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HOOGWAARDIGE VERWERKING BIOGRONDSTOFFEN 

MRA Innovatie en prioriteiten 2021-2023  

Datum: september 2021 

Opgesteld door:  

De leden uit de MRA-werkgroep biogrondstoffen:  

 1. Inleiding 

Dit document is de inhoudelijke uitwerking voor het onderdeel bio grondstoffen uit het MRA-

programma Circulaire Economie 2021-2026. In dit programma is aangegeven dat medio 2021 

een voorstel aan het MRA-portefeuillehouder overleg Duurzaamheid wordt voorgelegd over 

de mogelijkheden die er zijn voor een aanpak op bio grondstoffen. Er staat dus in het 

programma een open actie die met deze nota nu invulling krijgt.  

Dit document vormt de basis voor dit voorstel en is door de MRA-werkgroep Bio grondstoffen 

opgesteld en daarna vastgesteld in de MRA-projectgroep Circulaire Economie.  

De nota geeft een overzicht van wat potentieel kansrijk is rond bio grondstoffen en biedt een 

advies voor de directe inzet in de komende twee jaar. 

De werkgroep constateert dat MRA breed op dit moment in potentie waardevolle 

grondstoffen onbenut blijven en in de verbrandingsovens van het restafval belanden. Terwijl 

deze grondstoffen (bermgras, houtsnippers) kunnen worden benut als basisproduct voor een 

kringloop in de circulaire economie en dat hiermee een directe bijdrage kan worden gegeven 

aan de in het MRA-programma opgenomen doelstelling om vanaf 2025 te gaan behoren tot 

het rijtje van meest duurzame metropolitane regio’s in Europa. 

Uiteraard realiseert de werkgroep bio grondstoffen zich dat het oppakken van potentieel 

waardevolle stromen mogelijk in het begin kan leiden tot business cases die niet direct sluitend 

te maken zijn. Vandaar ook dat onderdeel van de uitwerking in de komende jaren vormt om 

subsidiemogelijkheden te verkennen en benutten. Uitgangspunt is echter, dat na een start de 

business cases structureel sluitend te maken is en de aanpak bijvoorbeeld binnen de 
bestaande beheer en onderhoud budgetten van de MRA-overheden door te voeren is. 

In het MRA-programma Circulaire Economie worden voor de periode 2021-2023 (einde jaar) 

concrete activiteiten benoemd waarop inzet wordt gegeven. Ook voor de inzet op bio 

grondstoffen wordt deze periode aangehouden bij het benoemen van activiteiten op drie 

uitwerking lijnen. 

 2. Kader 

De inhoudelijke keuzes in deze nota zijn gebaseerd op richtinggevende documentatie. Hiervan 

worden hier onder diverse aspecten benoemd. 

2.1. (Rijks) Transitieagenda Biomassa en Voedsel 

In de Transitieagenda Biomassa en Voedsel legt het Rijk strategische doelen vast rond 

circulaire economie. Het gaat om: 

• Het duurzaam en toekomst bestendig produceren van voldoende biomassa met 

vergaande sluiting van nutriënten-kringlopen op een geografisch schaalniveau dat zo klein 
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mogelijk en zo groot als nodig is. Zulke kringlopen bestaan overigens al, onder meer op 

grondgebonden veehouderijbedrijven. 

• Het optimaal benutten van biomassa en voedsel. Alle grondstoffen en (half-)producten 

blijven zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop, door volledige benutting van 

grondstoffen, het hoogwaardig gebruik van biomassa en recycling van reststromen. Daarbij 

hoort ook het zo efficiënt mogelijk omgaan met bio grondstoffen (cascadering en 

meervoudige verwaarding) door onder meer het tegengaan van (voedsel-)verspilling, het 

tegengaan van afvalstoffen, het gedoseerd toepassen van meststoffen en efficiënte 

verbranding. 

