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Samenvatting
Binnen het Interreg-project GrasGoed willen we iets maken van natuurgras. Bij het beheer van graslanden door
natuurorganisaties komen jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij. Een deel van dit maaisel kan mogelijk op
een nuttige manier worden toegepast. Zo trachten we het te gebruiken als grondstof voor de ontwikkeling van
duurzame producten als graspapier, isolatiematten, veevoeder en bodemverbeteraar.
De focus in het project ligt vooral bij het beheer van vochtige tot natte gebieden. Die gebieden beheren is niet
eenvoudig. Het is technisch moeilijk en kostelijk om de terreinen te maaien en het maaisel te verzamelen en
transporteren. Bovendien kan het gras dat vrijkomt vaak niet rechtstreeks worden ingezet als veevoeder en blijft
zo onbenut.
Binnen GrasGoed gingen projectpartners Natuurpunt Beheer vzw en Vandervelden Algemene Bosbouw BVBA op
zoek naar machines die het maaiwerk op nat terrein voor elkaar krijgen en die snel en efficiënt het maaisel van
het terrein kunnen halen. Enkel zo wordt het maaisel bruikbaar om te verwerken tot duurzame producten.
In projectgebied Vallei van de Zwarte Beek alleen al heeft Natuurpunt maar liefst 750 hectare natte tot zeer natte
graslanden in beheer. Bovendien wordt 142 hectare ervan komende jaren intensiever gemaaid om de bijzondere
graslanden in waarde te herstellen. Maar de huidige maai- en verzamelmachines waren niet geschikt voor de
kwetsbare veenmatten en de hoeveelheid aan biomassa die bij het beheer in de vallei vrijkomt.
Concreet legden Natuurpunt en Vandervelden contacten met machinebouwers en organiseerden ze testen op
nat tot zeer nat terrein met o.a. rupsmachines van De Vries Cornjum en Wellink (Loglogic). De testen gebeurden
deels met eigen machines die op bepaalde punten werden aangepast (bijvoorbeeld bredere rupsen) en deels
met volledig nieuwe machines (nieuw concept). Daarnaast organiseerden ze een kennisdag rond ecologisch
maaibeheer om kennis rond het beheer van natte graslanden uit te wisselen met verschillende natuurorganisaties
in Nederland en Vlaanderen (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Agentschap voor Natuur en Bos).
Op basis van deze activiteiten hebben Natuurpunt en Vandervelden een programma van eisen opgesteld
waarmee ze op zoek gingen naar (een) geschikte machinebouwer(s). Vervolgens vond op 18 oktober 2018 een
eerste demonstratie van de machines plaats waarvoor enkel natuurbeheerders konden deelnemen. Op 13
september 2019 komt er een algemeen demonstratiemoment voor het brede publiek. De eerste praktijktesten
met de machines gingen reeds van start en krijgen een vervolg in het maaiseizoen van 2019.
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1. Inleiding
Graslanden zijn beeldbepalend in het Vlaamse en Nederlandse landschap. Lange tijd waren graslanden vrijwel
alleen in gebruik bij agrariërs. De productiviteit was naar huidige maatstaven beperkt, maar de graslanden waren
botanisch rijk. Door de toename van de productiviteit in de tweede helft van de twintigste eeuw, die onder
andere het gevolg was van nieuwe landbouwmethoden, het gebruik van kunstmest, en verkaveling, raakte veel
van deze rijkdom verloren. Natuurbeschermingsorganisaties namen daarop graslanden in beheer om de
natuurwaarden te behouden. De kosten van het beheer zijn vaak hoog, tot wel duizenden euro’s per hectare. (1)
De hoge beheerkosten worden mede bepaald door het maaien en de afvoer van grazige beheerresten.
Gespecialiseerde machines die hierbij vaak nodig zijn, zijn veelal niet beschikbaar. Grootschalige
verwerkingsbedrijven die de beheerresten kosteneffectief kunnen verwerken door bijvoorbeeld verbranden,
vergisten of composteren bevinden zich over het algemeen niet in de directe nabijheid van natuurgebieden. De
kosten van het transport plus het aanbieden van de grazige beheerresten bij een verwerker die het meestal
composteert zijn hoog, tot wel 50 euro per ton. (2) Als gevolg hiervan kiest men er vaak voor om niet te maaien
of om de beheerresten in het gebied achter te laten. Het is jammer dat deze biomassa niet wordt benut,
daarnaast is het ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de natuurgebieden.
Binnen het Interreg-project GrasGoed willen we iets maken van natuurgras en regionale ketens opzetten om de
valorisatie van grazige reststromen uit natuurgebieden mogelijk te maken. Hierbij focust GrasGoed zich op drie
regio’s in Zuid-Nederland en Vlaanderen met name Altena Biesbosch/Vlijmens Ven, Dommeldal/Vallei van de
Zwarte Beek en Grenspark Kalmthoutse Heide, zie Figuur 1. Om regionale ketens en businesscases rond
natuurgras te ontwikkelen werd inzichtelijk gemaakt welke producten te maken zijn van het gras. Binnen het
project werken we aan prototypes (t.o.v. eindproducten).

Figuur 1: Overzichtskaart van de natuurgebieden die zijn aangesloten bij GrasGoed (paars).
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Omdat de waarde van de beheerresten slechts beperkt is, is transport over grote afstand (grootteorde: 100
kilometer), gevolgd door grootschalige verwerking, geen haalbare optie. Binnen het project GrasGoed wordt
gezocht naar alternatieve verwerkingsroutes die leiden tot innovatieve producten waarvoor een markt bestaat
én die zich lenen voor verwerking binnen de regio. Op deze manier zijn beheerresten niet langer een kostenpost,
maar mogelijk zelfs een bron van inkomsten waaruit het beheer kan worden bekostigd. De te ontwerpen
productketens omvatten vijf schakels, zie Figuur 2: groei van biomassa, maaien en verzamelen, transporteren
van biomassa naar de verwerker (verzamelen van het materiaal op locatie en een voorbewerking), verwerken
(omzetten van de biomassa in een product) en tenslotte de afzet op de markt.

Figuur 2: De vijf schakels in de keten van grasland tot eindproduct.

