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Van Gras naar Goed



Waarom GrasGoed

• Natte natuurgebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide )

• Duizenden tonnen maaisel onbenut

• Logistiek moeilijk om maaisel te verwijderen

• Maaisel storten is duur

• Veel mogelijkheden met maaisel als grondstof

• Nog geen sluitende keten



Samen met twaalf partners



Samen met twaalf partners

• 4 natuurorganisaties

• Natuurpunt Beheer

• Natuurmonumenten

• Brabants Landschap

• Grenspark De Zoom-Kalmthoutse 

Heide

• 2 groenbedrijven

• Verschoor Groen & Recreatie

• VanderVelden

• 2 verwerkende bedrijven

• Grassa

• Newfoss

• 2 productontwikkelaars

• Millvision

• Agricon

• 2 kennisinstellingen

• Inverde

• Avans Hogeschool



Samen met twaalf partners



Wie maait, zal oogsten

• Zo veel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar brengen

• Maai-, transport- en verwerkingsmachines verbeteren

• Maaimachines verbeteren voor efficiëntere oogst en kwaliteitsvol maaisel

• Nieuwe methoden voor voorbewerking maaisel waardoor het transport 

efficiënter kan plaatsvinden



Wie maait, zal oogsten

• Verbeterde methoden voor verwerking maaisel

• Prototypen voor nieuwe producten ontwikkelen

• (regionale) afzetmarkt creëren

• Nieuwe partners betrekken



Van gras, via goed, naar beter

• Informatie verzamelen en haalbaarheidsstudies

• Fysieke en economische beschikbaarheid groenstromen

• Stakeholderanalyse: aanbieders, verwerkers, afnemers

• Oogst- en voorbewerkingsmachines ontwikkelen

• Evaluatie geschikte machines

• Machines aanpassen + testen

• Definitieve prototypen bouwen



Van gras, via goed, naar beter

• Verwerkings- en conversiemachines verbeteren

• Evaluatie bestaande installaties

• (Ver)bouwen en testen van vernieuwde installaties

• Ketenontwikkeling en marketing

• Haalbaarheidsstudie markt voor regionale biobased producten

• Haalbaarheidsstudie naar regionale keten en businessmodellen

• Marketingplannen voor regionale producten opstellen

• Experimentele ontwikkeling prototypen - eindproducten



Groei met ons mee

Wij zoeken

• Aanbieders van biomassa om tot voldoende massa te komen

• Kennisinstellingen voor inventarisaties, verbetering machines, 

marktontwikkelingsactiviteiten, productvernieuwingen

• Bedrijven voor de afzet van grondstoffen en halffabricaten

• Bedrijven die eindproducten willen laten maken of afnemen

• Overheden voor financiële, juridische of andere steun

Voor expertmeetings & demonstraties

Stap mee in ons project.



www.grasgoed.eu
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contacteer projectverantwoordelijke Katrien Wijns


