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KORTE SAMENVATTING PROJECT BERMSTROOM (NEDERLANDS) 

  
Het PIO project ‘Bermgras als grondstof voor de productie van papier’ ligt in het verlengde van het 
project ‘Bermstroom’ dat opgestart werd onder leiding van ‘De Vlaamse Waterweg nv’.  Dit project 
heeft tot doel om te onderzoeken als er een nieuwe waardeketen opgezet kan worden waarbij 
‘bermgras’ ingezet kan worden als basisgrondstof voor de productie van papier. Het project speelt 
in op de stijgende vraag naar papier enerzijds en de nood bij overheden en 
natuurbeschermingsorganisaties om nuttige toepassingen te vinden voor bermgras en zo de 
kosten hiervan te reduceren of zelfs tot nieuwe inkomstenstromen te komen.    
 
De opdracht van Verhaert New Products & Services bestond erin om het PIO en de Vlaamse 
Waterweg te begeleiden in de behoeftebepaling en het opzetten van een marktconsultatie waarbij 
andere overheidspartners en marktpartijen samengebracht werden.  Verhaert heeft de 
marktconsultatie in eerste instantie inhoudelijk voorbereid door een behoefte analyse uit te voeren 
bij de relevante stakeholders aan de vraagzijde onder de vorm van gesprekken en tal van 
workshops.   
 
Er werd een stand van zaken opgemaakt van de huidige problematiek rond bermgras alsook de 
economisch en logistieke uitdagingen en betrachtingen.  Aan de aanbodzijde werd een 
technologische stand van zaken opgemaakt door middel van een uitgebreide technologie en 
patentscouting. Aan de hand hiervan werden vervolgens gesprekken en interviews gehouden om 
de hedendaagse mogelijkheden rond de productie van papier en karton vanuit grasvezels te 
onderzoeken en inzichtelijk te maken.   
 
Vervolgens werd tijdens de marktconsultatie een visie ontwikkeld op de nieuwe waardeketen en de 
mogelijke inkomstenstromen evenals investeringen die hiermee gepaard gaan.  Op 30 januari 
2019 werden deze ontwerpoplossingen op een congres in Antwerpen voorgesteld aan alle 
stakeholders en werd er gepeild naar de voorkeurscenario’s van de deelnemers.  De website van 
PIO werd gebruikt als instrument om vooraankondingen en uitnodigingen te versturen alsook 
publicaties van resultaten te communiceren.  Als vervolgstap werd het eindverslag opgemaakt 
waarvan je hieronder de belangrijkste bevindingen kan terugvinden.  
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Verhaert is voor dit project vertrokken vanuit de kennis die het kernteam reeds had rond de 
Nederlandse case die reeds gras inzet voor verpakkingsmaterialen.  Tijdens onze studie is 
gebleken dat er nog een andere speler is in Duitsland die een gelijkaardig proces succesvol in de 
markt aan het zetten is. Tijdens de marktconsultatie en het congres hebben de stakeholders van 
de vraag- en aanbodzijde aangegeven verdere stappen te willen ondernemen om een waardeketen 
op te kunnen zetten.  Er kon een concrete aanzet opgemaakt worden voor een actieplan met 
duidelijke stappen om tot een nieuwe keten te komen. 
Een belangrijke eerste vervolgstap is de verdere organisatie van de ketenpartners om te komen tot 
een concreet samenwerkingsmodel waarbij duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden worden 
vastgelegd.  Er dient verder een vooronderzoek te gebeuren rond een innovatieve logistieke keten 
rond het bermgras en er dienen hierop economische simulaties te gebeuren om de haalbaarheid 
en kosten van het logistieke model te kennen.  We adviseren om verder kwaliteitstesten op het 
Vlaamse gras op te zetten samen met de graspulpbedrijven.  Indien de uitkomsten van deze eerste 
stappen positief zijn kan verder ingezet worden op de ontwikkeling van een innovatief 
bedrijfsmodel rond bermgras.  In parallel adviseren we op dat moment te starten met de 
ontwikkeling, bouw  en demonstratie van een innovatieve duwbak voor de binnenvaart. Indien deze 
stappen succesvol zijn verlopen kan in principe gestart worden met de implementatie van het 
nieuwe bedrijfsmodel en kan de bijkomende doorontwikkeling van enkele bijkomende elementen 
aangevangen worden.  
 

SUMMARY PROJECT ‘ROADSIDE GRASS’ (ENGLISH) 

 

The PIO project ‘Roadside grass as a raw material for the production of paper’ follows on from the 
project ‘Roadside grass’ started under management of ‘De Vlaamse Waterweg nv’.  This project’s 
purpose is to investigate whether a new value chain can be set up where roadside grass’ can be 
used as raw material for the production of paper. The project responds to the increasing demand 
for paper on the one hand and the need on the part of governments and nature conservation 
organisations to find useful applications for roadside grass in order  to reduce the costs or even 
come to new revenue streams.    
 
It was Verhaert New Products and Services’ assignment to support the PIP and De Vlaamse 
Waterweg in defining and setting up a market consultation in which other governmental partners 
and market parties were brought together. Verhaert prepared the market consultation by carrying 
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out a need analysis among the relevant stakeholders on the demand side. Verhaert did this 
through interviews and numerous workshops.   
   
A state of affairs was drawn up with regard to the current problems with roadside turf as well as 
the economic and logistical challenges and efforts. From the supply side, a technological state of 
the art was made by means of a broad technology and patent scouting. Based on this, interviews 
were held in order to investigate and provide insight into the current possibilities of the production 
of paper and cardboard from grass fibres.   
 
Then, during the market consultation, various scenarios were developed for the creation of the 
new value chain, the possible revenue streams as well as the investments involved.  On January 
30th, 2019, these design solutions were presented to all stakeholders at a congress in Antwerp and 
the preferred scenarios of all participants were asked for. The PIP website was used to send 
preannouncements and invitations, but also to communicate results. As a next step, the final 
report was drawn up. Its most important findings can be found below.  
 
As suggested by the team members who were familiar with the case, Verhaert's analysis started 
from a Dutch case that already uses grass for packaging materials.  Later in the analysis, it 
became clear that there is also another player in Germany that is successfully putting a similar 
process on the market. During the market consultation and the congress the stakeholders of the 
supply and demand side indicated that they wanted to take further steps to set up a value chain. It 
was possible to draw up a first plan of action containing clear steps to arrive at a new value chain.  
 
An important first step is the further organisation of the chain partners in order to come to a 
concrete cooperation model where clear agreements and responsibilities are defined. Second, a 
preliminary study should be carried out into an innovative logistics chain for roadside grass. 
Economic simulations need to be performed to understand the feasibility and costs of this new 
logistics chain. We advise to set up further quality tests on the Flemish grass in cooperation with 
the grass pulp companies. If the results of these first steps are positive, further efforts can be 
made to develop an innovative business model for roadside grass. We advise to simultaneously 
start with the development, building and demonstration of an innovative tug-pushed dumb barge 
for inland navigation. If these steps are finished successfully, one can start with the 
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implementation of the new business, as with the further development of some additional 
elements.   
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Doelstelling  
 
Met dit rapport synthetiseert VERHAERT enkele adviezen aan de Vlaamse Waterweg (DVW), 
verkregen uit de marktconsultatie uitgevoerd in opdracht van het Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO) van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de 
Vlaamse Overheid. De doelstelling van dit rapport is om de Vlaamse Waterweg en bij uitbreiding al 
zijn partners en stakeholders in staat te stellen één of meerdere pilootprojecten voor de verwerking 
van bermgras tot papier te initiëren en zo een nieuwe rendabele keten op te kunnen zetten.  

Dit rapport geeft tevens een aanzet tot mogelijke technologische implicaties en vervolgstappen 
voor een pilootproject of interessant business model. Tenslotte geven we een overzicht van de 
deelnemers aan deze marktconsultatie. 

 

Achtergrond  
 
Het project Bermstroom werd begin 2017 opgestart onder leiding van het toenmalige Waterwegen 
en Zeekanaal, nu De Vlaamse Waterweg, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, 
Natuurinvest, OVAM en de Provincies. Deze partijen worden verder de ‘Projectpartners’ 
(leveranciers van bermmaaisel en natuurmaaisel) genoemd. Het project speelt in op de (eerder 
onverwachte) stijgende vraag naar papier enerzijds en de nood bij overheden en 
natuurbeschermingsorganisaties om nuttige toepassingen te vinden voor bermgras en zo de 
kosten hiervan te reduceren of zelfs tot inkomsten te kunnen laten leiden. 

De toenemende aankopen via het Internet vereisen steeds grotere hoeveelheden karton en 
inktpapier. Dit gaat gepaard met een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een 
toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze 
nood door bermgras als grondstof voor de papierproductie in te zetten. 

Het project bouwt voort op een technologie die sinds kort in Nederland wordt toegepast, waarbij 
bermgras wordt ingezet voor de productie van papier voor verpakkingsmaterialen. Gezien de 
Vlaamse context complexer is, o.a. doordat de Vlaamse papierindustrie zich vooral op 
hoogwaardig grafisch papier richt, is verder onderzoek nodig. 
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Aanpak en methode van de marktconsultatie  
De aanpak van deze opdracht is opgebouwd uit drie fases nl.: de voorbereiding van de 
marktconsultatie, de coördinatie, begeleiding en facilitering van de marktconsultatie en de 
opvolging van de marktconsultatie. 

Fase 1 : De voorbereiding, analyse en desk research: 

● Samen met de Projectpartners en het PIO werden de doelen van de marktconsultatie 
opgemaakt. 

● Relevante stakeholders aan de vraag- en aanbodzijde werden (internationaal) in kaart 
gebracht.   

● De behoeften aan de vraagzijde werden bepaald. Hiervoor werden 2 vergaderingen 
georganiseerd met de projectpartners. 

