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Met het Interreg-project ‘GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven 
natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en 
Nederland natuurgras een tweede leven als duurzaam product.
Heel wat graslanden worden jaarlijks gemaaid. Maar vooral bij het beheer van natte 
natuurgebieden wordt het maaisel niet altijd nuttig ingezet en bijgevolg bestempeld 
als afvalstof. Met GrasGoed maken we het verschil. Door middel van raffinage halen we 
verschillende waardevolle bestanddelen uit het gras, zoals vezels, eiwitten, mineralen 
en fosfaten. Hier kunnen allerlei producten van worden vervaardigd. Zo wordt de 
hernieuwbare grondstof natuurgras een duurzaam alternatief voor eindige grondstoffen, 
en gaan we van gras naar goed.
Maar, een rendabel resultaat is alleen mogelijk door verschillende schakels in de  
keten - gaande van aanbod, inzameling en verwerking tot afzet - beter op elkaar aan  
te laten sluiten door deze kritisch te evalueren en te verbeteren.

OVER
GRASGOED

2017

September 2016
GrasGoed gaat
van start!

Juni 2017
demonstratie mobiele 
raffinagemachine

Januari 2017
GrasGoed startconferentie 
lokt belangstelling

December 2017
beschikbaarheid gras
in kaart gebracht
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IS HET HAALBAAR?

September 2018
graseiwit voor
kippenvoer getest

Oktober 2018
GrasGoed produceert isolatie-

matten met natuurgras 

Januari 2019
economische analyse en kosten-
batenmodel van grasverwaarding 
uitgevoerd

Maart 2019
GrasGoed ontwikkelt
natuurlijke bodemverbeteraar
voor sportterreinen

Juni 2019
eerste boekje op
graspapier in de winkel

2018 2019

In eerste instantie werd de hoeveelheid en het type maaisel dat vrijkomt in het 
project,  geïnventariseerd . De focus lag hierbij op drie natuurgebieden in de grensregio 
Vlaanderen-Nederland, met name Grenspark Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch-
Vlijmens Ven en Dommeldal-Vallei van de Zwarte Beek.
Daarnaast werd een  economische analyse  gemaakt en een  financieel model  uitgewerkt.
Het model bracht de kosten en baten van de hele keten in kaart - van natuurbeheerder, 
transporteur, naar de verwerking tot een product. 
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https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/06/RapportWP3_Inventarisatie-en-economische-analyse-biomassastromen-Vlaanderen-en-Noord-Brabant.pdf
https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/06/RapportWP3_Inventarisatie-en-economische-analyse-biomassastromen-Vlaanderen-en-Noord-Brabant.pdf
https://www.coebbe.nl/nieuws/kosten-baten-model-grasverwaarding/


Om zo veel mogelijk van het beschikbare natuurgras bij elkaar te brengen, werden in 
GrasGoed aangepaste  maai- en transportsystemen  ontwikkeld. Deze machines krijgen 
het maaiwerk op nat terrein voor elkaar en halen het maaisel snel en efficiënt uit de 
natuurgebieden. Alleen op deze manier komen we tot een economisch interessante 
kwaliteit en kwantiteit aan natuurgras.
Om te controleren of de kwaliteit van het natuurgras voldoet aan de eisen voor 
grasverwerking, werden verschillende batches natuurgras verzameld voor experimenten. 
Er werden  kuilen  van het verzamelde natuurgras aangelegd om het voor langere tijd te 
bewaren. Daarnaast werd vers maaisel ook rechtstreeks op het terrein verwerkt met een 
mobiele grasraffinagemachine. 
Gedurende het project testten de grasverwerkende bedrijven het natuurgras op 
verschillende parameters, zoals vegetatietype, snijlengte en maaitijdstip. Zo werd 
enerzijds onderzocht waar het natuurgras aan moet voldoen om bruikbaar te zijn als 
grondstof voor potentiële eindproducten. Anderzijds konden de verwerkingsinstallaties 
worden aangepast op basis van de typische eigenschappen van het natuurgras.