• Het reduceren van het gebruik en het vervangen van niet-hernieuwbare grondstoffen 

door hernieuwbare grondstoffen (recyclaat en duurzaam geproduceerde biomassa).  

• Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe manieren van produceren en 

consumeren die leiden tot verbeteringen en trendbreuken in de omgang met biomassa en 

voedsel. Een voorbeeld hiervan is de transitie naar het gebruik van alternatieve eiwitten. 

De strategische doelen zijn in dit Rijksprogramma uitgewerkt in zes inhoudelijke actielijnen. 

Iedere actielijn draagt bij aan meerdere strategische doelen. Daarnaast is er een drietal rand 

voorwaardelijke actielijnen geformuleerd die essentieel zijn om te komen tot een circulaire 

economie. De voorstellen die hieronder worden gedaan voor de MRA inzet passen binnen dit 

kader. Onderstaand schema toont een overzicht van de onderlinge relatie tussen strategische 

doelen en actielijnen. 

 

Voor de verwaarding van bio grondstoffen binnen de MRA is gekozen om in te zetten op de 

doelen en actielijnen die geel gemarkeerd zijn. Bij deze onderdelen liggen voor het 

overwegend verstedelijkt gebied dat de MRA is, de grootste kansen.  

 

2.2. MRA-meerwaarde 

In de MRA is een aantal bio grondstoffen (zoals bijvoorbeeld bermgras, slootmaaisel en 

snoeiafval van bomen en plantsoenen) aanwezig waarvan het eigenaarschap ligt bij de 

overheden. De waarde van deze bio grondstoffen wordt op dit moment nog onderschat 



3 

waardoor deze grondstoffen veelal achtergelaten worden in wegbermen en plantsoenen of 

worden gecomposteerd.  

Er komen steeds meer technieken beschikbaar waardoor deze grondstoffen meer hoogwaardig 

kunnen worden toegepast. Hiermee kan met de inzet van deze bio grondstoffen meerwaarde 
toegevoegd worden aan de circulaire economie.  

In 2019 is een inventarisatie van alle bio grondstoffen (type en grootte van de stroom) in de 

MRA door het bureau Partners for Innovation (PfI) opgeleverd. Hier wordt op deze 

inventarisatie voortgebouwd. 

De meest veelbelovende stromen voor een hoogwaardige verwerking in de MRA zijn de 

volgende conform rapport van Partners voor Innovation1: 

De totale hoeveelheid biomassa in de MRA bedraagt ruim 2.400 kton/jaar.  

o Natte gewasresten uit de landbouw (jaarlijks circa 26 kton); o Berm- en natuurgras (circa 82 kton/jaar); o 

Houtige biomassa van natuurbeheerders en uit gemeentelijke groenbeheer (circa 20 kton/jaar); o Reststromen 

van de voedings- en genotmiddelenindustrie (jaarlijks in totaal 1.051 kton, deels beschikbaar voor hoogwaardiger 

verwerking); 

o Veilingafval (ruim 13 kton/jaar), o Afvalhout: circa 209 kton A- en B-hout en o Zuiveringsslib (totaal 138 

kton/jaar).  

Daarnaast is het mogelijk een aantal stromen in grotere hoeveelheden (gescheiden) in te zamelen. De belangrijkste 
zijn: 

o Groente, fruit- en tuinafval (GFT). Van het GFT gaat jaarlijks nog 248 kton naar de verbranding samen met 

het restafval. Aanpassingen in het beheer kan de opbrengst van deze stromen sterk verhogen. 

o Stromen uit beheer van openbaar groen en natuurterreinen, zoals houtige biomassa en berm- en natuurgras.  

(Bij de hoeveelheden in het rapport van PfI moet opgemerkt worden dat de gewichten van de grondstoffen onderling slecht te 
vergelijken zijn omdat sommige hoeveelheden incl. veel vocht (bijv. slib) en andere hoeveelheden met weinig vocht (afvalhout). 
Voor een zuivere vergelijking en goede inschatting van de toepassingsmogelijkheden moet uiteindelijk gewerkt worden met 
hoeveelheden in zogenaamde droge stof). 

