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IMPACT genereren uit onderzoek
Vlaanderen is een uitgesproken kennisregio binnen Europa. De kennis- & prak-

tijkcentra – maar ook onze industrie, landbouw en overheid – worden geroemd 

omwille van hun onderzoek. Het IMPACT magazine is ontsproten uit de vaststel-

ling dat er veel meer beweegt en groeit binnen de bioeconomie en landbouw op 

vlak van technische innovatie dan algemeen bekend bij potentiële eindgebrui-

kers van deze nieuwe technieken. 

IMPACT magazine is het resultaat van een hechte 

samenwerking tussen het RE-SOURCE.BIO netwerk en 

de IMPACT vzw. In twee wervende edities per jaar, willen 

we professionele eindgebruikers uit industrie, overheid, 

landbouw en kenniscentra nieuwe ontwikkelingen binnen 

de biogebaseerde economie en circulaire economie laten 

ontdekken. We werken hierbij volgens 6 thema’s: 

B I O M AT E R I A L E N

N U T R I Ë N T R EC U P E R AT I E

B I O C H E M I CA L I Ë N

H E R N I E U W BA R E  E N E RG I E

A F VA LWAT E R  A LS  G RO N D STO F

WA A R D E K E T E N  B EO O R D E L I N G

 

Het magazine is zodanig opgebouwd dat voor ieder 

thema enkele inspirerende ontwikkelingen toegelicht wor-

den die de innovativiteit van Vlaanderen en de kracht van 

samenwerking tussen actoren benadrukken.

Bermmaaisel wordt grondstof  
voor biomaterialen

Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie  

uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction?  

Wensdroom? In het Interreg 2 Seas project GRASSIFICATION onderzoeken  

onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre  

voor deze en andere toepassingen een  economisch rendabele businesscase  

ontwikkeld kan worden.

Vlaanderen en bij uitbreiding België en Europa zijn 

gekenmerkt door een zeer dens wegennetwerk. Hierbij 

is iedere wegbeheerder verantwoordelijk voor het on-

derhoud en beheer van de infrastructuur. Het maaien 

van bermgras is hierbij een belangrijk aspect om de 

veiligheid van de weggebruiker te verzekeren. Bermen 

en hun vegetatie vormen echter ook een groenvoorzie-

ning met een belangrijke functie als habitat van vele 

planten en (kleine) dieren. Om deze biodiversiteit te be-

schermen, worden de bermen enkel op bepaalde tijd-

stippen gemaaid. De grote hoeveelheden maaisel die 

daarbij op piekmomenten ontstaan, worden momen-

teel als afvalstroom behandeld. In Vlaanderen alleen 

al wordt een 400.000 ton aan maaisel ‘afval’ per jaar 

gegenereerd. Als we dit extrapoleren naar West-Euro-

pa , wordt al snel duidelijk dat we spreken over enorme 

hoeveelheden aan on(der)benutte biomassa.

De logistieke operatie van maaien, afvoeren en ver-

werken, brengt voor de bermbeheerder ook een aan-

zienlijke kost met zich mee. Die stijgt nog naargelang 

meer invasieve planten, zoals Japanse duizendknoop, 

voorkomen in de berm.

Maar wat als we het maaisel be-
schouwen als een grondstof en 
niet als een afvalstroom? Dat is 
de insteek van het  
Interreg 2 Seas project  
GRASSIFICATION.

In het project worden vezels geëxtraheerd uit berm-

gras en opgewerkt tot biocomposieten die vervolgens 

de basis vormen voor biomaterialen. Die worden dan 

‘gekneed’ en geperst in diverse mogelijke producten. 

Verschillende prototypes werden reeds ontwikkeld, 

waarbij in feite de menselijke creativiteit de enige 

limiet is van wat men zo allemaal kan ontwikkelen op 

basis van deze nieuwe materialen.

WAT I S  R E- S O U RC E . B I O   ?

RE-SOURCE.BIO is een bruisende 

gemeenschap rond de terugwinning van 

grondstoffen uit reststromen afkomstig uit 

de biogebaseerde sectoren. Deze ge-

meenschap wordt gecoördineerd vanuit de 

associatie Universiteit Gent, maar functi-

oneert als brug tussen de verschillende 

kenniscentra en platformen die Vlaanderen 

rijk is. Dit omvat middenveldorganisaties 

(bv. Biogas-E vzw) en reikt ook via tal van 

gerichte en organische samenwerkingen de 

hand naar andere hogescholen, universitai-

re associaties, bedrijven en praktijkcentra.

www.re-source.bio

WAT I S  I M PACT VZ W   ?