VAN MAAITERREIN
TOT GRASVERWERKER

Oktober 2019
vernieuwend
inkuilexperiment
uitgevoerd

September 2019
maai- en transportmachines 
voor natte graslanden getest en 
goedgekeurd

November 2019
demonstratie van
vier productketens 
uit natuurgras

Maart 2020
GrasGoed
slotconferentie

2020
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https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/06/RapportWP4_Logistiek-en-machines.pdf
https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/04/GrasGoed-rapport-Inkuilen-van-gras.pdf


Binnen GrasGoed richtten we ons op vier producten: graspapier, bodemverbeteraar, 
diervoeder en isolatiematten. Zo werden bijvoorbeeld graseiwitten gebruikt in 
kippenvoer en grasvezels ingezet als grondstof voor isolatiematten. 
GrasGoed nam ook de eerste stappen om enkele prototypes als commercieel product 
op de markt te brengen. Zo produceerde Gramitherm de eerste isolatiematten op 
basis van natuurgras. Deze matten zijn al  toegepast in eigen gebouwen van de 
deelnemende Vlaamse en Nederlandse natuurbeheerders. Verder nam drukkerij 
Zwartopwit het eerste GrasGoed-graspapier op in haar aanbod. AVA Papierwaren 
sprong op de kar en liet een notitieboekje maken van het papier.
Voor alle producten werden whitepapers ontwikkeld en werden onder meer de 
uitdagingen voor de toekomst in kaart gebracht.          

VIER PRODUCTEN

DUIK DIEPER IN
DE EINDPRODUCTEN
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Het Nederlandse bedrijf NewFoss levert de 
specifieke technologie die nodig is voor de 
productie van de matten. NewFoss haalt onder 
meer de eiwitten, suikers en zouten uit het 
gras, zodat enkel de kale vezel overblijft en de 
grasmatten niet kunnen gaan rotten. Vervolgens 
gaan de grasvezels naar een ander bedrijf, het 
Zwitserse Gramitherm, dat er isolatiematten van 
maakt.
Het gemaaide gras is afkomstig uit Vlaamse 
en Nederlandse natuurgebieden. Het gaat om 
gras dat niet kan dienen als diervoeder. Dit is 
een bewuste keuze van NewFoss: enerzijds 
omdat ze de voedingsketen niet willen verstoren, 
anderzijds omdat in gras dat koeien lekker vinden, 
erg veel eiwitten zitten, wat het gras minder 
interessant maakt omdat de verwerking ervan 
arbeidsintensiever wordt.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MATTEN
De isolatiewaarde van de grasmatten is prima. Die 
is iets beter dan die van hout - waarvoor bomen 

moeten worden gekapt, terwijl wij met gemaaid 
gras een zo goed als onuitputtelijke reststroom 
gebruiken - en te vergelijken met die van glas- en 
steenwol. Maar isolatie op basis van gras biedt 
heel wat voordelen ten opzichte van glas- en 
steenwol. Omdat de isolatiematten bestaan uit 
natuurlijke vezels, mogen ze gerust wat vochtig 
worden. Sterker nog, ze regelen de vochthuis-