● De state-of-the-art van zowel markt- als technologiezijde werd opgemaakt. Hiervoor werd 
via een desk research een patent scouting uitgevoerd.  Op basis van dit onderzoek werd 
contact opgenomen met een 10-tal sleutelspelers uit de desk research. Er werd tevens 
contact opgenomen met onderzoekers in projecten rond ‘bermgras’ (bvb. grassification 
Ugent enz.).  De papier productieketen in Vlaanderen werd bevraagd om het technologisch 
proces en de markttendensen te leren kennen. 

Fase 2 : Ontwerp van oplossingen in co-creatie met de markt:  

● Verhaert New Products en services heeft ondersteuning geboden aan het PIO en zijn 
partners bij de vooraankondiging van de marktconsultatie en de uitnodiging van de 
stakeholders. 

● Op basis van de voorbereiding werd een brede consultatie georganiseerd onder de vorm 
van “een congres” op 30 januari 2019 op passagiersschip ‘De blauwe reiger’ in Antwerpen 
waarop een 40-tal deelnemers aanwezig waren. 

● De coördinatie, inhoudelijke begeleiding en facilitering van dit congres werd eveneens door 
Verhaert in samenspraak met de Projectpartners uitgevoerd. 

Fase 3 : Opmaak van de oplossingen, eindrapportering & conclusies: 

● Op basis van de bijkomende input en feedback van de deelnemers tijdens de 
marktconsultatie werd dit eindverslag opgemaakt. 

● Dit eindverslag bespreekt :  
○ de behoefteanalyse 
○ de state-of-the-art van zowel van de markt- als technologiezijde 
○ de innovatieve oplossingen die nodig zijn voor de productie van 

(hoogwaardig)papier vanuit grasvezels uit in Vlaanderen. 
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Behoefteanalyse overheid: huidige problematiek en 
betrachtingen 

De behoefte voor een PIO opdracht heeft een tweeledig karakter. Enerzijds zijn overheden en 
natuurbeschermingsorganisaties al lange tijd op zoek naar manieren om bermgras te valoriseren 
en daarmee de kosten van maaien en beheer naar beneden te brengen. Anderzijds is de 
papierindustrie op zoek naar duurzame grondstoffen die kunnen fungeren als basis voor de 
papierindustrie.   

Het project kende zijn start in 2017 met een marktverkenning van deze twee partijen. De aanzet 
hiervoor was een Nederlandse nieuwe technologie waarbij men bermgras raffineert en de 
vrijkomende sappen gebruikt voor verschillende hoogwaardige toepassingen.  Voor details rond 
deze technologie verwijzen we naar het aanvraagdocument voor de opstart van het PIO project.  
Met de kennis uit dit traject is in oktober 2018 de opdracht gegeven aan Verhaert New products 
and Services voor de organisatie van een marktconsultatie.   

Wij hebben in eerste instantie gesproken met een brede alliantie van partijen die gras ter 
beschikking hebben zoals De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer, provincies en 
natuurorganisaties.  Vanuit deze gesprekken is gebleken dat er zo’n +/- 200.000 ton aan vers gras 
(natuurgras + bermgras) per jaar uit vlaanderen ter beschikking is.  De belangen van deze partijen 
om hun schouders onder dit project te zetten zijn vooral het inboeken van besparingen.  Ze zien 
een mogelijkheid om niet meer te hoeven betalen per ton voor de verwerking van hun gras bij een 
erkend composteerder. Uit de marktconsultatie is gebleken dat de gate fee voor de verwerking van 
dit gras bij composteerders ligt tussen de 30 à 40 euro per ton vers gras.   

De Vlaamse Waterweg wenst bovendien watergebonden transport van gemaaid gras te promoten. 
Het project werd ondertussen aangemeld als een project voor circulair aankopen in het kader van 
de Green Deal. 

Onderstaand overzicht beschrijft kort en bondig de behoeftes voor de verschillende 
stappen/stakeholders in de waardeketen :  Maaien, Transport, Op en overslag, Papierproductie en 
het sluiten van de kringloop. 

Maaien: 

- de maaimethodes van vandaag zijn afgestemd op het composteren van gras, dus zullen de 
huidige maaimethodes aangepast moeten worden om gras aan te leveren aan een 
grasverwerkings productielijn/fabriek 

- de belangrijkste reden hiervoor is de bewaking van de geleverde maaikwaliteit van het gras 
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- indien het gras gebruikt wordt in een nieuwe waardeketen zal contaminatie van het gras 
door zwerfvuil opgelost moeten worden 

- producenten van maaimachines dienen nieuwe manieren van maaien en 
maaikwaliteitsbewaking te ontwikkelen 

- maaien dient te gebeuren met respect voor fauna en flora en ecologische bermen en in 
overeenstemming met eventuele groen- of natuurbeheerplannen 

- het is nog niet duidelijk welke planten kunnen meegenomen worden en welke niet (pitrus, 
reuzenbalemien, etc.).  Dit vergt nog onderzoek. 

- Bermen kunnen slechts gemaaid worden van april t/m september. Volgens het bermbesluit 
is de eerste maaibeurt vanaf 15 juni en de tweede vanaf 15 september. Een 
veiligheidssnede kan meestal een maand eerder. Indien er een natuurbeheerplan is, kan 
van deze data afgeweken worden en kan, voornamelijk voor de eerste maaibeurt, vroeger 
gemaaid worden. Afhankelijk van het benodigde beheer zal dit dan april, of eerder mei 
worden. 

Transport en opslag: 

- om de business case rendabel te maken is er een behoefte aan ‘goedkoop’ bulk transport 
van het gemaaide gras 

- gezien de beperkte maaiperiodes in het jaar is er behoefte aan bewaarmethodes voor het 
gras met behoud van kwaliteit voor het grasverpulpingsproces 

- behoefte aan beperkte overslag bewegingen om de kosten laag te houden 
- behoefte aan data rond hoeveel gras exact ter beschikking gesteld kan worden vanuit de 

verschillende leveranciers/aanbieders van grasmaaisel 

Papierproductie: 

- behoefte aan nieuwe grondstoffen want oud papier wordt steeds schaarser (o.a. door 
export naar Azië) 

- door deze schaarste stijgt de prijs voor papierpulp  
- behoefte aan stabiele en weinig fluctuerende (gras)papierpulp prijzen 
- papierpulp komt vandaag hoofdzakelijk vanuit pulp uit houtvezels en gerecycled papier.  

Houtvezels hebben het nadeel dat ze traag groeien.  
- 2 Vlaamse papierproducenten focussen vooral op hoogwaardige wit papier.  Er is een 

behoefte aan onderzoek naar de juiste toepassing van de grasvezels in de gewenste 
kwaliteit van graspapier. 

- er is een behoefte aan nieuwe eindproducten die kunnen voldoen aan de megatrend rond 
sustainable development en global responsibility 

- behoefte aan nieuwe hoogwaardige of premium papier producten  
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- Internationaal is er een groeiende vraag naar gras voor de biogebaseerde economie in zijn 
algemeenheid  

- regelgevingen rond papierproductie worden strenger 
- Papierproducenten zoeken naar nieuwe manieren om het waterverbruik en energie van hun 

bedrijven te reduceren 

Sluiten kringloop: 

- vanuit de zijde van de papierproducten komt te vraag hoe om te gaan met het 
hergebruiken of recycleren van gras papier 

- naast de focus op gras als hoofdstroom dient ook gekeken te worden naar de 
nevenstromen die mogelijk optreden bij de productie van graspapierpulp (bvb.  slib, vezels, 
vrijkomende valoriseerbare sappen etc.) 

 

Stand van zaken: actoren in de markt, economische - en 
logistieke inzichten 

Voorafgaand aan de marktconsultatie waren reeds enkele Nederlandse bedrijven uit de sector 
gekend, nl. de firma’s Parenco en Newfoss.  

Newfoss heeft een bioraffinage proces ontwikkeld waarbij de ‘natte’ biomassa of nat gras 
omgezet wordt in hoogwaardige producten.  Voor de doorontwikkeling van dit concept is eind 
2015 een full scale proeffabriek gerealiseerd in Nederland.  In totaal kan deze pilootfabriek een 
capaciteit van ongeveer 30 tot 40 Kton aan gras (natgewicht) op jaarbasis verwerken.   

Parenco is een papierfabriek die de technologie van Newfoss gebruikt om van gras papier te 
maken. Recent werd Parenco overgenomen door Smurfit Kappa. Op de marktconsultatie hebben 
we vernomen dat de productie van graspapier door Smurfit Kappa is stopgezet tot nader order.   

Newfoss heeft momenteel 3 andere papierfabrieken die interesse tonen in hun papierpulp nl. 2 
fabrieken in Nederland (Solidus en Huhtamaki)  en 1 fabriek in Duitsland (Scheufelen). 

Tijdens de marktconsultatie werd een tweede bedrijf gevonden in Duitsland dat nu reeds gras 
gebruikt als grondstof voor de productie van graspapier nl. Creapaper.  Ze verkopen dit graspapier 
vandaag reeds op de markt via een aantal papierproducenten die in staat zijn om graspapier te 
produceren.  

Creapaper ontwikkelt en produceert duurzame vezels gemaakt van gras op basis van 
internationale patenten voor de wereldwijde papier- en verpakkingsindustrie.  Ze hebben als missie 
om het meest duurzame en milieuvriendelijke vezelmateriaal te creëren en te verwerken.  Ze 
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vertrekken hierbij in tegenstelling tot het Newfoss proces van ‘droge grasvezels’ of hooi.  De 
productie unit maakt van het hooi gras, vezel, pellets of korrels, volledig afkomstig van weilanden. 
Ze hebben een netwerk aan partijen geselecteerd die hun pellets kunnen verwerken tot gras papier 
producten.  We weten dat de pellets worden aangeleverd aan de papierproducenten (zoals 
Scheufelen, Zanders, … ).  Op de website www.graspapier.de kan meer informatie gevonden 
worden rond hoe de graspapier pellets verwerkt kunnen worden. Ze hebben ook gekozen voor een 
decentrale strategie van kleine productie units.  Eerst willen ze deze strategie ontrollen in Duitsland 
om dit daarna internationaal verder uit te bouwen.  Deze decentrale strategie is volgens hen de 
beste manier (transportkost, toegang tot gras, …) om de organisatie te laten groeien.   