2.3. Inzet richten op een zo hoogwaardig mogelijke verwerking  

Bio grondstoffen kunnen in verschillende toepassingen worden ingezet. Voor de MRA wordt 

ervoor gekozen om een zo hoogwaardig mogelijke inzet te bereiken, eventueel gecombineerd 

met cascadering. Hiervoor wordt de waarde-piramide aangehouden die is opgenomen in de 

Transitie-agenda Biomassa en Voedsel van het rijk. Deze piramide is in onderstaand figuur 

zichtbaar gemaakt.  

                                                           
1 Hoogwaardige inzet biomassa MRA, Partners for Innovation december 2018 
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De transitie-Agenda zegt hierover het volgende: 

“Bij het streven naar hoogwaardige toepassingen biedt de waarde piramide houvast: invulling van 
primaire behoeftes zoals medicijnen en voedsel hebben prioriteit, gevolgd door materiaaltoepassingen 
die CO2 voor kortere of langere tijd vastleggen. Tot slot is er de inzet van biomassa voor 
transportbrandstoffen en energie, waarbij de prioriteit bij de laatste twee toepassingen ligt op die 
toepassingen die niet op een andere manier te verduurzamen zijn. Denk bijvoorbeeld aan kerosine voor 
de luchtvaart. Overigens geldt voor alle toepassingen van biomassa, dat productie en toepassing niet 
mag leiden tot negatieve bijeffecten op duurzaamheid, hier of in het buitenland.” 

Cascadering is een belangrijk doel in de circulaire economie, maar kan niet rigide nagestreefd 

worden. Wanneer hoogwaardige toepassingen (tijdelijk) niet haalbaar zijn, omdat bijvoorbeeld 

de marktvraag beperkt is of de conversieroutes nog niet kunnen concurreren met de gangbare 

routes, kunnen minder hoogwaardige toepassingen, in bijvoorbeeld transport of energie, een 

goed alternatief zijn. Ook kan er sprake zijn van meervoudige verwaarding, waarbij uit één 

biomassa-stroom, bijvoorbeeld mest, zowel producten als energie gewonnen kunnen worden. 

Belangrijk aandachtspunt bij meervoudig gebruik is dat er altijd gestart wordt met de meest 

hoogwaardige toepassing waarna een toepassing lager op de piramide mogelijk is. Omgekeerd 

is namelijk niet mogelijk. 

Een ander belangrijk uitgangspunt voor de hoogwaardige toepassing(en) van bio-grondstoffen 

is dat de productie en toepassing niet mag leiden tot negatieve bijeffecten op duurzaamheid, 

lokaal, binnen de MRA-regio of in het buitenland. Op welke manier duurzaamheid en 

circulariteit elkaar versterken, is afhankelijk van de grondstof, manier van oogsten en de 

gewenste hoogwaardige toepassing. Als bermgras op een zorgvuldige manier wordt geoogst 

kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd zowel de biodiversiteit vergroot worden en hoogwaardige 

toepassingen worden gerealiseerd. Bij het gebruik van stamhout kunnen dergelijke 
doelstellingen tegenstrijdig worden. Zie voor meer informatie paragraaf 2.4 

Opgemerkt dient te worden dat cascadering/meervoudige verwaarding nog in ontwikkeling is 

en daarom niet direct toepasbaar. De ontwikkeltrajecten kosten veel tijd en geld en vaak zijn 

meerdere stappen nodig om tot een bruikbaar product te komen. Er zijn mooie voorbeelden 

operationeel bijv. Biorizon en Chaincraft die via raffinage bio-aromaten produceren voor de 

industrie. Of Protifarm en Protix, die hoogwaardige ingrediënten (zoals proteïnen/eiwitten) 
produceren door insecten te laten groeien op laagwaardige organische reststromen.  
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Deze staan echter nog in de kinderschoenen. Wet-/regelgeving t.a.v. human voeding speelt 

hier nog een rol. 