IMPACT werd in 2020 opgericht om 

een verbreding te genereren vanuit het 

academische naar een bredere kring van 

bedrijven, associaties en andere actoren. 

Het heeft als maatschappelijke kerntaak om 

samen met deze partners industrieel, agra-

risch en academisch onderzoek dichter bij 

de eindgebruikers te brengen.

https://researchimpacteu.com
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Bloempotten op basis van  
bedrijfseigen rundermest

Melkboer  Wim Somers  maakt biologisch afbreekbare bloempotten vanuit be-

drijfseigen mest. Hiervoor werkt hij samen met onderzoekers van de vakgroep 

Groene Chemie en Technologie van Universiteit Gent. Een prachtig verhaal dat 

leidt tot zowel hergebruik van mest als de reductie van plastic. 

Toen Wim Somers in 2016 een melkveebedrijf met 65 

koeien overnam, wilde hij onmiddellijk het businessmo-

del uitbreiden. Zo wilde hij voortaan niet alleen de melk 

verwerken tot melkproducten, maar ook de bedrijfseigen 

koeienmest valoriseren door het te verwerken tot biolo-

gisch afbreekbare bloempotten. “In landen als Congo is 

mest zo waardevol dat het zelfs gestolen wordt, in Vlaan-

deren moet je creatief zijn als je het wil valoriseren.”

Momenteel worden de meeste bloempotjes ge-

maakt uit kunststof. Die zijn echter moeilijk te recupe-

reren en een groot deel ervan eindigt veelal als plastic 

afval. Er zijn hiervoor al alternatieven zoals potjes uit 

rijststro, hout of kokos ontwikkeld, maar die materialen 

zijn vaak niet lokaal, hebben geen bemestingswaarde 

en geen vaste maatvoering. Potjes uit mest hebben al 

die kwaliteiten wel. Daarnaast is de geurhinder beperkt 

doordat de sappen uit de mest worden gehaald en de 

potjes bestaan uit minstens 85 procent droge stof. Ten 

slotte kan je een kiemplant uit het tuincentrum recht-

streeks met pot en al de grond in planten.

Vandaag heeft Wim een persinstallatie voor de 

potjes, die 150 ton mest per jaar kan verwerken. De 

nutriëntensamenstelling wordt momenteel onder-

zocht door onderzoekers van de Universiteit Gent. De 

persmachine wordt nog verder gefinetuned en wereld-

wijd worden afzetmarkten bekeken. Daarnaast zijn 

er ook nog enkele kleine, wettelijke hordes. Maar het 

concept kan ook nog uitbreiden: via aanpassing van 

de mallen kunnen in principe ook nog andere vormen 

gemaakt worden voor andere mogelijke toepassingen. 

In principe kan alles wat biologisch afbreekbaar moet 

zijn, gemaakt worden door de constructie van Wim.

I VA N  TO L P E  AWA R D

De bloempotten werden ook opgemerkt door de 

mestsector-organisatie VCM. Zij organiseren tweejaarlijks 

de Ivan Tolpe award, een prijs in memoriam van land-

bouwer Ivan Tolpe die een pionier was op vlak van land-

bouw-innovatie. Het verhaal maakte indruk op de editie 

van 2021 en Wim werd uiteindelijk één van de finalisten.

E N K E L E  VO O R B E E L D E N  I N  D E  P R A KT I J K ! 

Op de eerste figuur ziet u straatmeubilair in ver-

schillende designs ontwikkeld om dienst te doen voor 

overheden, parken enz.  

Ook ‘gadgets’ werden gemaakt – onder meer game 

components en business card holders. 

Geperste platen en balken op basis van grasvezel 

werden ook samengesteld als vervanging voor (hard)

hout voor toepassingen in bijvoorbeeld de aanleg van 

paden in natuurgebieden.

W I E  I S  B E T RO K K E N   ?

Binnen dit project buigen 23 partners uit Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België zich 

over specifieke toepassingsmogelijkheden voor dit maaisel. Specifiek in Vlaanderen zijn de kernpartners:  

Pro Natura, INAGRO, VITO, HoGent, Provincie West-Vlaanderen, IMPACT vzw, Innec en Universiteit Gent* 

(*tevens projectcoördinator).

Wens je meer te leren over de diverse waardeketens, diensten en producten die binnen GRASSIFICATION 

worden ontwikkeld en zowel technisch, economisch en ecologisch worden beoordeeld ? Neem dan contact op met 

Marcella Fernandes De Souza Marcella.FernandesDeSouza@UGent.be. Updates over de ontwikkelingen kan u ook 

volgen via de sociale media of de nieuwsbrieven van het project.

Meer info? Contacteer Wim Somers via info@4sd.be
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