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Activiteiten
Processing biomassa (rest)stromen
• Extractie grassen; vezel en inhoudstoffen  

• Extractie tuinbouwloof; vezel en inhoudstoffen

• Extractie agro residuen; vezel en 

inhoudstoffen

Food processing
• Extractie stevia; steviolglycosiden en 

vezel

• Extractie suikerbiet; suiker, vezel en 

inhoudstoffen

• Extractie sorghum; glutenvrij graan, 

vezel en inhoudstoffen



NewFoss proces
• Microbiologisch extractie proces

• Geen gebruik; enzymen, hoge druk, temperatuur, toeslagstoffen

• Laag energieverbruik

• 100% verwaarding van de biomassa (rest)stromen



Bio-raffinage installatie

Biowasser: verwijderen  
verontreinigingen 

Snijmachine: verkleinen 
vezel, klantspecifiek

Extractie reactor: 
maakt celwand 
permeable 

Flush: diffusie organische  
en minerale inhoudsstoffen

Pers: klantspecifiek 
sturen drogestofgehalte

Eindproduct: NewFoss
Fibre (NFF)

Filterunit: winnen  
inhoudsstoffen, 
recirculeren water

Productie pilot Uden
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Sourcing
Biomassa leveranciers
• Gecontroleerde verwerking en verwaarding

van biomassa

• Afzetgarantie met geleidelijke afbouw gate-fee 

naar €0,- (~ 10 jaar)

• Sturen kwaliteit biomassa:

○ Snelle levering na maaien, 

vuilverwijdering voor het maaien

○ Slootmaaisel / meter stroken separaat 

aanbieden (extra scheiding)

Processing
Grondstof productie
• Verkoop techniek

• Verkoop vezels en licenties

• Nieuwe verdienmodellen

• Opstarten van de keten als voorbeeldfunctie

• Verlagen drempels: mogelijkheid financiering, 

gegarandeerde afzet grasvezels



Using
Producent eindproducten
• Jarenlange leverzekerheid

• Regionale grondstof bron

• Stabiele prijzen

• Duurzamer maar niet duurder

• Marketing & imago

• CO2 reductie

Consuming
Gebruik
• Bewustwording

• Beschikbaarheid Biobased producten

• Keuze om bij te dragen aan ‘groene’ 

leefomgeving

• Minder CO2 uitstoot

• Transparante keten

• Cradle to Cradle



Producten
Commerciële uitrolfase
Eierdoosverpakking met 50% NewFoss vezels. 

Door gebruik van NewFoss vezels is er een 

reductie van 10% op uitstoot van CO2 en het 

watergebruik met 50% verminderd.

Ontwikkelfase
Karton geproduceerd met 15% NewFoss vezels 

verwaard uit bermgras en natuurgras.



Productontwikkeling
Bouwmaterialen
Bouwmaterialen met NewFoss vezels.

Isolatiemateriaal
Isolatiemateriaal met 75% en 90% NewFoss 

vezels.



Vragen


