnen worden afgeleid wat de identiteit van het 
eindproduct is. Duidelijk moet zijn wat de werkzame bestanddelen zijn. Verder dient duidelijk 
te zijn hoe de identiteit van het eindproduct op eenduidige wijze vast te leggen is en welke 
analysemethode(n) hiertoe geëigend zijn. 
 
Gebruik en doseringsvoorschrift 
Welk gebruiksdoel wordt voorgestaan en welke dosering past hierbij? Een te verstrekken 
gebruiksaanwijzing en doseringsvoorschrift wordt getoetst aan in Nederland heersende 
bemestingsnormen en bemestingsadviezen. 
 
Verslagen van proefnemingen 
Er moet een verslag van onderzoek naar de landbouwkundige werkzaamheid zijn bijgevoegd. 
Het verslag dient eenduidig de werkzaamheid van het ter ontheffing aangeboden product aan te 
tonen. Daarbij dient de wijze van gebruik (gebruiksvoorschrift) en dosering 
(doseringsvoorschrift) eenduidig te worden onderbouwd. Proefnemingen dienen op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze te zijn uitgevoerd en verslagen en dienen betrekking te 
hebben op Nederlandse omstandigheden.  
 
Milieutoets 
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De onschadelijkheid van een product bij een juist gebruik en dosering als meststof moet uit de 
ingezonden gegevens zijn af te leiden of door de aanvrager te worden aangetoond. Volgens de 
Meststoffenbeschikking 1977, artikel 3 lid b, mag een meststof “geen schadelijke bestanddelen 
bevatten in zodanige hoeveelheden, dat zij bij een juist gebruik een nadelige invloed op de 
gewassen of de gezondheid van mens of dier kan uitoefenen”. De precieze invulling van deze 
Milieutoets is nader uitgewerkt onder Voorwaarden 3a tot en met 3d. 
 
Als alle aspecten door de adviseurs beoordeeld zijn, wordt door de secretaris een conclusie 
getrokken. Indien die positief is, legt de secretaris een pre-advies met conclusies voor aan de 
Commissie van Deskundigen. Als die hiermee instemt, wordt de DG LNV verzocht tot 
verlening van de ontheffing over te gaan. Nadat de DG LNV de ontheffing heeft verleend, 
wordt deze aan de aanvrager gezonden en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit deel van de 
procedure duurt doorgaans 3 à 4 weken.  
 
Wordt een aanvraag afgewezen en is de aanvrager het daar niet mee eens, dan kan hij tegen deze 
afwijzing een bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van LNV. Dit geldt ook voor iemand 
die meent dat de ontheffing ten onrechte wel is verleend. Tegen een beslissing op het 
bezwaarschrift staat vervolgens weer beroep open bij het College van beroep voor het 
bedrijfsleven.  
 
Voorwaarden 
Een ontheffing wordt alleen verleend als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 
1. Het product is gelijkmatig van samenstelling (producten met een sterk wisselende 

samenstelling/gehalten krijgen geen ontheffing). Dit wordt vooral beoordeeld op basis van 
de wijze waarop het product wordt geproduceerd. Het productieproces dient voldoende 
zekerheid te bieden dat het product een in de tijd gelijkmatige samenstelling heeft. Er dient 
voldoende zekerheid te bestaan dat het product te allen tijde goed kan worden 
geïdentificeerd en overeenkomt met de bij de ontheffingsaanvraag ingeleverd representatief 
monster van het product op grond waarvan een ontheffing verleend wordt. De ontheffing 
geldt namelijk alleen zolang de samenstelling en gehalten aan waardegevende bestanddelen 
van een monster van het product op een willekeurig tijdstip genomen overeenkomst met die 
van het monster waarmee de identiteit is vastgelegd. 

 
2. Het product heeft aantoonbaar een landbouwkundige werking: het bevat voldoende voor de 

plant ter beschikking komende voedingselementen, effectieve (min of meer langzaam 
afbreekbare) organische stof, neutraliserende waarde (bij kalkmeststoffen) en/of voldoende 
van een andere stof die het productievermogen van de bodem of grond in stand houdt of 
vermeerdert.  

 
Voor de beoordeling op een voldoende landbouwkundige werkzaamheid wordt het product 
op grond van de waardegevende bestanddelen getoetst aan één van de categorieën uit de lijst 
van meststoffen – bijvoorbeeld ‘stikstofmeststof’ of ‘kalkmeststof’ – en wordt dan qua 
werkzaamheid vergeleken met de reeds toegelaten producten. Met verslagen van proeven 
moet worden aangetoond dat het (de) betreffende waardegevende bestandde(e)l(en) het 
productievermogen van de grond in stand houdt of verbeterd. Dit wordt doorgaans afgeleid 
uit een gewasreactie, effecten op veranderingen aan gewasbeschikbare 
plantenvoedingsstoffen in grond, veranderingen in de zuurgraad van grond en/of persistentie 
tegen afbraak. 

 
3. Het product bevat geen dusdanige hoeveelheid contaminanten dat het product bij 

verantwoord landbouwkundig gebruik schadelijk is op korte of langere termijn voor het 
milieu, de gebruiker, (landbouwhuis)dieren of planten.  
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Voor de beoordeling hiervan wordt aan de hand van de gegevens uit het 
productiestroomschema en de beschikbare veiligheidsbladen van de grondstoffen op de 
volgende aspecten gelet (Milieutoets): 
 

a) zware metalen en arseen (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As): met de gangbare 
dosering van de nieuwe meststof mag de daarmee toegediende vracht aan deze zware 
metalen voor geen van de acht metalen hoger zijn dan de vracht die het Besluit 
Overige Organische Meststoffen (BOOM) voor zuiveringsslib toestaat (Tabel 5.4); 

 
b) organische microverontreinigingen: met de gangbare dosering van de meststof mag 
de vracht aan deze stoffen niet hoger zijn dan de voorlopige RIVM-normen voor de 
maximale vracht ter voorkoming van ophoping in de bodem, vermenigvuldigd met 
een factor 4; 

 
c) de kans op uitspoeling van nitraat, sulfaat en eventueel andere gemakkelijk 
uitspoelbare stoffen die voor het milieu ongewenst zijn mag niet (beduidend) groter 
zijn dan bij verantwoord landbouwkundig gebruik van de reeds toegelaten 
meststoffen; 

 
d) bij (mogelijke) aanwezigheid van natrium, chloor, fluor, en gehalten van andere 
elementen die niet in de BOOM-selectie zitten, organische microverontreinigingen die 
niet in RIVM-selectie zitten wordt beoordeeld of het gehalte en de vracht bij 
verantwoord landbouwkundig gebruik de milieukwaliteit niet aantast.  

 
Er zijn geschikte, in de gangbare laboratoriumpraktijk van het RIKILT Instituut voor 
Voedselveiligheid uitvoerbare, analysemethoden beschikbaar om de identiteit van het product 
eenduidig vast te stellen. Het ontbreken van een geëigende analysemethode betekent ofwel dat 
het product geen ontheffing krijgt ofwel dat men een bepaalde eigenschap of waardegevend 
bestanddeel niet op het etiket mag vermelden. 

5.2.3 Toetsing van houtas aan de Milieutoets 
Zoals in de voorafgaande paragraaf is beschreven (Milieutoets 3a tot en met 3d) wordt bij een 
ontheffingsaanvraag voor een nieuwe meststof getoetst op: 
- zware metalen (3a) 
- organische microverontreinigingen (3b) 
- m.n. sulfaat (3c) 
- m.n. chloride en mogelijk ook natrium (3d) 
 
Zware metalen (ad 3a) 
In de Milieutoets staat de totale belasting (vrachtbenadering) met zware metalen centraal. Dit 
betekent dat uitloogbare of beschikbare gehalten er voor de toetsing niet toe doen. Centraal staat 
de vraag hoeveel ton houtas tot overschrijding leidt van de waarden van de milieutoets voor 
bouwland. In Tabel 5.4 zijn de maximaal toegestane vrachten aan zware metalen en arseen 
weergegeven. De gegeven vracht is berekend door de maximaal toegestane dosering in BOOM 
(1 resp. 2 ton droge stof per ha) te vermenigvuldigen met de in BOOM maximaal toegestane 
gehalten. 
 
De gehalten in de verschillende houtassen zijn gerelateerd aan deze maximaal toegestane 
vrachten, hetgeen resulteert in een maximale dosering van de verschillende houtassen (op 
bouwland). Deze maximale dosering conform de Milieutoets voor zware metalen en arseen staat 
in Tabel 5.5. Het is duidelijk dat de milieutoets voor beide categorieën houtas sterk limiterend is 
voor de dosering van de houtas op bouwland. Voor grasland dienen de toegestane doses en dus 
de toegestane vrachten nog gehalveerd te worden. Met name cadmium beperkt voor alle 
houtassen de toegestane dosering. Voor de Ca-rijke houtas is de dosering 110 - 420 kg per 
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hectare en voor K-rijke houtas is de dosering maximaal slechts 60 kg per hectare, voor grasland 
respectievelijk 55-210 en 30 kg/ha/jr. 
 
Tabel 5.4 Maximaal toegestane vracht (g/ha/jr) aan zware metalen met zuiveringsslib.  
Metaal Grasland  Bouwland  
Cd 1.25 2.5 
Cr 75 150 
Cu 75 150 
Hg 0.75 1.5 
Ni 30 60 
Pb 100 200 
Zn 300 600 
As 15 30 
 
Tabel 5.5  Maximale dosering op bouwland van houtas (in kg per hectare per jaar) bij toetsing 

conform de milieutoets 
Element Ca-rijke houtas K-rijke houtas Limiterend 
As 490 - 5770 260  
Cd 110 - 420 60 limiteren voor alle assen 
Cr 690 - 1670 1010  
Cu 780 - 1520  540  
Ni 760 - 2220 5940  
Pb 430 - 1330 160  
Zn 630 - 3560 60 limiterend voor K-rijke houtas 

 
Wanneer deze maximaal toegestane doseringen vergeleken worden met de minimaal benodigde 
doseringen, zoals vermeld in Tabel 5.2 en Tabel 5.3, dan kan onmiddellijk geconcludeerd 
worden dat er het zo goed als uitgesloten is, dat er nuttig gebruik kan worden gemaakt van de 
houtassen. Voor de kaliumrijke houtas is het direct duidelijk, dat deze op geen enkele grond 
voldoende bemesting zal opleveren, wanneer slechts 60 kg per hectare wordt uitgestrooid per 
jaar. De mogelijkheden voor de calciumrijke houtas zijn marginaal. Wanneer de veilige grens 
van 110 kg/ha/jr wordt gehanteerd, is deze houtas onvoldoende voor onderhoudsbekalking. 
Zelfs als 420 kg/ha/jr als grens kan worden aangenomen is het niet mogelijk om de houtas op 
bouwland of groenvoorziening toe te passen. Voor grasland moet de norm gehalveerd worden 
tot 210 kg/ha/jr en dat komt overeen met de minimaal benodigde dosis. In principe mogelijk, 
maar in praktijk niet realistisch.  
 
Wat betreft de meeste zware metalen leidt de hoge pH ertoe dat deze in oxide,- hydroxide- of 
carbonaatvorm voorkomen: deze vormen zijn in het algemeen slecht oplosbaar. Wat betreft 
chroom leidt een hoge pH er echter juist toe dat het als chromaat (VI+) voorkomt. Dit is zeer 
goed oplosbaar. Echter, verschillen in oplosbaarheid en beschikbaarheid van de metalen in de 
assen spelen bij de milieutoets geen rol: men toetst slechts op de totale vracht die met het 
product wordt aangevoerd. 
 
Sulfaat (ad 3c) 
Uit onderzoek van NMI op perceelsschaal blijkt dat met name voor gewasrotaties met S-
behoeftige gewassen (zoals koolzaad en diverse koolsoorten) op bouwland in Noord Nederland 
een tekort op de S-balans kan ontstaan. Dit tekort zal in de toekomst naar verwachting 
toenemen, gezien de verminderde S-aanvoer via depositie en dierlijke mest. Op grond van 
bovengenoemd onderzoek wordt aangenomen dat in Noord Nederland tenminste 10 tot 15 kg S 
per hectare zou moeten worden toegediend. 
    
Op de zand- en kleigronden in Noord-Nederland kan de aanvoer van zwavel (S) via toediening 
van sulfaat dus nuttig zijn. Op bedrijven met gewassen die geen hoge zwavelbehoefte hebben en 
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ook geen hoge afvoer aan zwavel met de geproduceerde producten, is een aanvullende S-
aanvoer echter niet nodig. 
 
Wanneer een S-gift van 20-35 kg S per hectare als limiterend wordt gezien, dan zou de dosering 
van houtas beperkt moeten blijven tot ca. 2-3 ton voor de CFB vliegas, 0,3 ton voor Lelystad 
vliegas en 4-5 ton voor Lelystad bodemas. Een hogere dosering kan tot een verhoogde 
sulfaatuitspoeling leiden. Dit is uit oogpunt van milieu en waterwinning ongewenst. Volgens de 
pHstat data van de as/grond mengsels is de S-uitloging pH-onafhankelijk. Met name L-VA leidt 
tot hoge uitlogingsconcentraties. 
 
Cl en Na (ad 3d) 
De Lelystad vliegas bevat ongeveer 12,4 % chloor (Cl). Ter vergelijking, Vinassekali SF bevat 
slechts 0,1 % Cl. Chloor heeft een negatief effect op de opbrengst van suikerbieten. Daarom 
wordt voor chloorhoudende meststoffen aangeraden om deze in de herfst of de winter toe te 
dienen zodat het chloor kan uitspoelen. Op zandgronden die weinig of geen klei bevatten zou 
een herfst- of wintergift ook leiden tot uitspoeling van kali. Om uitspoeling van kali zoveel 
mogelijk te beperken en tegelijkertijd toch zoveel mogelijk chloor kwijt te raken, wordt 
aangeraden om de gift tenminste enkele weken voor de zaaien uit te voeren. Aangezien de 
Lelystad vliegas ook chloorhoudend is, is het aan te bevelen om een gift met vliegas zeker 
enkele weken voor het geplande zaaitijdstip van de suikerbieten uit te voeren. Asperges zijn in 
het algemeen zouttolerant. 
 
Bij het toepassen van Lelystad vliegas moet vooral op gronden met een hoger kleigehalte (klei- 
en zavelgronden) gelet worden op de hoeveelheid zouten die aan de bodem wordt toegediend. 
Vooral natrium maar ook andere positief geladen ionen kunnen namelijk de oorzaak zijn van het 
verlies aan structuur van de bodem. Natrium draagt bij aan het uiteen vallen (dispersie) van 
kleidelen en daarmee het verlies aan aggregaten in de bodem. Het toedienen van de Lelystad 
vliegas moet daarom met zorg gebeuren zodat de zoutconcentratie in de bodem (EC-waarde) 
niet wordt overschreden en er zodoende structuurverlies zou optreden.  

5.3 Alternatieven voor directe landbouwkundige toepassing 

5.3.1 Grondstof voor P-meststoffen 
Het uitgangsmateriaal van de meeste P-kunstmestsoorten is het mineraal apatiet dat als 
ruwfosfaat wordt gewonnen in de natuur [48]. Door malen, gloeien en behandeling met zuren 
wordt de oplosbaarheid van ruwfosfaten verhoogd. Twee belangrijke, goed oplosbare P-
meststoffen zijn superfosfaat en tripelsuperfosfaat (TSP).  
 