Dit rapport behandelt de optimalisatie van de tweede en derde schakel in de keten(s). Binnen GrasGoed
investeren we daarvoor in
•
•

•
•

Het ontwikkelen en testen van verbeterde maai- en verzamelmachines.
Het ontwikkelen en testen van een tussentijds transportmachine. Deze machine haalt het maaisel uit de
kwetsbare natuurgebieden haalt en brengt het tot een overslaglocatie dat bereikbaar is voor zwaar
transport.
Het testen van de aanleg van kuilen.
Het testen van de logistieke organisatie van transport en overslag.
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2. Op zoek naar geschikte machines
2.1. Inventarisatie huidige machines
Als eerste stap deden we een vooronderzoek naar de actueel gebruikte machines en technieken die vandaag
worden ingezet bij het maaien, verzamelen en transporteren van natuurgras. De natuurbeheerders
Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos (via Natuurinvest)
brachten hun gegevens bij elkaar waardoor we een goed beeld kregen van de huidige machines en technieken.
Bij deze inventarisatie werden ook de specificaties en randvoorwaarden van de machines opgenomen.
Er is een behoorlijk brede inventarisatie uitgevoerd. De focus in het project ligt echter vooral bij machines die
worden ingezet bij het beheer van vochtige tot natte terreinen. Die gebieden beheren is niet eenvoudig. Het is
technisch moeilijk en kostelijk om de terreinen te maaien en het maaisel te verzamelen en transporteren.
Bovendien kan het gras dat vrijkomt vaak niet rechtstreeks worden ingezet als veevoeder en blijft zo onbenut.
Op 24 november 2016 was er een (interne) demonstratienamiddag voor de GrasGoed projectpartners: in het
natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek werden een aantal courante maaimachines die op natte terreinen
kunnen maaien, gedemonstreerd.
Een overzicht van de inventarisatie is te vinden in bijlage 1 en 2.

2.2. De keten van grasland tot verwerker
Binnen het project GrasGoed hanteren we drie basiscriteria om aangepaste machines voor de tweede en derde
schakel te ontwikkelen:
I.
II.
III.

Het beschermen van fauna en flora is prioritair. Belangrijk hierbij is dat de schade aan de bodem
wordt beperkt m.b.t. insporing, bodemcompactering en schade aan microreliëf.
De efficiëntie tijdens het maaien, verzamelen en transporteren moet omhoog.
De kwaliteit van het maaisel voor verwerking is geoptimaliseerd.

Om deze criteria tegemoet te komen is het van belang om de gewenste tussenstappen van grasland tot
verwerker zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Hieronder wordt elke tussenstap in detail besproken en
omschreven hoe deze er idealiter uit ziet. (Let dus op: de hieronder beschreven tussenstappen zijn geen
weergave van de huidige realiteit.)

2.2.1. Maaien en afvoeren
De gespecialiseerde machines voor het maaien en afvoeren worden binnen Interreg GrasGoed ontwikkeld en
ingezet door Natuurpunt Beheer vzw.
Binnen GrasGoed ligt de focus op veelal moeilijk begaanbare en kwetsbare natuurterreinen. Het maaien van deze
terreinen wordt veelal uitgevoerd met rupsgedragen machines om de bodem en zo ook fauna en flora te
beschermen. De machines maaien het terrein en rapen vervolgens het maaisel op in meestal twee werkgangen.
Deze machines zijn echter niet geschikt om het maaisel over langere afstanden te transporteren. Bovendien is
het meer efficiënt dat de machines zo veel als mogelijk aaneengesloten maaien en afvoeren zonder dit te
onderbreken om het maaisel te transporteren.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de capaciteit van de maai- en verzamelmachine te verhogen, de inrichting van
overslaglocaties te optimaliseren en een bijkomende machine te voorzien voor tussentijds transport (zie 2.2.2).
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Het transport van het maaisel tot een overslaglocatie en/of grasverwerker wordt daarom best georganiseerd
door bijkomende machines. In eerste instantie om het maaisel uit het kwetsbare terrein te halen en te vervoeren
naar een overslaglocatie. Dit door een tussentijds transportmachine (tussentransportmachine).
Zo kan het maaisel door de natuurbeheerder worden afgevoerd tot een goed bereikbare plaats voor de
tussentransportmachine. Dit kan de rand van het maaiterrein of een verzamellocatie binnen het natuurgebied
(ofwel overslaglocatie type 1 of type 2, zie verder) zijn. Het maaisel wordt vervolgens door deze machine uit het
natuurgebied gehaald en verzameld op een locatie geschikt voor inkuilen en toegankelijk voor zwaar vervoer
(ofwel overslaglocatie type 3, zie verder).
Belangrijk is dat het maaisel zich niet opstapelt aan de rand van het maaiterrein en tijdig wordt afgevoerd door
de tussentransportmachine. Zo kunnen de maaimachines ongehinderd blijven verder werken en wordt de
kwaliteit (versheid) van het maaisel voor verwerking gegarandeerd.

2.2.2. Tussentijds transport
De machine voor tussentijds transport wordt binnen Interreg GrasGoed ontwikkeld en ingezet door
Vandervelden Algemene Bosbouw BVBA. Het voorziet het transport vanuit het natuurgebied tot een locatie voor
het bewaren of verwerken van grasmaaisel. De machine moet dus zowel inzetbaar zijn op kwetsbare en
onverhard natuurterrein als op de openbare weg.
Bovendien vormt de tussentijds transportmachine een buffer voor het maai- en opraapsysteem. Het haalt het
maaisel met een hogere laadcapaciteit weg waardoor het maaisel niet opstapelt langs de rand van het terrein en
relatief snel na het maaien kan worden weggehaald.
De laadcapaciteit van de tussentijds transportmachine ligt dus hoger dan deze van het opraapsysteem, met name
minstens twee maal zo hoog. Om dit te kunnen realiseren wordt de transportmachine voorzien van een grote
laadbak met perswand die het maaisel tijdens het laden dusdanig samendrukt dat de laadcapaciteit minstens
verdubbelt.
Het daarop volgende transport dat hoofdzakelijk vanuit overslaglocaties (type 3, zie verder) vertrekt, beperkt
zich over de openbare weg. Hiervoor worden vrachtwagens ingezet die op hun beurt twee of drie maal meer
maaisel kunnen vervoeren dan de tussentransportmachine.
Zowel de tussentransportmachine als de vrachtwagens zijn voorzien van een GPS-systeem, weegsysteem en een
autolaadkraan om het maaisel te traceren, wegen en efficiënt te laden en te lossen.

