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Wilgenhout wordt al eeu-
wenlang als bouwmateri-
aal gebruikt, in een grote 

verscheidenheid van toepassingen. Het 
familiebedrijf Van Aalsburg in Hellouw 
startte ermee in de jaren zestig. “Mijn 
vader is destijds begonnen met het kwe-
ken, oogsten en verhandelen van wilgen-
takken”, vertelt Dick van Aalsburg, die het 
bedrijf met zijn 5 broers bestuurt. In die 
jaren werd Van Aalsburg vooral beklant 
door waterbouwers die het hout bijvoor-
beeld gebruikten in oevers en bodems 
van dijken en stuifschermen. “Later zijn 
we ook zinkstukken gaan knopen, maar 
daar kwam de klad in toen kunststof en 
beton terrein wonnen als bouwmateriaal.”
Het afnemende tij is gekeerd. Er is nu 
juist sterk groeiende aandacht voor het 
gebruik van natuurlijke materialen en dus 
ook voor wilgenhout. Van Aalsburg is een 
vernieuwer in het eigen vakgebied; de 
bedrijfsmissie is continu ontwikkelingen 
aan te jagen. De eigen bedrijfsvoering is 

Duurzamer kan het bijna niet. Wilgenhoutspecialist Van Aalsburg bouwt een natuureiland 
van circa 10 bij 350 meter in de Westeinderplassen bij Aalsmeer, met wiepen en baggerslib. 
Onderzoek bevestigt dat het CO2-negatief project is. “Je zou er de bouw van een woonwijk 
mee kunnen compenseren.”

Van Aalsburg B.V. vergaand verduurzaamd, en met nieuwe 
producten komen ook nieuwe markt-
segmenten in beeld om te bedienen.

Rasters van wiepen
Het natuureiland is een voorbeeld van 
zo’n nieuw product. De ontwikkeling 
vindt zijn oorsprong in een baggerklus 
in de Loosdrechtse Plassen. “Het re-
creatieschap wilde daar het overtollige 
veenslib laten wegbaggeren om meer 
vaardiepte en een betere waterkwaliteit 
te krijgen. Wij hebben met ons natuur-
eiland ingeschreven op de aanbesteding 
en uiteindelijk de klus binnengehaald.”
De basis op vooral duurzaamheid van 
het eiland bestaat uit een raster met 
vakken van een vierkante meter. Dat is 
gemaakt van wiepen van wilgenhout. 
Zo’n raster heeft een breedte van tien 
tot twintig meter en een hoogte van 
twee tot vier meter. Het wordt opge-
bouwd op een ponton, deel na deel in 
het water gelaten, en daarna met hou-
ten palen verankerd en aan de zijkant 
afgedekt met doek. Het raster ligt dan 
klaar om vol te storten met slib dat op 

Aannemer Van Aalsburg bouwt stikstofarm natuureiland

Wilgenhout: duurzaam 
bouwmateriaal voor de 
waterbouw

“ZO’N EILAND KAN 
MET GEMAK 50 TOT 

70 JAAR MEE”

diezelfde locatie is opgebaggerd. Enkele 
weken later is het eiland gereed voor 
inplanting met riet en gras. Dat moet aan-
slaan, en dan is het nieuwe eiland klaar 
om bijvoorbeeld dienst te doen als golf-
breker of voor recreatie. 
“Het eiland wordt volledig opgetrokken 
uit natuurlijk materiaal”, vertelt Van Aals-
burg. “Wat boven waterpeil zit, is na een 
paar jaar weggerot. Maar dat mag ook. 
Want de functie als oeverbescherming 
wordt uiteindelijk toch overgenomen door 
het riet. Onder water blijft het wilgenhout 
intact. En dus kan zo’n eiland met gemak 
50 tot 70 jaar mee. Afhankelijk van de 
situatie ter plaatse en de belasting van 
het oppervlak.”
Het vlechten van deze bundels wilgen-
hout gebeurde tot voor kort nog volledig  
met plastic touw. “Maar voor onze natuur-
eilanden gebruiken we alleen nog maar 
sisaltouw. Op termijn willen we namelijk 
van microplastics af. Reden waarom we 
ook geen plastic meer gebruiken voor de 
zij- en onderkant van het eiland. Dat is 
tegenwoordig kokos- of maisdoek en dus 
biologisch afbreekbaar.”
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Snel omloopbos
Het wilgenhout oogst Van Aalsburg 
voornamelijk van eigen percelen. “Wil-
gen vormen een snel omloopbos. We 
planten zelf de wilgentenen op voorma-
lige akkerbouwgrond achter ons bedrijf. 
Daar hebben we 150 hectare van. We 
zetten gewoon stokken  
in de grond en na twee tot drie jaar kan 
het machinaal geoogst worden. In onze 
eigen grienden staan de wilgen heel 
dicht op elkaar, wat maakt dat het hout 
mooi recht blijft. Daarnaast hebben 
we de beschikking over nog eens 100 
hectare aan grienden in de Biesbosch. 
Alleen moet het snoeien daar wel tradi-
tioneel, met de hand gebeuren en is het 
hout ook niet zo recht.”
De houtoogst gaat in depot op de eigen 
werf van Van Aalsburg. “Het meest 
rechte hout wordt vers verwerkt als 
vlechtmateriaal en voor onderstammen, 
omdat het buigzaam moet zijn of moet 
gaan groeien. Het hout is wel bestorven 
voor andere toepassingen, zoals zink-
stukken, stuifschermen en eilanden.”

