
Vagroen

Vagroen (Kantoor)

Stationsplein 12, Assen

Postbus 711

9400 AS  Assen

Tel : +31 592 33 88 44

Fax: +31 592 31 00 42

Henk Kostwinder, Bedrijfsleider

Mobiel : +31 06 13458612

E- mail: henk.kostwinder@grontmij.nl

Composteerlocaties

Locatie Top Gaarkeuken 

Hoendiep z.z. 7a

9821 TJ  OLDEKERK

Tel: +31 594 21 35 44

Openingstijden:

Ma t/m vrijdag 07:30 tot 16:00 uur

Zaterdag 10:00 tot 14:00 uur ( behalve januari 

en februari)

Locatie Stainkoeln 

Winschoterweg 1 

9723 CG  GRONINGEN

Tel: +31 50 541 66 33

Openingstijden: 

Ma t/m vrijdag 07:00 tot 16:30 uur

Locatie OGAR (GFT) (alleen bedrijven)

Industrieweg West 1

9665 PX Oude-Pekela

Tel: +31 597 61 41 49

Openingstijden:

Ma /m vrijdag 08:00 tot 16:30 uur

Ontvangstlocaties

(op afspraak, tel: +31 592 33 88 44)

Locatie ‘Veendam’

Adriaan Tripweg 11

9641 KN  Veendam (GN)

Locatie ‘Winsum’

Kleasterdyk 49

8831 XA  Winsum (FR)

Locatie ‘Emmen’

Industrieterrein Bargermeer

Oosterwijk WZ 28

7885 TN  Emmen (DR)

Tevens is Grontmij vertegenwoordigd in 

diverse stuurgroepen en begeleidingscom-

missies van inno-vatieve projecten bij diverse 

kennisinstituten en Universiteiten, zoals WUR, 

TNO, ECN.

Externe links

WWW.BVOR.NL

WWW.PLATFORMBIOENERGIE.NL

WWW.BIOWKK.NL

WWW.PROBOS.NET

WWW.SENTERNOVEM.NL

WWW.BIOMASSAFORUM.NL

WWW.GRONTMIJ.COM

Opdrachtgevers

Vagroen richt zich met haar producten en 

diensten zowel op de publieke als op de 

private markt. Tot onze klanten behoren: 

•	 Gemeenten

•	 Provincies

•	 Rijkswaterstaat

•	 Staatsbosbeheer

•	 Natuurmonumenten

•	 Provinciale	Landschappen

•	 Waterschappen

•	 Particuliere	inzamelbedrijven

•	 	Particuliere	bedrijven	in	bos-,	landschap-	en	

tuinonderhoud

•	 Agrariërs

•	 Loonwerkbedrijven

•	 Energiebedrijven.

Branche

Vereniging

Organische

Reststoffen

BVOR; BRANCH VERENIGING ORGANISCHE RESTSTOFFEN; WWW.BVOR.NL

Brancheorganisaties

Samenwerking met kennisinstituten/ opdrachtgevers

Contact

Vagroen is een 100% deelneming van Grontmij en richt zich 

op een duurzame verwerking en inzet van groenafval, bio-

massa en organische reststromen. Vagroen is gevestigd in 

Assen met eigen groencomposteerlocaties in Groningen: 

locatie ‘Stainkoeln’ te Groningen en ‘Top Gaarkeuken’ te 

Oldekerk. Op de locatie ‘OGAR’ te Oude Pekela wordt GFT-

afval ontvangen en verwerkt tot compost. Daarnaast heeft 

Vagroen door het hele land zogenaamde biomassarotondes, 

hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van locaties van 

partners. Hierdoor kunnen wij door heel Nederland groenaf-

val en organische reststromen innemen en verwerken.

PLATFORM BIO-ENERGIE WWW.PLATFORMBIOENERGIE.NL
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Vagroen

Integrale benadering

Groene grondstoffen, ook wel biomassa 

genoemd, nemen meer en meer een belang-

rijke	positie	in.	Ze	kunnen	immers	een	reële	

bijdrage leveren aan een duurzame leefomge-

ving en het oplossen van de klimaatproblemen. 

Steeds meer is er sprake van een integrale 

benadering bij de verdere bewerking en 

verwerking van biomassastromen. Hierbij wordt 

de biomassa op basis van kwantiteit en kwaliteit 

beoordeeld, om vervolgens ingezet te worden 

voor materiaal, energie of compostering.

Compostering: een specialiteit!

Tijdens de aanleg, het beheer en onderhoud 

van particulier en openbaar groen, bos- en 

natuurterrei-nen, watergangen en infrastruc-

tuur komt groenafval vrij als plantsoenafval, 

bermmaaisel, slootmaaisel, snoei- en dun-

ningshout, heideplagsel. Het verwerken van 

deze organische reststromen tot zeer 

hoogwaardige eindproducten op een 

milieuvriendelijke manier is de specialiteit van 

Vagroen. Groencompost is een uitstekende 

bodemverbeteraar. Door het gebruik van 

compost worden tevens plantenvoedingsstof-

fen aan de bodem toegevoegd. Het 

groencompost wordt gebruikt in zowel de 

professionele land- en tuinbouw als in het 

onderhoud van sier- en moestuinen.

Biomassa: een bron van energie!

