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Grassap als groen
alternatief
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In een gemiddelde winter strooit de

gevolgen voor de biodiversiteit langs

Circulair pilotproject

provincie Noord-Holland zo’n 4500 ton

de Nederlandse wegen.

Met een pilotproject op de N504 in

aanzienlijke verbetering van de

strooizout op de wegen en fietspaden.

Bermgras kan ook als een grondstof-

Noord-Holland wil Grass2Grit demon-

biodiversiteit. De toename van flora

Dat zout is slecht voor bloemen en

en inkomstenbron gezien worden.

streren dat het bermgras gebruikt kan

en fauna, door migratie en kruis-

planten die langs de weg groeien.

Bijvoorbeeld voor gladheidsbestrijding

worden om de weg waarlangs het

bestuiving van soorten in de weg-

Ook belandt het in het grondwater.

in de vorm van grassap, maar ook als

groeit te onderhouden. Het gemaaide

berm, zal een positieve invloed

Er is hiervoor een groen alternatief:

grondstof voor biogranulaat dat

bermgras wordt verzameld, opge-

hebben op de hele omgeving.

grassap.

verwerkt kan worden tot weginfra-

werkt en geperst, waardoor grassap

structuren zoals verkeersborden,

en grasvezels worden gescheiden.

beschoeiing en paaltjes.

Beide grondstoffen worden vervol-

Een innovatieve circulaire aanpak.

gens opgewerkt tot bio-based pro-

Van gras naar dooimiddel
Grassap is sap uit bermgras. Een
groen alternatief voor strooizout.

ducten die op of langs de weg

Milieuvriendelijker en bovendien ruim

gebruikt kunnen worden.

voorhanden, want 3 procent van
Nederland bestaat uit bermen. Om de

Milieuvriendelijk

bermen aantrekkelijk te maken voor

Eén van de doelstellingen van het

bloemen en kruiden (wat goed is voor

Grass2Grit-project is het behoud en

bestuivende insecten) moet het gras

de verbetering van biodiversiteit. Door

een of twee keer per jaar gemaaid en

traditioneel strooizout en wegmeubi-

afgevoerd worden. Soms laat men het

lair te vervangen voor biobased en

gras liggen in de berm, waardoor de

circulair wegonderhoud zal de ver-

groei van andere planten wordt

ontreiniging van wegbermen en het

geremd. Hoewel dit een kosten-

milieu afnemen.

effectieve wijze van bermonderhoud

Daarnaast zullen een ecologische

is, heeft deze aanpak nadelige

beheercyclus en duurzame maaimethoden ook zorgen voor een

3
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Proefinstallatie op de Green
Capital Farm

wegbeheer van PNH.

De pilotlocatie is een tweebaans

Green Capital Farm, een initiatief dat

provinciale weg van 6,2 km in de

groene denkers samenbrengt en

provincie Noord-Holland (PNH). De

ruimte biedt voor demonstraties van

weg is omzoomd door 12 ha wegber-

innovatieve en duurzame ideeën in de

men, die circa 180 ton gemaaid gras

provincie Noord-Holland.

De proefinstallatie bevindt zich op de
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per jaar kunnen opbrengen. Dit wordt
omgezet in circa 12 m3 dooimiddel,

Natuurinclusieve landbouw

CO2

Voedselbos

64 ton wegmeubilair en 144 ton natte
grasvezel per jaar die verwerkt kunnen
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Persen van de grasvezels

De technologie van Grass2Grit wordt

Na het maaien wordt organisch

ontwikkeld door Tauw Group (inter-

materiaal tijdens de wasstap

nationaal ingenieursbureau), TU Delft,

verwijderd.

Na het spoelen worden de

TNO en NewFoss (biobased pro-

Na het wassen worden gras-

vezels geperst.

ducten en technieken) en omvat in het

voedingsstoffen opgenomen door

De geperste vezels worden

kort de volgende stappen.

water en verwerkt door fermenta-

opgevangen voor verdere

A De productie van grassap en
grasvezels

tieve bacteriën, wat chemische

verwerking.