Het oplossen van houtas in zwavelzuur of fosforzuur zal leiden tot het oplossen van het grootste 
deel van de P uit de as. Dit is afhankelijk van welke P-verbindingen er in de as voorkomen. Een 
belangrijk aspect dat hierbij in ogenschouw moet worden genomen, is dat de chemische 
samenstelling van houtas verschilt van die van apatiet. De samenstelling van apatiet als 
grondstof voor P-meststoffen is afhankelijk van de zuiverheid, de soort en de herkomst. Er kan 
naast Ca-fosfaat een groot aantal chemische verbindingen voorkomen in apatiet, zoals fluor, Na, 
Mg, K, Fe, Cl, Al en een groot aantal zware metalen, waaronder Cd. Een mogelijk belangrijk 
verschil tussen houtas en de apatieten, die als grondstof worden gebruikt bij de P-productie, is 
het K-gehalte, dat hoger is in de as dan in de apatieten. Dit betekent dat er meer K vrijkomt bij 
de productie van P-meststoffen uit houtas dan uit apatiet. Deze K moet mogelijk worden 
afgevoerd als afval; het is niet duidelijk in hoeverre deze K kan worden gebruikt bij de 
productie van K-meststoffen. De houtas bevat bovendien veel meer kalk (CaCO3) dan apatieten. 
Dit kan een effect hebben op de oplosbaarheid en de benodigde hoeveelheid zuur. Ook zullen de 
gehalten aan zware metalen van houtas en van apatiet verschillen. Deze verschillen zijn 
vervolgens terug te vinden in de afvalstromen die uiteindelijk ontstaan bij de productie van P-
meststoffen uit houtas.  
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Concluderend kan worden gesteld dat op praktische en theoretische gronden er op dit moment 
geen overtuigende redenen zijn aan te geven waarom houtas als grondstof voor P-meststoffen 
zou kunnen worden gebruikt. Mogelijke effecten op afvalstromen, verontreinigingen met zware 
metalen van de geproduceerde P-meststof én het financiële plaatje zullen de uiteindelijke 
doorslag geven of houtas als grondstof voor de productie van P-meststoffen kan worden 
gebruikt. Persoonlijke communicatie met een adviseur van de Minerale Meststoffen Federatie 
bevestigt dit beeld: men gebruikt nu zeer zuivere grondstoffen en zal niet geneigd zijn een 
grondstof met een zeer breed spectrum aan elementen met moeilijk in te schatten 
beschikbaarheid in te gaan zetten. 

5.3.2 Grondstof voor K-meststoffen  
Persoonlijke communicatie met een adviseur van de Minerale Meststoffen Federatie, waar onder 
andere Kali und Salz Benelux deel van uitmaakt, stelt dat de bottleneck voor toepassing van 
houtas als grondstof voor K-meststoffen wordt ook met name gevormd door de zuiverheid van 
de houtassen. Men wint nu zuivere grondstoffen (kalimijnen) en zal niet geneigd zijn een 
grondstof met een zeer breed spectrum aan elementen naast kali in te zetten. 

5.3.3 Toeslagstof compostering 
Informatie op basis van contact met kwaliteits- en verkoopmanager bij grote composteerder van 
de Vereniging van Afvalbedrijven (VA): 
 
Houtas voegt als zodanig niets toe aan een compostering of aan het proces. De enige 
overweging om het mee te nemen in een compostering is een gunstig innametarief. Het voordeel 
is dat er geen residu over blijft. Afhankelijk van de hoeveelheid kan het wellicht zonder 
problemen worden ‘weggemengd’. 
‘Blending’ zou het alleen interessant zijn indien het werkelijk iets toevoegt, maar dat is sterk 
afhankelijk van de beschikbaarheid van nutriënten en pH verhogende werking. Dus voor 
toepassing binnen de GFT-compostering is het belangrijk om te weten welke kwaliteit kan 
worden gegarandeerd (metalen, PAK en eventuele fytotoxiciteit), om welke hoeveelheden het 
gaat en welke prijs geboden kan worden. Deze aspecten bepalen de interesse bij 
composteerders. In het rapport “Hergebruik van assen van biomassaverbranding” [49], wordt 
gesteld dat het mengen van compost met houtas niet opgevat moet worden als verdunnen van 
afvalstoffen (wegmengen) maar als ‘functioneel mengen’ van twee stoffen. De stelling dat de 
compostering wordt verbeterd door houtas toe te voegen, is echter niet zondermeer te 
onderschrijven. 

5.3.4 Champignonteelt 
Informatie op basis van contact met Vereniging Paddestoelenteelt Nederland en PPO-
paddestoelen: 
 
Men heeft nog nooit van toepassing van houtas in de champignonteelt gehoord. Als grondstof in 
compost zal het weinig kans maken omdat het geen organische stof (meer) bevat en omdat de 
huidige grondstoffen, stro en mest, voldoende macro en micro mineralen bevatten. Als 
grondstof in de dekaarde kan men het zich ook niet voorstellen; het zou dan namelijk heel erg 
goed water moeten kunnen binden. Dekaarde bestaat uit een mengsel van veen en schuimaarde 
75:25 v/v. Men gelooft ook niet in houtas als ‘accelerator’. 

5.3.5 Export naar Duitsland 
In Duitsland is het volgens de Duitse Lijst van Meststoffen mogelijk om houtas (bodemas) als 
toeslag materiaal in te zetten [50]. De mogelijkheid van export van houtas naar Duitsland lijkt 
dan ook een optie die serieus onderzocht zou kunnen worden. Daartoe zou allereerst nagegaan 
moeten worden of de Nederlandse houtas voldoet aan de definities en voorwaarden zoals 
gesteld in de Duitse wet. De kwaliteit van de Nederlandse assen zou bovendien getoetst moeten 
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worden conform de Duitse milieueisen. Overleg met de Duitse autoriteit op dit gebied zal het 
snelst tot het gewenste inzicht leiden. 

5.4 Conclusies toepassing van houtas als meststof 

5.4.1 Conclusie bemestende en bekalkende waarde (algemeen): 
• Concluderend kan worden gesteld dat van de landbouwkundig relevante nutriënten in de 

Ca-rijke houtas vooral gekeken moet worden naar het hoge Ca gehalte en de pH-verhogende 
werking van deze houtasproducten. Om de inzet van de assen te kunnen relateren aan reeds 
bestaande producten kunnen de assen het best worden vergeleken met een organische 
kalkmeststof. Betacal carbo is in dat een product dat het beste aansluit bij de twee assen.  

• De K-rijke vliegas uit Lelystad heeft een hoog kaligehalte dat bepalend kan zijn voor de 
landbouwkundige inzet van het product. De Lelystad vliegas kan daarom het best worden 
vergeleken met Vinassekali. Het kali en zwavelgehalte van Vinassekali SF sluit het beste 
aan bij de gehalten van de vliegas. 

• Ten gevolge van de afwezigheid van N in houtas vormen houtastoepassingen een onderdeel 
van een totale nutriëntenmanagementstrategie. Afhankelijk van de gewasbehoeften kan 
houtas dan ook alleen of in combinatie met (andere) meststoffen ingezet worden. 

5.4.2 Conclusies bekalkende waarde van Ca-rijke houtas: 
• De bekalkende waarde van de twee bekeken houtassen is vergelijkbaar met die van Betacal 

carbo. Deze conclusie is gebaseerd op een berekende/veronderstelde neutraliserende waarde 
(nw) op productbasis. De nw is niet gemeten. 

• De opgegeven fijnheid leidt tot de conclusie dat de reactiviteit van de producten mogelijk 
hoog is. 

• De hier berekende doseringen (in kg per hectare per jaar) voor onderhoudsbekalking zijn: 
- bouwland:    1750-2350 
- grasland:    200-300 
- groenvoorziening:   6400-9000 

5.4.3 Conclusies bemestende waarde van K-rijke houtas: 
• Aangezien de Lelystad vliegas een ‘mengmeststof’ is, kan daarmee tegelijkertijd K, Na en S 

toegediend worden. Dit zijn drie belangrijke elementen voor bemesting in de 
(suiker)bietenteelt op zand- en dalgronden. 

• Aangezien de houtas op grasland niet ingewerkt kan worden, is een snelle beschikbaarheid 
van K en S uit de houtas een voorwaarde voor gebruik.  

• Het is daarom zinvol de landbouwkundige beschikbaarheid van K en S in de vliegas 
afkomstig uit Lelystad nader te onderzoeken middels de daartoe geëigende 
onderzoeksmethoden. 

• De hier berekende doseringen (in kg per hectare per jaar) voor K-, S- en Na-bemesting met 
K-rijke houtas variëren voor de verschillende toepassingen, en grondsoorten als volgt: 
- Bouwlandbemesting:   200-900  
- Graslandbemesting:  75-785 
- Groenvoorziening:   160-800 

5.4.4 Conclusie toetsing Meststoffenwet: 
De toegestane dosering van houtas wordt, naar het zich laat aanzien, drastisch beperkt door de 
in Nederland gangbare milieutoets voor zware metalen die geldt voor nieuw toe te laten 
meststoffen. Met name cadmium beperkt voor alle houtassen de toegestane dosering van houtas 
op bouw- en grasland. Op bouwland bedraagt de maximale dosering van de Ca-rijke CFB 
vliegas 110-200 kg per hectare. Voor Lelystad vliegas is dat 60 kg per hectare en voor bodemas 
uit Lelystad bedraagt de maximale dosering op basis van deze toets 420 kg per hectare. Voor 
grasland dienen de toegestane doses en dus de toegestane vrachten nog gehalveerd te worden. 
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Wanneer de toegestane doseringen van de houtassen vergeleken worden met de benodigde 
doseringen, kan geconcludeerd worden dat de houtassen niet direct als meststof kunnen worden 
toegepast.  

5.4.5 Conclusie overige toepassingen: 
Er zijn geen geschikte ‘overige toepassingen’ voor houtas in beeld gekomen. In Duitsland is het 
volgens de Duitse lijst van Meststoffen mogelijk om houtas (bodemas) als toeslag materiaal in 
te zetten [50]. De mogelijkheid van export van houtas naar Duitsland lijkt dan ook een optie die 
serieus onderzocht zou kunnen worden. 

5.5 Aanbevelingen van NMI over toepassing van houtas als meststof 
1. Uit de studie van het NMI blijkt dat de toepassing van de verschillende assen beperkt dan 

wel onmogelijk wordt gemaakt door de stringente voorwaarden van de Milieutoets die 
toegepast wordt bij de aanvraag van ontheffing in het kader van de Meststoffenwet. Het 
verdient dan ook de aanbeveling om eerst na te gaan bij Bureau Meststoffen van RIKILT 
of men, gezien de maatschappelijke context van het stimuleren van groene energie, 
genegen zou zijn een uitzonderingssituatie te creëren.  
 
Pas wanneer die vraag positief beantwoord kan worden is het zinnig om de 
landbouwkundige waarde van de assen nauwkeuriger te karakteriseren. Naast kennis van 
de chemische samenstelling van houtas is het voor een goede beoordeling van de 
mogelijkheden tot gebruik in de land- of bosbouw namelijk van belang om de 
oplosbaarheid van deze elementen in de houtas te bepalen volgens methoden die gangbaar 
zijn in agronomisch onderzoek in relatie tot meststoffen. 
 

2. Overleg voeren met de Duitse autoriteiten over de mogelijkheid van export van houtas naar 
Duitsland 

 
3. Effectieve mogelijkheden zoeken om de assen te zuiveren van limiterende elementen 

(bijvoorbeeld door Cd te verwijderen).  

5.6 Commentaar op de derde aanbeveling NMI  
In principe zouden Cd, Pb en Zn gehaltes verlaagd kunnen worden door vliegas op hoge 
temperatuur uit het verbrandingssysteem te verwijderen [42]. Technisch is het waarschijnlijk 
haalbaar om 90% van alle Cd te elimineren en de gehaltes Pb en Zn zodanig te reduceren dat ze 
niet limiterend zijn. De andere genoemde elementen blijven wel aanwezig en waarschijnlijk 
wordt As limiterend. Voor de K-rijke houtas heeft de voorgestelde methode om Cd, Pb en Zn 
gehaltes te verlagen geen zin, want K, Na en S zijn ook in de gasfase zijn op het moment dat de 
as wordt afgevangen, waardoor de benodigde doseringen van de houtas sterk zullen stijgen. 
Voor de Ca-rijke houtas lijkt het mogelijk om deze toe te passen op grasland. De toegestane 
vracht is vergelijkbaar met de benodigde vracht, waarbij As limiterend is. Het is echter sterk de 
vraag of dit zinvol is. Er blijven fluctuaties in de assamenstelling en er zijn voldoende goedkope 
bekalkingsproducten op de markt zonder dreigend probleem met zware metalen. 
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6. RESULTATEN TOEPASSIN G ALS BOUWSTOF 

In Nederland wordt 100% van de assen afkomstig uit poederkoolcentrales hergebruikt als 
bouwstof, voornamelijk in beton en cementproducten. Bodemassen van verbranding van 
(schone) biomassa wordt ook reeds als bouwstof ingezet. De vliegassen van biomassa-assen zijn 
minder geschikt om op dezelfde manier gebruikt te worden, maar in principe is hergebruik als 
bouwstof een valide oplossing. Bij aanvang van het project bestond de vrees dat assen van 
schone biomassa toch niet geschikt zouden blijken om als meststof ingezet te worden, ondanks 
het feit dat de brandstof geen verontreinigingen bevatte. Daarom zijn ook de mogelijkheden 
onderzocht om assen van schone biomassa als bouwstof te gebruiken. 
 
Bij een toepassing als bouwmateriaal in grondwerkzaamheden (b.v. wegenbouw, verharding) 
treedt het Bouwstoffenbesluit [39] in werking. Het bouwstoffenbesluit gaat uit van het concept 
van bodembescherming. De limieten worden daarom uitgedrukt in een totale immissie in de 
bodem in mg/m2 per 100 jaar. Het gaat om de uitlogingskarakteristieken van het eindproduct en 
niet om de samenstelling van de grondstoffen. 
 
Er moet in dit verband opgemerkt worden, dat de monsters die onderzocht zijn slechts een 
momentopname vormen. De brandstofsamenstelling en daaraan gekoppeld de assamenstelling 
fluctueert. Er zijn geen uitgebreide bemonsteringscampagnes gehouden, die assen met 
jaargemiddelde samenstelling opleveren. Uit ervaring bij ECN is bekend dat verschillen van een 
factor 2 t.o.v. het gemiddelde normaal zijn voor sporenelementen. Zelfs verschillen van een 
factor 10 komen regelmatig voor. Bij interpretatie van gegevens die dicht bij limieten liggen is 
dus voorzichtigheid geboden. 

6.1 Toepassing van biomassa as als ‘bulk’ bouwstof 

6.1.1 Lelystad bodemas 
Het recyclingbedrijf waar de Lelystad bodemas wordt afgezet verwerkt ook bouwpuin tot 
menggranulaat 0/40 met KOMO-attest. Daarin wordt de Lelystad bodemas toegepast als 
toeslagstof. Het idee daarachter is dat vanwege het basische karakter van de bodemas de 
civieltechnische kwaliteit van het granulaat wordt verbeterd. Het puingranulaat voldoet aan de 
eisen van het bouwstoffenbesluit. 
 
