
TITEL	  PRESENTATIE

GRASSA!-mobiele  raffinage



Waarom  vers  groen  blad  raffineren?
• Groen  blad  heeft  hogere  eiwitproductie  
per  hectare  dan  soja

• 50%  hogere  eiwitopbrengst  voor  food  
grade eiwit

• Het  eiwit  uit  blad  materiaal  wordt  
beschikbaar  voor  enkelmagigen

• De  techniek  zorgt  voor  lokaal  gesloten  
kringlopen

• Lokale  productie  hoogwaardig  eiwit



Waarom  een  hoger  rendement?

• Enkelmagigen hebben  een  hoger  eiwit  rendement  
(40%)  dan  runderen  (20%)

• De  perskoek  heeft  als  ruwvoer  een  hoger  
stikstofrendement  bij  de  koe  (15%  hoger)  dan  
kuilvoer  (meer  bestendig  eiwit  in  perskoek)

• Eiwitopbrengst  van  groen  blad  hoger  (2500  kg/ha)  
dan  soja  (1400  kg/ha)

• Minder  inkuilverliezen  (20%  minder  verlies)
• Bijkomend  voordeel:  weersonafhankelijk  inkuilen



Natuurgras

•Minder	  eiwit,	  meer	  focus	  op	  vezel
•Optimaliseren	  logistiek
•Machine	  (refiner,	  pers,	  energiebalans)	  moet	  
hiervoor	  worden	  herbouwd
•Andere	  richtingen	  verwaarding:	  eiwit	  in	  
coatings	  en	  kleefstoffen,	  plastics,	  etc.
•Zo	  als	  feed	  toe	  te	  passen?





Het  proces

Groen  blad verpulpen persen

perskoek

balenpers GRASSA!-silage

NewFoss Papier  vezel

sap coaguleren

45%  eiwit  
concentraat

90%  eiwit  
concentraat

weii reactor

Fosfaat  
concentraat

Wei  (II)



De  producten
• Eiwitconcentraat:  45%  eiwit.  

Sojaschroot  vervanger
• Eiwitconcentraat:  90%  eiwit.  

Vismeel  kwaliteit
• Perskoek:  ruwvoer  of  

(papier)vezels
• Fosfaat  concentraat:  

meststof  en  afvoer  
mineralen

• Wei:  suiker-,  mineralen-,  en  
aminozuren.  Terug  op  land  
als  bemesting  of  verder  
opwerken



Derde  generatie  mobiele  bioraffinaderij

• 300  kilo  vers  blad  per  uur
• Automatisch  inkuilen
• Hitte- en  bacteriële  coagulatie
• Eigen  energievoorziening  (biodiesel)
• Geïntegreerde  eiwit  droger
• Fosfaat  concentraat
• Alles  past  in  een  oplegger
• Semi  autonoom



Opschaling  bioraffinaderij

• Opschaling  tot  8  ton/uur
• Alles  op  één  of  twee  opleggers
• Functionaliteit  naar  wens



Biobased (rest)stromen  
omzetten  in  waardevolle  
producten.

Feel  green,  be green



Geschiedenis

Lab  testen
- Kennis
- Ervaringen
- Proof of  principle

Pilot  plant
- Deelstromen  
scheiden
- Parameters  
vaststellen
- Business  case  
opstellen

Full  scale plant
- Productie  van  
lignocellulose  vezel
- 40.000  ton  biomassa
- 12.000  ton  lignocellulose  
vezels



Onze	  activiteiten

Produceren  van  lignocellulose  vezel  uit  
biomassa  (rest)stromen

Food  processing

• Natuurlijke  extractie  stevia voor  
winning  steviolglycosiden

• 99,7%  winning  van  suiker  uit  suikerbiet• Biochemisch  raffinageproces  voor  biomassa  
(rest)stromen;;

• Gepatenteerd  in  vele  landen  wereldwijd;;
• Robuust  proces  
• Stabiele  en  lokale  grondstof



NewFoss	  proces

• Biologisch  extractie  proces
• Geen  enzymen,  hoge  druk,  temperatuur
• Laag  energieverbruik
• 100%  hergebruik  van  de  biomassa



Commerciële  uitrolfase Ontwikkelfase

Eierdoosverpakking  geproduceerd  door  
Huhtamaki  Molded Fibre,  met  50%  lignocellulose  
vezels

Papier  geproduceerd  met  10-50%  natuurlijke  
vezels.

NewFoss	  proces



Waardeketen

https://www.youtube.com/watch?v=lxECmtaJ-vc



Stelling	  1

Een  duurzaam  biobased product  mag  meer  kosten,  
als  het  bijdraagt  aan  een  betere  leefomgeving



Stelling	  2

Valorisatie  van  biomassa  uit  natuurgebieden  is  
noodzakelijk  voor  het  sluiten  van  lokale  
kringlopen



Stelling	  3

De  overheid  moet  bioraffinage van  maaisels  
uit  natuurgebieden  door  middel  van  wetgeving  
faciliteren



Brainstorm

• 2  Groepen
• NewFoss  &  Grassa keten
• Kansen
• Bedreigingen