Er wordt gebruikgemaakt van een

resultaat een betere sap- en

Dit productieproces is ontwikkeld

nieuw ontwikkelde technologie voor

vezelstroom later in het proces.

en getest voor de productie van

het wassen en persen van gras (ge-

Het gescheurde gras wordt

hoogwaardige vezels die gebruikt

patenteerd door NewFoss) die garant

gespoeld en het water met het

worden in de papierindustrie.

staat voor de productie van hoogwaar-

grassap wordt voor verdere

dig grassap en vezels. Deze innova-

verwerking opgevangen.

graspers
vezels

7
sap

ontbinding veroorzaakt, met als

tieve technologie is momenteel niet
commercieel beschikbaar en zal voor
onze specifieke doeleinden moeten

Hoe het begon

worden aangepast. Dit proces bestaat

Het idee van gladheidsbestrijding met grassap komt van Hillebrand

uit een aantal opeenvolgende stappen:

Breuker van de provincie Noord-Holland. “Met gras kun je meer dan je

1

denkt”, zegt hij. “Je kunt het uitpersen, dan krijg je sap en vezels.

Verwijderen van grote hoe-

De vezels kunnen bijvoorbeeld worden gebruik in de papierindustrie.

veelheden organisch materiaal

Toen ik er een keer mee bezig was, viel me op dat het sap behoorlijk

door wassen, breken en spoe-

zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee. En zo ontstond het idee van

len van het gras:

Grass2Grit”
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B Productie van biobased dooimiddel
Vooronderzoek van de Technische
Universiteit Delft heeft aangetoond dat
grassap potentie heeft als biobased

C Productie van biogranulaat voor
wegmeubilair

het grasvezelproces.

II

De grasvezels worden verwerkt tot
Dissolved Air Flotation (DAF)

biogranulaat dat gebruikt kan worden

dooimiddel, maar dat de zoutconcen-

afvalwaterzuivering; scheidt de

voor de productie van wegmeubilair

tratie van het sap hoger moet zijn om

zwevende deeltjes van het hel-

effectief te zijn. Om het gehalte van

2

Concentratie van het zoutge-

zoals verkeersborden, beschoeiing en

dere water. Er wordt een stof

halte door middel van elektro-

wegwijzers. Na het persen worden de

het grassap te bepalen, is grassap uit

toegevoegd die zorgt voor vlokvor-

dialyse:

vezels gewassen, in kleine stukken (tot

de NewFoss-installatie geanalyseerd.

ming van de zwevende deeltjes.

Met behulp van deze informatie zijn de

De drijflaag wordt afgeschraapt

De heldere oplossing van het MBR

volgende verwerkingsstappen aange-

en kan worden gefermenteerd.

wordt gesplitst in geladen deeltjes

past om het grassapmengsel te

I

(zouten) en ongeladen deeltjes.

III Membraan Bioreactor (MBR);

ze tot biogranulaat worden verwerkt.

1

De grasvezels worden verzameld

De oplossing van de ongeladen

en gedroogd tot een zo laag mo-

scheiden van organische deeltjes

deeltjes kan worden gebruikt in de

gelijk vochtgehalte.

Verwijdering van micro-orga-

in water door een heel dun filter

retourwatertoevoer.

nismen en kleine vaste

(een membraam genoemd). Het

deeltjes door middel van:

bezinksel kan worden gefermen-

concentreren.

1

1 cm) gesneden en gedroogd voordat

Filtratie (scheidingsmethode);

3

Gedroogde vezels worden versnip-

De op gras gebaseerde zout-

perd en gemengd met biolijm

teerd (mogelijk alternatief gebruik

oplossing mengen met vast

en kunststofgranulaat in een

in replicatie-instelling).

zout om een oplossing van

verhouding van 1:3.

verwijderen van vezels kleiner dan

20% te produceren voor het

10 mm. De kleine grasdeeltjes

dooimiddel.

kunnen worden gebruikt in

2
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3

Het biogranulaat wordt verwerkt

Deze technologie is ontwikkeld

tot plaatmateriaal dat de basis zal

voor de productie van natuurlijke

vormen voor het biobased weg-

kunststoffen en moet worden

meubilair.

aangepast om productie van
biogranulaat op basis van gras
mogelijk te maken.
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Processtappen Sustainable Tree Systems