ISOLEREN MET GRAS ISOLATIE-
MATTEN VAN NATUURGRAS

Gezien de huidige bouwopgave naar duurzaam en circulair bouwen, is in GrasGoed 
onder meer de nadruk gelegd op de ontwikkeling van biobased isolatiematten. Zo gaf 
GrasGoed leven aan een nieuw product: een isolatiemat bestaande uit maar liefst 70% 
natuurgras. 
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houding van de woning. Er is dus ook geen 
dampfolie nodig. Daarnaast heeft grasvezel een vrij 
grote warmtecapaciteit. Waar de warmte na een 
uurtje door glas- en steenwol 
trekt, houdt grasisolatie de warmte veel langer 
vast. Beide troeven zorgen dus voor een prettiger 
woonklimaat. Een derde troef is de garantie dat 
de isolatiewaarde doorheen de jaren dezelfde 
blijft. Als je een muur waar glas- of steenwol 
inzit, openbreekt, zal je zien dat de isolatie deels 
is ingezakt. Gramitherm garandeert dat je over 
de gehele muur steeds dezelfde isolatiewaarde 
zal hebben, zeker vijftig jaar lang. Zij baseren 
zich daarvoor op feiten. In Frankrijk werden zo’n 
kleine tien jaar geleden al enkele huizen voorzien 
van de bewuste grasisolatiematten en die worden 
gemonitord. Ook voor de plaatsers, ten slotte, biedt 
de isolatie voordelen, want ze is in tegenstelling tot 
glas- en steenwol niet irriterend voor de huid, ogen 
of ademhaling.  
De grasisolatie is overigens ook bestand tegen 
vuur, en mensen met grasallergie zullen er ook 
geen last van hebben. Ook muizen, voor wie isolatie 
een geliefkoosd plaatsje is om te nesten, hebben er 
niets aan. De matten zijn te stevig om er een nest 
in te maken en het gras is ook niet meer eetbaar.

HET BIORAFFINAGEPROCES VAN NEWFOSS
Het gepatenteerde NewFoss bioraffinageproces 
zet niet-houtige biomassa om in twee waardevolle 
productstromen: een inerte lignocellulose 
vezel - NFF - en een waterige sapstroom met 
inhoudsstoffen, het grassap. 
Dit milde biologische extractieproces maakt 
gebruik van de van nature op de biomassa 
aanwezige microbiologie en gebruikt geen 
chemicaliën of andere toevoegingen.

MEER LEZEN IN DE WHITEPAPER

BEKIJK DE VIDEO

INFO@NEWFOSS.COM

Thermische geleidbaarheid λ 0,040 W/m.K

Geluidsisolatie Hoge geluidsabsorptie over een breed frequentiespectrum. 

 Bij 1000 Hz is geluidsabsorptie Alpha w 0,90.

Samenstelling 70% NewFoss grasvezels

 18% jutevezels

   8% polyestervezels (bindmiddel)

    4% brandvertrager op natuurlijke basis

Dichtheid 40 kg/m3

Specifieke warmtecapaciteit cp 1,7 kJ/kg.K

Vochtgedrag Absorbeert en desorbeert vocht

Dimensionale stabiliteit Dimensionale variatie max. +/-1% (EU-Norm 1604)

Weerstand tegen schimmel  Geen groei (DIN IEC 68-2-10)

Brandwerendheid (EN 13501-1) Brandklasse E*

Afmetingen 1200 x 600 mm

Dikte      45 – 240 mm

PRODUCTSPECIFICATIES

* Op verzoek is brandklasse C mogelijk 8

https://www.youtube.com/watch?v=i4qo4oO5YB0&t=6s
mailto:INFO%40NEWFOSS.COM?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=i4qo4oO5YB0&t=6s
mailto:INFO%40NEWFOSS.COM?subject=
https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/06/NewFoss_Whitepaper_GrasGoed.pdf


MEER EN DUURZAMERE VOEDING
Door Grassa!’s grasraffinage zal in 2030 de 
eiwitproductie van grasland toenemen met 50 tot 
wel 225%. Op die manier werkt Grassa! aan een 
duurzamer voedingsconcept: voeding die gezond 
en lokaal geproduceerd is met de aanwezige 
groene grondstoffen.

MOBIELE RAFFINAGEMACHINES
Grassa! ontwikkelt mobiele machines waarmee 
gras en andere groene reststromen worden 
geraffineerd. De focus van Grassa! ligt op de 
raffinage van cultuur- en natuurgras.
De mobiele raffinagemachines worden ingezet 
bij landbouwers en natuurbeheerders die hun 
gras aanbieden. De producten die de raffinage 
oplevert, kennen een lokale toepassing, of 
worden verhandeld door Grassa!. Zo worden 
kringlopen lokaal gesloten en vinden er geen grote 
transportbewegingen plaats van nutriënten en 
mineralen.     
          