Voor bepaalde toepassingen speelt bovendien mee dat een product gebaseerd op bio 

grondstoffen qua samenstelling, specificaties en kwaliteit identiek kan zijn aan hetzelfde 

product dat gebaseerd is op aardolie. In dat geval moet het nieuwe innovatieve product 

concurreren op prijs. Op dit moment legt zo’n nieuw en innovatief product het dan af tegen de 

huidige standaard. Dit geldt bijvoorbeeld voor bio-ethanol versus ethanol (brandstof) of 

biopolypropyleen versus polypropyleen (plastic).  

In de transitieagenda biomassa en voedsel zijn succesvolle voorbeelden van geslaagde 

meervoudige toepassing (cascadering) benoemd. Zoals de productie van sinaasappelolie uit 

sinaasappelschillen door PeelPioneers, productie van isolatiewanden, bouwpanelen en 

potgrond uit bermgras door het consortium van Grassbloxxx en, Newfoss. Bij dit initiatief zijn 

de provincie NH, Rijkswaterstaat, BUN-K, Waterschap Zuiderzeeland en Port of Amsterdam 

betrokken.  

2.4. Biodiversiteit en hoogwaardige circulaire toepassing 

De bio-grondstof, manier van oogsten en de hoogwaardige circulaire toepassing bepalen of 

biodiversiteit en circulariteit elkaar versterken of niet. De biodiversiteit in wegbermen kan 

bijvoorbeeld worden gestimuleerd door de soortenrijkdom te vergroten. Dit wordt bereikt 

door de hoeveelheid voedingstoffen in de bodem te verlagen. Dat kan het makkelijkst bereikt 

worden door de bermen te maaien en het maaisel af te voeren. Hieraan zijn echter 

voorwaarden verbonden. Het tijdstip van maaien is cruciaal, een berm mag niet in één keer in 

zijn geheel gemaaid worden i.v.m. behoud schuilmogelijkheden voor de dieren en maaisel 

moet blijven liggen voordat het wordt opgeruimd zodat zaden in de berm achter kunnen 

blijven. De frequentie van maaien is afhankelijk van de soorten planten, grondsoort, 

hoeveelheid vocht en verkeersveiligheid. Bijkomend voordeel van een dergelijk beheer is dat 

de afwatering van de weg niet minder wordt doordat de bermen niet of veel langzamer 

omhoogkomen. Dit scheelt beheerkosten t.b.v. bermverlaging. Samenvattend kan dus gesteld 

worden dat stimuleren van biodiversiteit en (hoogwaardige) verwerking van bermmaaisel 

prima samen kunnen gaan. Het laten liggen van bermmaaisel is op korte termijn goedkoper. 

Het heeft echter het effect dat zowel de biodiversiteit afneemt doordat er steeds meer 

voedingsstoffen beschikbaar komen in de berm en de bermen sneller hoger worden (door 

achterblijvend maaisel) waardoor de afwatering van de weg in gevaar kan komen. Door 

bermverlaging kan de afwatering worden hersteld en de voedselrijke toplaag worden 

afgevoerd. Dit is een kostbare beheermaatregel. 

 

Voor snoei- en stamhout zijn de effecten meer tegenstrijdig. Als een dode boom in een 

plantsoen/ bos geen gevaar oplevert voor bezoekers kan deze blijven staan of liggen. Hij heeft 

voor de natuur en biodiversiteit duidelijke meerwaarde. Nadeel van deze keuze is dat het 

stamhout niet beschikbaar komt voor een nuttige toepassing als balk/ plank/ meubel. Aan de 

andere kant als alle dode bomen een dergelijke voor de mens nuttige toepassing krijgen dan 

leidt de biodiversiteit eronder. Met andere woorden bij stamhout (en tot op zekere hoogte 

ook voor snoeihout) zal dus een keus gemaakt moeten worden welke doelen gehaald moeten 

worden. Afhankelijk daarvan kunnen de belangen van biodiversiteit en die van een nuttige 

toepassing voor de mens op een juiste manier gewogen en ingevuld worden. 