Impuls aan biodiversiteit
Van Aalsburg heeft patent aangevraagd 
en verkregen op de bouwmethode, op 
basis van het project in Loosdrecht. 
Het procedé is niet alleen in de Loos-
drechtse plassen gemultipliceerd, 
maar bijvoorbeeld ook in het slinger-
apenverblijf van Artis in Amsterdam, 
de Krabbeplas bij Vlaardingen en in de 

Langeraarsche plassen van het Hoog-
heemraadschap Rijnlanden. Met die 
laatste partner werkt Van Aalsburg nu in 
bouwteamverband aan een natuureiland 
in de Westeinderplassen. “Die krijgt de 
functie van een soort vooroever. Tussen 
de oever en het eiland zal een luwtezone 
ontstaan, die een impuls geeft aan de 
biodiversiteit in het Reigersbos.”
Het eiland gaat uiteindelijk 350 bij 10 
meter beslaan, en er zal na de tewater-
lating 30.000 m3 baggerslib vulling in 
verwerkt worden. De begroeiing zal 
bestaan uit 2.000 m2 riet. Van Aalsburg: 
“Die rasters fungeren als een soort 
wapening van het baggerslib. Binnen 
twee weken na het storten kun je het 
eiland al betreden om het riet te planten. 
Je hoeft dus niet maanden te wachten.” 

CO2-negatief
De CO2-impact van het project is door-
gerekend door ingenieursbureau TAUW. 
“Omdat wilgenhout snel groeit, neemt 
het ook snel CO2 op. Eenmaal onder 
water, komt dat niet meer vrij. Je hebt 
weinig transportbewegingen nodig, 
omdat wilgen gewoon in Nederland 
groeien. Met dit procedé verwerk je ter 
plaatse uitgebaggerd slib, zodat dat ook 
niet meer vervoerd hoeft te worden naar 
depots die ervoor ingericht moeten wor-
den. Daarmee bespaart deze bouwwijze 
veel brandstof ten opzichte van alterna-
tieve methoden. Doordat we bovendien 
met emissie-arm materieel werken bij 

de aanleg, in stageklasse 5 en 6, met 
blauwe diesel als brandstof, is het pro-
ject per saldo CO2-negatief. Voldoende 
zelfs om de bouw van een woonwijk mee 
te kunnen compenseren.”
Als het gaat om zware machines, kiest 
Van Aalsburg voor waterstof. “Het voor-
kómen van uitstoot van stikstofoxide en 
koolstofdioxide is een belangrijk doel 
van ons bedrijf. Ook in onze branche 
heeft elektrisch aangedreven materi-
eel kans van slagen. Complicatie, als 
je werkt op het water, is de vraag waar 
je de accu’s laadt. De oplossing is een 
aggregaat op waterstof. Die zijn tegen-
woordig geluidsarm, wat natuurlijk een 
voorwaarde is in natuurgebieden.” 

Stroomversnelling
De belangstelling voor deze stikstofarme 
werkwijze groeit snel, zo merken ze bij 
Van Aalsburg. “Het komt nu echt in een 
stroomversnelling. Met name bij over-
heden als waterschappen en provincies 
krijgt duurzaamheid groot gewicht in de 
beoordeling van inschrijvingen op ten-
ders. Dus wij hebben een goede positie.”
Van Aalsburg bouwmethode voor 
natuureilanden is een uitkomst, zeker 
voor toepassing in Nederland. “Onze 
grens ligt eigenlijk alleen in de hoogte 
van de te bouwen eilanden. Vier meter 
is eigenlijk wel het maximum. Maar aan-
gezien de meeste plassen en vaarwegen 
in Nederland niet dieper zijn dan een 
tot drie meter, is dit gewoon een per-
fecte oplossing.” Verder zit er nog wel 
een rem op bredere toepassing door 
de traditionele instelling bij sommige 
opdrachtgevers. “Sommigen hebben er 
nog onvoldoende vertrouwen in dat het 
werkt. Om die reden laten we alles wat 
we doen met onderzoeken valideren. Wij 
geloven hierin; het bewijs komt van de 
wetenschap.”
Het project in de Westeinderplassen 
wordt naar verwachting kort voor deze 
zomer opgeleverd.

Meer informatie
www.vanaalsburgbv.nl

De rasters worden op een ponton opgebouwd | © stage 5