2.2.3. Overslaglocaties
De biomassa die na het maaien van de percelen afkomt moet ook ergens worden opgeslagen dan wel verzameld
worden voor transport. Dit kan gebeuren op het perceel zelf, maar de biomassa kan ook naar een opslagplaats
worden gebracht. Er zijn drie verschillende types overslaglocaties met de volgende definities:
• Type 1: in directe omgeving van maaiterrein binnen natuurgebied, heel tijdelijk, onverharde
ondergrond.
• Type 2: locatie binnen natuurgebied waar maaisel van verschillende terreinen wordt verzameld op
onverharde ondergrond.
• Type 3: locatie buiten natuurgebied waar maaisel van verschillende terreinen/natuurgebieden wordt
verzameld op verharde ondergrond, grote opslagcapaciteit, goed bereikbaar voor zwaar transport.
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Optimaliter wordt een permanente overslaglocatie (type 3) dicht bij de maaiterreinen ingericht om maaisel uit
de regio te verzamelen. De locatie ligt in een straal van 5-10 km van de terreinen. De afstand tussen de
maaiterreinen en de overslaglocatie moet immers te overbruggen zijn door de tussentransportmachine.
Op de overslaglocatie kan het maaisel worden voorbewerkt naar de eisen van de grasverwerkers door
bijvoorbeeld te snijden en/of persen. Daarnaast is het mogelijk om het maaisel in de gewenste condities te
bewaren (door inkuilen) en op afroep naar de verwerkers te (laten) transporteren.
Op de overslaglocatie kan ook een mobiele grasverwerkingsinstallatie worden ingezet. Zo wordt het maaisel ter
plaatse geraffineerd tot halffabricaten (eiwitten, vezels en overige celsappen). Dergelijke installatie is doorgaans
immers te groot en te zwaar om heel dicht bij het maaiterrein in te zetten. Bovendien is op de overslaglocatie
mogelijks ruimte om (een deel van) deze halffabricaten op te slaan.
De grasverwerkers worden op afroep voorzien van het gevraagde maaisel. Het transport naar de verwerkers
gebeurt met vrachtwagens. Deze kunnen eveneens worden ingezet voor het transport van halffabricaten van
grasverwerkers tot eindproducenten.
Tot slot zorgt het bewaren van maaisel (bijvoorbeeld door inkuilen) op de overslaglocatie voor een jaarrond
aanbod aan maaisel voor de grasverwerkers.
Indien vers maaisel rechtstreeks van het maaiterrein naar de grasverwerker moet worden getransporteerd,
wordt er geen gebruik gemaakt van een overslaglocatie maar wordt het maaisel rechtstreeks overgeladen in
(een) vrachtwagen(s) m.b.v. een autolaadkraan. Hierbij wordt de tussentijds transportmachine al dan niet
ingezet tussen maaiterrein en vrachtwagen.

2.2.4. Transport door vrachtwagens
Voor het transport naar de grasverwerkers wordt een conventionele vrachtwagen ingezet. Deze bestaat uit een
voorwagen met aanhanger(kiep) en autolaadkraan.
Vandervelden heeft reeds drie van dergelijke vrachtwagens. Deze werken uiterst efficiënt doordat deze
zelfvoorzienend zijn en een volume van 80-85 m³ maaisel kunnen laden.
In elke vrachtwagen is een GPS gemonteerd zodat de inzet en werking van de wagens op elkaar worden
afgestemd.

2.2.5. Eisen en randvoorwaarden grasverwerkers
De hierboven beschreven aaneenschakeling van stappen met de vooropgestelde machines zorgen voor een
geoptimaliseerde keten van maaiterrein tot grasverwerker. Het maaisel wordt meer snel en efficiënt uit het
natuurgebied gehaald.
Door de keten zo in te richten wordt het maaisel optimaal afgevoerd uit de natuurgebieden en bewaard tot het
kan worden gebruikt door de grasverwerkers. Intussen blijft de kwaliteit (versheid) van het maaisel behouden
en is er de mogelijkheid om het maaisel voor te bewerken indien nodig. Voor de (meeste) businesscases binnen
GrasGoed is het van belang dat het gras jaarrond beschikbaar is.
Om de kwaliteit van het maaisel af te stemmen op de verwerking tot grondstof werden de eisen van de
grasverwerkers in het project in kaart gebracht. Dit is niet over één nacht ijs gegaan. In de beginfase van het
project werden pas de eerste testen met natuurgras uitgevoerd door de verwerkers. Pas later in het project
kwamen de eisen en randvoorwaarden van de grasverwerkers steeds meer duidelijk naar voren.
De eisen van de verwerkers binnen GrasGoed staan samengevat in bijlage 3.

Rapport GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof

10

2.3. Aan de slag
Met deze blauwdruk op zak zijn Natuurpunt en Vandervelden in gesprek gegaan met verschillende experten. Zo
konden ze kennis en ervaring uitwisselen alsook de mogelijkheden/beperkingen van machines in kaart brengen.
Op 8 mei 2017 organiseerden ze een expertmeeting waar verschillende externe partijen (o.a. natuurbeheerders,
machinebouwers, groenbedrijven) actief aan hebben deelgenomen. Voor elk onderdeel van de keten (maaien,
transport en overslag/voorbewerking) werden workshops ingericht.
Daarnaast namen verschillende overlegmomenten plaats waarbij telkens één machinebouwer werd gehoord.
Naast de algemene expertmeeting werd voor deze bijkomende aanpak gekozen om een zo open mogelijk
gesprek/discussie met deze machinebouwers te kunnen opbouwen. Naast gesprekken namen ook een aantal
praktijktesten plaats. Concreet voerde Natuurpunt praktijktesten uit met machines van De Vries en Wellink
(Loglogic), deels met eigen machines die op bepaalde punten werden aangepast (bijvoorbeeld bredere rupsen),
deels met volledig nieuwe machines (nieuw concept).
Verder organiseerde Natuurpunt op 15 september 2017 een kennisdag rond ecologisch maaibeheer. Dit om
kennis rond het maaien en afvoeren te delen en uit te wisselen met verschillende natuurorganisaties in
Nederland en Vlaanderen (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Agentschap voor Natuur en Bos). Deze
kennisdag werd georganiseerd in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. Aan de deelnemers (23) werd
vooreerst het project GrasGoed voorgesteld en vervolgens kregen zij meer achtergrondinformatie over het
natuurgebied en de knelpunten die er momenteel zijn rond het maaien en afvoeren. Op terrein werden
verschillende types graslanden en hun maaibeheer toegelicht en kritisch besproken. Tot slot kregen de
deelnemers een kijk op enkele rupsgedragen maaimachines die Natuurpunt momenteel inzet voor het maaien
van natte graslanden.
Door al deze gesprekken en ervaringen samen te brengen kregen ze een zicht op de nodige verbeterpunten aan
de huidige machines en technieken voor het maaien, verzamelen en transporteren van natuurgras.
Vandervelden is binnen het project wat later aan de slag kunnen gaan dan Natuurpunt bij de uitwerking van hun
machines. Zij zijn meer dan Natuurpunt immers sterk afhankelijk geweest van de resultaten van andere stappen
in de keten, zoals het biomassa-aanbod en de eisen van de grasverwerkers. Een concept tussentransportmachine
hadden zij al van bij start van het project in het hoofd maar wachtten de eerste resultaten af vooraleer dit in
praktijk te brengen.
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3. Programma van eisen
Het programma van eisen is de verzameling van eisen en wensen ten aanzien van de mogelijk te ontwerpen
machines en technieken. In het programma van eisen wordt rekening gehouden met o.a. de randvoorwaarden
van de natuurbeheerders en de eisen van de grasverwerkers.
Zoals hierboven vermeld hanteren Natuurpunt en Vandervelden Algemene Bosbouw drie basiscriteria om
aangepaste machines te ontwikkelen:
I.
II.
III.