 

Wat betreft het afwegingskader hebben wij in de notitie de mogelijkheden geschetst 

gebaseerd op de cascaderingspiramide (zie paragraaf 2.3).  
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Voor veel grondstoffen voldoet dat afwegingskader (o.a. bermgras, gft) en kunnen de 

gewenste effecten van biodiversiteit en voor de mens nuttige toepassing in elkaars verlengde 

gelegd worden mits de methoden van oogsten en verwerken juist worden gekozen. Voor 

snoei- en stamhout kunnen de effecten strijdig zijn. Voor deze grondstof is het noodzakelijk 

dat vastgelegd wordt welke doelen (o.a. biodiversiteit en circulariteit) waar gerealiseerd 

moeten worden. Afhankelijk van de gekozen doelen kunnen de juiste criteria geformuleerd 

worden voor het oogsten en toepassen van snoei- en stamhout.    

 

2.5. Innovatie 

Innovatie is belangrijk voor het steeds hoogwaardiger toepassen van bio grondstoffen. Dit is 

vooral aan de orde bij de onderdelen benoemd in hoofdstuk 4, bedrijven. Hier kan de overheid 

met innovatiebijdragen ontwikkelingen van de grond tillen. Daarbij wordt gedacht aan de 

ontwikkeling van bio raffinage waarbij de isolatie van specifieke componenten/inhoudsstoffen 

centraal staat voor toepassing in de farma, fijnchemicaliën-industrie of voedsel/ 

gezondheidsproducten.  

Het blijkt dat de ontwikkeling van deze technieken zich vaak nog in een lage TRL-fase 

(Technical Readiness Level) bevinden en nog ver van marktintroductie verwijderd zijn. Deze 

initiatieven hebben hulp nodig om door de ontwikkelfases en ook door de Valley-of-Death te 

komen. De MRA vindt het belangrijk om gezamenlijk met het bedrijfsleven en met de 

Economic Board te bezien of en hoe bedrijven te faciliteren zodat ontwikkeling plaats kan 

vinden.  

2.6. Bio grondstoffen en Energie 

Op dit moment worden veel bio grondstoffen overwegend nog benut als energiedrager voor 

bijvoorbeeld biomassacentrales. Of als het ware vanuit de waarde piramide beredeneerd de 

minst hoogwaardige aanwending. Vanuit het MRA-programma energie wordt deze 

aanwending nadrukkelijk gezien als een tijdelijke en wellicht voorlopig onvermijdelijke 

noodzaak, maar niet als een structurele aanwending om op in te zetten. Dit standpunt is 

bestuurlijk door de portefeuillehouders in 2020 verwoord in een brandbrief naar de 

Rijksoverheid om te werken aan Duurzame alternatieven voor het aardgas en is aangegeven 

dat biomassa niet als zodanig wordt gezien. Voor de toepassing van bio grondstoffen wordt 

hier dan ook aangesloten op de Rijks Transitie Agenda Biomassa en Voedsel. Daarin staat 

opgenomen: 