Daarnaast heeft Verhaert een patent scouting uitgevoerd om te analyseren welke marktpartijen 
en organisaties intellectuele eigendommen hebben rond het gebruik van ‘gras’ als grondstof voor 
papier. Het resultaat hiervan is dat : 

- 121 relevante patenten gevonden werden in de patent pool ‘papier productieproces gebruik 
makend van papier als een bronmateriaal’ 

- in totaal 23 technologieën werden geïdentificeerd in het domein van papierproductie  
- De 23 technologieën komen van bedrijven (14), kennisinstellingen en universiteiten in de 

papierproductie industrie (5), en uitvinders (3) 
- 16 van deze technologieën zijn beschermd door een patent  
- we hebben de technologieën ingedeeld in drie soorten (1) Pre-productie verwerking, (2) 

Productieverwerking, (3) Post-productie verwerking.  Het merendeel van de 
geïdentificeerde technologieën valt onder ‘productieverwerking’.  

- Het overzicht van de bedrijven : 

 

Naam  Locatie  Bedrijfsactiviteit  

Newfoss + Parenco Nederland  Pilot met gras pulp / 
graskarton 

Creapaper Gmbh  Duitsland  Gras pellet-fabrikant  

Curtin Spings  Australië  Nvt 

Hurter Consuls Inc.  Canada Graspaper consultant  

Cargill  USA Graspaper fabrikant  

Purevision Technology  USA Research&Development 
(Lab) 

http://www.graspapier.de/
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Shangdong Quanlin Paper 
Co. Ltd 

China Gras- en/ papier fabrikant 

Pan Paper Industry Croatië Gras- en/ papier fabrikant 

Jiangmen Zhongshun Paper 
Industry Co., Ltd  

China  

Sum Art  China Graspapier-kunst 

Scheufelen  Duitsland Graspaper fabrikant 

Anhui China   

Zanders  Duitsland  Graspaper fabrikant 
 

Newfoss (Parenco) en Creapaper Gmbh zijn twee marktpartijen die een half afgewerkt product voor 
de gras papierproductie aanmaken en hebben interesse getoond in deze marktconsultatie.  De 
papierproducenten Scheufelen en Zanders zijn beiden klanten van Creapaper.  Deze partijen hebben 
ons tal van stalen van graspapier bezorgd.  De andere internationale bedrijven toonden geen of veel 
mindere interesse in dit project. 

De uitgebreide lijst van patenten kan in bijlage aan dit rapport gevonden worden. 

In deze fase werd ook een vergadering gehouden met de UGent om beter te begrijpen wat de doelen 
zijn van het interreg project Grassification.  Deze vergadering ging door op de Ugent (Departement 
groene chemie en technologie) samen met medewerkers van De Vlaamse Waterweg en Prof. Erik 
Meers.  Het is duidelijk dat deze onderzoeksgroep in het verleden reeds onderzoek heeft gedaan 
rond bermgras (Project Graskracht, Project GR3, Project Grasgoed en een aantal interreg projecten).  
Dit proejct is gestart op 01/03/2018 en eindigd op 28/02/2021.  Het is belangrijk voor dit PIO project 
dat de eindconclusies van het Grassification project goed opgevolgd worden.  

Een nieuwe markt in volle ontwikkeling: papier gebaseerd 
op graspulp 

Bij aanvang van de marktconsultatie was het uitgangspunt dat eindgebuikers hoogwaardig papier 
correleren met wit papier. Tijdens de marktconsultatie is duidelijk geworden dat graspapier reeds 
geproduceerd wordt (Duitsland) en dat het ook een ‘premium’ of hoogwaardige positie inneemt in 
de markt. De prijzen voor schrijfpapier op basis van gras pulp met groene spikkels en ruwere 
textuur spreken voor zich. Bovendien moet er voor deze markt technisch gezien geen ontkleuring 
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in het proces plaatsvinden. Deze ontkleuring van graspapier is mogelijk, maar niet eenvoudig en 
bovendien niet echt noodzakelijk voor de marktspelers die vandaag reeds graspapier aankopen. 

Hieronder geven we een overzicht van de marktprijzen betreffende papierpulp en papier die tijdens 
de marktconsultatie werden gevonden.  Dit overzicht is gebaseerd op telefonische of face to face 
gesprekken met de diverse stakeholders.  Soms werd er expliciet gevraagd om richtprijzen (ruwe 
geschatte prijzen) door te geven zodat we ons een idee kunnen vormen rond de marktwaarde van 
het product in deze waardeketen  :  

Voor pulp : 

- De papierpulpprijs voor houtvezels (cellulose) ligt ongeveer op 700 tot 900 euro per ton 
afhankelijk van de kwaliteit van de papierpulp.  

- De prijs voor gerecycleerd papier: 100-450 euro per ton ook afhankelijk van de zuiverheid 
van de stroom 

- De prijs voor gras pulp: 350 euro/ton 
- De prijs voor hulpstoffen toegevoegd aan papierpulp: bvb calciumcarbonaat 40 à 50 euro/ 

ton  

Voor papier : 

- wit en grafisch papier: 700 - 1200 euro/ton 
- karton: 450 euro/ton 
- krantenpapier: 600 euro/ton 
- gras papier: 800 à 1000 euro ton 

USP’s gras papier: 

Gras Papier wordt vandaag in de markt gezien als een hoogwaardig of premium product met 
volgende Unique Selling Points (USP’s)   

1. Geen kankerverwekkende stoffen (geen gebruik van chemische middelen) 
2. Lage emissie / energie verbruik om het te produceren 
3. Gemakkelijk recycleerbaar / zeer goede eco-balans 
4. Gemakkelijke te combineren met andere vezels zoals houtvezels en gerecyclede papier 

vezels 
5. Alternatief vulproduct (alternatief voor Calciumcarbonaat) 
6. Economisch Interessant  

De markt voor ‘gras pulp’ is groeiende, marktpartijen zien vooral in Duitsland een toenemende 
vraag, zelfs groter dat de huidige levercapaciteit. Er dragen verschillende factoren toe bij, 
bijvoorbeeld meer bewustwording van consumenten. Een andere niet te onderschatten factor is 
dat er ook productie-economische winsten te boeken vallen voor de papierproducent bij gras pulp. 
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Volgens de informatie die wij van Creapaper hebben ontvangen is er bij de droge methode 90% 
minder energie en 99% minder water nodig voor de productie van gras papierpulp ten opzichte van 
standaard papierpulp.  Geen van beiden (droge en natte verwerking) maakt gebruik van 
chemicaliën. 

We merken dat de marktontwikkeling voor graspapier  zich steeds sneller manifesteert dan eerst 
gedacht. In het Vlaamse rapport “Aanbodprognoses Vlaamse biomass-reststromen en verkenning 
verwerkingsmogelijkheden naar 2030 (OVAM)” schat men dat tegen 2020 10 kT maaisel van 
bermen en domeinen wordt verwerkt. In 2050 zou dit volgens de schatting 50 kT kunnen 
bedragen. De studie werd in 2013 gepubliceerd, en op basis van de actuele verwerking 
hoeveelheden (anno 2019) lijkt de markt zich sneller te ontwikkelen dan voorspeld. Dat is positief. 

 

Marktpartijen die vandaag reeds graspulp produceren stellen zelfs onomwonden dat er ruimte is 
voor meerdere spelers omwille van de toenemende vraag in de markt. 

Technologische stand van zaken - productieproces 
Tijdens de marktconsultatie werd de focus gelegd op de verpulping van gras en niet zozeer op 
maaitechnieken of papierproductietechnieken. We bespreken de twee belangrijkste technieken om 
van gras naar gras pulp te gaan. 

Newfoss  

Het Newfoss proces zet 100% van niet houtachtige biomassa om in herbruikbare en duurzame 
producten voor de commerciële productie van lignocellulose vezels voor met name de karton- en 
verpakkingsindustrie. 

In de Newfoss productiesite kan tot 10 ton vezelmateriaal per dag geproduceerd en geleverd 
worden.  Dit wil zeggen dat de installatie een productiecapaciteit heeft van ongeveer 1000 kg/uur 
vezels (droge stof basis).  Van de biomassa die ingezet wordt gaat niets verloren.   

Hoe werkt het? Vanuit het gepatenteerde bioraffinage proces levert Newfoss twee waardevolle 
productstromen ;  klantspecifieke inerte lignocellulose vezels - NFF en een waterige sapstroom 
met inhoudstoffen (het grassap).  Dit milde biologische extractieproces maakt gebruik van de in 
nature aanwezige microbiologie en gebruikt geen chemicaliën of andere toevoegingen.  Deze 
producten zijn geschikt als duurzame biobased grondstof voor een scala aan producten.  De 
toepassingen voor de waterige sapstroom zijn onder meer (1) een basisstof voor productie van 
biogas en (2) het gebruik van deze stroom als meststof.  

Het New Foss proces bestaat uit vier stappen :  
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(1) Wassen van de biomassa reststroom om deze te ontdoen van verontreinigingen zoals 
zand en stenen en andere verontreinigingen 

(2) Biologisch openen van de celwanden (permeabel maken) 
(3) Spoelen van de geopende cellen om de aanwezige componenten te separeren 
(4) Opwekken van de ligno cellulose vezel naar de specifieke wens van de klant  

 

 
 

Een paar voorbeelden zijn : Huhtamaki die vanuit deze fabriek beleverd wordt sinds januari 2016 
voor haar GreeNest eierdoosjes.  Daarnaast zijn en worden er grote test batches geproduceerd 
voor andere toepassingen zoals karton (Parenco), substraat (CNC en BVB) en isolatiematten 
(Gramitherm, Natuurmonumenten).  Dit alles op basis van gras en reststromen uit land- en 
tuinbouw.  

De aanvoer van gras vindt idealiter plaats in een straal van 100 km van de fabriek. Ze is gelegen te 
Uden (Nederland). De technologie kan op andere locaties gedupliceerd worden, hoewel de huidige 
site onderbenut is. 

