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Wat doet GrasGoed

Doel: van natuurgras duurzame producten maken

• Natuurmaaisel inzetten als grondstof en (positieve) economische waarde 
toekennen aan het natuurgras

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

• Veel mogelijkheden met maaisel als grondstof, o.a. voor papier/karton, 
eierdoosjes, veenvrije potgrond, isolatiematten, biocomposietmateriaal,…



Samen met 11 partners in Vlaanderen en 
Nederland



Tezamen met 11 partners

• 4 natuurorganisaties
‒ Natuurpunt 

‒ Natuurmonumenten

‒ Brabants Landschap

‒ Grenspark De Zoom-Kalmthoutse 

Heide

• 2 groenbedrijven
‒ Verschoor Groen & Recreatie

‒ Vandervelden Algemene Bosbouw

• 2 grasverwerkende bedrijven
‒ Grassa

‒ Newfoss

• 1 productontwikkelaar
‒ Millvision

• 2 kennisinstellingen
‒ Natuurinvest

‒ Avans Hogeschool



Drie projectregio’s afgebakend



De keten gras tot product
Elke partner een rol in de keten



I. Inventarisatie van hoeveelheid gras in de 
regio’s – o.l.v. Avans Hogeschool

• In totaal voor Vlaanderen en provincie Noord-Brabant
81.000 ton DS/jaar
= ongeveer 250.000 ton vers gras / jaar

Rapport op grasgoed.eu



II. Maaien en verzamelen van gras
– Natuurpunt

Verbeteren van maai- en transportmachines zodat gras 

efficiënt uit de natuur kan worden verwijderd en de kwaliteit

van het gras wordt verzekerd voor verdere verwerking.

Natte terreinen veelal maaien met gespecialiseerde 

rupsmachines.

• Ontkoppelen van maaimachine en opraapsysteem

✓ Laadcapaciteit opraapwagen neemt toe

✓ Verzamelen gebeurt autonoom

• Maaihoogte instellen om 

zo min mogelijk zand mee

te nemen bij het maaien

• Fauna en flora beschermen

is prioritair

! Schade aan bodem beperken



• Verzamelen van maaisel van natuurterrein 
tot naar overslag- of inkuillocatie(s)
✓ Nood aan (tussen)transportmachine 

✓ Bereikbaar voor zwaar vervoer

• Eisen 
o Maaisel jaarrond beschikbaar (belang van 

inkuilen)

o Kwaliteit van maaisel garanderen
o Maaisel reeds gesneden (max. 20 cm)

o Niet te veel zand

o Pitrus niet dominant aanwezig (minder dan 50%)

o DS-gehalte niet meer dan 40%

o Binnen 3 dagen inkuilen na maaien

• Inkuilen
✓ Op locaties (natuurbeheerders of) verwerkers

II. Transport van gras
– Vandervelden Algemene Bosbouw



• Verschillende bedrijven en technieken

NewFoss en Grassa!

gras tot grasvezels, eiwitten en andere 
celsappen

VGR        gras tot bodemverbeteraar

III. Van gras tot halffabricaat (of eindproduct)



• Testen verschillende types gras
✓ Verschillend in vegetatietypes, maailengte en 

DS-gehalte

• Zowel vers als ingekuild gras

• Verschillende inkuilmethoden

III. Van gras tot halffabricaat (of eindproduct)



IV. Van halffabricaat tot eindproduct (prototype)

• Regionale duurzame producten

– Prototypes

– Marketing

• Focus ligt op 4 producten

➢ Isolatiematten

➢ Graspapier

➢ Veevoeder uit Grassa!-proces

➢ Bodemverbeteraar

Enkele primeurs

• Eerste producten met aandeel 
natuurgrasvezels verwezenlijkt op 
fabrieksschaal

• Eerste mobiele installatie aan de 
slag op natuurterreinen

• Eerste kantoren geïsoleerd met 
grasisolatiematten

• Graspapier commercieel 
verkrijgbaar bij lokale drukkerij 
Zwart op Wit

• Eva en AVA Papierwaren



www.grasgoed.eu
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contacteer projectverantwoordelijke Katrien Wijns