HOE WERKT BIORAFFINAGE?     
Hoe gaat bioraffinage volgens het Grassa!-proces 
in z’n werk? Eerst wordt het gras gekneusd en  
geperst. Zo wordt het sap gescheiden van de 
vezels. De vezels, met een deel van de in het gras 
aanwezige en voor koeien uitermate geschik-
te eiwitten, kunnen luchtdicht verpakt worden, 
waardoor deze geconserveerd worden. Met het 
sap komt een deel van de nutriënten mee. Dit zijn 
eiwitten, suikers en mineralen. Het sap kan daar-
na verder verwerkt worden door de eiwitten ervan 

EIWIT UIT GRAS
BIOLOGISCH DIERVOEDER

Grassa! is een innovatief bedrijf dat meer wil halen uit gras en andere gewassen. 
Dat gebeurt door middel van bioraffinage. Bij bioraffinage worden de verschillende 
bestanddelen in het gras van elkaar gescheiden en verwerkt tot nieuwe, hoogwaardige 
voedselproducten. Zo kunnen met dezelfde hoeveelheid gras meer monden worden 
gevoed: niet alleen die van koeien, maar ook van kippen en varkens. 
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af te scheiden en te concentreren. De vloeistof die 
overblijft heet de ‘wei’, naar analogie van de mel-
kindustrie. De ‘wei’ kan ook weer een verdere be-
handeling ondergaan. In de oplossing bevindt zich 
nog fosfaat, maar die kan eruit worden gehaald. 
Het fosfaatarme restant wordt vervolgens geschei-
den in een suikerrijke fractie, een mineraalrijke 
fractie en schoon water.

DE GRASSA!-PRODUCTEN
Het Grassa!-raffinageproces levert standaard de 
volgende producten op:

OptiBAAL
OptiBAAL wordt gevormd door de samengeperste 
vezels die overblijven na het eerste scheidings-
proces. Er zitten voldoende nuttige eiwitten in 
voor de koe. De slecht benutbare eiwitten zijn eruit 
gehaald, en die hoeft de koe niet te verteren.

FOS-concentraat
Grassa! heeft recent ontdekt dat een deel van de 
suikers in de graswei bestaan uit Fructose Oligo 
Sacchariden (FOS), een oplosbare voedingsvezel 
die in voeding voor mens en (huis)-dier de 
gezondheid van de darm kan verbeteren. Grassa! 
bezit voor FOS een octrooi.

MineralenC
Het mineralenconcentraat, verkregen uit de wei, is 
een mengsel van mineralen en vrije aminozuren. 
MineralenC is een waardevolle meststof, rijk aan 
kalium en stikstof. Het is inzetbaar als plantaardige 
kunstmestvervanger.

LECker
Naast de wei wordt uit het Grassa!-sap een 
eiwitconcentraat gewonnen: Lokaal Eiwit 
Concentraat ofwel LECker. Het bevat ongeveer 
50% eiwit, maar daarnaast ook nog onverzadigde 
vetzuren, luteïnen (oranje en gele kleurstoffen), 
antioxidanten en vitamines. Het is dus veel meer 
dan de sojaschroot die het vervangt. Het is geschikt 
voor varkens, kippen, huisdieren en koeien. Het 
eiwit kan ook toegepast worden in de aquacultuur, 
waar het de hoogste toegevoegde waarde heeft.
Er zijn voederproeven gedaan met legkippen.
De groei en gezondheid van de kippen zijn gelijk 
als bij sojaschroot-gevoerde kippen maar de 
eidooiers kleuren met graseiwit diep oranje.