 

Tijdens de marktconsultatie vertelde men dat Newfoss op dit moment kijkt ook om een 
gelijksoortige productiefaciliteit op te zetten in België (Wallonie) 

 

Creapaper  

Het productieproces van “Creapaper” ziet er anders uit dan dat van Newfoss en vertrek vanuit 
gedroogd hooi.  Het hooi wordt door boeren gemaaid en wordt geleverd aan de “gras vezel 
productie unit”. Momenteel is er een productielijn ter beschikking die ongeveer 40 kton aan hooi 
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per jaar kan verwerken.  

 
De technologie van “Creapaper” verbruikt maar 2 liter water per ton voor de productie van 
papierpulp.  Dit is 99 % minder dan de huidige technologie die van houtvezels pulp kan maken.  In 
het  traditionele verpulpingsproces verbruikt men 9000 liter water/ton.  (source : Creapaper) 

De technologie verbruikt ook minder energie.  Voor gras papierpulp te maken is er slechts 168 kWh 
energie nodig per ton (90% minder).  In een traditionele verpulpings installatie is 1403 kWh energie 
nodig per ton.  (source : Creapaper) 

Bovendien gebruikt de technologie geen chemicaliën, terwijl er in een traditioneel proces heel veel 
chemie nodige is om linguine uit de houtvezels te koken.  (source : Creapaper) 

De aanvoer van gras vindt idealiter plaats in een straal van 100 km van de fabriek. Ze is gelegen te 
Hennef (Sieg - Duitsland).  Dit is +/- 250 km van Brussel of Antwerpen. 

De technologie kan eenvoudig op andere locaties gedupliceerd worden. De beschikbare 
productiecapaciteit is zo goed als benut op dit moment. 
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Innovatie en Pilot 
 

Toekomstbeeld op bermgras als grondstof voor de 
papierindustrie  

 
Vanuit de input van de marktconsultatie en het congres op 30 januari 2019 kon een toekomstvisie 
opgemaakt worden rond het inzetten van bermgras als grondstof voor de productie van papier. 
Gras wordt vandaag hoofdzakelijk naar composteerbedrijven gebracht tegen een hoge ‘gate fee’ 
van circa +/- 40/42 euro per ton.  Composteerbedrijven hebben echter moeilijkheden met de 
verwerking van dit gras in hun installaties en geven aan dat gras composteren van nature niet zo 
makkelijk is, vandaar ook de hoge kost.  We zien ook dat de kost om gras te maaien en te 
transporteren naar deze compostbedrijven ook hoog is.  Dit komt voornamelijk door het 
arbeidsintensieve proces van het maaien, maar ook door de extra overslag stappen die 
noodzakelijk zijn om het gras van op het veld in de composteercentra te krijgen.   Agentschappen 
van de Vlaamse Overheid zijn aan het zoeken naar oplossingen om de verwerkingskosten van gras 
te reduceren en het potentieel van bermgras op andere manieren te valoriseren. (bvb. 
isolatiepanelen, eierschalen uit gras, papier, ed. …) De toekomstvisie hieronder beschreven schept 
een beeld van een mogelijke oplossing en beschrijft de ontbrekende schakels om een waardeketen 
op te zetten rond bermgras en de valorisatie ervan.  Door met de diverse marktpartijen in interactie 
te gaan hebben we vastgesteld dat er om deze keten op te zetten vernieuwing nodig is op 
volgende plaatsen in de waardeketen : 
 

1) Er dient een nieuwe  logistieke keten opgezet te worden; vanaf de te maaien locatie over  
kostenefficiënt watergebonden transport naar de verwerkers van gras 

2) Hiervoor kan ingezet worden op vernieuwing met drijvende containers of lashbaks waarbij 
efficiënt transport en een goede bewaartijd van gras gegarandeerd worden aangepast aan 
de respectievelijke pulp productiemethodes (nat of droog) (deze oplossing werd nog niet 
onderzocht met de markt) 
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3) Innovatie op de maaikop van maaimachines dringt zich op, om de kwaliteit van het 
gemaaide gras zo uniform mogelijk te maken. (ook onderdeel van het interreg project 
‘Grassification’) 

4) Innovatie op het verwijderen of filteren van kunststof in de toestroom van gras naar de 
pulpfabriek 

5) Innovatie op het bedrijfsmodel rond bermgrassen 
 
Onderstaande figuur geeft duiding bij de verschillende oplossingen die naar voren zijn gekomen 
tijdens de marktconsultatie  
 

 
Figuur : Een nieuwe waardeketen voor bermgras 
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We adviseren om rond bovenstaande ontbrekende schakels of hiaten  in de waardeketen 
demonstratieprojecten op te zetten.  Bovenstaande visual geeft duiding waar deze ontbrekende 
schakels zich bevinden in de waardeketen en toont aan hoe een nieuwe keten georganiseerd kan 
worden.  In de volgende hoofdstukjes worden de demonstratieprojecten verder toegelicht. 

 

Overzicht van de demonstratieprojecten 
 

1. Innovatieve logistieke keten  
Probleemstelling of uitdaging: 
Het transport van gras met maaimachines naar composteerbedrijven gaat traag omdat tractoren 
het maaisel aan lage snelheid vervoeren.  Hierdoor is de maaikost en de logistieke kost hoog (+/- 
250 euro/ton).  Aan deze kost is de business case voor het gebruik van gras in de papierindustrie 
niet haalbaar. 
 
Gewenste innovatie  
Watergebonden transport van gras in drijvende containers zou 60 tot 70% goedkoper kunnen zijn 
in vergelijking met wegtransport. Dit is een eerste inschatting gebaseerd op een vergelijking 
tussen watergebonden transport en wegtransport. We houden hier nog geen rekening met de 
logistieke kosten tussen de verbinding van het veld en de aanmeerpunten van de lashbacks.  Het 
is evident dat er een (kosten)voordeel moet zijn voor de groenaannemers om het gras naar de 
aanmeerpunten versus het gras naar de composteerders te brengen.   
Om dit te bewerkstelligen dient een selectie van 50 tot 100 slim gekozen aanmeerpunten worden 
vastgelegd.  Deze aanmeerpunten zijn gelegen aan waterwegen in Vlaanderen.  
Het gras zou in dit model worden getransporteerd in innovatieve lashbak’s (zie hoofdstuk 2) aan 
de gunstige transportvoorwaarden waarover hierboven sprake.   
 
Omwille van overcapaciteit kan het gras tijdelijk ingekuild worden bij de overslaglocaties, zowel bij 
aanmeerpunten als bij de verwerker van het gras.   
 



 

 

 

 

 

   

 
 

20 

In onderstaande figuur wordt een schematische weergave van het innovatieve transport 
weergegeven.  Links vertrekt het gemaaide gras.  Rechts wordt het gras verwerkt tot gras pulp.  

 
 
Beschrijving bovenstaande figuur : 

- Groenaannemers transporteren gras naar 50/100 aanmeerpunten in Vlaanderen 
- De aanmeerpunten liggen aan de Vlaamse waterwegen 
- Gras wordt overgeslagen in lashbak’s  
- Optie : In drukke maaiperiodes kunnen ofwel hier ofwel op het einde van de keten tijdelijke 

kuilen voorzien worden - maar hiermee worden overslagbewegingen groter en dus de 
besparing kleiner. 

- Gras wordt getransporteerd over de waterweg naar de pulpfabriek 
- Aan de aanmeerplaats bij de pulpfabriek wordt het gras overgeslagen 
- Het gras wordt direct verwerkt in de pulpfabriek 
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- In een eerste fase wordt het gras verwerkt in buitenlandse pulpfabrieken 
- In een tweede fase wordt een nieuwe Vlaamse pulpfabriek opgezet dichter bij de herkomst 

van het gras.  Tijdens de marktconsultatie gaf men aan dat er opties zijn voor dergelijke 
sites gelegen aan het water. 

- In de twee bovenstaande fases is de link met de logistieke keten belangrijk.  In de tweede 
fase zou er normaliter een kostenvoordeel moeten ontstaan omdat de logistieke keten 
korter wordt gezien het gras enkel binnen vlaanderen dient getransporteerd te worden. 
 

Specificaties/criteria die belangrijk zijn voor de innovatieve logistieke keten :  
- 50-100 aanmeerpunten gelegen aan de waterweg in Vlaanderen dienen bepaald te worden 
- Lashback dimensies voor het bepalen van de aanmeerlengte : 18mx9mx3m en capaciteit 

van +/- 200-300 ton. 
- De transporttijd vanuit het veld naar de aanmeerpunten moet over gans Vlaanderen 

ongeveer gelijk zijn → goede en regelmatige  dichtheid van de verschillende  aanmeerpunten 
- Verder transport vanuit de aanmeerpunten naar 2 buitenlandse verwerkers (NL-DL) moet 

mogelijk zijn 
- Op sommige aanmeerlocaties is het ondervangen van overcapaciteit mogelijk ; hoeveel 

aanmeerlocaties over deze optie moeten beschikken dient nog onderzocht te worden 
 
Er zijn verschillende configuraties mogelijk van op- en overslag, van transportmodi op de weg en 
de uiteindelijke aansluiting op de waterweg. We adviseren een onderzoek van de verschillende 
configuraties, hun vereisten qua infrastructuur, de impact op de kwaliteit van het bermgras 
(belangrijk voor de verdere verwerking tot een eindproduct) en de hiermee gepaarde gaande 
kosten (zowel éénmalige kosten als de recurrente kosten) om tot een optimale kosten/baten 
verhouding te komen.  
 