Een directe bulk toepassing van Lelystad bodemas als bouwstof is niet mogelijk, vanwege 
overschrijdingen van enige limieten van het bouwstoffenbesluit. ECN heeft inzage gekregen in 
de resultaten uit een eerder onderzoek, uitgevoerd door TAUW in opdracht van het recycling 
bedrijf, waarin kolomproeven zijn uitgevoerd om de uitloging van anorganische componenten te 
toetsen aan de maximale immissiewaarden in de bodem. Hieruit is geconcludeerd dat de 
uitloging van sulfaat voor een overschrijding van een categorie 2 toepassing zorgt (geïsoleerd 
van grondwater met speciale beschermingsmaatregelen). Verder overschrijden de Ba, Cr, Mo en 
Se de categorie 1 limieten bij een toepassingshoogte van 0.8 m (toepassing zonder isolerende 
maatregelen). 
 
Voor diverse monsters Lelystad bodemas (monster september 2002, verkleind tot < 2 mm, en 
fracties van monster november 2003) zijn tweestaps uitloogtesten (compliance test) gedaan 
volgens de Europese Norm 12457-3 (zie Hoofdstuk 4). De uitloging bij L/S 10 is vergeleken 
met de limieten die worden gehanteerd in het bouwstoffenbesluit bij een toepassingshoogte van 
0.7 meter.  
 
De resultaten voor het monster Lelystad bodemas (L-BA) genomen in september 2002 en 
verkleind tot onder 2 mm staan in de linker kolom in Tabel 6.1. Hieruit blijkt, dat de elementen 
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molybdeen (Mo), seleen (Se), lood (Pb) en zink (Zn) de categorie 2 limiet van het 
bouwstoffenbesluit overschrijden en dat chroom (Cr) chloride (Cl) en sulfaat (SO4) over de 
categorie 1 limieten gaan. Zelfs wanneer de toepassingshoogte zou worden gereduceerd tot 0.2 
m. blijven Mo, Se en Zn de categorie 2 limieten overschrijden, en Cr, Cl en SO4 overschrijden 
de categorie 1 limieten. Voor sulfaat moet wel worden opgemerkt dat in de berekeningen 
aangenomen is dat alle S aanwezig is als sulfaat. De toepassingshoogte van 0.2 m. wordt gezien 
als de minimale verwerkingshoogte in wegenbouw of verharding. Volledige resultaten staan in 
Appendix VI. 
 
Tabel 6.1  Concentraties van geïdentificeerde probleemelementen in tweestaps uitloogtesten bij 

L/S 10 (EN 12457-3), uitgevoerd bij ECN voor verschillende fracties van Lelystad 
bodemas vergeleken met limieten BSB bij een toepassingshoogte van 0.7 m; alle 
cijfers in mg/kg droge stof 

 
datum sept. 2002 nov. 2003 nov. 2003 nov. 2003 nov. 2003 limieten BSB  
grootte < 2 mm < 90 µm 90-250 µm 250 - 1000 µm 1-2 mm cat 1 limiet cat 2 limiet 
Mo  2.20 2.53 1.13 0.56 1.16 0.28 0.91 
Se  0.70 0.16 0.06 0.05 0.09 0.04 0.10 
Pb  9.88 0.18 3.47 0.50 0.28 1.90 8.70 
Zn  26.38 0.11 0.13 0.10 0.13 3.80 15.00 
Cr  6.85 15.28 5.24 2.73 7.81 1.30 12.00 
Cl  5394 279 21 33 96 599 8807 
Ba 3.95 8.48 3.99 4.16 11.00 5.50 58.00 
Sb 0.040 0.099 0.016 0.013 0.037 0.045 0.43 
SO4 * 18032 8904 1725 765 2741 1136 22027 
*aanname dat alle S als SO4 voorkomt 
legenda 
   voldoet aan BSB 
   overschrijdt U1 maar voldoet aan U2 
   overschrijdt U2   
 
ECN heeft doormiddel van de twee-staps uitloogtest andere probleemelementen geïdentificeerd 
dan eerder door TAUW werd gedaan. Dit is te verklaren doordat in de ECN een andere proef 
met een ander monster heeft uitgevoerd. De tweestaps uitloogproef is uitgevoerd met materiaal 
dat is gebroken in een kaakbreker en daarna gezeefd over 2 mm. TAUW heeft in de kolomproef 
een aantal monsters uitgeloogd met een fractie tot 4 mm. Daardoor kunnen ook grotere 
(verglaasde delen) als geheel in het monster zitten, die niet wezenlijk bijdragen aan uitloging. 
Bovendien geeft TAUW in de rapportage aan dat een aantal detectielimieten verhoogd waren 
voor antimoon (Sb), tin (Sn) en molybdeen (Mo). Uit het door TAUW uitgevoerde onderzoek 
blijkt dat de Lelystad bodemas niet zonder meer kan worden toegepast als categorie 1 bouwstof 
(gelimiteerd door de hoge sulfaat uitloging), maar dat categorie 2 toepassingen onbeperkt 
mogelijk zijn. De resultaten van de tweestaps uitloogtest van ECN geven een indicatie dat de 
concentraties Mo, Se en Zn de limieten voor een categorie 2 toepassing overschrijden. Om 
uitsluitsel hierover te krijgen zou een nieuwe kolomproef volgens AP04 moeten worden 
uitgevoerd. Ook moet de bemonstering zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat gewaarborgd 
wordt dat een representatief monster wordt genomen en er geen sprake is van een 
momentopname. 
 
Om de hypothese te toetsen dat de grootste bijdrage aan uitloging van contaminanten wordt 
geleverd door de kleinste fractie is een monster Lelystad bodemas (monster november 2003) 
gezeefd in vijf fracties. De vier kleinste fracties zijn uitgeloogd in een tweestaps uitloogtest. De 
resultaten staan in Tabel 6.1. Van elke fractie is ook de chemische samenstelling bepaald, zie 
Tabel 6.2. Daaruit is ook de totale samenstelling berekend als het gewogen gemiddelde van de 
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vijf individuele fracties, waarbij de samenstelling van de fractie boven 2 mm gelijk is gesteld 
aan de samenstelling van de fractie 1-2 mm. Deze wijkt af van de overall samenstelling van het 
eerste monster (september 2002). 
 
Tabel 6.2 Chemische samenstelling van zeeffracties van Lelystad bodemas en de berekende 

samenstelling van de fractie 0-2 mm (monster november 2003) 
Element < 90 µm 90 - 250 µm 0.25 - 1.0 mm 1 - 2 mm totaal* 
Al 7677 9948 13074 13376 13036 
As 9.5 2.9 <0 <0 0.3 
B 606.8 220.3 113.3 121.9 134.3 
Ba 410.2 305.5 292.5 337.5 327.9 
Ca 345319 166921 138923 161591 160632 
Cd 0.7 0.3 0.2 0.04 0.1 
Co 4.3 4.0 36.8 28.1 28.4 
Cr 143.4 95.0 65.0 65.2 68.1 
Cu 171.5 115.1 105.4 111.4 111.5 
Fe 12254 11916.6 15194 17251 16462 
K 47146 49912 57115 60851 59267 
Li 8.8 10.4 12.1 14.1 13.4 
Mg 22092 15513 14527 16634 16240 
Mn 1509 1077 1050 1265 1215 
Mo 11.6 3.6 4.1 1.3 2.2 
Na 4423 5491 6281 7035 6750 
Ni 22.2 15.7 17.5 20.9 20.0 
P 19987 13152 11735 13255 13059 
Pb 13.4 22.8 144.8 9.1 38.6 
S 5747 1947 788 632 828 
Sb 0.85 <0 <0 0.07 0.1 
Se 0.6 <0 4.2 <0 0.9 
Si 88285 240631 264703 242506 244108 
Sn 7.8 1.6 <0 <0 0.1 
Sr 1146 644 542 640 629 
Ti 625 802 828 986 936 
V 21.9 21.6 29.0 44.7 39.8 
Zn 161.5 102.0 73.0 45.7 56.4 
  
Wanneer de gegevens vergeleken worden met de totale samenstelling van de Lelystad bodemas 
< 2 mm (monster september 2002) dan valt op dat de concentraties van vrijwel alle elementen in 
de berekende samenstelling 0-2 mm voor het monster van november 2003 lager zijn dan de 
gemeten concentraties voor 0-2 mm voor het monster van september 2002. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat er een andere brandstof is gebruikt in die periode. De 
gegevens in Tabel 6.2 moeten ook met name gebruikt worden om de distributie van elementen 
over de verschillende deeltjesfractie te bepalen. Absolute gehaltes zijn aan variaties onderhevig, 
die vooral veroorzaakt worden door verschillen in de brandstofsamenstelling. 
 
Uit Tabel 6.1 blijkt dat voor Mo, Se en vooral Cr inderdaad sterker uitlogen in de kleinste 
fractie (< 90 •m) dan in de andere fracties. Verder is opvallend dat Zn géén, en Pb nauwelijks, 
een probleem vormt in dit monster, voor geen van de 4 fracties. Ook de totale concentraties Pb 
en Zn liggen ongeveer een factor 6 lager dan in de Lelystad bodemas (monster september 2002) 
het geval is. De berekende concentratie Cr en Mo in L-BA (< 2 mm, monster november 2003) 
liggen resp. een factor 3 en een factor 2 lager. Voor Se geldt dat de berekende totale 
concentratie in de fractie 0-2 mm rond de detectielimiet ligt en dus als onbetrouwbaar moet 
worden gezien. 
 



 

60  ECN-C--04-091 

Overigens vormt de aanwezigheid van PAK’s in de Lelystad bodemas geen belemmering voor 
toepassing als bouwstof. 

6.1.2 Lelystad vliegas 
Voor de Lelystad vliegas is de som van de gehaltes Al-Si-Ca gelijk aan 2,8 wt% en dus is deze 
vliegas bij gebruik als bouwstof niet onderworpen aan het Bouwstoffenbesluit. Wel zou 
Lelystad vliegas in principe in een bouwstof verwerkt kunnen worden, maar dit is tamelijk 
onwaarschijnlijk gezien het hoge zoutgehalte. Toch is er met de Lelystad vliegas een pHstat test 
uitgevoerd en de resultaten zijn getoetst aan het bouwstoffenbesluit om een indruk te krijgen 
van de bruikbaarheid. De eigen pH van de Lelystad vliegas is 10.3. De concentraties die 
uitlogen bij pH 10 in de pHstat test (bij L/S10) worden als indicatie gebruikt voor conformiteit 
aan het bouwstoffenbesluit. Hier kunnen echter geen harde conclusies aan worden verbonden 
omdat de pHstat test geen standaard is voor toetsing aan het bouwstoffenbesluit. Voor een 
volledige toetsing aan het bouwstoffenbesluit zou een kolomproef volgens AP04 moeten 
worden uitgevoerd. 
 
Tabel 6.3  Uitloging Lelystad vliegas in pHstat getoetst aan het BSB bij een toepassingshoogte 

van 0.7 m; monster september 2002; legenda zie Tabel 6.1 
      overschrijdingsfactor 
element  [mg/kg] bij pH 10 cat. 1 limiet cat. 2 limiet % > U1 % > U2 
Se 5.26 0.04 0.10 11964 5264 
Mo 22.10 0.28 0.91 7892 2428 
Cl 112948 599 8807 18856 1282 
SO4 * 293823 1136 22027 25865 1334 
Cr 76.45 1.30 12.00 5881 637 
Zn 0.65 3.80 15.00     
Sb 0.58 0.045 0.43 1290 135 
As 3.75 0.880 7.00 426   
Pb 0.81 1.90 8.70     
Cu 1.20 0.720 3.50 167   
* aanname dat alle S als SO4 voorkomt 
 
De resultaten in Tabel 6.3 geven echter een indicatie van eventuele ‘probleemelementen’. 
Vooral chloride en sulfaat zijn problematisch te noemen. Beide elementen overschrijden de cat. 
1 en cat. 2 toepassingen met een factor 1000 of meer. Er is een goede indicatie dat ook Cr, Se, 
Mo en Sb de cat. 2 limieten van het bouwstoffenbesluit veelvoudig overschrijden. Cu en As 
lijken alleen de cat. 1 limieten te overschrijden. Opvallend is dat de uitloging van Pb en Zn, 
welke in de bodemas problematisch zijn, in de vliegas geen problemen te geven. Dit wordt 
ondermeer veroorzaakt door de pH-afhankelijke uitloging van Pb en Zn. De eigen pH van de 
Lelystad vliegas is derhalve gunstig voor retentie van Pb en Zn. De bodemassen daarentegen, 
met een eigen pH van ca. 12.5, hebben voor wat betreft deze zware metalen een ongunstige pH 
waarbij Pb en Zn zeer mobiel zijn. 
 
De resultaten voor Lelystad vliegas geven aan dat een toepassing als bouwstof zeer 
onwaarschijnlijk zal zijn. Het was op voorhand al niet voor de hand liggend om deze as als 
bouwstof te beschouwen, waarop het bouwstoffenbesluit van toepassing is, omdat het totaal 
gehalte van Al, Ca en Si onder 10% is. Er zal dus een andere bestemming voor dit materiaal 
gezocht moeten worden. De meest reële optie is de assen te storten op een stortplaats voor 
gevaarlijk afval. De uitloging van As, Cl, Cr, Mo en Se overschrijden de limieten voor 
ongevaarlijk afval. Logistiek zou het storten van vliegas geen probleem moeten zijn. Het betreft 
immers kleine hoeveelheden en de vliegas Lelystad wordt al gescheiden van de bodemas 
afgevangen en verzameld. 
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Overigens vormt de aanwezigheid van PAK’s in de Lelystad vliegas geen belemmering voor 
toepassing als bouwstof. 

6.1.3 NARGUS vliegas 
Voor de NARGUS assen heeft eveneens een toetsing aan het bouwstoffenbesluit 
plaatsgevonden. De meest problematische componenten voor een toepassing van vliegas uit 
wervelbed installaties als bulk bouwstof zijn Mo en Se. De uitloging van Mo en Se overschrijdt 
voor alle NARGUS assen de categorie 2 toepassingslimiet. Daarnaast is de hoge uitloging Cr en 
Cl beperkend voor cat 1 toepassingen. Eerder (zie Hoofdstuk 3) is al gebleken dat de 
concentraties Cr en Ni verhoogd zijn in de brandstof, en ook in de as na conversie in de 
NARGUS is de concentratie van Cr, Mo en Ni verhoogd (t.o.v. de vliegas uit de full-scale 
wervelbed installatie). De uitloging van Cr is ten opzichte van de full-scale wervelbed installatie 
niet verhoogd. De uitloging van Mo in de NARGUS assen, daarentegen, is erg hoog maar ook 
voor de vliegas van de full-scale installatie is Mo een problematische component. Daarnaast 
blijven Se en Cl een eventuele toepassing als bouwstof beperken. Vooral Se is problematisch en 
het is bekend dat de uitloging van Se in de vliegas van de full-scale wervelbed installatie nog 
groter is. 
 