Binnen het huidige overheidsbeleid wordt in het kader van het klimaat- en het duurzame energiebeleid, de inzet 
van biomassa voor energie en transportbrandstoffen gestimuleerd via subsidies, maar de inzet van biomassa als 
grondstof voor chemie en materialen niet. Dat terwijl die inzet ook fossiele grondstoffen en daarmee CO2-emissies 
bespaart en zelfs kan leiden tot opslag van CO2 in materialen voor kortere- of langere tijd. Ook kan het voorkomen 
dat de productie van bepaalde chemicaliën en materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen, op de korte 
termijn meer energie vergt dan de huidige productie op basis van fossiele grondstoffen, maar dat dit op de lange 
termijn, door optimalisatie, wel tot besparingen kan leiden. Dat kan ook voor recyclaat als grondstof gelden. In het 
Regeerakkoord is aangekondigd dat de subsidiëring van bijstook van biomassa in kolencentrales na 2024 wordt 
stopgezet. Dat biedt ruimte om de dan vrijkomende biomassa te benutten voor toepassingen hoger in de waarde 
Pyramide. Zoals bijvoorbeeld voor biomaterialen die koolstof langdurig kunnen vastleggen.  

2.7. Prioritaire bio grondstoffen en acties 

De bio grondstoffen die door Partners for Innovation2 voor de MRA als kansrijk zijn benoemd, 

zijn onder te verdelen in  

(1). Stromen waar de MRA-overheden (inclusief waterschappen) eigenaar van zijn en dus 

zeggenschap over hebben. 

                                                           
2 Hoogwaardige inzet biomassa MRA, Partners for Innovation december 2018 
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(2). Stromen die in de MRA door bedrijven worden gegenereerd. De overheden hebben hier 

niet het eigenaarschap en er is dus geen directe zeggenschap. In dit laatste geval liggen de 

sturing mogelijkheden uiteraard anders en kan de overheid vaak niet meer doen dan 

stimuleren en kijken om gezamenlijk tot proposities te komen. Dit ligt bij de eigen 

grondstoffen anders en daarop is directe inzet mogelijk. 

In hoofdstuk 3 worden de stromen benoemd waarop deze directe inzet aan de orde is. In 

hoofdstuk 4 de stromen waarvoor dit niet direct geldt en waar de handeling actie in principe 

bij bedrijven ligt. Hoewel beide voor de MRA van belang zijn wordt, mede ingegeven door de 

noodzaak te prioriteren en te doen wat we ook kunnen waarmaken, voorgesteld om voor de 

komende jaren in te zetten op de stromen die wij als overheid zelf hebben. Waarbij daarnaast 

als doorlopende activiteit, zoals op alle onderdelen uit het MRA-programma gebeurt, steeds 

ook in afstemming met de Economic board de bedrijven kant wordt gevolgd om zodra zich 

daar een kans voordoet, hier gericht als overheid op in te spelen.  

 3. Stromen onder eigenaarschap van overheden 

Stromen waar de overheid zelf over gaat en sturing aan kan geven, zijn de volgende: 

- Maaisel dat voortkomt uit het beheer van bermen, plantsoenen, natuurgras, sloten.  

(Waaronder ook blad afkomstig van wegen/stoepen/fietspaden. 

- Houtige reststromen voortkomend uit beheer van plantsoenen/ bossen - snoeihout en 

stamhout. 

- GFT (groente, fruit en tuinafval uit huishoudens). - Afvalwater/-slib  

Samengevat zijn de in te zetten activiteiten hierbij de volgende: 

(1) Aanpassen van de aanbesteding bestekken van beheer van bermen, sloten en 

plantsoenen zodat de overheid zeggenschap houdt over maaisel, snoeihout en stamhout 

en dus kan bepalen waar het verwerkt wordt en tot wat. Nu hebben nog vaak de 

aannemers de vrijheid te bepalen wat er met het maaisel gebeurt. 

(2) Het verhogen van het aandeel schoon GFT en het verhogen van de hoeveelheid 

gescheiden GFT met gerichte interventies. 

(3) Ondersteunen/faciliteren van producten die te genereren zijn uit huishoudelijk 

afvalwater. 