EEN VERLAAGD STIKSTOFGEHALTE IN 
KOEIENMEST
De eiwitten die bij grasraffinage vrijkomen, zijn 
rechtstreeks beschikbaar voor varkens en kippen. 
Dit zijn éénmagigen die niet in staat zijn zelf eiwit 
uit gras te halen.
Koeien kunnen slechts een deel van de eiwitten die 
ze binnenkrijgen door het eten van gras, benutten. 
Een koe zet onbenutte eiwitten om in ammoniak 
en stikstof, dat via het uitboeren en de mest in de 
lucht en het grondwater terechtkomt. Dat is erg 
schadelijk voor het milieu. Dankzij grasraffinage 
krijgt de koe alleen nog maar goed benutbare 
eiwitten binnen. Zo daalt het stikstofgehalte in de 
koeienmest. 

MINDER IMPORT VAN SOJA EN VEEVOER
De bestaande veevoerindustrie heeft een grote 
impact op het milieu, te wijten aan het kappen van 
regenwoud in Latijns-Amerika voor het verbouwen 
van soja en het transporteren van die soja naar 
andere delen van de wereld. Met bioraffinage 
wordt het mogelijk om soja te vervangen, en 
daarmee de grootschalige import in te perken. 
Grassa! werkt kleinschalig en lokaal en heeft een 
kleine voetafdruk. Landbouwgrond die nu voor 
soja gebruikt wordt, kan voor andere doeleinden 
worden ingezet of teruggegeven worden aan de 
natuur.

MEER LEZEN IN DE WHITEPAPER

BEKIJK DE VIDEO

INFO@GRASSA.NL
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https://www.youtube.com/watch?v=93JvegauKEU


In het Natuurvezel Applicatie Centrum in 
Raamsdonksveer (Nederland) voerden zij de 
nodige testen uit om het effect van de grasvezel 
op de eigenschappen van het papier te bepalen. 
De grasvezels werden gemengd in verschillende 
verhoudingen met verse en gerecycleerde 
papiervezels. De resultaten waren positief: er kan 
10 tot 30% gras als vezels worden toegevoegd, mét 
behoud van de kwaliteit en verwerkbaarheid van 
het papier. Als vervolgstap werd in GrasGoed het 
eerste graspapier op grotere schaal geproduceerd 
en ingezet als printpapier, drukwerk en zelfs 
notitieboekjes. Zo ontwikkelden we in Vlaanderen 
en Nederland een nieuw type papier. 

HET ENE PAPIER IS HET ANDERE NIET: VERS 
VERSUS GERECYCLEERD
De basis van papier wordt gevormd door pulp. 
Pulp bestaat voornamelijk uit water, vezels en 
hulpstoffen. Vandaag is hout de voornaamste 
vezelbron van papier. Al wordt oud papier 
in toenemende mate gebruikt als grondstof 

voor papier, toch is er blijvende nood aan 
verse vezels. Na zes of zeven keer hergebruik 
zijn de papiervezels zo kort dat ze niet meer 
bruikbaar zijn. Dus, zonder verse vezel ook geen 
gerecycleerde papiervezel. 
Hout is een hernieuwbare grondstof die het 
klimaat relatief weinig belast, maar voor zowel 
productie als transport is veel energie nodig. 
Bovendien verbruikt de productie van nieuw 
papier uit houtvezels veel water.

SCHRIJVEN OP GRAS
GRASPAPIER

Projectpartner Millvision is een Nederlands bedrijf dat biobased materialen en 
producten ontwikkelt. De grondstoffen halen ze uit de regio en worden ook zo veel 
mogelijk lokaal verwerkt tot materialen voor onderzoek en showcases. In GrasGoed 
gebruikte Millvision natuurgras uit Vlaamse en Nederlandse natuurgebieden als 
vezelbron voor papier. 
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Voor de productie van papier is wereldwijd veel 
hout nodig: een derde van het jaarlijks gekapte
hout wordt gebruikt voor papierproductie. 
Houtkap of aanleg van productiebos gaat soms 
ten koste van de oorspronkelijke bossen. Dit 
leidt tot verlies aan diversiteit van planten en 
dieren. Gelukkig groeit het aandeel goed beheerd 
productiebos (met FSC- of PEFC-keurmerken). 
Toch wijzigt dit niets aan het probleem dat het 
hout vaak van ver moet worden aangevoerd.
De productie van papier vanuit gerecycleerde 
vezels vergt minder energie dan productie van 
papier vanuit verse papiervezels. Daarnaast is 
voor de verwerking van gerecycleerde papiervezels 
minder water nodig dan voor verse papiervezels 
uit hout.