Tabel 6.4 Uitloging van NARGUS assen getoetst aan het bouwstoffenbesluit bij een 

toepassingshoogte van 0.7 m. Alle eenheden mg/kg d.s.; legenda zie Tabel 6.1 
  limiet (mg/kg) limiet (mg/kg) NARGUS uitloogresultaten LS 10 (mg/kg) 
 element Cat. 1 Cat. 2 koeler cycloon mix (vliegas) 
As 0.88 7 0.014 0.016 0.012 
Ba 5.5 58 3.830 0.311 0.927 
Cd 0.032 0.066 0.0004 0.000 0.001 
Cr 1.3 12 2.894 7.195 4.875 
Co 0.42 2.5 0.001 0.011 0.007 
Cu 0.72 3.5 0.004 0.012 0.007 
Hg 0.018 0.076 n.b. n.b. n.b. 
Pb 1.9 8.7 1.121 0.170 0.015 
Mo 0.28 0.91 48.9 219.7 126.3 
Ni 1.1 3.7 0.005 0.005 0.018 
Sb 0.045 0.43 0.013 0.138 0.023 
Se 0.044 0.1 0.186 0.163 0.136 
Sn 0.27 2.4 0.005 0.004 0.005 
V 1.6 32 0.008 1.197 0.190 
Zn 3.8 15 0.263 0.110 0.042 
Br 2.9 4.1 n.b. n.b. n.b. 
Cl 599 8807 1592 3397 2404 

 
Sulfaat is niet als zodanig gemeten, maar wanneer aangenomen wordt, dat alle S als sulfaat 
voorkomt, dan worden de categorie 1 toepassingslimieten overschreden, maar de categorie 2 
limieten niet, net zoals dit voor chloride geldt.  

6.2 Gebruik van vliegas in beton- en cementproducten 
Vliegas van poederkoolcentrales worden veel gebruikt in beton- en cementproducten. De 
vliegas vervangt een deel van de cement die wordt gebruikt bij de productie van beton. Dat 
heeft een aantal voordelen, onder meer de verbeterde ‘handelbaarheid’ en een hogere dichtheid 
van het beton, wat een gevolg is van de voornamelijk bolvormige, glasachtige deeltjes in de 
vliegas. Een ander positief effect is een verlaging van de waterbehoefte mits het onverbrande 
koolstofgehalte laag blijft.  
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De vliegas moet qua chemische samenstelling voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (Tabel 
6.4). Zo mag bijvoorbeeld het zwavelgehalte niet te hoog zijn (i.v.m. sterkte eisen) en mogen de 
concentraties chloride en onverbrande koolstof niet te hoog zijn (i.v.m. vorstwerende 
eigenschappen).  
 
De reactief calciumoxide is dat deel van de calciumoxide dat onder normale 
uithardingscondities calciumsilicaathydraten en calciumaluminiumhydraten kan vormen 
(EN197-1, 2000). Dit i.t.t. vrij CaO, dat geen aluminiumhydraten of silicaathydraten vormt en 
bij hydratatie lokaal kan opzwellen en daardoor voor spanningsverschillen in het beton, of zelfs 
scheuren kan zorgen (‘unsoundness’). In een silica vliegas bedraagt het maximale gehalte aan 
reactief CaO 10% m/m en is het de 25% of meer reactieve kiezelzuur (SiO2), dat samen met de 
CaCO3 uit de cement voor de puzzolane reacties zorgt. In een kalkrijke vliegas zorgt de 
reactieve CaO (10 - 15 %) voor de hydraulische eigenschappen, maar mag de verhouding 
reactief SiO2: reactief CaO niet lager zijn dan 2. Bij hogere reactief CaO gehaltes worden er 
extra sterkte eisen gesteld (NEN 450-1 [51]).  
 
Tabel 6.5 Kwaliteitseisen voor gebruik van vliegas in beton volgens de NEN 450-1 
Component Eis (NEN 450-1) 
Reactief SiO2 >25 % m/m 
Vrij SiO2 <10 % m/m 
Secundaire as <10 % m/m 
Chloride (Cl-) <0,1 % m/m 
Zwavelzuuranhydride (SO3) <3,0 % m/m 
Vrij calcium oxide (CaO) <1 % m/m 

Reactief calcium oxide (CaO) <10 % m/m (silica vliegas) 
10 - 15 % m/m (kalk vliegas) 

Som SiO2, Al2O3 en Fe2O3 >70 % m/m 
Alkali (in equivalenten Na2O) <5 % m/m 

Gloeiverlies 
<5 % m/m   (cat. A) 
2 - 7 % m/m  (cat. B) 
4 - 9 % m/m  (cat. C) 

 
Pure biomassavliegas zal nooit kunnen voldoen aan deze eisen voor poederkoolvliegas. Vooral 
het gehalte aan alkali, SO3, Cl en het gloeiverlies is te hoog en de som SiO2, Al2O3 en Fe2O3 is 
te laag. Daarom is een toepassing van onbehandelde biomassa as in betonproducten op dezelfde 
manier als waarop poederkool vliegas niet voor de hand liggend. Er zijn echter wel andere 
bouwproducten waarin de biomassa as wel een rol zou kunnen spelen. Eén daarvan is 
onderzocht en wordt besproken in de volgende paragraaf. 
 
Uit een eerdere studie [52] is gebleken dat het gebruik van biomassa as als vulstof in asfalt 
wellicht mogelijk zou zijn. Momenteel wordt AVI vliegas toegepast als vulstof in asfalt. Het 
voordeel van biomassa as is dat het oplosbaar zoutgehalte lager is dan in AVI vliegas. In het 
kader van het huidige project is hier echter geen vervolg aan gegeven. 

6.3 Biomassa as in C-FIX 
Voor een toepassing als bouwstof zijn de Lelystad bodem- en vliegas en de NARGUS vliegas 
verwerkt in het materiaal C-FIX. C-FIX (afgeleid van ‘carbon fixation’) is een nieuw 
constructiemateriaal dat is ontwikkeld door Shell Global Solutions en inmiddels in 
dochteronderneming ‘C-fix BV’ is ondergebracht. Het uitgangsmateriaal is een zeer hard, 
koolstofrijk restproduct dat overblijft bij de raffinage van ruwe olie. Dit materiaal wordt nu in 
grote hoeveelheden als component toegevoegd aan zware stookolie, die met name afgezet 
worden in elektriciteitscentrales en als brandstof in de scheepvaart. Doordat het materiaal zo 
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koolstofrijk is, komt bij het verbranden heel veel CO2 vrij. Een milieuvriendelijker oplossing is 
om het materiaal geschikt te maken als bouwstof, zodat de koolstof wordt vastgelegd, 
gedurende de levenscyclus van het materiaal. De eigenschappen van het resulterende materiaal 
zitten tussen die van cementbeton en asfalt in. Het is sterk en flexibel, vloeistofdicht en bestand 
tegen zuren en zouten. Bovendien zijn geschikte toeslagstoffen niet alleen zand en grind maar 
ook bijvoorbeeld: rivierslib, puingranulaat en gerecycled asfalt. Momenteel wordt C-FIX op 
kleine (proef)schaal toegepast, o.a. bij de aanleg van een nieuw parkeerterrein in Leidsche Rijn 
en in een proef van Rijkswaterstaat met prefab wegelementen van C-FIX. Er is nog geen 
grootschalige marktintroductie van C-FIX geweest, maar er zijn vele toepassingen mogelijk 
[53]. 
 
In een eerdere studie van ECN en Shell Global Solutions zijn drie proefstukken gemaakt met 
verschillende vulmiddelen. Eén van die proefstukken bevatte biomassa as (afkomstig van 
schoon hout) de andere twee respectievelijk gemalen kalksteen en rivierslib [54]. De 
proefstukken zijn getest op uitloging van contaminanten en getoetst aan het Bouwstoffen 
Besluit. Voor alle proefstukken was de uitloging van macro en micro elementen over het 
algemeen lager dan voor cementproducten. Uit de conclusies blijkt dat de lage uitloging voor 
een deel wordt veroorzaakt door de buffereigenschappen van de enigszins zure binder. Alleen 
bij de pHstat uitloogtesten blijkt dat bij hoge pH de oxy-anionen (zoals B, V, Cr, As) meer 
uitlogen dan in cementproducten. Dit verschil wordt veroorzaakt door het ontbreken van 
mineralen (e.g. ettringite en Ca-silicaten) die in cement voor immobilisatiereacties zorgen. Het 
proefstuk dat eerder is gemaakt met biomassa-as als fijnste vulmiddel voldoet aan alle Cat. 1 
toepassingseisen van het bouwstoffenbesluit. 

6.3.1 Fysische eigenschappen van C-FIX met biomassa as  
De biomassa assen dienen als vulmiddel in de fijnste fractie in het C-FIX materiaal. Er zijn in 
totaal vijf proefstukken gemaakt met houtas afkomstig van de verbranding van biomassa. De 
proefstukken zijn vervaardigd door C-FIX BV. De Lelystad vliegas en NARGUS assen zijn 
onbewerkt toegepast, voor Lelystad bodemas is alleen de gezeefde fractie < 2 mm gebruikt. 
Verder zijn zand en grind gebruikt als vulmiddel in de grovere fracties. De massapercentages 
van de drie klassen vulmiddel staan in Tabel 6.5. C-FIX BV heeft ook de testen uitgevoerd om 
de buig- en treksterkte en de druksterkte te bepalen. De resultaten hiervan staan vermeld in 
Tabel 6.6. De buig- en treksterkte van C-FIX L1 is bijzonder goed. 

6.3.2 Uitloogtesten van C-FIX met biomassa as  
De 5 proefstukken C-FIX zijn vervolgens uitgeloogd in een diffusieproef voor monolithische 
materialen, de zogenaamde ‘tanktest’, volgens de NEN 7375 [44]. Deze test is bedoeld om de 
tijdsafhankelijke uitloging van vormgegeven producten te bepalen. In de proef wordt een 
monoliet (in dit geval een proefstuk C-FIX) in een bak gelegd en 64 dagen lang blootgesteld aan 
water. Het water wordt op vaste tijden ververst en de analyseresultaten worden omgerekend 
naar cumulatieve emissies uitgedrukt in mg/m2 productoppervlak. In het kader van toetsing aan 
het bouwstoffenbesluit kunnen de cumulatieve emissies direct met de limieten voor Cat.1 en 
Cat.2 toepassingen worden vergeleken.  
 
De cumulatieve resultaten van de tank uitloogtesten worden gegeven in Appendix VII. Bij de 
interpretatie van de gegevens moet worden opgemerkt dat de proefstukken op één zijde een 
zaagvlak hadden. De andere 5 zijdes van de blokjes zijn gaaf. Een zaagvlak kan leiden tot 
verhoogde uitspoeling omdat de mineralen die normaal in de binder ingebed liggen nu bloot 
komen te liggen. Aan de andere kant kan gesteld worden dat de aanwezigheid van een zaagvlak 
representatief kunnen zijn voor de daadwerkelijke toepassing in het veld, b.v. door slijtage. 
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Tabel 6.6 Vulmiddel verhoudingen in de C-FIX proefstukken bereid met biomassa as. 
Proefstuk Omschrijving Vulmiddel 

 
wt% 

Zand 
0-2 mm 

wt% 

Agg. 
2-8 mm 

wt% 

Binder 
 

wt% 

Totaal 
 

wt% 

Gewicht 
 

g 
C-FIX L1 Lelystad Bodemas/Vliegas 1:2 12 37 51 7.5 107.5 4055 
C-FIX L2 Lelystad Bodemas/Vliegas 2:1 12 37 51 7.5 107.5 4083 
C-FIX N1 NARGUS Koeleras/Vliegas 2:1 12 37 51 7.5 107.5 4133 
C-FIX N2 NARGUS Cycloonas 10 38 52 7.5 107.5 3947 
C-FIX N3 NARGUS Vliegas 12 37 51 7.5 107.5 4060 
 
Tabel 6.7 Fysische eigenschappen van de C-FIX proefstukken. De vetgedrukte cijfers geven 

aan dat de buig- en treksterkte beneden de vereiste 6.0 mPa ligt.  
Proefstuk 
 

Omschrijving 
  

Hoogte 
 
 

mm 

Lengte 
 
 

mm 

Breedte 
 
 

mm 

Dicht-
heid 

 
kg/m3 

Buig- 
en trek 
sterkte 
mPa 

Druk 
sterkte 

 
mPa 

C-FIX L1 Lelystad Bodemas/Vliegas 1:2 84.6 203 104 2270 9.9 / 9.1 19 
C-FIX L2 Lelystad Bodemas/Vliegas 2:1 88.9 203 104 2175 6.4 / 6.3 14 
C-FIX N1 NARGUS Koeleras/Vliegas 2:1 91.5 203 104 2140 4.5 12 
C-FIX N2 NARGUS Cycloonas 85.9 203 104 2176 6.4 15 
C-FIX N3 NARGUS Vliegas 89.5 203 104 2149 5.7 14 
 
Er worden een aantal overschrijdingen van de limieten van het bouwstoffenbesluit gemeten. 
Vooral voor de blokken C-FIX L1 en L2 (bereid met Lelystad bodem- en vliegas) vinden een 
aantal overschrijdingen plaats. Probleem elementen voor de Lelystad as in C-FIX zijn: Br en Cl 
met een forse overschrijding van de BSB cat.2 limiet (met resp. een factor 4 en een factor 1.5). 
Andere probleemelementen bij de C-FIX proefstukken L1 en L2 zijn Mo en Se, die de Cat.1 
limiet met respectievelijk een factor 1 en 2 overschrijden. Voor S is aangenomen dat alle S als 
SO4 aanwezig is. De sulfaatuitloging ligt rond de limiet voor cat. 2 toepassingen. Het proefstuk 
L1 heeft over het algemeen hogere concentraties in de uitloogvloeistof dan het proefstuk L2 
voor vrijwel alle elementen.  
 
Voor de C-FIX proefstukken die zijn bereid met NARGUS assen vinden ook overschrijdingen 
van het bouwstoffenbesluit plaats. In het geval van de NARGUS assen is voornamelijk Mo een 
probleem. De uitloging van Mo overschrijdt de cat. 1 limiet met ruim een factor 3 en komen 
daarmee op het niveau van de limieten voor cat. 2 toepassingen. Eerder is al vermeld dat de Mo 
gehaltes van de NARGUS assen waarschijnlijk hoger liggen dan wordt verondersteld voor 
grootschalige CFB installaties. De uitloging van Br en Se uit de C-FIX proefstukken met 
NARGUS assen ligt op het niveau van de BSB cat. 1. toepassingen, met soms een lichte 
overschrijding van de limiet. Chloride en sulfaat vormen in C-FIX bereid met NARGUS assen 
geen probleem.  

6.3.3 C-FIX proefstuk met vergassingsas 
Binnen het kader van het GASASH project [55] is ook een proefstuk met vergassingsas van 
sloophout gemaakt. Dit proefstuk had goede mechanische eigenschappen en voldeed royaal aan 
alle eisen voor cat. 1 toepassingen. Details van deze proefneming zullen in de rapportages van 
het project GASASH verschijnen. Het is aannemelijk, dat ook C-FIX blokken gemaakt met 
vergassingsas van schone biomassa eveneens een bouwstof oplevert, die geschikt is voor cat. 1 
toepassingen. De vergassingsas (vliegas) van schone biomassa bevat namelijk minder 
contaminanten dan vergassingsas van sloophout, met name Pb, Zn en Cu. 

6.3.4 Conclusie toepassing van biomassa as in C-FIX 
De fysische eigenschappen van de biomassa as toegepast in C-FIX zijn met name voor de 
Lelystad vliegas en bodemas < 2 mm erg goed. Blijkbaar is de korrelgrootteverdeling zeer 
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gunstig. Echter, de milieuhygiënische eigenschappen van de Lelystad bodem- en vliegas in C-
FIX zijn minder gunstig. De uitloging van met name bromide en chloride overschrijdt de cat. 2 
toepassingen van het bouwstoffenbesluit. Wellicht zou een voorbehandeling om de zouten te 
wassen een mogelijkheid zijn om dit probleem het hoofd te bieden. 
 