Advies aanpak 
De logistieke uitdaging is complex en de oplossing ontegensprekelijk innovatief. We stellen een 
haalbaarheidsonderzoek voor op technisch economisch vlak. Dit kan deel uitmaken (lot) van het 
bestek voor de aanbesteding van het nieuwe concessiemodel (bedrijfsmodel). Het kan ook door 
investeerders zelf opgenomen worden al of niet gesubsidieerd in de geijkte kanalen voor 
ondernemerssteun (VLAIO subsidie programma voor Vlaamse bedrijven).  
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2. Innovatieve lashbak  
 

Probleemstelling of uitdaging 
Vandaag wordt het volume aan gras in Vlaanderen gemaaid op de conventionele manier met 
maai/zuigcombimachines onder de vorm van tractoren en diverse werktuigen. Indien de dijk dit 
niet toelaat wordt het gras eerst gemaaid en achteraf opgehaald.  Deze maaimachines zijn duur in 
aankoop maar ook relatief traag in transport.   

 
Maai/zuigcombinatie Herder 
 
Het gemaaide gras dient afgevoerd te worden in opleggers (rode oplegger op de foto) naar de 
lokale composteerbedrijven.  De afstand tussen de bermen en composteercentra zijn eerder lang 
en dienen dus met deze ‘trage’ voertuigen afgelegd te worden. Transport van gras is  op het vlak 
van verzuring van het gras (kwaliteit) en compactering (kost) een aandachtspunt.     
 
In het rapport van OVAM rond bermmaaisel waarvan link hieronder  : 
https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%2
0van%20bermmaaisel.pdf  staat vermeld dat er in 2007 - 24 groencomposteerinstallaties 
operationeel zijn in Vlaanderen.  (recentere rapporten het aantal groencomposteerinstalalties in 
Vlaanderen hebben we niet kunnen vinden) 
 

https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%20van%20bermmaaisel.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%20van%20bermmaaisel.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%20van%20bermmaaisel.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%20van%20bermmaaisel.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%20van%20bermmaaisel.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/Ge%C3%AFntegreerde%20verwerkingsmogelijkheden%20van%20bermmaaisel.pdf
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Gewenste innovatie 
Gezien Vlaanderen over een dicht netwerk van waterwegen beschikt zou het transport van gras 
over water sneller en dus goedkoper kunnen gebeuren in duwbakken dan over de weg met 
vrachtwagens.  Bovendien is de Vlaamse Waterweg momenteel bezig met een proefproject rond 
autonoom varen wat op termijn zeer interessant is voor de kost van transport over de waterweg. 
 
De duwbakken waarin het gras vervoerd zou kunnen worden noemen we ook lashbaks.  Op 
onderstaande foto’s zijn zo’n lashbaks afgebeeld.  De afbeeldingen bevatten specifieke drijvende 
containers. Meer conventionele duwbakken komen ook in aanmerking. De keuze wordt 
voornamelijk ingegeven door de beste kostenefficiënte oplossing (meer informatie over gras 
bewaren door verzuring: https://www.ecopedia.be/pagina/inkuilen). 
 

 
 
Een lash bak heeft volgende ruwe afmetingen : 18mx9mx3m en heeft een capaciteit van +/- 200-
300 ton. Met deze overslag met duwbakken kunnen ook extra overslag stappen in de huidige 
waardeketen van inzameling van grasmaaisel uitgespaard worden.   
 
De bestaande lashbak’s voldoen niet als opslagmiddel en transportmiddel in het kader van inkuilen 
van bermmaaisel. Ze dienen ten eerste aangepast te worden om de bewaring van het gras te 
kunnen garanderen. Een belangrijke voorwaarde is dat de lashback volledige gevuld en luchtdicht 
afgesloten kan worden.  Op deze manier willen we de anaerobe fermentatie en verzuring van het 
gras tegengegaan. De aanvoer van gras en het beladen van de lashbak vormen kritische 
onderzoekscomponenten. Ten tweede willen we oplossingen om het gras maximaal te 

https://www.ecopedia.be/pagina/inkuilen
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compacteren, anders zullen de logistieke kosten (investeringen + recurrente kosten) de business 
case sterk negatief beïnvloeden.  
 
We adviseren om bestaande lashbak’s om te bouwen zodat deze ingezet kunnen worden in de 
logistieke keten.   
 
Specifieke eisen aan voor deze innovatie :  

- De lashbak’s zouden gemakkelijk toegankelijk moeten kunnen zijn voor de maaimachines 
en deze zouden op een eenvoudige manier het gemaaide gras moeten kunnen storten in 
deze bakken.  

- De bakken zouden aan de binnenzijde voorzien moeten worden van een coating om 
corrosie te kunnen tegengaan 

- Aan de bovenzijde zou een innovatieve sealing/afsluiting voorzien moeten worden. Op 
deze manier kan schimmelvorming en vergisten beperkt worden. 
 

Advies aanpak 
De ontwikkeling van de lashbacks vraagt bijkomend onderzoek. We beschouwen dit als complex 
en innovatief. Er dienen diverse aspecten verder bekeken te worden en getest alvorens tot de 
aanschaf en uitrol over te gaan. De specificaties ervan liggen vandaag nog niet vast en de 
identificatie ervan maakt deel uit van dit onderzoek alsook de bouw van een prototype en de 
demonstratie ervan. 
Na een testfase kan overgegaan worden tot de aankoop van een vloot lashback’s. 
We merken onvoldoende prikkels bij de bestaande marktpartijen (verpulpers, papierproducenten, 
logistiek partners en composteerders) om deze opdracht zelf op te nemen. De overheid 
intervenieert hier beter proactief door het opzetten van een piloot- en demonstratieproject, en kan 
ondersteund worden door PIO. Volgende aanbestedingsvormen worden overwogen: 

- pre-commerciële aankoop (meerdere aanbieders, onderzoek- en bouwfase) 
- concurrentiegerichte dialoog 

 
Zonder deze lashback kan niet worden tegemoet gekomen aan de vereiste van de Vlaamse 
Waterweg om de keten via watergebonden activiteiten op te zetten. 
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3. Innovatie op de maaikop 
 

Huidige stand van zaken en uitdaging  
De huidige maaikoppen maaien het gras zeer dicht tegen de bodem van de berm af.  Dit gebeurt 
vandaag hoofdzakelijk met een klepelmaaier (Bron : AWV/DVW).  Een klepelmaaier is een werktuig 
dat gebruikt wordt bij het maaien van onder andere wegbermen.  De klepelmaaier kan hoog 
opgaand gewas maaien en heeft geen last van obstakels zoals dikke takken enz.  Het gras wordt 
zo kort mogelijk gemaaid om de maaibeurten zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.  Echter door 
deze manier van maaien komen vaak verontreinigingen mee in de maai fractie te zitten : zand, 
grond, stenen, allerhande afval (papier, kunststof, metalen, etc. ).  Vooral de wegkanten (eerste 
halve meter) bevatten veel vervuiling, met als voornaamste probleem de verwijdering van 
kunststoffen (pet flesjes, etc. … ).  Een schijvenmaaier is vermoedelijk interessanter omdat deze 
ook minder zand zal meenemen maar om te maaien ter hoogte van bermen met veel steen 
(breuksteen) is deze maaitechnologie veel gevoeliger voor schade.  
 
Bij DVW en bij AWV wordt er doorgaans wel eerst een veiligheidssnede gemaaid (één maaibalk 
breed), zodat er geen vegetatie over het jaagpad komt te hangen. Soms gebeurt dit in combinatie 
met de ‘algemene’ maaibeurt maar ook soms apart.  Je zou deze fractie van de veiligheidssnede,  
die vermoedelijk gevoeliger is voor zwerfvuil (nog te onderzoeken) dan apart kunnen afvoeren. 
Omdat dit extra kosten met zich meebrengt is dit wel niet het wenselijke scenario.  Het lijkt logisch 
om het gras afkomstig van de veiligheidssnede op dit moment niet mee te nemen als grondstof 
voor de productie van papier.  Echter dit volume niet opnemen leidt tot een significante afname 
van het beschikbare volume gras en leidt tot een negatieve business case.  Om hier uitsluitsel rond 
te krijgen adviseren we om eerste de haalbaarheidsstudie rond graskwaliteit op te zetten.  
 
Indien we het gras willen verzamelen en aanbieden als grondstof  aan de papierpulp industrie 
zullen we moeten zorgen voor een stabiele kwaliteit van het maaisel doorheen de verschillende 
maaicycli (1ste, 2de en 3de maaiperiode).  Bovendien zal deze kwaliteitsgarantie consistent 
moeten zijn tussen de verschillende contractors die vandaag de maai-opdrachten uitvoeren.   
 
Gewenste innovatie op de maaikop 
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De graspulpbedrijven wensen een zo goed mogelijke kwaliteit aan gemaaid gras aan te kopen via 
publieke aanbesteding.  Hiervoor is innovatie op de huidige maaikoppen van de maaimachines of 
op de manier van maaien noodzakelijk.   
Volgende voorstellen voor nieuwe manieren van maaien kwamen ter sprake gedurende de 
marktconsultatie: 

a) hoger van de grond  
b) minder opzuigen van zand tijdens het maaien 
c) verminderen van de ecologische gevolgen bij het maaien (bij laag maaien worden 

ook de insecten mee opgezogen) 
d) bewaking van de kwaliteit van het maaiproduct 
e) minder afhankelijk van de operator 
f) deze eisen zouden geïntegreerd kunnen worden in een nieuwe maaikop of 

maaiprocedure 
 

Er zal ook een inventarisatie moeten gebeuren van percentage zwerfvuil dat aanwezig is in het 
gras van de bermen (per leverancier)  om een bepaalde kwaliteit te kunnen aanleveren. Indien in de 
toekomst kunststof gemakkelijker uit de grasstroom gehaald kan worden, wordt deze data 
natuurlijk minder belangrijk. 
In het Grasgoed project, dat loopt tot eind maart 2020, worden ook oplossingen rond maai-, 
transport-, en verwerkingsmachines verwacht die in dit project meegenomen kunnen worden.   
 
We adviseren daarom een project op te zetten met bedrijven die maaimachines produceren en 
optioneel aangevuld met kennisinstellingen om een nieuwe maaikop te ontwikkelen voor deze 
toepassing.  
 