Het beschermen van fauna en flora is prioritair. Belangrijk hierbij is dat de schade aan de bodem
wordt beperkt m.b.t. insporing, bodemcompactering en schade aan microreliëf.
De efficiëntie tijdens het maaien, verzamelen en transporteren moet verhogen.
De kwaliteit van het maaisel voor verwerking is geoptimaliseerd.

Om aan deze drie basiscriteria te voldoen werden een aantal parameters uitgewerkt waarmee op een objectieve
manier de machines en technieken konden worden geëvalueerd. Het betreft ecologische, technische en
terreinparameters. Deze parameters zijn uiteenlopend van aard maar oefenen allemaal invloed uit op de drie
bovengenoemde basiscriteria.

3.1. Terreinparameters
De terreinparameters schetsen het terrein waarvoor de machines worden ingezet. Deze parameters zijn de
uitgangsbasis voor en bepalen de invulling van de ecologische en technische parameters. Bij elke parameter
wordt de invloed op de andere parameters weergegeven alsook een geschetst wat de situatie is binnen
GrasGoed (specifiek voor Natuurpunt).

3.1.1. Bodem- en vegetatietype(s)
•

•

Bepaalt o.a. De bodemdruk en bijgevolg de mechanisatie waarmee men kan maaien en afvoeren.
Een nat grasland op leembodem vraagt andere maai- en verzamelmachines dan een nat grasland op
veenbodem.
Betreft vnl. Veenbodem, overgangsveen en drijftillen met volgende vegetatietypes: rietmoeras,
kleine zeggenvegetaties, grote zeggenvegetaties, dotterbloemgraslanden en graslanden
gedomineerd door russen

3.1.2. Biomassa-opbrengst
•
•

Bepaalt het laadvermogen van de machines (zowel maai- en verzamelmachine als
tussentransportmachine
Betreft gemiddeld 10-15 ton nat gras per hectare per jaar

3.1.3. Grootte en structuur van maaiterrein(en)
•
•

Beïnvloedt de dimensie en beweging van de maai- en verzamelmachine
Betreft 0,5 tot 20 hectaren, met ongelijke perceelranden en aanwezigheid van greppelpatroon,
grachten, sloten of andere obstakels

3.1.4. Beheerontsluiting
•

Omvat de aanwezigheid van beheerwegen en de afstand tot een overslaglocatie (zowel binnen als
buiten het natuurgebied)
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•
•

Beïnvloedt vooral de dimensie en mechanisatie van de tussentransportmachine en het aantal
transportbewegingen om maaisel te verzamelen
Betreft maaiterreinen die vaak versnipperd van elkaar gelegen en soms slecht bereikbaar zijn; de
afstand tot overslaglocaties varieert zeer sterk; er zijn doorgaans voldoende beheerwegen aanwezig
maar de mate van verharding is uiteenlopend

3.2. Ecologische en technische parameters
De ecologische parameters omvatten de normen en randvoorwaarden van de natuurbeheerders. De technische
parameters geven aan waar de machines technisch aan moeten voldoen en worden beïnvloed door de
ecologische parameters en de normen waaraan het natuurgras voor verwerking moet voldoen.

3.2.1. Maaien en afvoeren in twee werkgangen
Er bestaat in het natuurbeheer een voorkeur om het maaien en afvoeren in twee werkgangen uit te voeren. Ter
bescherming van de fauna (vluchtmogelijkheden) en flora (zaadzetting) kan het immers cruciaal zijn het maaisel
enkele dagen, al dan niet op ruggen, op het maaiveld te laten liggen en pas later op te rapen. In droge
weersomstandigheden zorgt dit voor het gedeeltelijk drogen van het maaisel.
Maaien in één werkgang wordt slechts per uitzondering toegestaan, met name in extreme situaties (bijvoorbeeld
trilveen) om het risico op vastrijden te beperken; waar het aspect van zaadzetting niet van toepassing is; om
organisatorische redenen (uitval van een machine bijvoorbeeld, tijdsdruk, heel kleine percelen,…),…
Voor de verwerking van het natuurgras binnen GrasGoed moeten we in sommige gevallen echter opletten dat
het DS-gehalte van het maaisel niet te hoog wordt of m.a.w. niet te sterk droogt tijdens het laten liggen.
Daarnaast blijft het maaisel idealiter niet langer dan één dag liggen om de kwaliteit van het gras te bewaren.

3.2.2. Maaihoogte
(uitgedrukt in cm)
De grasverwerkers binnen GrasGoed verwachten dat natuurbeheerders een minimale maaihoogte van 7 cm
hanteren. Op deze hoogte maaien vermindert het risico op vervuiling met zand/modder (door bijvoorbeeld
molshopen in het terrein).
Voor de natuurbeheerder hangt de gewenste maaihoogte af van het vegetatietype (zowel de huidige aanwezige
plantensoorten als de doelvegetatie). In bepaalde graslandtypes kan te hoog maaien resulteren in vervilting
(bijvoorbeeld heischrale systemen). Daarnaast is hoger maaien dan gemiddeld soms noodzakelijk om bepaalde
waardevolle plantensoorten zoals veenmossen te sparen.
Het probleem van vervuiling met zand en modder is minder relevant bij het maaien van zeer natte graslanden
en specifiek op veenbodems.
Bovenstaand factoren maken dat we een maaimachine beogen met een instelbare maaihoogte variërend van 5
tot 20 cm. Zo kan deze afhankelijk van de specifieke noden worden ingesteld.