Water
terugstroom

Bermgras

Maaien
12 ha – 180 ton
nat gras / jaar
Wegonderhoud door
Van Bodegom

Wassen en
hydrolyse
gras

Doorspoelen
gras

Plastic
granulaat
75%

Biobased
lijm

Persen

Grasvezel
144 ton natte
vezel / jaar

Drogen en
shredderen
48 ton droge vezel /
jaar

Mixen en
exstrusie

Processtappen NewFoss

Grassap incl.
waswater
600 m3/ jaar

Zuivering en
scheiding

Fermentatie

Vast zout

Electrodialyse

Biogas

Replicatiemogelijkheden

Oplossing
8% zout

Mixen

Opwerking
waterstroom

Gladheidbestrijdingsmiddel
20% zout
12 m3 / jaar

Meststof

Replicatiemogelijkheden

Verkeersborden/
constructies
64 ton biobased
materialen / jaar

STAKEHOLDERS
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De volgende stakeholders zullen bij

staat heeft belangstelling getoond

overige elf Nederlandse provincies in

gemeente regelmatig geïnformeerd

Grass2Grit betrokken zijn:

voor de implementatie van het

IPO, het interprovinciaal overleg over

over de voortgang van het project.

OVERHEIDSINSTANTIES EN
BURGERS

Grass2Grit-concept.

de uitvoering van Grass2Grit.

EU:

Hoogheemraadschap Hollands

Vereniging van Nederlandse

De betrokkenheid van de omwonenden

De EU financiert de aantoonbaarheid

Noorderkwartier (HHNK):

Gemeenten (VNG):

van het projectgebied in Noord-Holland

van het potentieel van het

In de voorontwerpfase was het

PNH zal VNG, het netwerk van Neder-

is belangrijk voor het welslagen van het

Grass2Grit-concept mede, om de

waterschap HHNK betrokken bij het

landse gemeenten, informeren over de

project. De omwonenden moeten de

overgang naar een circulaire econo-

testen van de bruikbaarheid van

uitvoering van het Grass2Grit-concept.

weg veilig kunnen en willen gebruiken.

mie te stimuleren.

bermgrassap als oplossing voor het

Omwonenden:

Om de lokale participatie te stimuleren,

ontijzen. HHNK heeft dan ook belang-

Economische Raad van Bestuur

zullen de inwoners regelmatig worden

Provincie Noord-Holland (PNH):

stelling getoond voor de uitvoering

Amsterdam en Haven Amsterdam:

gevraagd om hun ervaringen met

Naast lid van het Grass2Grit-consor-

van het Grass2Grit-concept.

Eén van de doelstellingen van het

Grass2Grit en de producten te delen.

tium is de Provincie Noord-Holland

bestuur en de Haven is het circulair

vertegenwoordigd in het CvdR (Comi-

Waterschap Zuiderzeeland:

gebruik van hulpbronnen in de

NGO SECTOR

té van de Regio’s), waar resultaten

Waterschap Zuiderzeeland beheert

metropool Amsterdam. Derhalve

Vlinderstichting:

kunnen worden gepresenteerd die van

het water in de provincie Flevoland,

ondersteunen zij Grass2Grit.

De Vlinderstichting ondersteunt

invloed zijn op de beleidsvorming en

een provincie grenzend aan PNH.

naleving.

Zuiderzeeland heeft belangstelling

Gemeente Langedijk:

dragen aan een grotere biodiversiteit

getoond voor de implementatie van

Het projectgebied is gelegen in

in de wegbermen van PNH.

het Grass2Grit concept.

Noord-Scharwoude, een klein dorpje in

Rijkswaterstaat:
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk

Grass2Grit omdat het project zal bij-

de gemeente Langedijk provincie

voor het onderhoud van de Neder-

Interprovinciaal Overleg (IPO):

Noord-Holland. De steun van de

landse snelwegen en werkt daarbij

PNH zal regelmatig overleg voeren

gemeente is cruciaal voor de uitvoe-

nauw samen met PNH. Rijkswater-

met vertegenwoordigers van de

ring van het project. Zo wordt de
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Wetenschap

Grass2Grit kent de volgende doel-

wegbeheer. Deze instanties zijn

De Grass2Grit-aanpak kan de weten-

groepen.

geïnteresseerd in een veilig, nieuw,

schap nieuwe impulsen geven om

kosteneffectief en duurzaam weg-

onderzoek te doen naar het gebruik

Overheden en beleidsmakers

onderhoud. Zij worden geïnformeerd

van alledaagse, ruwe grondstoffen in

Om de gewenste projectresultaten te

over de resultaten van het

circulaire productieketens. Diverse

bereiken is projectcommunicatie met

Grass2Grit-project via publicaties,

wetenschappelijke instituten zijn

lokale, regionale en nationale over-

presentaties, open dagen en

belanghebbenden in het project.

heden en beleidsmakers onontbeerlijk.

bezoekersprogramma’s.