Deze innovatieve maaikop zou aan volgende randvoorwaarden moeten voldoen:  

a. Geen of minder invloed van groenaannemers / operatoren op de kwaliteit 
van het gemaaid gras  

b. Maaikop meet de afstand tot de grond en zorgt voor een ideale maaihoogte 
van 5 tot 8 cm (moet nog verder onderzocht worden) voor het aanbieden 
van gras aan graspulpbedrijven.   

c. De maaikop is schade resistent, bijvoorbeeld door het raken van stenen 
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d. De innovatieve maaikop zou idealiter voor de twee manieren van gras 
pulpproductie  ingezet moeten kunnen worden.  De twee manieren van gras 
pulpproductie zijn:  

i. proces vertrekkende vanuit gedroogd gras (droge fractie) 
ii. proces vertrekkende vanuit vers gras (natte fractie) 

e. Impact naar ecologie dient gerespecteerd te worden (biodiversiteit, 
wortelgroei in de bermen etc. …) 

f. Aanvaardbare kost (TBD) voor aankoop door operatoren 
Optionele randvoorwaarden:  

g. Zo goed mogelijk verwijderen van verontreiniging (kunststof, papier, zand, 
stenen, …) uit de gras fractie  

h. De kwaliteit van het maaisel kan reeds in de maaikop beoordeeld worden 
door data collectie van het gemaaide gras. 

i. Optioneel kan data rond locatie en samenstelling van gras op bermen 
gebruikt worden om kwaliteitsbewaking te kunnen organiseren 

 
Advies aanpak 
De innovatieve maaikop is een belangrijke schakel in het opzetten van een nieuwe waardeketen 
rond gras pulp, maar niet essentieel in eerste instantie.  Het is vooral een bijkomend onderdeel in 
de waardeketen dat de kwaliteit van het gras mee kan helpen verbeteren.  De realisatie van de 
maaikop vraagt verder onderzoek. Dit kan de overheid proactief doen, maar er is ook de optie om 
louter de intentie hieromtrent te uiten en op te volgen of de industrie dit opneemt. In dit laatste 
geval moet er geen aanbesteding worden voorbereid. 
 
Het is nuttig om de nieuwe vereisten qua maaien in kaart te brengen en deze in de toekomstige 
maai-opdrachten op te nemen. Zo wordt de industrie gemotiveerd na te denken over de 
verbetering van de maaikop. Private investeerders kunnen ook terugvallen op lokale innovatie 
subsidie-mechanismen (VLAIO voor Vlaamse ondernemingen). 
 
Een algemeen go-to-market traject rond de innovatieve maaikop zal er als volgt uitzien:  
Na een ontwerp- en testfase kan overgegaan worden tot de commercialisatie en gebruik van een 
nieuwe generatie maaikoppen door de maaibedrijven, op voorschrijven van de Vlaamse overheden. 
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We kennen op dit ogenblik onvoldoende de prikkels bij de bestaande marktpartijen (leveranciers 
landbouwmachines) om deze opdracht al of niet zelf op te nemen. Dit dient wel nog verder 
onderzocht te worden met de partijen die maaimachines op de markt brengen.  Indien hier een 
nood voor is zou de overheid hier proactief in kunnen tussenkomen door het opzetten van een 
piloot en demonstratieproject, ondersteunt door PIO. Volgende aanbestedingsvormen kunnen dan 
overwogen worden : 

- pre-commerciële aankoop (meerdere aanbieders, onderzoek- en bouwfase) 
- concurrentiegerichte dialoog 

  

4. Innovatie op het filteren van kunststof in de pulpfabriek  
 

Huidige stand van zaken en uitdaging 
Tijdens de marktconsultatie werden een aantal stalen van 1 kg gras vanuit AWV en DVW 
opgestuurd naar graspulpbedrijven om de kwaliteit van het Vlaamse gras te onderzoeken. 
Belangrijkste vraag was: voldoet het gras om er gras pulp van te maken?  De eerste resultaten 
hiervan zijn positief maar er moeten hiervoor verdere analyses opgezet worden op grotere stalen 
van gras.   
Tijdens de marktconsultatie werd aangegeven dat het filteren van zand, grond, stenen en zware 
metalen uit de gras fractie geen onoverkomelijk probleem vormt voor de productie van gras pulp.  
Echter het filteren van kunststof (onder de vorm van PET flessen, kunststof folies, e.d. ) vormen 
wel een belangrijk probleem.  Er is met andere woorden innovatie nodig op het filteren van 
kunststof uit de grasfractie.  Indien dit niet kan gebeuren tijdens het maaien (zie ook hoofdstuk 3 
innovatieve maaikop) dient dit als eerste filter-stap in de pulpfabriek te gebeuren.  Vandaag zien 
we reeds tal van filter technologieën toegepast op afvalsortering, bv glassortering (wit glas, groen 
glas etc) ; metaalsortering (Vito) ; technologieën voor het scheiden van kunststoffen etc.  Deze 
technologieën worden echter nog NIET toegepast op gras fracties. 
 
Gewenste innovatie in de pulpfabriek. 
Zoals hierboven aangegeven is er een nieuwe productie stap met filtertechnologie nodig (bij 
voorkeur in de pulpfabriek) om kunststof uit de toestroom van nat of droog gras (hooi) te halen.  
Hiervoor kan beroep worden gedaan op de reeds bestaande kennis en technologieën uit de 
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afvalsortering (PET flessen, Brikverpakking, Glas sortering, metaalsortering …)  Er zou een lijn 
ontwikkeld moeten worden waarbij de instroom van gras op een transportband terecht komt en 
waarbij kunststof uit deze stroom gefilterd kan worden.  

 
 
 
Advies aanpak 
De filtering dient nog verder bekeken te worden. Wellicht kunnen bestaande technieken worden 
ingezet, maar moeten ze afgestemd worden op de specifieke casus. Net zoals bij de innovatieve 
maaikop adviseren we eerst de haalbaarheidsstudie rond graskwaliteit uit te voeren om het belang 
van het filteren van kunststoffen uit gras te kunnen duiden.  Indien blijkt dat er een filtratie stap 
noodzakelijk adviseren we om met dit onderzoeksproject rond het filteren van kunststof van start 
te gaan. 
Na een ontwerp- en testfase kan overgegaan worden tot de ingebruikname van de installatie bij 
verpulpers of papierproducenten. 
We kennen onvoldoende de prikkels bij de bestaande marktpartijen (verpulpers, 
papierproducenten) om deze uitdaging zelf op te nemen. We vermoeden dat ze onlosmakelijk met 
de Vlaamse vraag heeft te maken (gebruik van gras afkomstig van de wegkant of waterkant), in dit 
geval intervenieert de Overheid hier beter proactief in door het opzetten van een piloot en 
demonstratieproject, ondersteunt door PIO. Volgende aanbestedingsvormen worden overwogen: 

- pre-commerciële aankoop (meerdere aanbieders, onderzoek- en bouwfase) 
- concurrentiegerichte dialoog 

 
Zonder deze filtermethode zou het kunnen dat de eerste halve meter gras aan de wegkant niet kan 
worden gebruikt voor papierpulp productie (dient onderzocht te worden).  Dit zou resulteren in een 
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significante afname van het beschikbare volume gras en in de voorsortering van geschikt / 
ongeschikt gras tijdens het maaien.  
Indien dit volume van de wegkant niet gebruikt kan worden heeft dit natuurlijk een negatieve 
invloed op de business case.  
 

5. Innovatie op het bedrijfsmodel  
 

Huidige stand van zaken en uitdaging 
De beschikbare hoeveelheid gras van 200kT op jaarbasis is verdeeld over verschillende partijen. 
De partners tonen wel bereidheid om samen te werken. De kosten voor maaien, transporteren naar 
composteerders en de verwerking ervan tot biogas of compost zijn bijzonder hoog. Er kunnen 
significante besparingen worden bekomen door eliminatie van de gate fees (€42/T) en eventueel 
door een nieuwe inkomstenstroom te genereren voor het gras dat als basisgrondstof voor pulp 
een waarde heeft. Volgens onze analyse en de inputs van de marktpartijen kan dit +/- €20/T of 
meer bedragen.  Dit kan echter niet op korte termijn gerealiseerd worden, hiervoor is innovatie 
noodzakelijk.   
 
De markt kent bestaande productie-infrastructuur voor de verwerking van gras tot pulp. Grofweg 
zijn er twee technieken beschikbaar: natte verwerking  (Newfoss) en droge verwerking (Creapaper) 
De bestaande productie-infrastructuur is nog onderbenut en relatief makkelijk op te schalen. Dit 
biedt een kans voor het project om snel tot verwerking van Vlaams gras over te gaan. Creapaper 
heeft een 25 kT eenheid operationeel. Die is zeer makkelijk dupliceerbaar. Hun marktvraag, 20 
papierproducenten zijn klant, overtreft het huidig aanbod van gras. Newfoss heeft een 40kT site, 
de productiecapaciteit is momenteel onderbenut. Het bedrijf is zoekende naar bijkomende afzet 
voor pulp op basis van gras. 
 
Er zijn uiteraard verschillende type bedrijfsmodellen mogelijk. Vraag hierbij is hoeveel prikkels de 
keten nodig heeft. Die prikkels zijn afhankelijk van de complexiteit of barrières die nog te 
overwinnen zijn om tot een rendabele exploitatie te komen.  
 



 

 

 

 

 

   

 
 

31 

Er werd een analyse op bovenstaande uitgevoerd en daaruit werden 3 bedrijfsmodellen 
weerhouden en voorgelegd aan de marktpartijen en de overheid stakeholders, we bespreken ze 
vervolgens bondig: 

-          Model 1: Vrijmarkt scenario: vermarkten van gras aan buitenlandse verpulpers 
-          Model 2: Concessiemodel voor de (lokale) verwerking van gras 
-          Model 3: Oprichting van een Vlaams pulp bedrijf 
 

  Model 1 
Vrij marktscenario, vermarkten Gras 

Model 2 
Concessiemodel 

Model 3 
Vlaams pulp bedrijf 

 Voorwerp Transactie op basis van 
eigendomsoverdracht van gras 
vanuit de overheid aan een private 
partij. De markt heeft geen prikkels 
nodig om tot een geÏntegreerde keten 
te komen.  