Voor de proefstukken met NARGUS vliegas (N3) en de mix met vliegas en koeleras (N1) zijn 
de resultaten wat betreft de buig- en treksterkte eigenschappen onvoldoende. De buig- en 
treksterkte van het proefstuk met NARGUS cycloonas (N2) is wel voldoende. De uitloging van 
Mo is voor alle C-FIX proefstukken met NARGUS assen te hoog. Echter, de Mo concentraties 
in de NARGUS as zijn niet vergelijkbaar met de Mo concentraties van vliegas in grootschalige 
BFB installaties. De Se concentraties vormen een aandachtspunt. De uitloging van de C-FIX 
proefstukken N1 en N3 liggen op het niveau van de BSB Cat. 1 limiet. Voor proefstuk N2 
liggen de concentraties net onder de Cat. 1 limiet. Ook voor bromide liggen de gevonden 
concentraties voor alle NARGUS proefstukken net onder de Cat 1. limiet. 
 
De algemene indruk is dat voor vliegassen uit wervelbed installaties perspectieven zijn. De 
proefstukken die in het kader van dit project gemaakt zijn, voldoen net niet. Het is echter de 
verwachting, dat als er doelgericht geoptimaliseerd gaat worden, biomassa-assen wel toegepast 
kunnen worden en aan alle normen zullen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld: nu zijn de vliegassen 
gebruikt als vulmiddel, wat zeer fijn moet zijn. NARGUS-vliegas en met name het deel koeler 
as is echter te grof. Deze as zou echter ook als (gedeeltelijke) vervanging voor zand kunnen 
dienen. 

6.4 Carbonatatie experimenten 
Carbonatatie (binding met CO2) van restmateriaal van verbrandingsprocessen, zoals AVI 
bodemas, hoogovenslakken en poederkoolvliegas, dient een tweeledig doel. Ten eerste worden 
veelal sterk alkalische materialen gecarbonateerd, waardoor deze minder alkalisch worden. Dit 
kan leiden tot kwaliteitsverbetering vanuit het oogpunt van uitloging van zware metalen. De pH-
afhankelijke oplosbaarheid (en daarmee uitloogbaarheid) van de meeste zware metalen bereikt 
een minimum rond de pH 8 à 9. De uitloging van lood (Pb) in Lelystad bodemas bij pH 12 
bedraagt 1.68 mg/kg terwijl dat bij pH 10 nog maar 0.13 mg/kg is. Dit kan het verschil maken 
tussen C2 of C3 afval bij acceptatie op stortplaatsen of bij geschiktheid als bouwmateriaal. Ten 
tweede wordt er CO2 ontrokken uit de atmosfeer en vastgelegd in mineralen (minerale CO2 
vastlegging). Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van broeikasgassen in de 
atmosfeer.  
 
Het hoge gehalte aan calcium en het alkalische karakter van de Lelystad bodemas doen 
vermoeden dat de assen geschikt kunnen zijn voor minerale carbonatatie (binding van CO2). 
Voor de Lelystad bodemas kan worden berekend, dat bij een totaalgehalte van 16.6 wt% Ca, een 
maximale CO2 vastleggingscapaciteit te verwachten is van 183g/kg. Als ook de overige 
aardalkalimetalen gecarbonateerd kunnen worden neemt deze waarde toe tot 214g/kg. Deze 
getallen gaven aanleiding tot een aantal exploratieve carbonatatie experimenten met de Lelystad 
bodemas als uitgangsmateriaal. 

6.4.1 TGA analyse 
De speciatie van Ca is onbekend maar kent waarschijnlijk drie fasen: Ca(OH)2 (portlandiet), •-
TCP (Ca3(PO4)2) en Ca-silicaten. De aanwezigheid van de eerste volgt uit de eigen pH van het 
monster. pH 12.6 komt namelijk overeen met de pH van een door portlandiet gebufferd 
systeem. De mogelijke aanwezigheid van •-TCP volgt uit de modellering die gedaan is op de 
pHstat resultaten van de bodemas. Gezien het P-gehalte, kan maximaal 16% van de Ca 
daadwerkelijk in de vorm van •-TCP aanwezig zijn. De aanwezigheid van Ca-silicaten blijkt 
niet direct uit de Ca pHstat curve door de aanwezigheid van •-TCP. De Si-figuur laat echter een 
sterke stijging van de silicium uitloging van pH 12 naar 10 zien. Kennelijk gaat in dit pH-traject 
een Si-mineraal in oplossing. Het lijkt waarschijnlijk dat dit een Ca-silicaat is. 
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Voor het bepalen van het carbonaatgehalte en daarmee de carbonatatiegraad worden monsters 
geanalyseerd met behulp van TGA-MS. Voor het originele monster wordt het onderstaande 
beeld verkregen bij opwarming van 25 tot 900°C met 40°C/min in een zuurstof atmosfeer. 

 
Figuur 6.1 TGA-MS resultaat (D25-900 40 O80) voor biomassa bodemas Lelystad 
 

 
Figuur 6.2 TGA-MS resultaat (piekscheidingsmethode) voor biomassa bodemas Lelystad, 
 
Op basis van dit resultaat wordt een zogenaamde ‘piekscheidingsmethode’ vastgesteld voor dit 
monster. Hiermee wordt getracht de verschillende fracties van elkaar te scheiden door de 
temperatuur op bepaalde waarden constant te houden.  
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Om te bepalen wat de invloed van uitloging tijdens het carbonatatie proces is op het TGA-MS 
spectrum wordt 20 gram bodemas bij L/S=10 en T=50°C gedurende 15 min uitgeloogd in de 
autoclaaf reactor. Het verkregen spectrum van het product staat hieronder. Opvallend is dat de 
gewichtsafname boven de 700°C verdwenen is (zwavel bevattende fractie?). 
 

 
Figuur 6.3 TGA-MS resultaat (piekscheidingsmethode) voor uitgeloogde bodemas 
 
De eerste gewichtsafname (25-105°C) is vocht. De tweede gewichtsafname (105-430°C) laat 
ook een duidelijk ander beeld zien na uitloging (organisch koolstof). De gewichtsafname ten 
gevolge van de ontleding van CaCO3 bevindt zich in het temperatuurstraject 430-700°C (samen 
met de verbranding van eventueel aanwezig elementair koolstof). De carbonatatiegraad wordt 
bepaald aan de hand van de tweede piek. 

6.4.2 Resultaten carbonatatie experimenten 
De Lelystad bodemas monsters zijn gecarbonateerd in een autoclaaf reactor opstelling. Een 
bodemas/water slurry met de gewenste L/S-verhouding wordt gemaakt en in de reactor 
geplaatst. Deze wordt al roerend op temperatuur gebracht waarna CO2 wordt toegevoerd tot de 
gewenste druk. Na het verstrijken van de reactietijd wordt de reactor afgekoeld en wordt de druk 
afgelaten. De slurry wordt gefiltreerd en het vaste product wordt gedroogd en met behulp van 
TGA-MS geanalyseerd. De resultaten staan vermeld in Tabel 6.7. 
 
Carbonatatie van het uitgangsmateriaal bij ‘milde’ condities lijkt niet tot significante 
carbonaatvorming (exp. 1). Verhoging van de temperatuur en druk (exp. 2) verbetert het 
resultaat. Verkleining van het uitgangsmateriaal (exp. 3) leidt tot een vergroting van de 
conversie, maar zeer beperkt t.o.v. de effecten die met andere reststoffen zijn behaald. 
Deeltjesverkleining in combinatie met een hogere reactietemperatuur (exp. 4) leidt niet tot enige 
verbetering. 
 



 

68  ECN-C--04-091 

 
Figuur 6.4 Voorbeeld TGA-MS resultaat (piekscheidingsmethode) voor een carbonateerd 

monster 
 
Tabel 6.8 Reactieomstandigheden en conversie van calcium tijdens carbonatatie experimenten 
Exp. T [°C] pCO2 [bar]t [min] L/S [kg/kg] deeltjes diameter [mm] Ca conv [%]1 Ca conv [%]2 
1 50 10 15 10 <2 1.4 13.3 
2 150 20 15 10 <2 18.6 31.2 
3 100 19 30 10 <0.106 28.7 41.9 
4 200 20 15 3 <0.106 27.2 40.2 
1) Geeft de extra Ca conversie weer ten opzichte van het uitgangsmateriaal (verschilmeting TGA 
piek 2) Geeft de absolute Ca conversie aan ervan uitgaande dat piek 2 in de uitgangsmateriaal 
volledig bestaat uit CaCO3. M.a.v. er is geen elementair koolstof aanwezig. 

6.4.3 Conclusies en aanbevelingen 
Carbonatatie van biomassa bodemas is mogelijk, maar de resultaten zijn niet zodanig, dat het 
vanuit het oogpunt van CO2 opslag een aantrekkelijke optie is. Ten eerste blijkt dat er een 
relatief hoge temperatuur en druk nodig te zijn om tot een redelijk omzetting te komen (in 
vergelijking met b.v. staalslak). Ten tweede is de omvang van de reststroom gering. Verdere 
carbonatatie experimenten uit oogpunt van CO2 opslag worden daarom afgeraden. 
 
Vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering is kan carbonatatie van biomassa as een bijdrage 
leveren. Bijvoorbeeld in een gecombineerd was- en carbonatatie proces waarbij pH-neutralisatie 
het uitgangspunt is. Een dergelijk gecombineerd was-carbonatatieproces zou de uitloging van 
een aantal (probleem) elementen kunnen beperken.  

6.5 Conclusies gebruik houtas als bouwstof 
De overall conclusie, die getrokken kan worden uit de resultaten gepresenteerd in dit hoofdstuk, 
is dat bodemas uit roosterovens en vliegas uit wervelbedinstallaties geproduceerd uit schone 
biomassa niet zonder meer geschikt zijn om als bouwstof gebruikt te worden. Uitloging van één 
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of meerdere elementen overschrijdt de normen van het bouwstoffenbesluit. Wel kunnen 
houtassen gebruikt worden als onderdeel in bouwstof, omdat alleen het eindproduct beoordeeld 
wordt. Er zijn perspectieven om de assen als vulstof te gebruiken in de fabricage van C-FIX 
blokken. Met name de vliegas van wervelbedvergassing lijkt hiervoor geschikt, omdat bij de 
eerste test al een proefstuk gemaakt werd, dat aan alle normen voldeed. 
 
Gebruik van assen voor carbonatatie kan overwogen worden als kwaliteitsverbetering, omdat de 
natuurlijke pH van de assen verlaagd wordt en zodoende de uitloogkarakteristieken positief kan 
beïnvloeden. Voor CO2 opslag zijn de biomassa-assen minder aantrekkelijk. 
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7. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

Dit hoofdstuk behandelt de toekomst van as uit schone biomassa. Een roadmap is het niet echt 
geworden, meer een opsomming van de mogelijkheden en onmogelijkheden. 

7.1 Schone biomassa en schone as 
Een van de primaire conclusies uit het project BIOAS is dat uit schone biomassa geen schone as 
komt. De as is weliswaar schoner dan de as afkomstig van niet-schone biomassa, maar getoetst 
aan de bestaande regelgeving op het gebied van meststoffen en bouwstoffen is de as niet schoon 
genoeg in technische zin. Er kan niet gesteld worden dat de as van schone biomassa automatisch 
een schoon product is, wat zonder verdere beperkingen gebruikt zou mogen worden.  
 
Toch zou er voor as van schone biomassa een bijzonder positie geschapen kunnen worden. Het 
blijft immers geldig, dat wanneer as van schone biomassa teruggebracht wordt naar de locatie 
waar die biomassa gewonnen is, dat er dan netto geen toename is van vervuilende elementen; de 
kringloop wordt gesloten. Hooguit zouden vervuilende elementen (zware metalen) aan die 
kringloop mogen worden onttrokken. Het recyclen van assen zou dan kunnen worden 
toegestaan vanuit ideële motieven12, waarbij er uitzonderingen op diverse (milieu)wetten 
gemaakt moeten worden. Kortom, er moet een politieke wil zijn om as van schone biomassa 
apart te zetten, want technisch is er geen reden. 

7.2 Verbrandingsassen en vergassingsassen 
In dit rapport wordt vrijwel uitsluitend over biomassa-assen gesproken als assen die vrijkomen 
bij de verbranding van biomassa. Energieopwekking kan echter ook middels vergassing van 
biomassa-assen geschieden en in het oorspronkelijke projectplan zijn deze vergassingsassen ook 
nadrukkelijk opgenomen. Uit de resultaten geboekt in het kader van het project BIOAS, maar 
met name ook uit parallelle projecten blijkt, dat direct hergebruik van vergassingsassen nog 
moeizamer is dan van verbrandingsassen. 
 
Direct gebruik van vergassingsassen als bemesting voor de grond waar de brandstof als schone 
biomassa vandaan kwam is geen aannemelijke route. Vergassingsassen bevatten voornamelijk 
inert koolstof (ruim 50 wt% C, naast 30 - 40 % anorganisch, rest is H, O, S, etc.). Dit maakt 
gebruik als meststof onaantrekkelijk. De koolstof is niet aanwezig in een vorm waarin planten 
deze kunnen opnemen, maar lijkt het meest op houtskool of grafiet. Dit is in biologische zin 
bijzonder stabiel en zal gedurende lange tijd (decennia of langer) in de grond achterblijven. 
Gebruik als meststof valt slechts te overwegen als de specifieke eigenschappen van het koolstof, 
b.v. het langzaam vrijlaten van nutriënten, gebruikt kunnen worden. Nadeel is wel, dat de grond 
zwart gekleurd raakt door koolstof, wat slechts langzaam zal verdwijnen.  
 
Als bouwmateriaal is vergassingsas niet direct geschikt, behalve als vulstof voor gebruik in C-
FIX. Alle andere toepassingen voor vergassingsassen, die nu onderzocht worden, zijn gebaseerd 
op naverbranding van de as, waarbij dus een verbrandingsas geproduceerd wordt, die qua 
samenstelling en eigenschappen niet significant af zal wijken van de verbrandingsassen, die 
verkregen zouden worden als de biomassa direct verbrand zou worden. De conclusies die voor 
assen van schone biomassaverbranding zijn verkregen gelden onverminderd voor de assen die 
verkregen zijn uit de naverbranding van koolstofrijke assen afkomstig van vergassing van 
schone biomassa.  

                                                   
12 Het kunnen ook principiële of intrinsiek logische motieven genoemd worden. De basis blijft de gedachte dat 
materie die aan een bepaald stuk grond onttrokken wordt, ook weer in zijn geheel teruggebracht mag worden, 
ongeacht de samenstelling. Mits er daarnaast geen andere materie aan de grond wordt toegevoegd. 
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7.3 Hergebruik van assen van schone biomassa 

7.3.1 Meststoffen 
De bestaande wetgeving voldoet in principe en kan van toepassing worden verklaard voor alle 
materialen, die als meststof gebruikt kunnen worden in de reguliere landbouw; dus ook voor 
assen afkomstig van schone biomassa die direct als kunstmest worden ingezet, voor assen die 
als onderdeel in kunstmest worden gebruikt en zelfs voor assen afkomstig van niet-schone 
biomassa. De wetten zijn immers gericht op bescherming van mens en milieu bij gebruik van 
meststoffen en of assen geschikt zijn en toegestaan zijn wordt bepaald door de 
stofeigenschappen. Daarbij is het niet van belang of ze ooit uit een schoon product zijn gemaakt, 
maar wel of ze het milieu belasten.  
 