Biomassa gaat een belangrijke rol spelen in de 

voorziening van energie en materialen. De 

technologische ontwikkelingen gaan snel; 

nieuw technieken dienen zich aan. Het aanbod 

van biomassa is divers. Afnemers willen echter 

biomassa volgens vaste leveringspatronen 

onder bepaalde kwaliteitscriteria. Dit vraagt 

om kennis en bundeling van expertises. 

Vagroen maakt deel uit van een nationaal en 

internationaal netwerk Biomassa. Op het 

gebied van biomassa heeft ook moederorgani-

satie Grontmij veel kennis en ervaring, 

waaronder technisch ontwerp van biomassa-

installaties, handling, vergunningen, 

projectmanagement, logistiek en levering van 

biobrandstoffen. 

Een paar mogelijkheden met biomassa: 

houtchips, biomassa-pellets en schoon 

resthout (A-Hout). De biomassacentrales van 

Nuon (Lelystad),  Essent (Cuijk), Dong-Energy 

(Denemarken), Electrabel (Belgie) en diverse 

kleine houtgestookte units behoren tot onze 

klanten. 

Projecten

Shared Service Biomassa Biomassa: Water-

schap Zeeuwse Eilanden en Brabants 

Landschap. Op dit moment wordt het Shared 

Service Model op steeds meer plaatsen 

toegepast bij zowel publieke organisaties als 

private bedrijven. In augustus 2008 zijn 

nieuwe samenwerkingsovereenkomsten 

afgesloten met het Waterschap Zeeuwse 

Elanden en Brabants Landschap. Het betreft 

hier voornamelijk snoei- en dunningshout dat 

van de terreinen in Zeeland en het griendhout 

van Het Pompveld in Wijk en Aalburg wordt 

verzameld, bewerkt en afgezet. Vagroen levert 

biomassa, veelal als hout-chips, aan diverse 

biomassa-energieinstallaties in Nederland, 

België,	Duitsland	en	Denemarken.	Maar	ook	

wordt de biomassa geleverd aan de MDF- en 

spaanplaatindustrie.

Innovaties

Vagroen is continue op zoek naar bruikbare 

kennis en vernieuwingen om daarmee de 

koploperspositie in de markt te behouden. Wij 

doen op dit moment met diverse partners 

onderzoek naar de mogelijkheden van 

torrefactie, pyrolyse, pelletiseren en fermente-

ren en van deze biomassastromen. Daar-naast 

kijken we ook naar de mogelijkheden van 

biorefinery, hernieuwbare materialen en 

‘cradle tot cradle’.

Producten en diensten

•	 Opstellen	van	onderhoud-	en	rooibestekken

•	 	Ondersteuning	aanbestedingen,	directie-

voering en realisatie

•	 	Taxatie	van	aanwezige	biomassa	(rondhout,	

energiehout, groenafval)

•	 Verkoop	van	biomassa	en	rondhout

•	 Afvoer	groenafval

•	 Chippen,	schredderen,	zeven

•	 Logistiek	(transport,	op-	en	overslag)

•	 	Levering	van	biomassa,	waaronder	

houtchips, A-hout  en pellets

•	 Levering	van	groencompost

•	 Kwaliteitsborging

Shared Service Model Biomassa

Shared Service Model Biomassa is een 

samenwerking voor het duurzaam exploiteren 

van biomassa. Vagroen geeft hierbij de 

mogelijk om aan te sluiten bij overall-

afzetcontracten. Samenwerking en 

transparantie zijn hierbij de sleutels tot succes. 

Groene grondstoffen, ook wel biomassa, 

nemen meer en meer een belangrijke positie 

in.	Ze	kunnen	immers	een	reële	bijdrage	

leveren aan het oplossen van de klimaatpro-

blematiek. De markt voor biomassa wordt 

volwassen en neemt een steeds belangrijker 

positie in bij de energievoorziening en groene 

grondstoffen. 

De vraag naar verse houtchips is groeiende, de 

eerste nieuwe biomassa-wkk’s voor o.a. 

wijkver-warming worden in bedrijf genomen 

en een groot aantal bevinden zich op de 

tekentafel. Maar ook biomassa gestookte 

CV-ketels met een vermogen van 100-1000 kW 

staan meer en meer in de be-langstelling. 

Biomassa afkomstig van terreinbeheer (snoei- 

en dunninghout, gras en riet) en het rest-hout 

zijn voor Nederland de belangrijkste bronnen 

voor biomassa. De potentie is er, de wil is er en 

de markt is er; tijd om aan de slag te gaan, 

Maar hoe? Overlaten aan handelaren, het zelf 

opzetten? Veel eigenaren en ontdoeners van 

biomassa, zoals gemeenten en waterschap-

pen, worstelen met deze vraag. Grontmij heeft 

hiertoe het Shared Service Model Biomassa 

ontwikkeld. Samen onder-nemen, waarbij 

Grontmij de praktische uitvoering, exploitatie 

en kennis inbrengt, maar waarbij de ontdoener 

van het groenafval eigenaar blijft van de 

biomassa en mee profiteert van de winst. De 

afzet van de biomassa vindt plaats onder de 

contracten van Grontmij. 

De doelstelling van dit model is drieledig:

1.    Kostenreductie van de afvoer van 

groenafval / biomassa;

2.     Inzet van biomassa voor duurzame 

energie en groene grondstoffen;

3.     Stimulering van (lokale) biomassa-

initiatieven.


