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- natuurmaaisel dat ongeschikt is als veevoeder verwerken 
tot industriële producten 

- Kostenreductie is belangrijke aanleiding : nu wordt 
natuurmaaisel vaak afgevoerd als afval → poor(arief van 
vaak meer dan 35 euro/ton

- 2016-19 (3 jaar)

- Budget : Totaal 5,478,073,34 euro 
(50% van interreg, 50% van de partners en de provincies 
Antwerpen en Noord-Brabant)

Europees project Vlaanderen-Nederland



• vooral uit Nederland, maar Natuurpunt is de Vlaamse lead-partner

• 6 privé-bedrijven en hun dochterorganisaties :

• Newfoss (NF Fibre BV)

• Millvision BV

• Verschoor Groen en Recreatie BV

• Grassa BV

• Vandervelden BVBA

• Agricon NV

• Terreinbeheerders : 

• Natuurpunt Beheer vzw

• Vereniging Natuurmonumenten

• Stichting Noordbrabants landschap

• hogeschool Avans (Breda)                                                                                                     
en Natuurinvest/Inverde

• Grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide (koepelorganisatie)

12 partners :



12 partners :



• Zowel in Nederland als in Vlaanderen

• Ook op ecopedia.be

• In Koersel op 14 en 21 juni : 

VOLZET

• In Cromvoirt bij ‘s Hertogenbosch

• 28 juni over inventarisatie

• 29 juni over machines                                                                                                    

Demonstraties, symposia, lessen, …



Inventarisatie : focus op 3 gebieden

De Zoom

Rivierenlandschap

Dommeldal en Vallei van de Zwarte Beek



• Uit Belgisch systeem BWK (Biologische waarderingskaart) 

en Nederlandse SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) 

naar een compromis

• Max potentieel x RF = Technisch potentieel

• Reductiefactor door :

– stukken niet te maaien

– grachten

– omheiningen

– …

• Economisch potentieel :                                                    

begrazing bv. niet                                                                                                 

= 40% van technisch potentieel

(zo berekend voor heel Vlaanderen)

Inventarisatie
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Dit resultaat ligt veel hoger dan vroegere schattingen.

Inventarisatie



Som van Jaarlijkse biomassaopbrengst  (ton DS/j)

Alkalisch laagveen

Alkalisch laagveen in

duinpannen
Dottergrasland

Duinpanne

Grasland gedomineerd door

russen (pitrus)
Grote zeggevegetatie

Heiden

Heischraal grasland

Natte ruigte

Rietland

Soortenarm mesotroof grasland

Soortenrijk mesotroof grasland

Struisgrasland

Agentschap voor Natuur en Bos  (apart berekend)

ANB beheert ongeveer 15.000 ha 
graslanden, ruigtes en heide 

Totale productie = ± 41.000 tonDS/j 

Maar inclusief begrazing en concessies met 

landbouwers

(Natuurpunt : technisch potentieel                             

= 33.500 tonDS/j)

productie potentieel vanuit ANB 
ter beschikking van bio-economie 
= 19.500 tonDS/j

een minimum aangezien  :

- niet van alle BWK-codes de productie 
kon berekend worden

- foutenmarge naar onder genomen

- de niet voor veevoeder geschikte 
stukken zijn vaak niet minder 
productief



• Type 1: in directe omgeving van het maaiterrein binnen 
natuurgebied, heel tijdelijk, onverharde ondergrond. 

• Type 2: locatie binnen natuurgebied waar maaisel       van 
verschillende terreinen wordt verzameld op onverharde
ondergrond. 

• Type 3: locatie buiten natuurgebied waar maaisel van 
verschillende terreinen/natuurgebieden wordt verzameld op 
verharde ondergrond, grote opslagcapaciteit, goed 
bereikbaar voor zwaar transport. 

De Limburgse firma Vandervelden onderzoekt mee deze 
logistieke uitdaging.

Overslaglocaties voor maaisel



• Voor Nederland en Vlaanderen : Europese regelgeving        
= “Kaderrichtlijn afvalstoffen”

• Artikel 3 lid 1 : “elke stof of elk voorwerp waarvan              
de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen     
of zich moet ontdoen” (cfr. doelen Natuurbeheer)

• Gevolgen in Vlaanderen : 
– Regelgeving omtrent opslag en bij vervoer (ook internationaal), …

– Streven naar grondstofverklaring met OVAM in project GrasGoed

• Maar als het natuurmaaisel rechtstreeks gebruikt wordt                          
door een landbouwbedrijf is het geen afval.

Natuur(berm)maaisel kan afval zijn

Met dank aan Lonne Van Sleeuwen, Juridische hogeschool Avans-Fontys



Geen afval Afval

• Begraasd door vee : 

• Gemaaid voor veevoer

• Slechte voederkwaliteit

• Giftige planten



1. Project voederwaarde natuurmaaisel 
Natuurinvest      (vers met de hand 
geknipt maaisel)

2. Witbol Tervuren gewoon ingekuild 
2017

3. Witbol Tervuren ingekuild in bigbags
2017

4. 25% pitrus in moerasspirearuigte St-
Joris Weert ingekuild 2017

5. 66 % pitrus in zeggemoeras Neerijse
ingekuild 2017

6. 33% lidrus in dottergrasland 
Korbeek-Dijle ingekuild 2017

7. Bocholt ingekuild 2016                     
(B4 is gedroogd voor analyse)

8. Idem, ander labo

9. Hooi van Natuurpunt 2017

10. Ingekuild materiaal bij Newfoss uit 
Nederland

Gegevens natuurmaaisel (meestal ingekuild)