Alliantie (lange termijn) waarbij het 
recht op verwerking tot gras pulp 
wordt verleend vanuit de overheid 
aan een consortium. Optioneel 
kunnen hierbij ook de maai-
activiteiten worden opgenomen. 

Vlaanderen richt een eigen 
biomassa verwerker op en tracht dit 
als accelerator voor 
kennisontwikkeling te gebruiken. De 
huidige grasvolumes zijn 
interessant als startpunt voor 
opschaling.  

 Beoogde 
marktpartijen 

Maai-bedrijven 
Composteerders 
Logistieke partners 
Verpulpers 
Papierproducenten 

Maai-bedrijven 
Logistieke partners 
Verpulpers 
 

Investeerders 
Vlaamse overheid 

 Investering  Geen Andere Innovatieprojecten vermeld in 
dit dossier 

 €20-30 miljoen (R&D, bouw plant en 
innovatieprojecten vermeld in dit 
dossier) 

Besparing  8 mio euro / jaar aan gate fees 
14 mio euro / jaar inkomsten uit de 
verkoop van het halffabrikaat (indien 
markt op kruissnelheid is) 
Wel nog operationele kosten: 

- a) Labo & kwaliteit 
- b) Productie staff 
- c) Marketing & sales 
- e) Logistiek 
- f) Maaien  

10-12 MIO euro/jaar  8 mio euro / jaar aan gate fees 
14 mio euro / jaar inkomsten uit de 
verkoop van het halffabrikaat 
(indien markt op kruissnelheid is) 
Wel nog operationele kosten: 

- a) Labo & kwaliteit 
- b) Productie staff 
- c) Marketing & sales 
- e) Logistiek 
- f) Maaien  

 Slaagkans Zeer Klein - momenteel is er nood 
aan levergaranties en een schaalbaar 
pricing model om de markt alle 

Zeer groot - dit model, mits goede 
uitwerking, kan lokale productie 

Matig - Er wordt momenteel 
onderzocht, maar het initiatief 
vraagt significante investeringen en 
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kansen te geven. De markt is zich 
tevens aan het vormen waardoor het 
volume wellicht (te) klein is tegenover 
de noodzakelijke investeringen. 

brengen en het model  is zeer 
schaalbaar. 

politieke wil om dit te realiseren. Een 
visie van Vlaanderen ontbreekt nog 
op dit vlak. 

 Belangrijke 
voorwaarden 

Gras heeft vanaf dag 1 een hoge 
economische waarde. Er is een 
substantieel volume onmiddellijk 
gevraagd/beschikbaar. 

Lange termijn afspraken 
 Groepering gras volume bij de 
Overheid. 

Bereidwillige investeerders. 

  
 
 
 
 
Wat wensen de stakeholders? 
De marktspelers wensen een liberaal scenario, maar behoeven een impuls van de overheid om tot 
een geïntegreerde keten te komen. Een bedrijfsmodel waarbij de toegevoegde waarde vandaag, 
maar ook in de toekomst voornamelijk in het buitenland wordt gerealiseerd lijkt op het eerste zicht 
ook niet wenselijk, model 1 is daarom niet weerhouden.  
Het concessiemodel, model 2 is zeer herkenbaar voor de iedereen. Het laat toe om stelselmatig de 
voorraad gras ter beschikking te stellen tegen vooraf gemaakte afspraken, herzieningen te treffen 
indien wenselijk voor ieder en bestaande marktspelers met nieuwe marktspelers te verenigen. Het 
kan op relatief korte termijn worden opgezet met een investering die zich beperkt tot het strikt 
noodzakelijke om tot een werkbare keten te komen. Het model maakt immers gebruik van 
bestaande infrastructuur waar mogelijk en nieuwe waar noodzakelijk. In dit model voert de 
overheid supervisie uit maar laat het de marktpartijen haar rol spelen. 
Model 3 wordt eveneens algemeen gedragen, maar vraagt een significante investering. 
Productiebedrijven zijn bereid om lokaal te investeren, maar vanwege de huidige marktsituatie en 
nog acute investeringen vanuit innovatieperspectief is men niet geneigd deze nu te dragen. De 
overheid stakeholders zullen desgewenst hiervoor de nodige lobby moeten opzetten en 
Vlaanderen ontbreekt nog steeds een visie op de verwerking van biomassa, desondanks dat dit 
een strategische activiteit is. Model 3 lijkt daarom lange termijn te zijn. De provinciale 
ontwikkelmaatschappij biedt fondsen om de cofinanciering van zo’n site te voorzien, Natuurinvest 
onderzoekt momenteel de business case. Momenteel spreken we van een investering van €20-€30 
miljoen. Gras is wel een reststroom die rendabel zou kunnen zijn, dit verhoogt de slaagkans van 
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deze business case significant. De opbrengst uit de grondstof en de toegevoegde waarde diensten 
is echter niet kostendekkend als we ook de maaikosten mee in rekening brengen. Daarom kunnen 
we de vraag stellen of de Vlaamse overheid dit wel moet doen. We vermoeden dat dit niet op korte 
termijn kan worden gerealiseerd.  Indien de opportuniteit zich voordoet is bedrijfsmodel 3 zeker 
een optie. We zien dit dan in het licht van een hub die meerdere biomassa stromen kan verwerken 
en waarbij strategische kennis wordt opgebouwd in functie van de circulaire economie in 
Vlaanderen. Wellicht zijn ook meerdere hubs nodig omdat bij één centrale locatie de aan- en afvoer 
van materiaal goed moet doordacht worden omwille van de kosten van transportbewegingen. 
 
 
Wat is de rationale vanuit stand van zaken in de markt en de behoefte voor innovatie? 
Als we de marktsituatie in acht nemen en de innovatiebehoeftes onder de loep nemen uit de vorige 
vier paragrafen, mogen we gerust stellen dat de uitrol van deze nieuwe waardeketen een complexe 
aangelegenheid is. De markt is nog in volle ontwikkeling en kan als relatief klein worden 
beschouwd,, de voorinvesteringen in de techniek zijn nog steeds niet rendabel en bovendien zijn 
significante bijkomende investeringen vereist, de logistieke keten vanuit Vlaanderen is onbestaand 
en dient ontwikkeld te worden en de kwaliteit - dus de economische waarde - van de gras pulp is 
sterk afhankelijk van de samenstelling van het gemaaide gras en de gehanteerde 
verwerkingstechniek. Dit stelt de stakeholders, zowel aanbieders van gras als de logistieke 
ketenpartners tot de verpulpers en papierproducten voor een substantiële uitdaging. Investeringen 
dienen dus beperkt te worden tot strikt noodzakelijke prikkels om de markt aan te zetten tot 
bewegen. Deze prikkels werden beschreven in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk en lijken 
best te passen in het concessiemodel (model 2). 
 
We adviseren de verdere exploitatie van het concessiemodel (model 2). 
Het concessiemodel is een bedrijfsmodel waarbij de overheid supervisie uitoefent en de 
noodzakelijke eerste stappen initieert. Indien dit slim wordt ontwikkeld sluit het lokale verwerking 
van biomassa niet uit. We bouwen in eerste instantie verder op de bestaande buitenlandse 
productie infrastructuur en we beogen lokale toegevoegde waarde bij groei van de markt. Dit lijkt 
verzekerd in de nabije toekomst. In tweede instantie kunnen we bij (verwachte) toename van de 
marktvraag productie infrastructuur lokaal opschalen. Dit kan perfect in de concessie worden 
opgenomen. De investeringen zijn beperkt in vergelijking met de onmiddellijke bouw van een 
biomassa hub en de keten kan met enkele innovatie prikkels worden opgezet teneinde het gebruik 
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van Vlaams gras in papierpulp te initiëren. Wat onmiddellijk tot een kostenbesparing leidt voor de 
Vlaamse Overheid. Dit model kan ook snel tot meerwaarde leiden indien de mark zich positief blijft 
ontwikkelen, omdat de grondstof wel degelijk een waarde vertegenwoordigt in de markt. Er zijn 
immers een toenemend aantal eindgebruikers die betaalbereidheid tonen voor papier op basis van 
gras pulp. In die mate zelfs dat deze papiersoort als premium in de markt wordt gezet. Er zijn 
bovendien ook andere toepassingen te vinden voor gras als grondstof. Die kunnen al of niet deel 
uitmaken van deze concessie. Het is daarom een zeer wenselijk bedrijfsmodel. Omwille van het 
voorgaande wensen we dit bedrijfsmodel naar voor te schuiven als te volgen route.  
De concessie dient uiteraard precies gedefinieerd te worden in functie van het precommercieel 
bestek. We vermoeden dat een veiling, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 5G-netwerk, niet werkzaam 
zal zijn. Het bestek omvat wellicht vastgelegde eisen en onderhandelbare aspecten, bijvoorbeeld 
een oplopende prijs voor gras ter verpulping conform de marktontwikkeling. De concessie kan 
verschillende loten bevatten (maaien, grasaankoop en verpulping). We adviseren minstens de 
laatste twee stappen te combineren. De eerste is facultatief en resulteert wel in een 
administratieve vereenvoudiging voor de overheid.  
  
Gewenste innovatie in het bedrijfsmodel 
  
We adviseren dat de overheidspartners zich verenigen om de beschikbare biomassa gezamenlijk 
aan te bieden aan de markt. Dit zou via een samenwerkingsovereenkomst of via de oprichting van 
een aankoopcentrale kunnen. Belangrijk hierin is om een consensus te bereiken op basis van 
ieders wensen in deze. 
 