Op dit moment staat de bestaande wet- en regelgeving het gebruik van houtas als meststof niet 
toe, zelfs wanneer deze geproduceerd is uit onbehandeld hout, noch als type, noch in de lijst met 
ontheffingen. Om toegelaten te worden als meststof zal een ontheffing moeten worden 
aangevraagd. Het is onzeker of een ontheffingsprocedure succesvol zal worden afgerond, want 
uit de landbouwkundige beoordeling (Hoofdstuk 5) blijkt dat de assen van schone biomassa 
weliswaar nuttige elementen bevatten voor de inzet als meststof op grasland, bouwland en in 
groenvoorziening, maar de concentraties zware metalen de toepassing verhinderd. Met andere 
woorden, de concentratie voedingsstof/contaminant is ongunstig voor een directe toepassing en 
zal toelating waarschijnlijk verhinderen. 
 
In plaats van direct gebruik, bestaat de mogelijkheid om er een samengestelde meststof van te 
maken voor de landbouw, door bijv. DOLOMAG met houtas te mengen, zoals praktijk is in 
Duitsland (zie Hoofdstuk 2). 

7.3.2 Hout versus landbouwafval 
De resultaten in dit rapport hebben betrekking op hout als brandstof. De reden is, dat de 
voornaamste stroom biomassa, die in Nederland als schone brandstof wordt aangewezen, uit 
hout bestaat. Uit vergelijking met ons omliggende landen komt echter naar voren dat ook de 
landbouw een omvangrijke stroom schone biomassa kan opleveren, waarvan de oorspronkelijke 
grond lokaliseerbaar is. Het gaat in eerste instantie om stro, maar in principe kan alle 
landbouwafval verbrand worden. Vergeleken met bosbouw heeft de landbouw nadrukkelijk het 
probleem, dat de biomassa in seizoenen beschikbaar komt. Dit kan leiden tot problemen in de 
continuïteit van een verbrandingsinstallatie. Een ander verschil is, dat er in de landbouw 
nadrukkelijk de behoefte aan bemesting is, waarbij verbrandingsassen een deel van de 
kunstmest kan vervangen. 
 
De brandstofsamenstelling van schoon stro is anders dan die van hout en dit resulteert uiteraard 
in een as van een andere kwaliteit. Niet alle conclusies uit dit rapport kunnen onverkort van 
toepassing worden verklaard op de assen van stro, maar in grote lijnen komen de conclusies 
overeen. Het is de verwachting dat bij hergebruik van stro-as en houtas vergelijkbare 
problematiek zal optreden. Bij de landbouwkundige beoordeling van houtas blijkt cadmium de 
limiterende factor te zijn en dit is ook het geval bij het systeem waarbij in Denemarken as van 
stro wordt gerecycled. 
 
Een van de conclusies, die uit het project BIOAS getrokken kan worden, is dat het 
waarschijnlijk zinvol om in een vervolgtraject houtassen en assen van landbouwafval apart van 
elkaar te behandelen. De redenen daarvoor zijn: 
o Houtas en stro-as hebben een andere samenstelling. 
o Bosbouw en landbouw hebben andere bemestingsbehoefte. 
o Er is weinig perspectief voor gebruik van houtas in reguliere landbouw, zelfs wanneer deze 

afkomstig s van schone biomassa. 
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Voor houtassen zou toelating als meststof moeten worden nagestreefd met als enige oogmerk 
toepassing in de bosbouw, zoals energieplantages. Los daarvan zou toelating van assen 
afkomstig van landbouwafval, b.v. stro-as, onderzocht kunnen worden voor toepassing in de 
landbouw. 

7.3.3 Export 
Er kan overwogen worden om houtas als meststof naar Duitsland (of andere landen) te 
exporteren. Voordat dat export gerealiseerd kan worden, moet allereerst nagegaan worden of de 
Nederlandse houtas voldoet aan de definities en voorwaarden zoals gesteld in de Duitse wet. De 
kwaliteit van de Nederlandse assen zou bovendien getoetst moeten worden conform de Duitse 
milieueisen. 

7.3.4 Bouwstoffen 
Een deel van de biomassa-assen wordt reeds onder de huidige wet- en regelgeving verwerkt tot 
bouwstof. Wanneer assen van schone biomassa als bouwstof gebruikt worden, zijn er op 
voorhand niet voldoende redenen om deze assen een uitzonderingspositie te geven. De 
fundamentele reden om dit niet te doen is, dat er geen sprake is van het sluiten van een 
kringloop. Een meer technisch argument is dat schone biomassa niet automatisch schone assen 
oplevert en dat bouwstoffen die daarmee gemaakt zijn dus ook niet automatisch schone 
bouwstoffen zijn. De volksgezondheid en het milieu zijn niet gediend bij het toestaan van 
bouwstoffen die een uitloging van zware metalen en andere probleemelementen hebben boven 
de normen, enkel en alleen omdat ergens tijdens het productieproces er met schoon 
uitgangsmateriaal is gewerkt. Het bouwstoffenbesluit is van toepassing op alle steenachtige 
bouwstoffen en dus zullen assen van schone biomassa net zo behandeld moeten worden als 
gewone biomassa-assen en vliegassen van poederkoolcentrales (en alle andere bouwstoffen). 

7.4 Vergelijking met Denemarken en Duitsland 
Het is voorstelbaar, dat een uitzonderingspositie zou kunnen worden geschapen wanneer de as 
van schone biomassa als meststof gebruikt wordt op de grond waar deze biomassa gegroeid is, 
want redelijkerwijs kan worden gesteld, dat er dan geen sprake is van een verhoging van de 
verontreiniging van de grond. In het buitenland bestaan er wettelijke kaders voor recycling van 
assen van stro en hout. Om succesvol een dergelijk gesloten systeem op te zetten voor 
Nederland kan het beste naar het nabije buitenland worden gekeken. Vooral de situaties in 
Denemarken (stro) en Duitsland (hout) zijn relevant. Helaas bestaat nog geen solide regulering 
van recycling van biomassa-as die, zich in het verleden bewezen heeft. 
 
Weliswaar bestaan er in diverse Europese landen wetten en regelingen, die gebruik van 
biomassa-as als meststof voor landbouw of bosbouw regelen, maar het niet duidelijk of dat dan 
ook daadwerkelijk gebeurt. Bijvoorbeeld in Zweden, een land wat toch voorop loopt in 
biomassatoepassingen, wordt slechts een minieme fractie van jaarlijkse productie van houtas 
naar de bossen terug gebracht, ondanks dat bemesting van de bossen met houtas wettelijk 
mogelijk is gemaakt en ook als wenselijk wordt beschouwd. 

7.4.1 Landbouw (stro) 
Van alle in Hoofdstuk 2 genoemde landen lijkt de Nederlandse situatie het meeste op die in 
Denemarken. Beide landen hebben een beperkte bosareaal, een relatief grote en intensieve 
landbouwsector en een goede logistieke infrastructuur, die recycling en scheiding van 
afvalstromen mogelijk maakt. In beide landen zal schone biomassa vooral bestaan uit 
reststromen uit de landbouw en andere menselijke activiteiten. Er is een beperkte hoeveelheid 
landbouwgrond beschikbaar voor de teelt van energiegewassen, maar import van (schoon) hout 
is waarschijnlijk goedkoper in beide landen. Er zijn ook verschillen, die vooral liggen in de 
bevolkingsdichtheid, de mate waarin grond vervuild is door industriële activiteiten en de 
wetgeving met betrekking tot meststoffen. Toch ligt het voor de hand om bij het bepalen van 
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een beleid voor Nederland m.b.t. het recyclen van assen in de landbouw vooral op de situatie in 
Denemarken te letten. In principe kan het Deense systeem gewoon overgenomen worden, maar 
het is noodzakelijk om - gezien de algemene staat van de Nederlandse bodem - speciaal 
aandacht te besteden aan de toets op het cadmiumgehalte. Wellicht is het beter om een criterium 
voor een totaal aan zware metalen te gebruiken13.  
 
Nederland lijkt qua landschapsinrichting, infrastructuur en industrialisatie ook op België, 
Noord-Duitsland en Noord-Frankrijk. Regelingen op het gebied van recycling van assen in de 
landbouw in die regio’s zouden ook op Nederland kunnen worden toegepast. Volgens de Duitse 
Lijst van Meststoffen is het mogelijk om houtas (bodemas) als toeslag materiaal in te zetten als 
meststof. Met name in combinatie met dolomietkalk lijkt dit toepasbaar. De Duitse regelgeving 
omtrent de limieten voor toevoeging van zware metalen aan de bodem zijn volop in 
ontwikkeling. Het zou goed zijn om deze discussie in de gaten te houden. Enerzijds omdat dit 
als voorbeeld voor Nederlandse wetgeving kan dienen, anderzijds t.b.v. de export. De summiere 
gegevens beschikbaar over Frankrijk geven aan dat de regelingen analoog zijn aan die in 
Denemarken, maar het lijkt erop alsof er geen maximale gehaltes zware metalen zijn. 

7.4.2 Bosbouw (hout) 
Bosbouw is voor Nederland van ondergeschikt belang, maar toch zou er op kleine schaal een 
asrecyclingsysteem opgezet kunnen worden, waarbij Duitsland het beste als voorbeeld kan 
dienen. Daar gaat op dit moment de aandacht uit naar recycling van houtas in de bosbouw, 
waarbij de kringloopgedachte centraal staat. Het is in principe mogelijk om as afkomstig van 
biomassa van een bepaald bosperceel terug te brengen naar dat bosperceel, mits het een gesloten 
systeem is. Dit systeem zou voor Nederland goed kunnen worden toegepast op de 
energieplantages, omdat ze duidelijk aan een verbrandingsinstallatie gekoppeld zijn, maar het is 
waarschijnlijk niet geschikt voor recreatiebos. 

7.5 Voorstel voor een as-recycling systeem in Nederland 
Het is voorstelbaar, dat er in de Nederlandse wet- en regelgeving aangaande meststoffen een 
uitzonderingspositie zou kunnen worden geschapen voor de as van schone biomassa, die als 
meststof gebruikt wordt op de grond waar deze biomassa gegroeid is. Recycling zou in zo’n 
geval mogelijk moeten zijn, omdat redelijkerwijs kan worden gesteld, dat er geen sprake is van 
een verhoging van de verontreiniging van de grond, zelfs als er meer zware metalen en andere 
probleemelementen op grond worden gebracht dan door de meststoffen- en andere milieuwetten 
is toegestaan.  

7.5.1 Voorstel voor een gesloten as-recycling systeem in bosbouw of landbouw 
Stel dat er voor Nederland een systeem zou worden opgezet, waarbij de as van schone biomassa 
teruggebracht wordt naar de grond waar die biomassa oorspronkelijk vandaan komt. Een 
dergelijk systeem zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Onderstaande voorwaarden 
zijn tamelijk stringent en dat zal kansen op realisatie sterk beperken, maar wellicht dat niet alle 
voorwaarden als zodanig moeten worden opgenomen in een as-recycling systeem. De 
voorwaarden zijn: 
 
1. Een bepaald bosbouw- of landbouwareaal moet aangewezen worden voor recycling en 

gekoppeld worden aan een verbrandingsinstallatie. 
2. De verbrandingsinstallatie zal gevoed moeten worden met de opbrengsten van dat areaal en 

er mag geen asproducerende brandstof van elders bijkomen.  

                                                   
13 Van alle zware metalen die in assen van schone biomassa voorkomen is cadmium het meest limiterend voor 
gebruik als meststof. De redenering is, dat als het cadmium gehalte onder de norm valt, alle andere zware metalen 
ook onder de norm zullen vallen. Ook is cadmium een van de meest mobiele zware metalen. Het beste alternatief om 
de afhankelijkheid van fluctuaties in het cadmiumgehalte te verminderen is een limiet een totaalgehalte aan zware 
metalen. 
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3. De grond zal naast de houtas geen andere meststoffen mogen ontvangen, die het milieu extra 
belasten. 

4. Aantoonbaar zal moeten zijn, dat het systeem gesloten is en gesloten blijft.  
 
Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, levert dit een strikt gesloten systeem op, maar elk van 
deze voorwaarden zou kunnen worden afgezwakt om er een semi-gesloten systeem te maken. 
Wellicht dat er aparte systemen met afwijkende voorwaarden voor landbouw en bosbouw 
moeten worden opgezet. Hieronder een toelichting bij elk van de genoemde voorwaarden: 
 
Ad 1. Er zijn geen grote bosarealen in Nederland, die aangewezen kunnen worden om in een 

gesloten systeem de brandstof te voorzien. Wel zouden er uit de landbouw grote 
hoeveelheden schone biomassa gehaald kunnen worden, maar daar zitten diverse haken 
en ogen aan. Wisselende gewassen stellen wisselende eisen aan de bemesting, maar het 
is denkbaar, dat meerdere arealen bemest worden met elkaars assen waardoor het geheel 
toch een gesloten systeem blijft; kruiselings oogsten en bemesten. Een ander probleem 
voor landbouwafval is, dat gebruik als veevoer een geduchte concurrent is.  

 
Ad 2. Wanneer een installatie uitsluitend gevoed mag worden met brandstof uit een beperkt 

areaal, is deze noodzakelijkerwijs kleinschalig. Vrijstaande kleine installaties hebben 
een laag rendement. Mogelijk valt het te overwegen om een aparte ketel met een eigen 
asafvoer bij een grotere installatie te zetten en die qua stoomproductie en 
elektriciteitsopwekking te integreren. Ook is het denkbaar om een grotere installatie te 
gebruiken, die slechts gedurende bepaalde periodes recyclebare schone biomassa zal 
verstoken. Alleen de as geproduceerd in die periodes komt in aanmerking voor 
recycling. In de resterende periodes kan niet-recyclebare schone biomassa worden 
gebruikt en de as daarvan anders wordt verwerkt.  

 
De bestaande installaties, o.a. in Lelystad en Cuijk, kunnen niet in het voorgestelde 
systeem worden ingepast. Installaties, die op schone biomassa draaien, worden gevoed 
met een mix aangevoerd uit diverse bronnen. Een groot deel komt van plantages, maar 
een aanzienlijk deel is schoon afvalhout, afkomstig uit wisselende bronnen. 
 
Een andere mogelijkheid is om toe te staan dat er biomassa-brandstof van elders wordt 
toegevoerd, die niet vuiler is dan de brandstof uit het bepaalde areaal. Bijkomende 
voorwaarde moet dan zijn, dat slechts een evenredig deel van de assen naar de grond 
mag en de rest niet. 

 
Ad 3. Voor bosbouw is dit een tamelijk eenvoudige voorwaarde. De bemestende waarde (N, P 

en K) van houtas is gelimiteerd. Stikstof ontbreekt volledig en het gehalte fosfor is 
onvoldoende om echt van nut te zijn. Bovendien is er over het algemeen in de 
Nederlandse bosgebieden sprake van overbemesting met N en P. Houtas levert alleen K, 
Ca en sporenelementen. Juist de nutriënten, waar een bos behoefte aan heeft en er hoeft 
dus geen andere meststof bij. K en Ca werken tevens verzuring tegen. Dit is de praktijk 
in een aantal Europese landen (met name Zweden) waar houtas ingezet wordt tegen 
bodemverzuring in voornamelijk productiebossen. 

 
Houtas gebruiken in de landbouw is niet aantrekkelijk, hooguit voor de luzerne teelt en 
als onderhoudsbemesting op grasland vanwege de bekalkende waarde. Echter, het betreft 
dan wel andere locaties dan de bron van het hout en dat haalt het fundament weg onder 
de redenering, dat alles wat van een bepaald stuk land komt daar ook zondermeer 
teruggevoerd mag worden.  
 
