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 De Bolder heeft een houtaf-
deling. Daar wordt MDF 
gezaagd voor vloerplaten 
en beukenhout verwerkt 
tot sjoelbakken, garnalen-

netjes, bordenwissers en tentharingen. 
Het zaagsel gaat via een afzuiger naar 
een grote verzamelcontainer. Ongeveer 
twee keer per week gaat de container 
naar de overkant, waar het zaagsel 
wordt verbrand. 
Vooral bij de verwerking van het beu-
kenhout is sprake van veel restafval. Dat 
komt doordat de grondstof letterlijk 
bestaat uit een boom. Die is weliswaar 
al in planken gezaagd als hij op Texel 
aankomt, maar de contouren van de 
boom zijn te zien en de schors zit er nog 
aan. Er moet het nodige aan worden 
gedaan voor het hout bruikbaar is.
De restanten van MDF mogen niet wor-
den hergebruikt, aangezien de geperste 
platen ook chemicaliën bevatten, zoals 
formaldehyde. En doordat dit zaagsel 
tot voor kort werd vermengd met dat 
van het beukenhout, werden beide als 
afval verwerkt. ‘We hebben vaak staan 
kijken naar die container. Het kost 
ons behoorlijk wat om dat ding naar 
Stompetoren te laten vervoeren, waar 
het spul in een speciale verbrandings-
installatie gaat. We waren op zoek naar 
een alternatief’, zegt Jacco Mokveld, 
directeur van De Bolder.

Bruikleen
Werkleider Rutger Zoetelief kende de 
mensen van Texbriq. Dit bedrijf levert 
en installeert biomassa- en houtpel-
letkachels. Daarnaast maakte Texbriq 
grote briketten van schone houtresten. 
Die zien eruit als vuistdikke ‘worsten’ 
van geperst houtmot. Ze kunnen als 
brandstof worden gebruikt in kachels. 
Voor het maken ervan had Texbriq een 

speciale pers. Best een grote machine, 
want er gaat een groot volume aan 
zaagsel in, dat onder hoge druk wordt 
samengeperst. Zoetelief: ‘Ik hoorde dat 
ze daar niets meer mee deden bij gebrek 
aan genoeg geschikt materiaal. Maar 
dat hebben wij hier wel.’ Hij wierp een 
balletje op. De Bolder kreeg de pers in 
bruikleen. 
De restanten MDF en beukenhout 
worden voortaan gescheiden. Het MDF 
gaat nog steeds naar de overkant. Het 
beukenschaafsel wordt in grote zakken 
verzameld. ‘Als we daar genoeg van 
hebben, gaat de pers aan’, legt Mokveld 
de werkwijze uit. ‘Ik denk dat we vijf 
à zes keer per jaar een productiedag 
krijgen. Daarbij is de inzet van  twee 
mensen nodig. Iemand die het proces 
stuurt en iemand die de briketten aan 
het einde opvangt en verpakt. Het levert 
geen volledige arbeidsplaats op, maar 
het is wel een leuke aanvulling.’ 
De Bolder heeft de pers een mooie plek 
gegeven in de loods aan het Wezenland, 
waar ook ruimte is om het zaagsel op 
te slaan tot het wordt verwerkt. Stolk 
Mechanisatie paste de machine aan, 
zodat deze veilig te bedienen is door 
medewerkers van De Bolder. ‘Wat we 
hier doen is niet puur ideëel of volledig 
gericht op duurzaamheid, hergebruik of 
commercie. Het is van alles een beetje. 
En alle kleine beetjes helpen.’

Texels product
De briketten doen het perfect in kachels 
of bijvoorbeeld in houtgestookte 
fornuizen, maar De Bolder wil ook een 
product dat goed brandt in een open 
haard. ‘Daarvoor moet het minder 
strak worden geperst. Dat hebben we 
getest en dat werkt prima. We willen 
dit product retail verkopen bij de Spar 
op De Krim en in de Plus-supermarkt in 

De Cocksdorp. In vakantiehuisjes op De 
Krim is een concentratie van openhaar-
den, dus dat is een goed afzetgebied’, 
vertelt Mokveld. ‘Wij maken een alles-
in-een pakket met aanmaakhoutjes in 
een jute zak, dat er in z’n geheel met 
zak en al in kan en er leuk uit ziet. Daar-
naast gaan we een hoeveelheid in bulk 
maken, want als je een houtkachel hebt, 
wil je natuurlijk een grotere hoeveelheid 
zonder dat jute.’

De Bolder werkt aan een serie bedrijfs-
filmpjes over duurzaamheid. Het eerste 
filmpje uit de serie is recent verschenen 
in de nieuwsbrief. De eerstvolgende 
gaat over deze briketten. Het filmpje 
kan ook worden bekeken door het scan-
nen van een QR-code op het kaartje 
dat aan de jute zak met briketten komt 
te hangen. ‘Dan kunnen kopers zien 
hoe het is gemaakt en hoe je het moet 
gebruiken. Een mooi Texels product van 
restmateriaal, vervaardigd door mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Het 
past bij onze bedrijfsvoering dat we 
alles wat we hebben ingekocht nuttig 
gebruiken. Tot op de laatste splinter.’

DE BOLDER MAAKT HOUTBRIKETTEN 
VAN RESTMATERIAAL

DOOR TESSA DE GRAAF

Iets nuttigs doen met restafval. Dat past in de bedrijfsvoering die leer-werkbedrijf 
De Bolder nastreeft. De houtpers van Texbriq stond al een tijdje stil wegens 
gebrek aan geschikte grondstoffen. De Bolder wilde een betere bestemming voor 
het houtafval. Een verhaal over hoe een en een drie werd.

‘Tot op de laatste splinter 
alles nuttig gebruiken’

IJsbrand Kikkert van Texbriq: 
 

‘Een win-winsituatie 
 

‘Je probeert wel eens wat, maar het was voor 
ons niet rendabel. Dus stond die pers er maar. 
Nu wordt hij nuttig gebruikt en levert het 
werk op. Ik vind het een win-winsituatie.’ De 
Bolder heeft de brikettenpers in bruikleen. 
Kikkert, die actief is als installateur en zich 
bezighoudt met de levering van kachels, 
helpt en adviseert De Bolder waar nodig bij 
het gebruik van de pers. ‘Voorlopig blijf ik nog 
betrokken. Als het levensvatbaar is voor hen 
gaan we wel weer eens praten. Ik vind het 
mooi dat er zoiets positiefs uitrolt.’

Lyanne Hooijschuur van Plus De Cocksdorp: 
 

‘Nuttig met meerwaarde’ 
 

‘Je probeert wel eens wat, maar het was voor De lancering van het nieuwe Texelse 
product vindt plaats tijdens de kerstmarkt van de Plus-supermarkt in De Cocksdorp. 
Lyanne Hooijschuur: ‘Wij vonden het meteen een geweldig idee.’ Ze dacht actief mee 
over een leuke verpakking en samen kwamen ze op de jute zak. ‘Als alles goed werkt 
gaan we brainstormen over de presentatie. Door al onze lokale producten en de 
aankleding is onze kerstmarkt altijd een trekpleister. Ik denk dat we hiervoor buiten 
vuurkorven gaan neerzetten. Maar ik verwacht dat het sowieso goed gaat lopen. Het 
is toch hartstikke leuk als je een romantisch weekend in een huisje met een openhaard 
boekt en dan zo’n mooi pakketje kunt aansteken?’
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