Per onderdeel worden de stromen met hun mogelijke hoogwaardige inzet en acties hieronder 

verder toegelicht. In de tabellen waarin de hoogwaardige inzet is opgenomen worden kleuren 

gebruikt voor de verschillende treden van de waarde piramide. Deze zijn van hoog (meeste 

waarde) tot laag (minste waarde) de volgende: 

 

Trede 1 
Farma, Fijnchemicaliën, Gezondheid 

Trede 2 
Voedsel, Voeding, Veevoer 

Trede 3 
Materialen, Chemie, Bulkchemicaliën 

Trede 4 
Biobrandstoffen, Elektriciteit en warmte, Transport, Energie 

 



8 

3.1. Maaisel  

In de stedelijke en provinciale omgeving wordt gras gemaaid en blad geveegd. Dit wordt 

doorgaans uitgevoerd door aannemers. Omdat opdrachtgevers in contract meestal opnemen 

dat vrijkomende materialen voor hen geen waarde hebben, zetten de aannemers deze 

grondstofstromen zelf af. Behoudens de contractbepalingen (verwerking bij erkende 

verwerker) heeft de opdrachtgever bij deze werkwijze met de huidige vorm van aanbesteding 

geen sturing. Gevolg is dat gemaaid gras te vaak blijft liggen in de berm of net als bij blad 

gebeurt, wordt gecomposteerd. Als het te vervuild is wordt het verbrand.  

Maaisel en blad kan echter voor verschillende hoogwaardige toepassingen worden ingezet: 

 

Nr. Trede 

verwaardingsladder 
Toepassing Beschrijving 

1 Voedsel = 2 
Bodemverbeteraar 

landbouwgronden 

De kwaliteit van de landbouwbodems staat onder druk als 

gevolg van o.a. intensieve teelten, veranderend klimaat, 

stikstof- en fosfaat normeringen (en daarmee een maximale 

hoeveelheid te doseren mest waardoor organische stof (OS) 

te weinig wordt opgebracht) en lokale kenmerken van de 

bodem. Om de voedselproductie in de toekomst te 

garanderen zal de bodemkwaliteit op orde moeten zijn. 

Daartoe zal veel OS nodig zijn. In de wetgeving is 

opgenomen dat voor het gebruik van (groen- of GFT) 

compost extra ruimte mogelijk is. Compost is een hele 

geschikte bodemverbeteraar. Voor Compost zijn maaisel, 

blad en snoeihout nodig. Compost met keurmerk BRL 

Keurcompost A is op dit moment de meest zuivere compost 

gemaakt vanuit GFT en groenafval. 

2 Voedsel = 2 
Nutriëntenbron voor 

de land- of tuinbouw 

Bij het uitpersen van gras komt een vloeibare fractie vrij die 

rijk is aan stikstof (vanwege de eiwitten die erin zitten) en 

fosfaat. Deze stroom kan als nutriëntenbron (op maat 

producten) in de land- of tuinbouw worden ingezet. Deze 

methode vraagt om eiwitrijk gras dat direct na maaien 

verwerkt moet worden. De bloemrijke bermen langs wegen 

zijn minder geschikt voor deze verwerking omdat de 

gewassen relatief weinig eiwit en relatief veel vezels 

bevatten. Daarnaast bevatten de bermen helaas veel 

zwerfvuil waardoor uitpersen een bewerkelijke behandeling 

is. 

3 Materialen = 3 Bouwmaterialen 
Gras kan worden uitgeperst en de vezels (vaste fractie) 

kunnen worden gebuikt als isolatiemateriaal of als 

plaatmateriaal in de bouw.  

4 Materialen = 3 Potgrond 

Potgrond wordt op dit moment met veen als toeslagstof 
afkomstig uit Finland of de Baltische Staten samengesteld. 
Dit gaat ten koste van de veengebieden/natuur in deze 
landen. Maaisel (of beter de vaste fractie na uitpersen) kan 
het veen in potgrond vervangen. Potgrond wordt vooral 
ingezet in particuliere tuinen en publieke plantsoenen (niet 
in de landbouw) 
Veenvervanger kan ook geproduceerd worden door gras te 

vergisten en het digistaat (restproduct van vergisting) kan 

daarna verder verwerkt worden tot veenvervanger in 

potgrond.  
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5 Materialen = 3 
Vriespuntverlager als 

vervanger strooizout 

Bij het uitpersen van gras komt een vloeibare fractie vrij die 

geschikt is als vriespuntverlager en kan als vervanger van 

strooizout gebruikt worden. Voordelen hiervan zijn: minder 

gebruik strooizout, lagere zoutbelasting voor de flora in de 

wegbermen, beter hergebruik van het bermmaaisel door 

lagere zoutconcentratie. 