WAT ZEGT DE PAPIERINDUSTRIE?
De papierindustrie staat vandaag de dag voor grote 
uitdagingen. Mede door een verschuiving in de 
afzet, krimp in grafische markten en een groei in 
het gebruik van verpakkingsmaterialen, verandert 
de beschikbaarheid en de samenstelling van het 
oud papier. De papierfabrieken zijn genoodzaakt de 
grondstoffenmix die ze gebruiken aan te passen en 
op zoek te gaan naar nieuwe, aanvullende grond-
stoffen. Het gebruik van vezels uit lokaal beschik-
bare biomassa, zoals natuurgras, kan een cruciale 
bijdrage leveren aan de toekomstige grondstoffen-
mix. 

PRODUCTVOORDELEN VAN GRASPAPIER
In vergelijking met hout heeft het gebruik van na-
tuurgras als grondstof voor papier vele voordelen. 
Aangezien het gras lokaal wordt gewonnen, wordt 

er minder energie verbruikt voor transport. Daar-
naast is gras een snelgroeiende biomassastroom 
die elke lente weer start met groeien.
Ook vraagt de productie van papier met grasvezels 
minder water en energie dan de productie met 
houtvezels. De vezels uit het natuurgras hebben 
daarnaast een minder intensieve reiniging nodig in 
vergelijking met gerecycleerde papiervezels. Deze 
vezels hebben veelal een chemische behandeling 
nodig voordat de inkt kan worden verwijderd. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
Het ontwikkelde graspapier heeft, met de zichtbare 
grasvezels, een eerlijke en natuurlijke uitstraling.

Overige papiereigenschappen zijn productspecifiek 
en verkrijgbaar op aanvraag.

MEER LEZEN IN DE WHITEPAPER

BEKIJK DE VIDEO

WELCOME@MILLVISION.EU 

Eigenschap Waarde

Grammage papier 80 – 350 g/m2

Beschikbare formaten o.a. SRA3-formaat

Sterkte in breeklengte 2000-5000 m

Dikte 150-400 µm

Bedrukbaarheid goed

Verwerkbaarheid goed
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https://www.youtube.com/watch?v=QI7WF7o2f50
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VGR Dienstverlening zorgt voor een deskundi-
ge aanpak en gedegen onderhoud van sport- en 
recreatievelden. De groene reststromen die VGR 
Dienstverlening genereert, bewerkt VGR Compos-
teerinrichting tot nieuwe bodemverbeterende pro-
ducten (zoals compost). Deze producten gebruikt 
VGR vervolgens weer in haar divisie VGR Dienst-
verlening om de groeiomstandigheden van het te 
onderhouden groen te verbeteren. VGR Equipment 
ontwikkelt op zijn beurt machines op basis van de 
opgedane kennis en ervaring uit de takken VGR 
Dienstverlening en VGR Composteerinrichting. 
VGR hanteert hierbij steeds het uitgangspunt dat 
deze machines de bodem op een natuurlijke ma-
nier moeten helpen herstellen en versterken.