3.2.3. Maaisysteem
Voor het regulier maaibeheer en omvormingsmaaibeheer worden messenbalk (vingerbalk) of schijvenmaaiers
ingezet. Vooral messenbalken zorgen voor een perfecte grassnede en minder slachtoffers bij amfibieën en
invertebraten. Voor inrichtend maaibeheer (vlak na de terreininrichting) kan ook gebruik gemaakt worden van
een klepelmaaier met opvang.
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De grasverwerkers binnen GrasGoed hebben de voorkeur voor gesneden eerder dan geklepeld gras.
Het maaisysteem moet verder aan volgende eisen voldoen
•

•
•

Het kan naast maaien in eenzelfde beweging ruggen maken, er zijn 2 mogelijkheden:
o Messenbalk die het maaisel naar achter in het midden op ruggen legt
o Messenbalk met een bandkeerder die de ruggen zijwaarts legt.
Het beschikt over een kantelsysteem om het microreliëf van het grasland optimaal te volgen.
Het beschikt over een veiligheidssysteem voor bescherming tegen obstakels (bijvoorbeeld stronk)

3.2.4. Bodemdruk
(uitgedrukt in kg/cm²)
Voor het maaien van graslandtypes waarvan sprake bij de terreinparameters is een beperkte bodemdruk van de
maai- en verzamelmachine(s) nodig. De normen liggen tussen 0,040kg/cm² en 0,100kg/cm². Voor de venige
bodems streven we naar een zo laag mogelijke bodemdruk. Om machines van een dergelijke lage bodemdruk te
voorzien worden deze doorgaans uitgerust met rupsen (als onderstel). De tussentransportmachine die zich
hoogstens tot de rand van de graslanden moet verplaatsen, kan worden uitgerust met lagedrukbanden. Door de
druk in de banden te verlagen en verhogen is deze zowel inzetbaar in respectievelijk het natuurgebied als op de
openbare weg.

3.2.5. Bescherming grasmat en microreliëf
Sommige plantensoorten zijn gebonden aan beperkte verstoring om te kunnen kiemen. Dit zou an sich moeten
komen van een natuurlijke bron bijvoorbeeld beperkt gewoel van everzwijnen (maximaal enkele percenten van
graslandoppervlakte).
Met de term microreliëf doelen we op kleine hoogteverschillen binnen een grasland, dit als gevolg van
bijvoorbeeld de ontwikkeling van zeggenpollen. Met name deze laatste structuren zijn in venige beekvalleien van
cruciaal belang om een gevarieerd plantenleven en kleinere fauna te herbergen (dat dan weer moet dienen als
voedsel voor hogere faunagroepen). De verhouding rand/oppervlakte is in dergelijke systemen immers
maximaal. Het mag natuurlijk ook weer niet te ver doorslaan (bijv. zeer grote pijpenstrootje horsten in
verdroogde natte hei).
Indien rupsmachines worden ingezet op de graslanden is het van belang dat deze waterdoorlatend, buigzaam en
afgerond zijn om de grasmat niet te schaden.

3.2.6. Maaifrequentie en –rotatie
De natuurbeheerders werken met zogenaamde maaivensters, dit is een vastgelegde periode in het jaar
waarbinnen een perceel moet gemaaid worden. Deze periode wordt per vegetatietype en op voorhand
vastgelegd. Omvormingsmaaibeheer zoals het verschralend maaien, vormt hierop een uitzondering. Het
maaitijdstip kan dan mogelijks worden vervroegd.

3.2.7. Extensief maaibeheer
Hieronder verstaan we
•

Blok-maaien
Het opdelen van grote aaneengesloten maaieenheden in twee of drie blokken en deze in
verschillende periodes binnen het maaivenster maaien. Binnen deze blokken zorgt het maaien van
faunastroken voor verdere diversifiëring.
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•

Faunastroken of –randen
We rekenen 10-20% van het perceel als fauna-element. Bijvoorbeeld blijven bij een maaibeurt twee
maaibreedtes staan, vervolgens schuiven we de eerstvolgende maaibeurt één machinebreedte op.
Dit resulteert in een variatie met drie leeftijden van vegetatie.

•

Sinus-maaibeheer
Gelijkt op het inrichten van faunastroken maar hierbij accentueren we meer de mantel-zoom,
ruigtezones en leeftijden in vegetaties. Dit zorgt voor microhabitats.

Idealiter blijft in elke maaiblok een zone van 20% blijven staan gedurende het volledige groeiseizoen. Eventueel
kan deze bij een tweede snee al deels worden meenemen. Maar idealiter blijft er van een faunastrook altijd een
deel staan tot op het einde van het tweede groeiseizoen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat de stroken
deels moeten variëren tussen de jaren, dus niet steeds dezelfde locatie niet maaien; en dat de aanwezige natdroog gradiënten er mee in vervat zitten. Momenteel blijven veelal de meest natte stukken staan als faunastrook
terwijl dit voor veel soorten gewoonweg waardeloos is.
Daarnaast moet er vroeg in het omvormingsbeheer aandacht zijn voor faunastroken. Ook als het nog geen
topgrasland is, is het waardvol om zones te laten staan. Specifieke soorten zullen het daarmee niet redden, maar
het kan wel de kans geven om meer biomassa te genereren als voedsel voor o.a. vogels (roodborsttapuiten,
grauwe klauwieren,…).

3.2.8. Rendabiliteit
De rendabiliteit van de machines wordt bepaald doordat deze vlot achter elkaar kunnen worden geschakeld: van
maaimachine naar verzamelmachine en van verzamelmachine naar tussentransportmachine.
Dit is te meten aan de hand van de snelheid waarmee de machines hun ‘taken’ uitvoeren en het laadvermogen
van de verzamel- en tussentransportmachine.