Natuurbeheer :

- (zeer) laat gemaaid voor broedvogels

- gewacht op zaadzetting van doelsoorten

- stukken later gemaaid voor vlinders

- Aanvaarding van slecht verterende 

doelsoorten

- Aanvaarding van giftige doelsoorten

- …



• Energiewaarde : VEM (VoederEenheid Melk)               
1000VEM = 1650kcal ≈ 1kg gerst

• Eiwitten : DVE (DarmVerteerbaar Eiwit)                 
complexe eiwithuishouding

• Giftige planten : enkel plaatselijk een reëel probleem   

• Gehalte ruwe as : as van plantendelen,  
niet-organische deeltjes (meegenomen bodem, 
zwerfvuil, … )

• Opneembaarheid, smakelijkheid : subjectief

• Structuur (voor de penswerking) : meestal OK

• Mineralen : meestal OK

• Overschrijding normen op door zware metalen 
vergiftigde bodem : zeer uitzonderlijk

Voederwaarde ↔ afval 



• Energiewaarde : VEM (VoederEenheid Melk)        
1000VEM = 1650kcal ≈ 1kg gerst

• De berekeningsmethode voor natuurgras is  uitgevoerd cfr. landbouwgras, 
maar dit bevat een zekere fout gezien voor natuurgras geen specifieke 
regressievergelijkingen beschikbaar zijn.

• Uit “Onderzoek economische meerwaarden landbouw en natuur” (VLM, 
2013) : Een beheersgrasland zonder bemesting brengt 750 VEM/kgDS op 
(maaien 15juni : daarna -25VEM/week)

• Uit cursus door dept. Landbouw en visserij (2017) :                             
beheersgras = 650 VEM/kgDS

• Uit idem : 

– Vers landbouwgras = 1006

– Gemiddelde voordroogkuil van landbouwgras = 888

– Maïskuil = 921

– Sojaschroot = 1159

VEM



VEM (per kgDS)

650 VEM/kgDS

vers natuurgras 

tussen 16 juni en 6 juli hooi Natuurpunt

Hoe laag mag ingekuild natuurgras zakken om nog veevoeder te zijn ?



• DVE = DarmVerteerbaar Eiwit

• Eiwit zorgt ook voor een deel van de energieinhoud
(VEM en DVE zijn verbonden)

• Ook andere eiwit-parameters : ingewikkelde berekeningen

• Laag eiwitgehalte van natuurgras te compenseren met eiwitrijk krachtvoer     
(bv. 1kg krachtvoer per dier per dag): tot hoe ver kan dit in de praktijk gaan ?

• Uit cursus door dept. Landbouw en visserij (2017) :   
beheersgras = 40 g /kgDS

• Uit idem : 

– Vers landbouwgras = 96

– Gemiddelde voordroogkuil van landbouwgras = 67

– Maïskuil = 51

– Sojaschroot = 252

DVE (in g/kgDS)



DVE (in g/kgDS)

40 g DVE/gDS

vers natuurgras 

tussen 16 juni en 6 juli

hooi Natuurpunt

vaak (bijna) geen DVE in ingekuild natuurgras



• Techniek om voeder te bewaren afgesloten van de luchtzuurstof, waarbij melkzuur 

gevormd wordt door bacteriën (zoals bij zuurkool)

• Graskuilen gerealiseerd in Tervuren (48 ton) en Bocholt (271,7 ton gehakseld)

• Verdere tests met verschillende gehaltes pitrus in de Dijlevallei

• Grondbijmenging en ruwe asgehalte verder onder controle te houden

INKUILEN



• Potgrond / grondverbeteraar

• Biologisch veevoer / vezelproducten

• Isolatiematten

• graspapier

gekozen businesscases in GrasGoed



• Limburgse firma Agricon en Nederlandse firma VGR (Verschoor 

Groen en Recreatatie)

Potgrond / grondverbeteraar



Raffinage van vers gras door Grassa

GRAS

vezels

sap

eiwitten

wei

suikers

mineralen (onder 
andere fosfaat)

demo in 

Neerpelt 

2017



• Grotere vaste installatie in Uden : 40.000 ton / jaar

• Eerst gezuiverd van afval, hout, zand, …

• Celinhoud wordt verwijderd

→ geen geur, betere bewaring

• Zelfde schema als bij Grassa

Raffinage van ingekuild gras door Newfoss



• Isolatiematten :

• Eierdoosjes

Producten uit geraffineerde grasvezels

gemaakt uit 

materiaal van 

Bocholt



experimenten papier en karton         

Testen van Millvision op gras uit Tervuren 

100 %

75%

50%

25%

0%

gras

zeer grof                 grof fijn                      zeer fijn            gemalen



experimenten papier en karton             

magazine 25j Natuurinvest 

deels gedrukt op graspapier

zelfs uit pure pitrus bleek het       

mogelijk papier te maken

50% pitrus



Conclusies

• Uit gras (natuurmaaisel, bermmaaisel, …)                  

valt heel wat industrieel te maken : 

– deels experimenteel

– deels reeds in de handel

• Limburg heeft heel wat potentie 

• Verder onderzoek is nodig in GasGoed en daarbuiten 

(technisch, economisch, samenwerking, …)

• Investeringen zijn nodig (ook in Limburg) :

– overslaglocaties / stockage

– conversie / raffinage

– aanmaak eindproducten