Voor de landbouw is as van landbouwafval niet direct aantrekkelijk, omdat de 
beschikbare stoffen in assen niet matchen met de behoefte van de gewassen, zelfs al zou 
er kruiselings geoogst en bemest worden. In assen zit geen stikstof en de weinige fosfor 
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die erin zit is doorgaans niet beschikbaar. Dit betekent, dat naast assen andere 
meststoffen op het land moeten worden gebracht. Deze brengen extra verontreinigingen 
mee, i.c. zware metalen, hetgeen in tegenspraak is met de basisgedachte, dat er niet meer 
verontreinigende stoffen in de bodem terechtkomen, dan dat er aan onttrokken worden. 
Het is denkbaar dat de extra bemesting een zekere hoeveelheid verontreinigingen mag 
bevatten, maar zodanig dat de som van de verontreinigingen in de gerecyclede assen en 
in de extra meststoffen niet hoger is, dan hetgeen er met de oogst onttrokken wordt. In 
feite is dit compensatie voor de verontreinigingen, die met de nuttige deel van de oogst 
het systeem verlaten en die niet verbrand worden of anderszins gerecycled worden. 

 
Ad 4. De garantie dat er geen as van elders meekomt de handhaving zullen niet makkelijk te 

realiseren zijn, zeker wanneer er gekozen wordt voor een semi-gesloten systeem, wat 
aanvullende bemesting of kruislings oogsten en bemesten toestaat.  

 
Het voorgestelde recycling systeem heeft in het algemeen nog een paar risico’s, o.a. het 
probleem van de continuïteit. Hoe kleiner de brongebieden zijn, hoe minder stabiel de toevoer 
van biomassa. Met name in de landbouw komt de biomassa in seizoenen beschikbaar. Wanneer 
een verbrandingsinstallatie het hele jaar operationeel moet zijn, zullen er maatregelen moeten 
worden genomen, bijvoorbeeld: 
• biomassa conserveren, b.v. torrefactie, en tijdelijk in buffer opslaan; 
• buiten de seizoenen met aardgas (bij)stoken, wat geen as oplevert; 
• een installatie slechts een deel van het jaar gebruiken binnen het systeem (en de rest van het 

jaar stilleggen of voor andere brandstoffen buiten het systeem gebruiken). 

7.5.2 As-recycling voor import hout 
Het bos- of landbouwareaal, wat deel uit maakt van een as-recycling systeem, hoeft niet 
noodzakelijkerwijs in Nederland te liggen. De wet- en regelgeving wordt wel complexer, maar 
er zijn geen principiële bezwaren tegen een systeem, waarbij de verbrandingsinstallatie in 
Nederland geheel of gedeeltelijk gevoed wordt met geïmporteerde schone biomassa en waarbij 
een evenredig deel van de as weer geëxporteerd wordt en terugkeert naar de oorspronkelijke 
grond. Dit is wellicht het makkelijkste te realiseren met schoon hout, afkomstig uit landen, waar 
as-recycling al is toegestaan. Wel moet goed duidelijk zijn dat het om recycling gaat van 
meststoffen anders bestaat het risico, dat het op grond van het verbod op export van afval niet 
toegestaan zal worden. 

7.5.3 Andere specifieke biomassa en asstromen 
Naast hout en landbouwafval, waarvan de oorsprong direct te traceren valt, zijn er ook 
specifieke biomassa-stromen, die wel schoon zijn, maar waarbij er geen oorspronkelijk 
grondgebied aan te wijzen waar deze biomassa van afkomstig is. Het gaat dan om biomassa die 
niet vervuild is geraakt en om die reden impliciet schoon is, zoals kippenmest of bierbostel. 
Assen van deze schone biomassa-stromen zouden ook voor recycling in aanmerking kunnen 
komen, maar er zijn twee redenen om dit niet te doen. Ten eerste is er geen sprake van dat er 
een kringloop gesloten wordt. Dit is het fundament van een speciale regeling. Verder geldt nog 
steeds, dat een gebrek aan externe verontreinigingen van de brandstof niet automatisch schone 
assen oplevert. Zware metalen en andere probleemelementen kunnen accumuleren in deze 
biomassa zonder dat ze er door middels een contaminatie aan toe worden gevoegd.  
 
Naast de wens om de as te recyclen kunnen er andere redenen zijn om vanuit het standpunt van 
ashergebruik te pleiten voor het apart verbranden of vergassen van specifieke biomassastromen, 
zodat een aparte asstroom gecreëerd wordt. Deze as kan namelijk bepaalde kwaliteiten hebben, 
die hergebruik in specifieke toepassingen mogelijk maakt en misschien zelfs lucratief 
(bijvoorbeeld verbranding van kippenmest en verkoop van de as aan de kunstmestindustrie). 
Daarbij kan echter gewoon de algemene wet- en regelgeving worden gebruikt, die bedoeld is 
om mens en milieu te beschermen en die voor alle assen geldig is. 
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7.6 Mogelijkheden voor een gesloten as-recyclingsysteem in Nederland 
In principe kan in de bestaande situatie het voorgestelde recycling systeem toegepast kunnen 
worden op twee deelstromen van het schone hout zoals dat verwerkt wordt in de WKC Lelystad 
en de BEC Cuijk, nl. het hout van energieplantages en dunningshout uit bossen en parken. Deze 
deelstromen moeten wel gescheiden gehouden worden, want vermenging van de brandstoffen 
en/of de assen is tegen het principe van een gesloten kringloop en verder is bekend, dat de 
samenstelling van de brandstof direct invloed heeft op de kwaliteit van de as (zie de verschillen 
in met name de gehaltes zware metalen tussen de twee monsters bodem-as van de WKC 
Lelystad, genomen in september 2002 en november 2003). Het is zaak om elke deelstroom apart 
te verbranden (dan wel in een aparte installatie, dan wel op speciaal daarvoor gereserveerde 
tijden). Er zal bijgehouden moeten worden waar elke partij hout vandaan kwam en waar de 
corresponderende partij as weer heen moet. Alleen als aangetoond zou kunnen worden dat de 
kwaliteit van de assen van bepaalde deelstromen die verbrand worden vergelijkbaar zijn, dan 
zouden deze gemengd kunnen worden. 

7.6.1 Energieplantages 
Op dit moment bestaan er al kleine productiebossen of energieplantages. Het is mogelijk om de 
omvang hiervan uit te breiden, o.a. op grond die niet rendabel is voor de reguliere landbouw14. 
Er zullen weinig gebieden in Nederland zijn waar deze vorm van bosbouw economisch rendabel 
zal zijn. Over het algemeen is import van (schone) biomassa goedkoper. De omvang van 
productiebossen in Nederland zal beperkt blijven, zeker vergeleken bij andere landen. Het is de 
vraag of het de moeite is om voor houtas geproduceerd op een dergelijke kleine schaal een 
uitzonderingspositie te creëren op de bestaande wet- en regelgeving. Voor een aparte status zijn 
onvoldoende (milieu)technische redenen aan te voeren. Er blijven echter argumenten over om 
dit toch te doen uit het oogpunt van duurzaamheid.  

7.6.2 Dunnings- en snoeihout 
Dunningshout komt in Nederland uit natuurgebieden en (gemeentelijke) groenvoorziening. In 
het algemeen zijn eigenaren van natuurgebieden terughoudend bij bemesting. Ter verhoging van 
de biodiversiteit streven Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor de meeste terreinen juist 
verschraling van de grond na. Dit beleid heeft als voornaamste directe doel verlaging van de 
stikstof- en fosfaatgehaltes. Houtassen bevatten echter juist weinig van deze stoffen en recycling 
van houtas is in principe niet strijdig met de doelstelling om N en P in de bodem terug te 
brengen. Toch is bemesting met houtas geen serieuze optie. Een ander probleem, wat met name 
speelt bij recreatiebos, is de noodzaak om contact tussen houtas en het publiek te minimaliseren. 
Een oplossing zou zijn om de as gegranuleerd uit te strooien, eventueel in combinatie met een 
tijdelijk toegangsverbod. 
 
Parken en plantsoenen worden over het algemeen wel bemest en verschralingsbeleid zal geen 
hinderpaal vormen. Voor groenvoorziening bestaat er echter al regelgeving, die bemesting 
m.b.v. houtas de facto verhindert, zie Hoofdstuk 5. Wanneer er toch een uitzonderingspositie 
gemaakt zou worden voor het recyclen van de as van snoeihout uit gemeentelijke parken en 
plantsoenen, is het sterk de vraag of het praktisch uitvoerbaar is om een gedetailleerde 
administratie bij te houden de garandeert dat as weer naar de originele grond terugkeert. Verder 
bestaat ook hier de noodzaak om het contact tussen houtas en publiek te minimaliseren. 

7.6.3 Landbouw 
Een mogelijkheid om een gesloten systeem van recycling van as van schone biomassa op te 
zetten, is door gebruik van schone afvalstromen uit de landbouw, waarbij traceerbaar is waar het 
materiaal vandaan komt en waarbij gegarandeerd kan worden dat de as ook naar die grond terug 
gaat. Hierbij moet het probleem van aanvullende bemesting worden opgelost, wat mogelijk erg 
                                                   
14 Landbouwgronden die vrijkomen worden nu vaak omgevormd tot natuurgebied of ecologisch beheerd landschap, 
o.a. in het kader van het opzetten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 



 
 

ECN-C--04-091  77 

ingewikkeld is. Bij het opzetten van een dergelijk systeem zullen de meststoffenwetten moeten 
worden aangepast. Daarbij kan de situatie in Denemarken als voorbeeld dienen. 
 
Er zouden mogelijkheden kunnen zijn in de ecologische landbouw (of bosbouw). In die 
bedrijfstak is de motivatie om een gesloten as recycling systeem te realiseren eerder idealistisch 
dan economisch. Ashergebruik zal naar verwachting alleen op kleine schaal worden uitgevoerd 
door mensen voor wie het sluiten van de mineralen kringloop een doel apart is, zoals dat met de 
meeste ecologische landbouw en bosbouw het geval is. Het is denkbaar dat bij ecologisch 
beheer van akkerland, het materiaal nooit het terrein verlaat en dat de energie alleen gebruikt 
wordt voor lokale verwarming. De Nederlandse wet- en regelgeving zal moeten worden 
aangepast. De Europese regelgeving staat houtas als meststof in de biologische landbouw toe, 
mits afkomstig van onbewerkt hout [8].  

7.6.4 Samengevat  
Op het eerste gezicht lijkt een stringent gesloten kringloop systeem, waarin assen van schone 
biomassa direct terug kunnen naar de grond waar de biomassa oorspronkelijk vandaan kwam, in 
Nederland alleen haalbaar voor energieteelt. Voor toepassing in de landbouw zal er voor een 
semi-gesloten systeem moeten worden gekozen. 
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8. CONCLUSIE 

8.1 Houtassen als meststof onder de huidige regelgeving 
Houtas kan onder de bestaande regelgeving niet direct gebruikt worden als meststof. Dit geldt 
althans voor de assen uit roosterovens en wervelbedketels die gestookt worden met een mix van 
schoon hout, gangbaar in Nederland. Zware metalen (met name cadmium) vormen een ernstige 
beperking voor de hoeveelheden die op bouwland, grasland en groenvoorziening kunnen 
worden toegepast. De toegestane doses zijn in vrijwel alle gevallen lager dan de hoeveelheden 
die benodigd zijn om uit landbouwkundig oogpunt nuttig te zijn. Slechts de vliegas van een 
wervelbedinstallatie zou kunnen worden gebruikt voor onderhoudsbekalking van grasland, maar 
slechts wanneer op een of andere manier cadmium uit de as is verwijderd. Zelfs dan blijft het 
een grensgeval. De optie van mengmeststoffen, zoals ook in Duitsland wordt toegepast, zou nog 
wel perspectieven kunnen bieden. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de huidige wet en 
regelgeving van toepassing is, en er geen uitzonderingspositie wordt gecreëerd voor deze 
meststof. 
 
Voor gebruik als onderdeel in kunstmest zijn er weinig perspectieven. De houtassen van 
bestaande installaties bevatten wel K, maar bijna geen N en weinig P. Mogelijk kunnen ze 
ingezet worden als bron van Ca. Ook hier geldt dat er naar verhouding veel zware metalen in 
zitten. Voor commerciële toepassingen is de concurrentie van minerale ertsen is te sterk omdat 
de verhouding tussen nutriënten en contaminanten daarvan veel gunstiger is. 

8.2 Houtassen als bouwstof onder de huidige regelgeving 
Houtassen, afkomstig van verbranding van schone biomassa, kunnen wel worden ingezet als 
bouwstof. Het is belangrijk om bij gebruik als bouwstof op te merken, dat niet de samenstelling 
van de grondstof, maar het uitlooggedrag van het toegepaste eindproduct van belang is bij 
beoordeling volgens het bouwstoffenbesluit. Directe toepassing is mogelijk voor de bodemassen 
van wervelbedinstallaties, b.v. als zand voor funderingen in de wegenbouw. De bodemassen van 
roosterovens en de vliegassen van wervelbedinstallaties kunnen worden gebruikt in 
bouwmaterialen. De bodemassen van roosterovens kunnen opgenomen worden in 
puingranulaat. De vliegassen van wervelbedinstallaties kunnen worden gebruikt als vulstof in C-
FIX blokken en mogelijk als grondstof in cement of betonachtige bouwmaterialen. De vliegas 
van roosterovens is binnen alle redelijkheid ongeschikt voor toepassing in bouwstoffen. 
 
De kwaliteiten van de houtassen die ze geschikt maken voor toepassing in bouwstoffen ontlenen 
de assen niet aan de status van de brandstof maar enkel aan de kwaliteiten van de assen zelf. 
Indirect is de samenstelling van de biomassa brandstof dus wel belangrijk, maar dit is 
onafhankelijk van de vraag of de brandstof schoon is of niet, ofwel of elementen afkomstig zijn 
van verontreinigingen of van nature in de biomassa voorkomen. Vanuit het perspectief van 
hergebruik in bouwstoffen is het dus overbodig om een uitzonderingspositie te creëren voor 
assen van schone biomassa. De hoge uitloging van met name chloride en oxyanionen maakt het 
noodzakelijk om de vliegas van roosterovens te storten op een stortplaats voor gevaarlijk afval. 
Dit is een economisch onaantrekkelijke route, maar het betreft dermate kleine afvalstroom, dat 
eventuele kosten gemoeid met kwaliteitsverbetering van de as, zodat deze gestort kunnen 
worden als ongevaarlijk afval, hoogstwaarschijnlijk niet opwegen tegen de kosten van storten 
op een stortplaats voor gevaarlijk afval. 

8.3 Aparte regeling schone biomassa 
Het blijkt dat verbranding of vergassing van schone biomassa niet automatisch resulteert in een 
schone as. Het creëren van een uitzonderingspositie voor assen afkomstig van verbranding en 
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vergassing van schone biomassa is vanuit technisch oogpunt dus niet vanzelfsprekend. Wel is 
het denkbaar dat uit het oogpunt van duurzaamheid een systeem wordt opgezet waarbij assen 
naar de bodem worden teruggebracht waar de biomassa oorspronkelijk vandaan komt. Er zal 
gegarandeerd moeten worden dat de assen niet gemengd worden met assen van andere 
biomassa.  
 