3.2.8.1. Snelheid
(uitgedrukt in uur/hectare of uur/ton nat gras)
•
•
•

Maaimachine: de maaisnelheid (met messenbalk)
Verzamelmachine: de snelheid waarmee het maaisel wordt opgeraapt van het maaiterrein (met of
zonder messen)
Tussentransportmachine: de snelheid waarmee het maaisel wordt gelost en geladen (met behulp
van autolaadkraan)

3.2.8.2. Laadvermogen
(uitgedrukt in kubieke meter)
Dit dient groter te zijn dan 20 m³ voor de maai- en opraapmachine en groter dan 60 m³ voor de
tussentransportmachine.

3.2.9. Wendbaarheid op het maaiterrein
Het betreft de mogelijkheid van de maai- en verzamelmachines om de perceelsranden en glooiingen, greppels
en reliëf in het maaiterrein te volgen. Dit kan bijvoorbeeld worden bekomen door
•

Aandrijving onderstel (bijvoorbeeld rupsen). De maai- en verzamelmachines kunnen kort draaien
(zonder insporing te veroorzaken).
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•

Schommelassen. De assen verdelen het gewicht van de machines evenredig de druk tijdens het
rijden, ook op oneffen terrein (bijvoorbeeld bij het doorkruisen van dwarse greppels of sloot).

3.2.10. Versnijding van het gras
Het maaisel wordt idealiter tijdens het verzamelen op het maaiterrein gesneden. Dit kan door messen te
monteren op de machine. De afstand tussen de messen is bij voorkeur te kiezen.
Dat het gras reeds bij het maaien en verzamelen kort gesneden wordt is voordelig bij het verdere transport
(biomassa is meer compact) en de grasverwerking (zowel bij inkuilen als bij vervezelen).

3.2.11. Werkingskosten
Het betreft de jaarlijkse slijtage- en onderhoudskosten (uitgedrukt in euro/draaiuren) en het brandstofverbruik
(uitgedrukt in liter/dag).
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4. Mogelijke pistes aangepaste machines
4.1. Opraapsysteem gekoppeld aan maaimachine (2-in-1)

Figuur 3: opraapsysteem gekoppeld aan maaimachine van Loglogic (links) en Pistenbully (rechts)

•

•

Voordelen
o Kleiner en makkelijk te gebruiken op kleine percelen
o Gemakkelijk te transporteren (met tractor en dieplader)
Nadelen
o Kleine capaciteit (maximaal 7m³)
o Logge machines

4.2. Balenpers gekoppeld aan maaimachine (2-in-1)

Figuur 4: balenpers gekoppeld aan maaimachine

•

•

Voordelen
o Biomassavolume wordt verkleind op maaiperceel: laadcapaciteit omhoog
o Balen zijn gemakkelijk op te pikken en te transporteren
o Balen dragen reeds bij tot het beter vers houden van het maaisel voor verdere verwerking en/of
inkuilen
o Losgekoppeld: profiel rupsen verschillend beide machines
Nadelen
o Balen niet geschikt voor Grassa-proces
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o
o

Bijna onvermijdelijk om plastic te gebruiken zodat kwaliteit gegarandeerd wordt; pakken
binnen 24u. Dit is vervuilend en kostelijk.
Het is niet evident om balen op te pikken op het maaiterrein (veenbodem). Enkel mogelijk
indien balen meteen van het maaiterrein worden gehaald. In deze opstelling weinig efficiënt.

4.3. Opraapsysteem op rupsen losgekoppeld van maaimachine

Figuur 5: opraapwagen losgekoppeld van maaimachine

•

•

Voordelen
o Laadvolume verhogen: laadcapaciteit omhoog
o In één beweging maaien. In tegenstelling tot een 2-in-1-machine hoeft deze niet op regelmaat
naar de rand van het maaiterrein of overslaglocatie (type 1 of 2) om de laadbak te legen.
o Losgekoppeld: profiel rupsen verschillend beide machines
o Het opraapsysteem kan uitgerust worden met messen om maaisel te verkleinen
o Door los te koppelen wordt de maaier wendbaarder en lichter met gladde rupsen (zonder
profiel)
Nadelen
o Opraapwagen met trekker is een extra investering (tweede machine)

4.4. Balenpers op rupsen losgekoppeld van maaimachine

Figuur 6: balenpers op rupsen losgekoppeld van maaimachine (© De Vries Cornjum)