CHEMIEVRIJ BEHEER VAN SPORTTERREINEN
Eind 2020 komt er in Nederland een volledig 
verbod op het gebruik van chemische middelen 
op terreinen voor golf en veldsport. Hierdoor is 
er momenteel grote belangstelling voor het che-
mievrij onderhoud van deze terreinen. Aandacht 
gaat meer en meer uit naar het beheren van de 
terreinen en minder op het bestrijden van (voor 
de sport) ongewenste planten. Door het duurzaam 
beheer van de bodem en het bodemleven, wordt 
getracht om ongewenste plantengroei terug te 

dringen en de groei van gewenste grassoorten net 
te stimuleren.
VGR startte in GrasGoed met de ontwikkeling van 
natuurlijke bodemverbeteraars en biostimulanten. 
Een goede basis voor deze producten is 
natuurgras. Een zuiver onvervuild materiaal dat 
vrijkomt als reststroom bij het ecologisch beheer 
van graslanden in Vlaamse en Nederlandse 
natuurgebieden. Vandaag wordt deze reststroom 
vaak samen met andere reststromen als bermgras 
en slootvuil verwerkt tot compost. Door het 
natuurgras als zuivere stroom apart te verwerken, 
veredelen en verrijken, kan het als hoogwaardige 
grondstof worden ingezet. 

GROEIGOED
Zo ontwikkelde VGR de productgroep ‘Groeigoed’ 
en zette het een eerste stap in de richting van 
chemievrij onderhoud. De producten zijn 100% 
natuurlijk en vrij van dierlijke mest. 
Bij de productie van Groeigoed wordt gestreefd 
naar een zo laag mogelijk energieverbruik, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
natuurlijke droging in plaats van verwarmde 
droogtunnels. Verder wordt verrijking en 
stabilisatie van de producten verkregen door 
natuurlijke fermentatie.

GROEIGOED BODEM-
VERBETERAAR VAN GRAS

VGR-Groep bestaat uit de onderdelen VGR Composteerinrichting, VGR Equipment en 
VGR Dienstverlening. Deze drie divisies versterken elkaar en vormen een goed op 
elkaar afgestemde ketenorganisatie. De visie van de onderneming ‘De bodem als basis’ 
wordt door elke divisie dagelijks in de praktijk gebracht. 

4
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Groeigoed bestaat uit twee producten: Groeigoed 
grassap en Groeigoed fijne compost. 
Groeigoed grassap fermentaat is een vloeibare 
biostimulant die wordt gemaakt van het perculaat-
water afkomstig uit de grashoop. Deze vrijgekomen 
vloeistof wordt vervolgens door bijmenging van 
wei, melasse en zeezout verrijkt met eiwitten, sui-
kers en mineralen, waarmee het bodemleven wordt 
geactiveerd en gestimuleerd. Door middel van 
natuurlijke anaerobe fermentatie wordt de vloeistof 
gestabiliseerd.
Groeigoed fijne natuurgrascompost is de fijnste 
fractie die uit het composteerproces vrijkomt. 
Eenmaal in de bodem wordt het product door het 
bodemleven geleidelijk aan omgezet in door plan-
ten opneembare voedingsstoffen.

MET VGR OP WEG NAAR CHEMIEVRIJ
Chemievrij onderhoud betekent een winst voor de 
natuur, maar het brengt initieel ook hogere onder-
houdskosten met zich mee. Hoe kunnen deze kos-
ten toch beperkt worden? Voor de aannemers en 

dienstverleners als VGR liggen hier grote uitdagin-
gen. En daarmee ook grote kansen. Chemievrij be-
heer vraagt om een compleet nieuwe methode van 
onderhoud en beheer, waarvan de Groeigoed-pro-
ducten slechts een onderdeel zullen zijn. 

VGR Dienstverlening zal daarom een aantal stap-
pen nemen. De eerste is het zo snel mogelijk be-
perken van chemische meststoffen en bestrijdings-
middelen, door alleen daar te spuiten waar het 
echt niet anders kan. Aangepaste precisie-land-
bouwtechnieken zullen daartoe worden ingezet 
en verder ontwikkeld. De tweede stap is wellicht 
de meest belangrijke: de ontwikkeling van een 
nieuwe, geheel chemievrije, onderhoudsmethode. 
Hierbij wordt nauwe samenwerking gezocht met 
gemeentes, beheerders van sportaccommodaties 
en specialisten.

