
BUSINESS & TECHNOLOGY 
ROADMAP

Biomassa

EFGF werkgroep Maaisel



MAAISEL
(niet-hout, sloot+berm, nat+droog)

BIOMASSA

BIORAFFINAGE
(vezels + eiwitten)

BODEM-
VERBETERAAR

ENERGIE
(vergisting)

SCOPE
BIOMASSA

VEZELS



• Geografisch uitrolbaar naar andere regio’s / Waterschappen

• Positieve business case

• Meerwaardige routes en diverse afnemers

• Maatschappelijk relevante toepassingen

• Deel overname van de huidige composteer-route

• Investeringsaandeel van Waterschappen & markt

• Schaalbaar en uitzicht op continuïteit 

AMBITIE (middellange termijn, 2024)
BIOMASSA

Een regionale, rendabele demo-plant 
inclusief regie over de keten,

voor de verwaarding van, ten eerste, vezels uit maaisel 



evt.
CONSERVEREN 

KETEN
BIOMASSA

AANBESTEDING

evt. COMMERCIËLE
PARTNER

PAPIER

TECHNOLOGISCHE
VERWERKING

(BIO-RAFFINAGE)

evt VERGISTEN
(voorbewerking)

Vb. NEWFOSS, CREAPAPER

ISOLATIE

BIOCOMPOSIET

ZELF ZELF / PARTNERSHIP PARTNERSHIP ZELF / PARTNERSHIP PARTNERSHIP

Vb. AQUAMINERALS

planning &
MAAIEN 

Bijproducten zoals 
biogas, warmte en 

sapstroom, 
verwaarden



NOW
2018

VISION
2024

- Rendabele Business Case
- Regionaal uitrolbaar principe
- Partnership voor commerciële deel
- Aandeel voor aantal WS en overheden
- RWS+WS+SBB launching customer
- Diverse afnemers (niet afhankelijk)
- Schaalbaar en uitzicht op continuïteit 
- Potentieel v. bijproduct (sappen) is bekend

Technologie partner (verwerking)

Partnership commercieel

€: Investeerders en zelf financiering

- Van maaien voor onderhoud oogsten 
van product
- Samenwerkingscontract met NewFoss
- Samenweking met Grassa

- Contract met AquaMinerals capaciteit 
voor 1 FTE van 1 juli 2019 
- Werkgroep, kopgroep en EFGF

Short-term Mid-term Long-term

BIOMASSA

Een regionale, rendabele demo-plant 
inclusief regie over de keten,

voor de verwaarding van, ten eerste, vezels uit maaisel 

- Partnership met lokale verwerker (of zelf)
- Vezel van vaste kwaliteit (bandbreedte)
- Leveringszekerheid qua hoeveelheid
- Meervoudige toepassing
- Deel wordt niet meer gecomposteerd

- Kennis over integrale kostprijs (hele keten)
- Inzicht in kwaliteit van de vezel voor 
verschillende toepassingen
- Bredere kennis v. maaien (ecologie, 
technologie, seizoen)

- Overzicht pilots en initiatieven 
- Incidenteel maaisel afgezet
- Eerste business case

- Inzicht in potentie verwaardingsroutes
- Kennis v. maaien
- Kennis v. wetgeving

Opeisen capaciteit bij 
Aquaminerals

WS benaderen voor 
aandacht, geld, tijd

Kernteam benoemen van
betrokken doeners

Goede (interne)project-
manager

Kick-off met 
commitment v. 
kernteamleden

Kopgroep:
Financiering regelen 
& drijvende kracht 

gebruiken

Inventariseren 
van eigen 

investerings-
bereidheid

Inzetten op 
meervoudige 
verwaarding

PR organiseren
(intern&extern)

Ketenregie 
organiseren

Investeerders vinden 
en benaderen

Slim aanbesteden – wat zijn nu goede 
voorbeelden?

Keuze maken 
voor blend en 
verwerking op

schaal per 
regio

Op kaart en in App 
alle maaien & oogst 

info (kwaliteit 
maaisel, machines, 

en planning)

Veel belovende 
regionale initiatieven 
in kaart brengen en 

mogelijke 
samenwerking 
concretiseren 

Verwerkings-
methodes

matchen met 
kwaliteitseis 

Productieslots
reserveren in 
periode dat 

maaisel beste 
kwaliteit heeft

Realiseren 
logistiek en 

opslag / 
conservering

Belangen van 
ketenpartijen 
schematisch
weergeven

Kennis over marktvraag in gesprekken 
met technologiepartners. 

concretiseren? En vertalen naar EFGF 
partners hoe te realiseren?

Match grondstof met 
kwaliteiteis afnemer

- Blending grondstoffen

Haalbaarheidsstudies 
en kosten en baten uit 

pilots naar de markt 
toe rekenen

Kernteam per 
regio opzetten 

met juiste aanbod 
maaisel 

(hoeveelheid en 
kwaliteit in straal 

50 km)

Launching customer 
starten door samen
bestellen graspapier

Verfijnen 
per regio

Ontwerp logistiek 
conservering en 
verwerking per 

regio

Toegepast onderzoek naar verwaarding
sap stromen (technologie en markt) 

Klimaat en Life Cycle Analyse keten 