•

•

Voordelen
o Biomassavolume wordt verkleind op maaiperceel: laadcapaciteit omhoog
o Balen zijn gemakkelijk op te pikken en te transporteren
o Balen dragen reeds bij tot het beter vers houden van het maaisel voor verdere verwerking en/of
inkuilen
o Losgekoppeld: profiel rupsen verschillend beide machines
o In één beweging maaien zonder laadbak op regelmaat te moeten leegmaken aan rand van
maaiterrein
Nadelen
o Balen niet geschikt voor Grassa-proces
o Bijna onvermijdelijk om plastic te gebruiken zodat kwaliteit gegarandeerd wordt; pakken
binnen 24u. Dit is vervuilend en kostelijk.
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5. Eerste fase van aanpassingen en
praktijktesten
De eerste fase aan aanpassingen aan de maai- en verzamelmachines waren klaar in oktober 2018. Het betreft
rupsgedragen machines waarbij het maaien en afvoeren van elkaar wordt losgekoppeld. Er werd geïnvesteerd in
een maaimachine (zonder laadmogelijkheden) en een opraapsysteem, met name trekker en opraapwagen.
Belangrijke verbeterpunten van deze machines zijn dat deze meer geschikt zijn voor het beheer van kwetsbare
veenbodems en de efficiëntie van het maaien en afvoeren (vooral op grotere terreinen) verhogen. Dit wordt
mogelijk gemaakt door o.a. betere rupsbanden, daling aantal terreinbewegingen (heen-en-weer naar rand van
perceel) en hoger laadvolume.
De machines konden in oktober 2018 nog worden ingezet voor een eerste demonstratie en enkele praktijktesten.
Het maaisel dat hierbij vrij kwam werd ingekuild en zal later o.a. worden getest door projectpartner NewFoss
voor de verwerking tot grasvezels (voor isolatiematten).
Voor deze testen met NewFoss werd voorbije periode door heel wat natuurbeheerders (Grenspark Kalmthoutse
Heide, Natuurinvest, Natuurpunt en Natuurmonumenten) maaisel ingekuild. In een eerste fase in het project
spitste enkel Natuurinvest zich toe op het inkuilen. Nu de techniek en voorwaarden van inkuilen in het project
op punt werden gesteld, zijn ook andere natuurbeheerders aan de slag gegaan. Terwijl de kuilen van
Natuurinvest in hoofdzaak verschilden van vegetatietypen werd er in het maaiseizoen van 2018 voor gekozen
om verschillende maai- en verzameltechnieken te vergelijken. Het maaisel van Natuurinvest werd steeds
gehakseld vooraleer in te kuilen maar dit bleek nefast voor het proces NewFoss. Daarom bleek meer onderzoek
vereist naar de snijtechnieken bij het maaien en oprapen van natuurgras. Zo werd zowel geklepeld als kort tot
zeer kort gesneden maaisel ingekuild.
In het kort betreft het volgende inkuilexperimenten: één in regio Kalmthout door Grenspark Kalmthoutse Heide
met maaisel van ANB (380 balen), drie kuilen in provincie Limburg (regio Bocholt, Beringen en Tongeren) door
Natuurpunt (één van 300 ton en twee van 150 ton), één kuil in regio Tielt-Winge door Natuurinvest met maaisel
van ANB (72 ton). Het maaisel van ANB was niet gesneden of geklepeld omdat dit bij ANB gewoonlijk niet zo is.
De aangepaste maai- en opraapmachines van Natuurpunt kunnen het maaisel tot 5-8 cm snijden. Natuurpunt
verwacht dat dit betere resultaten zal opleveren bij verwerking dan het maaisel dat werd geklepeld of tot 20 cm
gesneden.
Natuurmonumenten heeft natuurgras gemaaid en in grote balen geperst en gewikkeld. Er is geëxperimenteerd
met het tijdstip van maaien en persen om inzicht te krijgen of het gehalte droge stof in het maaisel beïnvloed
kan worden. Bij het persen is het gras ook in verschillende lengtes gesneden om de invloed daarvan in beeld te
brengen. Naast grote balen is ook een gedeelte van het gras ingekuild zowel om een experimentele voorraad aan
te leggen als ook om de kwaliteit van het ingekuilde gras in beeld te krijgen. Vooral het gehalte droge stof is
relevant i.v.m. het proces van raffinage waarvoor het gras niet te droog mag zijn.
Het ingekuilde gras en de balen zullen worden bemonsterd en onderzocht op een aantal parameters. Vervolgens
zal het gras worden getest bij de verwerking tot verschillende prototypes van graspapier, isolatiematten en/of
bodemverbeteraar.
Vandervelden kon hun tussentransportmachine nog niet inzetten voor deze inkuiltesten. Zij hadden destijds nog
volop gesprekken met machinebouwers en werkten aan het ontwerp van de machine. Tijdens de demonstratie
in oktober 2018 konden zij met demomachines enkele testen uitvoeren. Dit werd dan gecombineerd met de
praktijktesten van Natuurpunt met hun aangepaste maai- en opraapmachines.
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Een volgende ronde aan praktijktesten wordt voorzien in het voorjaar van 2019. De resultaten van deze en
komende testen zullen in een volgend rapport worden behandeld.

Figuur 7: De aangepaste maai- en verzamelmachines van Natuurpunt (© Maarten Jacobs)

Figuur 8: De tussentransportmachine (demomodel) van Vandervelden Algemene Bosbouw (© Maarten Jacobs)
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Bijlage 1: Inventarisatie huidige machines voor maaien en verzamelen
Gebruikte machine(s)

Natuurmonumenten
Maaitrein

Brabants Landschap
Trekker met cyclomaaier
Rupsmaaier

Maaimachine Kuhn FC701HD Trekker met schudder

Maaibreedte
Opslagcapaciteit
Werksnelheid
Aandrijving
Vermogen
Verbruik
Inzet per jaar
Voordelen

Nadelen

Agentschap voor Natuur en Bos
Trekker met schijvenmaaier Messenbalk met
moerastractor

Softrak 67 Hp

Braspennickx Wortel

Van Stipdonk

Trekker JD 6130R/6230

Trekker met opraapwagen

Softrak 120 Hp

Opraapwagen Strautmann
Vitesse 2701
Rollenpers JD 585
2,80m
27 m3
3-4 km/hr
Wielen met brede banden

Trekker met balenpers

Pistenbully 200 Hp

2,50 m
geen opgave
geen opgave
Wielen

2,50 m
geen opgave
geen opgave
Rupsen

geen opgave
geen opgave
3-4 km/hr
Rupsen

geen opgave
geen opgave
geen opgave
Wielen

3,0 m
nvt
5.000 m2/uur
Rupsen

99 kW
niet bekend
150 uur
1. Door aangepast materieel
minder structuur schade
door maaien als de terrein
omstandigheden optimaal
zijn.
2. een werkgang
maaien/oprapen

geen opgave
geen opgave
geen opgave
1. goedkoop

geen opgave
geen opgave
geen opgave
1. Zeer licht

Zie boven
5-10 l/hr
1900 uur
1. Gewichtsverdeling/lage
bodemdruk

geen opgave
geen opgave
geen opgave

125 kW
16 l/hr
850 uur
1. kan onder alle
omstandigheden maaien.

2. Snel schakelen en
inspelen op
weersomstandigheden
3.Afzet op lokale markt

2. inzetbaar in natte
omstandigheden

2. Multi-functionaliteit

1. Niet inzetbaar bij alle
weertypen en
terreinomstandigheden

1. duur

1. Beperkte laadcapaqciteit

3. maaihoogte makkelijk
instelbaar.
1. aanmaaien van het
perceel (veel steken)
2. in de hoeken van de
percelen blijft maaisel
liggen bij het aanmaaien.
3. bij het maaien van
bochten wordt maaisel niet
geheel opgeraapt omdat de
opraapwagen/pers, de
binnenbocht neemt.