De projectresultaten kunnen worden

De burger

gebruikt om het potentieel van

Sector wegonderhoud

De burger is zich steeds meer bewust

circulaire concepten zoals Grass2Grit

Het is belangrijk om de sector die zich

van de noodzaak om over te schake-

aan te tonen en om invloed te kunnen

bezig houdt met wegonderhoud te

len op een circulaire economie en een

uitoefenen op toekomstige wetgeving

informeren over de projectresultaten,

duurzame levensstijl. Een succesvolle

en beleidsstrategieën.

omdat de succesvolle showcase van

Grass2Grit-aanpak sluit hier bij aan.

Informatieverspreiding en marketing

Grass2Grit een sneeuwbaleffect

Naar burgers toe wordt over het

vinden plaats via de bestaande

teweeg kan brengen, dat leidt tot

project gecommuniceerd door middel

netwerken van PNH, zoals het CvdR

duurzamer wegonderhoud in Neder-

van persberichten, open dagen,

(Comité van de Regio’s).

land en andere geschikte landen.

brochures, informatieborden, de
projectwebsite en speciale evene-

Wegbeheer overheden

Biobased/circulaire industrie

Om te voldoen aan de wetgeving is

De succesvolle introductie van een

het van cruciaal belang dat we ons

nieuwe biobased waardeketen die uit

richten op de Nederlandse en

de afvalstroom van bermgras ont-

Europese overheden die verantwoor-

staat, zal voor deze doelgroep zeer

delijk zijn voor de implementatie van

interessant zijn.

menten.
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DOELGROEPEN
Biobased/circulaire
industrie

Sector
wegonderhoud
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17
Wegbeheer
overheden

Wetenschap

Overheden en
beleidsmakers

Burgers

Provincie Noord-Holland
Schuitemaker

Biobased technologie
sector:

Sustainable Tree

Kon. BAM Groep
NewFoss

Systems
J. van Bodegom & zn.
Van Gelder

NGO Sector:
De Vlinderstichting

Potentiële afnemers
AkzoNobel
Eurosalt
HR Groep

Wetenschap en
Research
Tauw BV
TNO
TU Delft
Wageningen UR

Partners en stakeholders

Overheden, burgers en
belangenorganisaties
EU
Rijkwaterstaat
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
(HHNK)
Waterschap Zuiderzeeland
Interprovinciaal Overleg
(IPO)
Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG)
Amsterdam Economic
Board
Port of Amsterdam
Gemeente Langedijk
Omwonenden van het
projectgebied

VERLEDEN, HEDEN,
TOEKOMST
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In 2017 is een eerste Life Cycle

de partners een alternatief pilot-

Analysis (LCA) over de

project gestart.

Grass2Grit-techniek afgerond.

ORGANISATIE

Wilt u meer weten over het project
Grass2Grit? Neem dan contact op met
projectmanager Hillebrand Breuker

Conclusie: er is veel potentieel. Beide

Als het pilotproject succesvol is, heeft

(tel. 06 319 990 08 of

processen - grassap en grasvezel -

Grass2Grit de ambitie om nationaal

breukerh@noord-holland.nl)

liggen in potentie lager dan het

en internationaal uit te breiden.

referentieproces waarbij aluminium

Het projectbureau Grass2Grit is

toegepast wordt. Vooral vanwege het

gevestigd in het kantoor van de

lokale karakter van het project bleek

provincie Noord-Holland,

uit de LCA dat de eindproducten van

Houtplein 33, 2012 DE in Haarlem.

Grass2Grit uiterst milieuvriendelijk
zijn.
Grass2Grit heeft in september 2017
een aanvraag voor een LIFE-subsidie
in de categorie “milieu en efficiënt
gebruik van hulpbronnen” ingediend.
De toekenning van deze subsidie

www.grass2grit.nl

Grassap, het groene alternatief voor strooizout

wordt in juni 2018 bekendgemaakt.
Bij toekenning van de subsidie wordt
het pilotproject op de N504 van 2018
tot 2022 uitgerold. Indien de subsidie
niet wordt toegekend, dan wordt door

UNDER CONSTRUCTION
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Grassap,
het VAN
groene
alternatief voor strooizout
PARTNERS
GRASS2GRIT

UNDER CONSTRUCTION
www.grass2grit.nl

