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Circulair wegonderhoud

Grass2Grit is een circulair concept

Bijvoorbeeld voor gladheidsbestrijding

De pilot vindt plaats op de N504 in

Vooral vanwege het lokale karakter

gericht op gladheidsbestrijding en

in de vorm van grassap, maar ook als

Noord-Holland, waar Grass2Grit wil

van het project bleek uit de Life Cycle

(her)gebruik van grasvezels. Middels

grondstof voor biogranulaat dat

demonstreren dat het bermgras

Analyse (2017) dat de eindproducten

een pilot project wil Grass2Grit

verwerkt kan worden tot weginfra-

gebruikt kan worden om de weg

van Grass2Grit milieuvriendelijk zijn.

demonstreren dat bermgras gebruikt

structuren zoals verkeersborden,

waarlangs het groeit te onderhouden.

kan worden om de weg waarlangs het

beschoeiing en paaltjes.

Het gemaaide bermgras wordt

groeit te onderhouden. Het gemaaide

Een innovatieve circulaire aanpak.

verzameld opgewerkt en geperst,

bermgras wordt verzameld opgewerkt

waardoor grassap en grasvezels

en geperst, waarna grassap en

worden gescheiden. Beide grond-

grasvezels worden gescheiden.

stoffen worden vervolgens opgewerkt

Beide grondstoffen worden vervolgens

tot biobased producten die op of

opgewerkt tot biobased producten

langs de weg gebruikt kunnen

die op of langs de weg gebruikt

Circulair pilotproject

kunnen worden, zoals dooimiddel,

M

verkeersborden, beschoeiing et cetera.

Pilot met EU subsidie

worden.

Positieve milieueffecten
Naar verwachting leidt het project tot
een aantal positieve milieueffecten.

Grass2Grit heeft in 2018 een LIFE-

Door vaker en op een natuurvriende-

subsidie in de categorie ‘milieu en

lijke manier te maaien (sinusbeheer,

efficiënt gebruik van hulpbronnen’

zie ook pag. 8) en het gras te ruimen

gekregen waarmee een vierjarige pilot

zal de biodiversiteit langs de weg

wordt uitgevoerd. De pilotfase duurt in

toenemen. Bovendien zal de veront-

principe tot en met 2022. Op basis van

reiniging van wegbermen afnemen

de uitkomsten daarvan wordt een

door het gebruik van biobased

business case uitgewerkt.

weginfrastructuur.
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Hoe het begon

Het idee van gladheidsbestrijding met grassap komt van Hillebrand
Breuker van de provincie Noord-Holland. “Met gras kun je meer dan je

Het proces

De technologie van Grass2Grit wordt ontwikkeld door Tauw en TNO.
Zie hieronder het schema voor de processtappen en de rol van de partners daarin.

denkt”, zegt hij. “Je kunt het uitpersen, dan krijg je sap en vezels.
De vezels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de papierindustrie.
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Bermgras

Toen ik er een keer mee bezig was, viel me op dat het sap behoorlijk
zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee. En zo ontstond het idee
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Wegonderhoud door Van Bodegom
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Partners

Overheden en beleidsmakers

Sector wegonderhoud

Om de gewenste projectresultaten te

Grass2Grit informeert de sector

Noord-Holland, Schuitemaker B.V.,

bereiken is projectcommunicatie met

wegonderhoud over de project-

J. van Bodegom & Zn. B.V., Van Gelder

lokale, regionale en nationale over-

resultaten. Een succesvolle showcase

en Sustainable Tree Systems.

heden en beleidsmakers onontbeerlijk.

van Grass2Grit kan een sneeuw-

Verder zijn Tauw, TNO, de Vlinder-

De projectresultaten kunnen worden

baleffect teweegbrengen dat leidt

stichting en Recreatieschap

gebruikt om het potentieel van

tot duurzamer wegonderhoud in

Geestmerambacht belangrijke

circulaire concepten zoals Grass2Grit

Nederland en andere landen.

leveranciers, stakeholders en

aan te tonen en om invloed te kunnen

Partners in dit project zijn de Provincie

sparringpartners.

uitoefenen op toekomstige wetgeving

Biobased/circulaire industrie

en beleidsstrategieën.

Voor de biobased/circulaire industrie
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Bert van Vuuren

Sustainable Tree Systems

is de een nieuwe biobased waarde-

Wegbeheer overheden

keten die uit de afvalstroom van

Om te voldoen aan de wetgeving is

bermgras ontstaat interessant.

het van belang dat het project zich
richt op de Nederlandse en Europese

Wetenschap

overheden die verantwoordelijk

De Grass2Grit-aanpak kan de weten-

zijn voor de implementatie van

schap nieuwe impulsen geven om

wegbeheer. Deze instanties zijn

onderzoek te doen naar het gebruik

geïnteresseerd in een veilig,

van alledaagse, ruwe grondstoffen in

nieuw, kosteneffectief en duurzaam

circulaire productieketens.

Hillebrand Breuker

Gerard Baltus

Jan Bodegom

Paul Gieselbach

Provincie Noord-Holland

Van Gelder

wegonderhoud.

J. van Bodegom & Zn.

Schuitemaker

Vraag & antwoord
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Is Grass2Grit veilig voor de
weggebruikers?

Wat is sinusbeheer?

Hoe wordt het grassap verspreid
op de weg?

De veiligheid van het grassap als

Sinusbeheer is een ecologische

De gladheidsbestrijding kent verschil-

gladheidsbestrijding wordt getest door

maaimethode. Er wordt meanderend

lende methoden, waaronder het

TNO. Dit wordt in eerste instantie in

gemaaid, waarbij een deel van het

zogenaamde ‘nat strooien’ waarbij

het laboratorium getest. In de loop van

gras blijft staan. Door in slingerende

zout wordt gemengd met een pekel.

de pilot periode wordt het ook op de

paden en in fases te maaien wordt

Dit wordt over de weg gesproeid.

openbare weg getest.

een graslandje gecreëerd met veel

Deze pekel kunnen we vervangen

Theoretisch gezien is het middel veilig,

variatie. Hierdoor is er op elk moment

door het grassap.

omdat we te maken hebben met

van het jaar wat te vinden voor

vriespuntverlagende mineralen, ook

vlinders, bijen en vogels en draagt

wel zouten genoemd, die dezelfde

het bij aan de biodiversiteit.

werking hebben als het veelgebruikte

Waar wordt bioplastic van
gemaakt?
Bioplastic wordt gemaakt van afval-

Waarom is voor deze pilotlocatie
gekozen?

resten uit de landbouw zoals zetmeel-

Deze locatie is gekozen omdat

Dat wordt biogranulaat dat gemengd

Noord-Holland partner is en in het

wordt met grasvezel en biolijm.

Afval wordt er handmatig uit

project investeert. De locatie is ook

Hier worden de Grass2Grit

gesorteerd voordat het verwerkt

geschikt bevonden omdat het brede

producten van gemaakt.

wordt. Er zijn op dit moment nog

bermen heeft waar het sinusmaaien

geen geschikte technieken om dit

goed kan worden toegepast.

natriumchloride.

Wat gebeurt er met het afval
dat zich in de bermen bevindt?

automatisch te doen.

resten uit de aardappelindustrie.
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CONTACT
Wilt u meer weten over het project Grass2Grit?
Neem dan contact op via grass2grit@noord-holland.nl
Het projectbureau Grass2Grit is gevestigd in het kantoor van de
provincie Noord-Holland, Houtplein 33, 2012 DE in Haarlem.
De proefinstallatie bevindt zich op Dulleweg 18, Broek op Langedijk.
www.grass2grit.nl
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