Verbeterpunten

Speciale
maai/opraapmachine van
de Regt uit Ettenleur

Natuurpunt
Wetlandtrack of
moerastractor

Zie nadelen

1. Kan niet tegen hout en
stobben.

2. Nat maaisel niet
2. Onderhoudsgevoelig
bruikbaar voor lokale markt.
3. Niet geschikt voor
tussentransport over
grotere afstanden

Zie nadelen

1. Ergonomie
2. Slijtage rupsonderstel
3. Koeling

1. Slijtage rupsen en
messen verlagen

Bijlage 2: Inventarisatie huidige machines voor tussentijds transport
Natuurmonumenten
Gemiddelde
transportafstand
Tussenopslag

Gebruikte machine(s)
merk en type

Werksnelheid
Aandrijving

2-3 km
Ja
Idem als maaicombinatie met
opraapwagen
Indien ronde balen john deere 6230 met
voorlader en balenriek en een aanhanger
met brede banden 70 cm en tademstel
van 9 meter lengte.

geen opgave

Nadelen

Natuurpunt

1-2 km
Ja
Idem als maaicombinatie met
opraapwagen
Indien ronde balen john deere 6230 met
voorlader en balenriek en een aanhanger
met brede banden 70 cm en tademstel
van 9 meter lengte.

geen opgave

Ja
Ja
Idem als maaicombinatie met
Trekker met
opraapwagen
opraapwagen
Indien ronde balen john deere 6230 met
voorlader en balenriek en een aanhanger
met brede banden 70 cm en tademstel
van 9 meter lengte.

geen opgave

5-15 km/hr

Agentschap voor Natuur en Bos
100 m

Ja
Rupsvoertuig met
opraapwagen

Ja
Trekker met voorlader Trekker met
en aanhanger 8 m3
opraapwagen

geen opgave

Trekker met
aanhanger 15 - 35 m3
met kraaninvoer
geen opgave
geen opgave

10 m
Geen opgave
Moerastractor
met
opraapwagen of
moerastractor
zelf

6 km/hr

Wielen met brede banden

Wielen met brede banden

Wielen

Rupsen

Wielen

Lage druk banden of
rupsen

99 kW

99 kW

geen opgave

geen opgave

geen opgave

geen opgave

230 kW

niet bekend

niet bekend

geen opgave

geen opgave

geen opgave

geen opgave

27 l/hr

100 uur

100 uur

geen opgave

geen opgave

geen opgave

geen opgave

1.wagen kan voor meerdere doeleinde
gebruikt worden.

1.wagen kan voor meerdere doeleinde
gebruikt worden.

1.wagen kan voor meerdere doeleinde
gebruikt worden.

2.veel product mee per transport

2.veel product mee per transport

2.veel product mee per transport

900
1. Kan in
nagenoeg elk
terrein ingezet
worden.
2. Gras snijden

1.gewicht

1.gewicht

1.gewicht

2.veel transport bewegingen door het
terrein ivm laden van de wagen. Vaak
blijft de wagen op de kopakker/ werkpad
staan.

2.veel transport bewegingen door het
terrein ivm laden van de wagen. Vaak
blijft de wagen op de kopakker/ werkpad
staan.

2.veel transport bewegingen door het
terrein ivm laden van de wagen. Vaak
blijft de wagen op de kopakker/ werkpad
staan.

Wielen met brede banden

Vermogen
99 kW
Brandstofverbruik per
niet bekend
uur
Inzet per jaar
100 uur
Voordelen

Brabants Landschap
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Rupsen

1. Slijtage van
rupsen
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Bijlage 3: Specificaties van verwerkers voor de verwerking van natuurgras
Oogsten
Maaiperiode: n.v.t.
Maailengte: Snijtoepassing 5-15 cm gewenst
Maaihoogte: 7 cm

NewFoss B.V.

Transport

Bewaring

Direct naar verwerker: Ja

Inkuilen op locatie: Ja

Naar inkuillocatie: Ja

Inkuilen bij verwerker: Ja

Aandrukken tijdens transport Nee

Opslagmethode: Zuurstofdicht inkuilen (min. 1-60 dag(en))

Maaimachine Cirkelmaaier

Grondstof aandrukken: Ja, voorkomen van rotting/broei

Verkleinen maaisel: Bij voorkeur snijden op locatie

Bewaring/verwerking sappen: Hedendaags niet, toekomst wel

Bewerking op locatie: Snijtoepassing 5-15 cm
Overige handelingen: Ideale graslengte 5-15 cm, enkel realiseerbaar d.m.v. snijden
Ongewenst: Houtige gewassen, Pitrus, stenen en zand
Maaiperiode: n.v.t.

Inkuilen op locatie: Nee

Maailengte: Geen beperkingen

Inkuilen bij verwerker: Nee

Maaihoogte: Geen voorkeur, maaisel vrij van ongewenste substantie

Grassa B.V.

Maaimachine Cirkelmaaier
Verkleinen maaisel: Geen meerwaarde voor proces
Bewerking op locatie: Volledige bewerking op locatie
Overige handelingen: Gras schuin afsnijden
Droog gras, hout/stronken, stenen, zand, broei en overtollige
Ongewenst:
bewerking
Maaiperiode: n.v.t.

Millvision B.V.

Opslagmethode: N.v.t.

GEEN TRANSPORT NOODZAKELIJK. VERWERKING OP
LOCATIE

Grondstof aandrukken: Nee
Bewaring/verwerking sappen: Ja, scheiding eiwit/water

Direct naar verwerker: n.v.t.

Maailengte: n.v.t.

Naar inkuillocatie: n.v.t.

Maaihoogte: n.v.t.

Aandrukken tijdens transport n.v.t.

GEEN BEWARING NOODZAKELIJK. AANVOER ENKEL BIJ
ONDERZOEKSPROCES

Maaimachine n.v.t.
Verkleinen maaisel: Bij voorkeur snijden op locatie
Bewerking op locatie: Snijtoepassing ± 5 cm
Overige handelingen: Stelt eigen eisen aan maaisel.
Ongewenst: Stenen, zand, plastics en metalen
Maaiperiode: n.v.t.
Maailengte: geen eisen
Maaihoogte: geen eisen

VGR-Groep

Direct naar verwerker: Aanvoer door derden
Naar inkuillocatie: Op locatie verwerker, indien nodig
Aandrukken tijdens transport N.v.t., aanvoer door derden

Maaimachine geen eisen

Opslagmethode: Inkuilen in sleufsilo
Grondstof aandrukken: n.v.t.

Verkleinen maaisel: verkleinen op locatie verwerker

Bewaring/verwerking sappen: Toekomstige plannen (eiwit)

Bewerking op locatie: n.v.t.
Verkleinen maaisel op bedrijfslocatie. Toekomstig scheiden en
Overige handelingen:
comprimeren op het veld
Ongewenst: stenen, plastics, metalen, zand
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Inkuilen op locatie: n.v.t.
Inkuilen bij verwerker: Ja, indien nodig bij grote hoeveelheden
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