Voorwerp van het bedrijfsmodel: 

- Overheid licentieert het maaien van gras voor een welbepaald gebied (is een huidige 
kostenpost) 

- Overheid licentieert een verkooprecht van het gras (nieuwe inkomstenbron) 
- Overheid licentieert de verwerking van dit gras als grondstof voor papierproductie 

(eventueel ook voor andere toepassingen) 
Concept van het bedrijfsmodel 
Lange termijn concessie, bijvoorbeeld de overheid stelt de 200kT beschikbaar aan 2 partijen (elk 
max 100kT) en geeft dit volume gradueel vrij over een periode van 3 jaar 
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- de overheid stelt het gras aanvankelijk gratis ter beschikking maar vanaf jaar 3 ontvangt de 
overheid hiervoor inkomsten; bijvoorbeeld €20/T 

De krijtlijnen van het bestek 
- overname van de kwaliteitsvereisten voor het maaien in de huidige bestekken 
- ontwikkeling van bijkomende prestatie eisen op vlak van maaien 
- ontwikkeling van vereisten rondom logistiek, bijvoorbeeld maximaal gebruik van de 

waterwegen 
- ontwikkelen van de concessie voorwaarden 
- ontwikkelen vereisten kwaliteit en controlemechanismen 

 
Advies aanpak van het  Concessiemodel  
Dit onderdeel vormt de kern voor de opzet van een nieuwe keten waarbij gras als grondstof voor 
de papierindustrie fungeert.  
 
We merken onvoldoende prikkels bij de bestaande marktpartijen (maaiers, composteerders, 
verpulpers, papierproducenten en logistieke ketenpartners) om deze opdracht zelf op te nemen 
omdat ze zeer complex is en garanties op lange termijn vraagt om de significante investeringen 
terug te kunnen verdienen.  
De overheid intervenieert hier beter proactief in door het opzetten van een meerjarige concessie, 
ondersteunt door PIO. Dit vraagt nog bijkomende voorbereidingen vooraleer deze concessie kan 
worden uitgevraagd. Zo moeten de voorwaarden nog worden vastgelegd.  
 
De eerste ambitie is de ontwikkeling van een commercieel bestek dat op een breed draagvlak van 
marktpartijen kan rekenen. Aangezien de markt sterk evolueert maar zeer pril is, zal concessie een 
faire spreiding moeten bevatten van risico’s en baten tussen de partijen. Dit is ongetwijfeld een 
evenwichtsoefening waarbij nog onderhandeling met de partijen vereist is.  
We stellen vast dat de voorbereiding voor de concessie perfect kan worden gecombineerd met de 
andere vier innovatieprojecten: innovatieve logistieke keten, innovatieve lashback,  innovatieve 
maaikop, innovatief filteren van kunststof in de pulpfabriek. Ze kunnen dan ook voorwerp van de 
opdracht uitmaken indien er voor een integrale gunning wordt gekozen, hoewel dit complex is. In 
dit geval is een innovatiepartnerschap als aanbestedingsvorm zeker te overwegen.  
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De vervolgstappen 
We kunnen dit project gerust als een doorbraakinnovatie klasseren. We vinden zowel innovatie  in 
de techniek als in het bedrijfsmodel terug en ook bij eindgebruikers in de adoptie van een totaal 
nieuwe papiersoort. Het project is en blijft daarom complex. Om een concrete aanzet te geven tot 
actie stellen we in onderstaande figuur een rationale voor om dit project verder aan te pakken. Er 
zijn uiteraard logica’s te bedenken, maar onderstaande vormt minstens een goed uitgangspunt.  
 

 
 
Het project vraagt ten eerste een belangrijk vooronderzoek naar een innovatieve logistieke keten. 
De producenten van pulp kunnen hiervoor inputs leveren, maar logistiek is toch eerder expertise 
die bij andere partijen dient te worden gezocht. Bovendien zal de uitkomst hiervan ook bepalend 
zijn voor het bestek van een innovatief bedrijfsmodel. Zo zal deze voorstudie inzicht geven of het 
zinvol is om het lot maaien op te nemen of niet. De economische levensvatbaarheid zal tevens 
afhangen van de logistieke oplossing, meer bepaald in de keuze van het aantal op- en 
overslagpunten en de mix van transport opties. We prioriteren daarom de doorrekening ervan. 
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In parallel moeten de partners aan de aanbodzijde zich ook nog organiseren en tot gezamenlijke 
afspraken komen om tot een aanbod voor de marktpartijen te komen. We beschouwen dit luik als 
niet-innovatief, doch noodzakelijk om überhaupt een innovatief bedrijfsmodel te laten ontwikkelen 
door marktpartijen. Het is belangrijk dat de aanbodketen zich organiseert (juridisch, functioneel, 
etc.) maar ook concrete engagementen vastlegt en spelregels tussen elkaar en naar de 
marktpartijen bepaald. In de marktconsultatie werden wel behoeften en kansen geïdentificeerd, 
maar specifieke modaliteiten ontbreken nog tot op heden. Overeenstemming hierover verkrijgen is 
daarom een prioriteit. Op basis hiervan kunnen marktpartijen een bedrijfsmodel uitwerken. 
 
De marktconsultatie duidt vervolgens drie belangrijke activiteiten voor de ontwikkeling van een 
innovatieve proof of concept. Ten eerste stellen we voor bij beide marktpartijen de graskwaliteit 
uitvoerig te laten testen. Tijdens de consultatie vond een beperkte screening plaats, maar een 
sluitend onderzoek op een voldoende groot en representatief sample is noodzakelijk. Sterk vervuild 
gras (typisch afkomstig van bermen) door plastiek zou wel een probleem kunnen vormen, 
waardoor bijkomende filter infrastructuur aan productiezijde al of niet noodzakelijk is vooraleer tot 
de uitrol van het model te kunnen overgaan. We beschouwen de haalbaarheidsstudie niet als 
innovatief, maar wel als randvoorwaardelijk. De testen kunnen aanvangen vanaf 15 juli 2019 (de 
eerstkomende maaiperiode). 
Tevens kan de ontwikkeling van het innovatief bedrijfsmodel door de marktpartijen plaatsvinden op 
basis van de eerder ontwikkelde spelregels en het organisatiemodel van de aanbodzijde. De 
aanvang hoeft niet noodzakelijk gelijk te lopen met het bovenvermelde haalbaarheidsonderzoek. 
Maar de omzetting ervan in de praktijk zal wel afhangen van de resultaten en in het bijzonder van 
de noodzaak tot bijkomende innovatie of niet. 
Het derde pakket omvat de ontwikkeling, bouw en demonstratie van de innovatieve lashback 
teneinde de watergebonden logistiek te kunnen borgen. Dit innovatieproject kan ofwel in 
combinatie met het bedrijfsmodel of separaat worden gegund. We vermoeden dat de huidige 
marktpartijen voldoende kennis hebben om dit af te dekken, maar ook andere partijen hebben 
kennis in deze materie. 
In het onderstaande overzicht worden de verschillende stappen in detail uitgewerkt en worden de 
prioriteiten van de verschillende stappen vastgelegd :  
 

Priori Wat  Hoe Wie  Impact 
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teit 

1 Ketenpartners 
organiseren 
Voorbereiding en 
organisatie van de 
aanbodketen 

Organisatie ketenpartners 
Vastleggen taken per ketenpartner 
Spelregels vastleggen waarbinnen gewerkt dient te 
worden 

Overheidspartij
(en) 

Duidelijke afspraken en 
verantwoordelijkheden 
tussen de 
overheidspartijen 

2 Innovatieve logistieke 
keten 
Innovatie door 
marktpartijen 

Bestek voor een onderzoek naar de logistieke 
modellering en economische simulaties 
Onderzoek logistieke opties van het maaien tot de 
levering plant 

Externe 
partij(en) 

Haalbaarheid en 
kosten logistieke keten 
als input voor het 
bestek voor innovatief 
bedrijfsmodel  

3 Kwaliteitstesten op 
gras 
Voorbereiding en 
organisatie van de 
aanbodketen 

Representatieve stalen voor # types berm - 
Objectieve studie en labanalyses  

Overheidspartij
(en) + 
verpulper(s)  

Bruikbaarheid van de 
types gras & 
waardebepaling gras 
fracties 

4 Innovatief 
bedrijfsmodel 
Innovatie door 
marktpartijen 

Bestek voor innovatief bedrijfsmodel : 
- Randvoorwaarden vastleggen 
- Scenario's ontwikkelen 
- Mechanismen voor indexatie 
- Juridische onderzoek 
- Keuze juridische aanbestedingsvorm 
- Keuze aanbestedingsvorm vanuit de collectiviteit  

Overheidspartij
(en) + 
Juridische 
partij + Externe 
partij(en) 

Blauwdruk basis voor 
onderhandelingen met 
de private 
marktpartijen  

5 Innovatieve lashback 
Innovatie door 
marktpartijen 

Bestek voor de ontwikkeling van een innovatieve 
lashback 
- Ontwikkeling en bouw van een prototype 
- Demonstratie van de werking  

Externe 
partij(en) 

Technische en 
financiële haalbaarheid 
watergebonden 
transport 
Impact naar financiële 
haalbaarheid transport 
opties  

6 Concessiemodel 
Innovatie door 
marktpartijen  

Ontwikkeling en uitschrijven van het bestek  Overheidspartij
(en) 

Uitrol van het 
concessiemodel 

 
Indien de uitkomsten integraal positief zijn kan de uitrol van het nieuwe bedrijfsmodel 
plaatsvinden. We voorzien echter een derde fase in het innovatieproject en wel omdat de 
haalbaarheidsstudie bepalend is in welke mate bijkomende infrastructuur vereist is om het volle 
potentieel van het aangeboden gras te kunnen benutten. Zo kunnen bijkomende innovaties aan de 
maaikoppen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de instroom te borgen. We vermoeden ook dat 
indien bermgras sterk vervuild is de noodzaak ontstaat om dit te filteren. Deze twee aspecten 
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kunnen de implementatie vertragen, doch worden als secundair beschouwt. Vandaar dat we ze 
pas onderzoeken indien het relevant is. 
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Overzicht deelnemers aan het innovatieplatform 
Overzicht deelnemers aan de marktconsultatie, inclusief het congres dat plaatsvond op 30 januari 
2019 te Antwerpen op het passagiersschip “de blauwe reiger” van de Vlaamse waterweg. 

 