De laatste stap is de inzet van de nieuwe methodie-
ken en de bodemverbeterende Groeigoedproducten 
in aangenomen onderhoudswerkzaamheden en 
het verder ontwikkelen van deze methodieken en 
producten tot best practice.   
Via demonstraties zal de doelgroep van gemeentes, 
beheerders en specialisten verder worden geïnfor-
meerd over de mogelijkheden, behaalde resultaten 
en de voordelen van de VGR-methode en producten.

MEER LEZEN IN DE WHITEPAPER

BEKIJK DE VIDEO

INFO@VGR.NL
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https://www.youtube.com/watch?v=JZ0iMqb5MdE
mailto:INFO%40VGR.NL?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=JZ0iMqb5MdE
mailto:INFO%40VGR.NL?subject=
https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/06/VGR_Whitepaper_GrasGoed.pdf


Voor twee van de vier eindproducten voerde Avans Hogeschool een LCA (Life Cycle 
Analysis) uit: de isolatiematten en het graseiwit. Met behulp van deze LCA’s konden 
we nagaan hoe milieuvriendelijk de toepassingen in werkelijkheid zijn.
Alle details kun je terugvinden in het rapport over de  isolatiematten  en het rapport 
over het  graseiwit  .

LCA’s
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HIERONDER VIND JE EEN 
GRAFISCHE WEERGAVE 
VAN BEIDE LCA’S.

https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/04/GrasGoed-LCA-summary-report-insulation-materials.pdf
https://www.grasgoed.eu/wp-content/uploads/2020/06/GrasGoed-LCA-summary-report-chicken-feed-protein.pdf
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WIL JE MEER LEREN OVER HOE WE VAN GRAS 
TOT PRODUCT ZIJN GEKOMEN? 

• VOLG DE ONLINE  MOOC-CURSUS GRASGOED
• KIJK OP  ECOPEDIA , KENNISPLATFORM OVER 

NATUURBEHEER

VERDIEP JE IN   ALLE RESULTATEN

BEKIJK DE   GRASGOED VIDEO’S   EN 
  GRASGOED FOTO’S

VOLG GRASGOED OP   FACEBOOK

GrasGoed mag dan officieel afgerond zijn, de rapporten 
en tools die werden ontwikkeld binnen het project blijven 
beschikbaar voor iedereen. Of je nu natuurbeheerder, 
productontwikkelaar of gewoon geïnteresseerd bent, je kunt 
vast aan de slag met de onderstaande links. Blijf ook op de 
hoogte door GrasGoed te volgen op Facebook.

ALLE
RESULTATEN
OP EEN RIJTJE  4050 ton

natuurgras getest

17218
vellen

graspapier bedrukt

8
aangepaste machines

en installaties

18
demonstraties en

cursussen georganiseerd

652
deelnemers

aan evenementen

12
innovatieve prototypes

met natuurgras
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https://www.coebbe.nl/academy/moocs/mooc-grasgoed/
https://www.ecopedia.be/project/grasgoed-natuurlijk-groen-als-grondstof
https://www.grasgoed.eu/resultaten/
https://www.youtube.com/channel/UCNBSgWAcsao0dSGvA7QRJZA
https://www.flickr.com/photos/155067095@N06/
https://www.facebook.com/grasgoed/


Fotografie: Wim Dirckx, Ontverpia, Christof Van Ackere, Willy Verbeke, Katrien Wijns | Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl

CONTACTINFORMATIE
Katrien Wijns
Projectcoördinator Interreg GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof 
Natuurpunt Beheer
Coxiestraat 11 | 2800 Mechelen
+32 (0)497 - 05 29 21 | info@grasgoed.eu | www.grasgoed.eu

DIT PROJECT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Interreg Grensregioprogramma 
Vlaanderen-Nederland, het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
Provincie Antwerpen, 
Provincie Noord-Brabant en
Vlaams Gewest

PARTNERS
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http://www.ontverpia.nl
mailto:info%40grasgoed.eu?subject=
http://www.grasgoed.eu