Een strikt gesloten systeem kan alleen toegepast worden op (bos)plantages, maar deze zullen in 
Nederland slechts een beperkte omvang hebben. In natuurgebieden in Nederland is 
bodemverzuring een probleem, mede door de hoge stikstofdepositie (overbemesting). 
Vooralsnog heeft dit niet geleid tot grootschalige ‘compensatiebemesting’. Voor bosgebieden in 
Duitsland bestaat een dergelijk systeem, maar het is de vraag of er in Nederland voldoende 
productiebos aangelegd kan worden om een uitzonderingspositie op de bestaande wet- en 
regelgeving te rechtvaardigen. Veel bossen in Nederland zijn ook in gebruik als recreatiebos en 
dus zal compensatiebemesting wel aan strenge eisen moeten voldoen. Op dit moment wordt 
asrecycling niet als een serieuze optie gezien, maar in principe is het mogelijk. 
 
Een semi-gesloten as recyclingsysteem heeft meer kans in de landbouw. Daarbij kan het Deense 
systeem als voorbeeld dienen. Hierbij wordt stro van bepaalde landbouwarealen verbrand in een 
installatie, die een asstroom oplevert die gegarandeerd alleen afkomstig is van dat stro. De 
boeren die het stro geleverd hebben moeten de as terugnemen. De as mag uitgestrooid worden 
op het oorspronkelijke bouwland, mits het cadmiumgehalte onder een zekere grens blijft. Voor 
de situatie in Nederland zal bekeken moeten worden of de een dergelijk systeem ingepast kan 
worden in de bemestingsbehoeften van de landbouw. Mogelijk zijn alleen biologische boeren 
geïnteresseerd. 
 
Voor alle assen, die niet naar de oorspronkelijke grond terug gaan, is de meest logische 
oplossing om de bestaande wet- en regelgeving toe te passen. Mogelijk zal vanzelf blijken dat 
de assen van schone biomassa minder probleemelementen bevatten en makkelijker een nuttige 
toepassing kunnen vinden. Het toekennen van een aparte (wettelijke) status is hiervoor niet 
nodig en eigenlijk ongewenst. 
 
Een aparte (wettelijke) status voor as van schone biomassa is waarschijnlijk wel wenselijk uit 
oogpunt van duurzaamheid, wanneer er grootschalige import van schone biomassa gaat 
plaatsvinden. In dat geval zou het mogelijk moeten zijn de as van schone biomassa terug te 
exporteren naar het land c.q. de grond van herkomst. De lokale bodemgesteldheid en de 
behoefte aan het sluiten van de kringloop in het betreffende perceel zullen daarvoor bepalend 
zijn. Het is dan zaak om de export van assen vanuit Nederland legaal te laten plaatsvinden en de 
lokale wetgeving aan te passen. 

8.4 Eindconclusie 
Samengevat lijkt het potentieel voor een gesloten recycling systeem voor as afkomstig van 
schone biomassa, wanneer dit tot Nederland beperkt blijft, op dit moment niet zo groot. Er zijn 
kleinschalige toepassingen in de bosbouw denkbaar en toepassingen in de landbouw, analoog 
aan het Deense systeem denkbaar. Het is de vraag of het de moeite is om de bestaande wet- en 
regelgeving hiervoor aan te passen, tenzij er grootschalige import van schone biomassa gaat 
plaatsvinden. 
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APPENDIX I KORTE BESCHRIJVING INSTALLATIES 

Warmte-Kracht Centrale Lelystad (WKC Lelystad) 
In de Warmte-Kracht Centrale Lelystad worden duurzame elektriciteit en warmte geproduceerd 
op basis van de verbranding van schoon hout. Het gemiddeld vermogen van de installatie is 1,3 
MWe en 6,5 MWth. De opgewekte elektriciteit wordt aan het net geleverd, de warmte gaat via 
warmtewisselaars naar het stadsverwarmingsnet van Lelystad. De centrale levert voldoende 
warmte en elektriciteit voor ca. 3000 huishoudens. Het hout is afkomstig uit bossen 
(dunningshout) en uit de directe omgeving van de installatie (snoeihout). In totaal gaat het hier 
om ca. 25.000 ton per jaar. Daarnaast zullen op termijn energiegewassen, met name wilg en 
populier afkomstig van nabijgelegen plantages, worden ingezet. 
 
Bio-Energie Centrale Cuijk (BEC Cuijk)  
De Bio-Energie Centrale in Cuijk is een 80 MWth wervelbedverbrandingsinstallatie en wordt 
bedreven door Essent Energie Productie. De centrale produceert 25 MWe. De ketelinstallatie is 
gebouwd door Kvaerner Pulping (Finland) en is medio 2000 officieel in gebruik genomen door 
Essent. Een stoomproductie van 27 kg per seonde van 100 bar en 525 oC wordt direct gevoed 
aan een Siemens stoomturbine. De installatie is verder voorzien van een SNCR/SCR systeem 
voor ammonia-injectie in de boiler en Babcock Hitachi katalyse blokken voor NOx-reductie. De 
installatie wordt bedreven op een mix van verschillende houtstromen. In deze mix wordt 
gebruik gemaakt van: schoon industrieel gechipt resthout, snoei en dunningshout, schors en 
zaagsel. Het vochtgehalte van de mix is rond de 40%. De mix wordt via twee voedingsinlaten 
boven het zandbed in de ketel gevoed vanuit 2 dagsilo’s. De afmeting van de ketel is 6 bij 6 
meter (vierkant) en de gebruikelijke zandbedhoogte is ongeveer 60 cm. 
 
Pilot-schaal wervelbed verbrandingsinstallatie NARGUS bij ECN 
De NARGUS is een atmosferische bubbling-fluidised-bed (wervelbed) verbrandingsinstallatie 
van 300 kWth. De bed-dimensies zijn 0.45 bij 0.45 m en de hoogte van de reactor is 5 m. Vaste 
brandstoffen, vloeistoffen en gassen kunnen op verschillende plaatsen, in en boven het bed, 
worden ingebracht. De installatie kan bedreven worden met en zonder gebruikmaking van de 
warmtewisselaars in het bed. De rookgassen worden gereinigd d.m.v. een cycloon en 
doekenfilters.On-line gasmonitoring is aanwezig voor O2, CO, CO2, NOx, CxHy en SO2. Voor 
het meten van HCl, HBr, HF, stofbelasting, vocht en zware metalen in het rookgas is een off-
line analyse procedure in gebruik. 
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 APPENDIX II SAMENSTELLING NARGUS-ASSEN 

In Tabel IV.1 staan de samenstellingen van de asmonsters uit koeler, cycloon en doekenfilter; 
“koeleras” is het gewogen gemiddelde van vier koeleras monsters; “cycloonas” is het gewogen 
gemiddelde van vier cycloonas monsters; “vliegas” is een mengsel van cycloonas en koeler as 
naar rato van de totale massa’s koeleras en cycloonas. 
 
Zie Hoofdstuk 3 voor analyses van de brandstof, bedmateriaal. 
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Tabel IV.1 Analyses van koeleras en cycloonas monsters; alle getallen op droge basis, m.u.v. vochtgehalte; n.d. is niet detecteerbaar 
  vliegas cycloonas 

gemiddeld 
koeleras 
gemiddeld 

koeleras  
test 1a 

koeleras  
tussen 1a en 4  

koeleras 
test 4 

koeleras  
test 1b 

cycloonas 
test 1a 

cycloonas 
tussen 1a en 4 

cycloonas 
test 4 

cycloonas 
test 1b 

as uit 
doekenfilter 

As (550°C) wt% 96.8 98.6 94.1 98.3 99.3 98.4 98.4 92.4 97.1 94.3 91.2 81.3 
As (815°C) wt% 93.0 97.3 86.8 96.6 97.9 97.5 95.9 83.7 89.4 87.7 83.5 79.4 
Vocht wt% (a.r.) 8.7 1.3 17.7 0.8 0.2 2.1 1.1 24.8 4.1 11.8 48.0 0.5 
Al mg/kg 23275.4 20786.5 26856.9 20327.1 21916.9 19740.9 23515.7 25336.3 27987.1 27001.3 26214.9 16004.0 
As mg/kg 17.1 7.8 30.6 5.9 11.7 7.5 n.d. 48.4 43.1 23.1 28.1 157.8 
B mg/kg 139.7 67.4 243.6 77.6 75.5 56.6 89.5 295.4 242.1 215.9 299.0 610.9 
Ba mg/kg 355.1 310.0 419.9 309.0 333.7 294.2 326.6 408.7 458.3 415.4 398.8 348.2 
Ca mg/kg 137414.3 94943.6 198530.8 119289.4 111779.6 81853.1 88524.9 212180.9 209269.1 191061.9 200956.3 141524.2 
Cd mg/kg 4.0 2.7 6.0 2.9 3.4 2.1 3.7 5.8 7.1 5.7 5.7 70.8 
Co mg/kg 14.4 13.8 15.4 16.1 15.1 13.5 8.9 10.5 14.5 18.6 9.6 20.3 
Cr mg/kg 145.4 122.3 178.6 139.7 138.0 94.7 201.1 198.0 226.1 161.5 166.5 521.0 
Cu mg/kg 89.6 56.9 136.7 61.6 63.0 51.0 65.5 143.1 138.7 130.2 151.4 255.0 
Fe mg/kg 31149.1 26107.9 38403.5 25617.6 27306.1 25051.9 28735.5 36565.5 41518.3 37558.7 39026.4 22609.2 
K mg/kg 27599.1 24369.2 32247.0 23230.4 25881.4 23470.1 26026.5 28900.6 32288.5 32774.5 32939.5 121003.3 
Li mg/kg 26.4 19.4 36.5 19.7 21.2 18.4 19.6 37.9 37.4 35.7 37.1 41.6 
Mg  mg/kg 12019.9 7344.8 18747.5 8365.9 8528.5 6325.5 8162.2 19546.2 19251.3 17976.6 20147.6 19376.9 
Mn mg/kg 1189.9 737.2 1841.5 839.7 867.5 628.2 821.2 1909.0 2203.6 1736.3 1726.8 1826.1 
Mo mg/kg 413.5 320.8 546.8 368.4 410.8 282.6 213.5 843.0 695.3 479.6 379.4 2842.7 
Na mg/kg 11336.3 10925.2 11927.9 12689.4 12238.8 10108.0 9522.3 10632.8 12996.3 12273.3 10516.2 20763.4 
Ni mg/kg 103.8 97.5 112.8 96.0 83.0 51.3 377.6 199.2 201.9 69.8 89.6 227.0 
P mg/kg 26878.0 27412.9 26108.2 36879.2 32994.0 24354.3 17160.2 22594.9 29320.9 27307.0 21043.4 23388.8 
Pb mg/kg 118.3 70.6 187.0 63.9 79.5 60.9 102.7 206.6 198.1 175.8 197.1 2154.1 
S mg/kg 8566.0 5278.9 13296.2 8062.9 6701.6 4069.4 4468.9 21542.0 14509.7 11183.6 12796.2 33318.3 
Sb mg/kg 1.5 n.d 3.6 5.4 4.7 1.2 1.1 10.1 12.9 5.4 6.2 36.1 
Se mg/kg n.d n.d n.d 6.3 3.0 n.d. 2.8 3.7 0.7 0.5 1.3 13.4 
Si mg/kg 193095.5 268497.7 84590.0 239643.9 251835.0 282718.4 273574.5 79535.1 89724.9 84847.3 81618.0 39771.6 
Sn mg/kg 6.8 5.8 8.2 3.1 1.8 7.9 8.7 11.6 15.5 4.5 9.6 33.2 
Sr mg/kg 430.7 254.4 684.5 289.0 294.0 217.7 294.2 749.0 714.8 649.3 719.0 625.4 
Ti mg/kg 1218.5 1230.7 1201.0 1345.5 1380.8 1092.2 1398.0 1196.7 1398.5 1132.1 1207.7 697.0 
V mg/kg 61.7 51.1 77.0 57.3 61.3 44.9 47.9 73.9 88.0 76.5 68.1 175.5 
Zn mg/kg 465.0 308.1 690.6 334.3 349.8 284.9 282.4 1104.5 797.3 552.4 720.5 1676.3 
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APPENDIX III PHSTAT TEST LELYSTAD EN NARGUS ASSEN 

In deze bijlage staat een compleet overzicht van de resultaten van de pHstat testen 
 
L-BA = Lelystad bodemas; L-VA = Lelystad vliegas; N-KA = NARGUS koeleras; N-CA = 
NARGUS cycloonas; N-VA = NARGUS vliegas (gewogen mengsel van koeleras en cycloonas) 
 
Directive = limiet voor niet-gevaarlijk afval uit EULFD (European Land Fill Directive) 
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Calcium     Cadmium 
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Kalium      Lithium 
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Nikkel      Fosfor 
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Silicium     Tin 
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Organische koolstof    Anorganische koolstof 
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APPENDIX IV UITLOGING LELYSTAD VLIEGAS EN BODEM 

In deze bijlage staan details van de resultaten van de pH-afhankelijke uitloging van nutriënten 
en zware metalen (mol/L) uit bodem (Eurosoil), Lelystad vliegas (L- VA) en een mengsel van 
bodem met 2% L-VA 
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Kalium      Magnesium 
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APPENDIX V UITLOGING LELYSTAD BODEMAS EN BODEM 

In deze bijlage staan details van de resultaten van de pH-afhankelijke uitloging van nutriënten 
en zware metalen (mol/L) uit bodem (Eurosoil), Lelystad bodemas (L- BA) en een mengsel van 
bodem met 2% L-VB 
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Magnesium     Nikkel 
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APPENDIX VI UITLOGING LELYSTAD EN NARGUS ASSEN 

In deze bijlage staan de resultaten van de tweestaps uitloogtesten (CEN-testen) 
 
L-BA = Lelystad bodemas; N-KA = NARGUS koeleras; N-CA = NARGUS cycloonas; N-VA 
= NARGUS vliegas 
 
BMD Cat. 1 = limiet voor categorie 1 bouwstoffen volgens Bouwstoffenbesluit; BMD Cat. 2 = 
limiet voor categorie 2 bouwstoffen volgens bouwstoffenbesluit; Directive = limiet voor niet-
gevaarlijk afval uit EULFD (European Land Fill Directive) 
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Seleen      Silicium 
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APPENDIX VII UITLOGING FRACTIES LELYSTAD BODEMAS 

Deze bijlage bevat de resultaten van de tweestaps uitloogtesten voor de gezeefde fracties van 
Lelystad bodemas (monster november 2003) 
 
Fracties: <90 µm, 90-250 µm, 250-1000 µm en 1000-2000 µm. 
 
BMD-Cat. 1 = limiet voor categorie 1 bouwstoffen volgens Bouwstoffenbesluit; BMD-Cat. 2 = 
limiet voor categorie 2 bouwstoffen volgens bouwstoffenbesluit 
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Seleen      Silicium 
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APPENDIX VIII UITLOOGTESTEN C-FIX PROEFMONSTERS 

Deze bijlage bevat de resultaten van de uitloogtesten aan C-fix blokken, gemaakt door C-Fix 
B.V. en getest bij ECN. 
 
L1 = Lelystad bodemas/vliegas 1:2; L2 = Lelystad bodemas/vliegas 2:1; N1 = NARGUS 
koeleras/vliegas 2:1; N2 = NARGUS cycloonas; N3 = NARGUS vliegas 
 
BSB Cat. 1 = limiet voor categorie 1 bouwstoffen volgens Bouwstoffenbesluit; BSB Cat. 2 = 
limiet voor categorie 2 bouwstoffen volgens bouwstoffenbesluit 
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