6 Materialen = 3 Papier 
Van de vezels van bermgras kan, in combinatie met oud 

papier, nieuw papier gemaakt worden. Bijv. via Vezel 

(www.veezel.nl) 

6 
Grondstoffen 

chemie = 1 
Vergassing tot 

syngas 

Bio-Energy Netherlands bouwt de eerste 

vergassingsinstallatie in de MRA. Deze installatie is op de 

korte termijn bedoeld voor energieopwekking en op de 

lange termijn voor productie van waterstof en 

koolmonoxide (= syngas) als grondstof voor de chemische 

industrie. Met deze componenten kunnen alle chemische 

producten (w.o. fijnchemicaliën en farmaproducten)  

worden gemaakt die we nodig hebben in onze 

maatschappij. 

 

Op basis hiervan worden de volgende acties benoemd: 

 

Nr.  Wat Wanneer 

1 Overheden kunnen de hoogwaardige toepassing van maaisel sturen door het inzetten van 

een prestatieladder in de aanbesteding maaisel (zie daarvoor: Handreiking aanbesteden 

groenafval en gras - BVOR). Daarbij kunnen overheden zelf beslissen welke toepassing voor 

henzelf de belangrijkste is.  

Q2 2022 

t/m Q4 

2023 

 
De MRA kan optreden als kennismakelaar, en de MRA kan bundelen in volume en zorgen 
dat wegbeheerders met eensluidende eisen en criteria de markt op gaan met hun 
bermgras verwerking.  
Een voorbeeld van de toepassing van de prestatieladder van Provincie Flevoland is in 

bijlage 1 opgenomen. De provincie Flevoland vindt het belangrijk dat het maaisel naar 

bodemverbetering van de landbouw gaat. 

 

2 Inventarisatie van maaicontracten, hoeveelheden maaisel (ktonnen per jaar), looptijden en 

aannemers bij MRA-overheden. Op basis daarvan onderzoeken of bundeling zinvol is en zo 

ja voor welke partijen.  

Q2 2022 

t/m Q4 

2022 

3 De MRA-overheden zullen deze bedrijven faciliteren in de ontwikkeling van de 
producten/productieapparatuur en in de vestigingsmogelijkheden. 

- In Noord-Holland heeft Grassbloxxx (partners PNH, Haven, RWS, Waterschap 
Zuiderzeeland) plannen om in de haven een grasverwerkingsbedrijf te starten. Voor 
potgrond, plaatmateriaal en vriespuntverlager.  
- Ook Newfoss heeft plannen om in de buurt van Schiphol een maaiselverwerking 

te realiseren. 

Q2 2022 

t/m Q4 

2023 

 

Te bereiken doelen:  

- In 2023 is duidelijk welke overheden hun inspanningen bundelen en welke 

proposities van hoogwaardige bermgrasverwerking zijn gestart of worden gestart. 

- Ook is voor de daaropvolgende jaren een uitvoeringsprogramma opgesteld, 

waar MRA-overheden zich na afloop van hun bestaande contracten gaan /kunnen 

aansluiten; 

- Bestuurlijk wordt uitgesproken dat in 2030 al het bermgras in de MRA circulair 

en hoogwaardig wordt verwerkt. Deze afspraak wordt in een Duurzaamheid Top 

voorgelegd. 
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- Zoals nu bij circulair inkopen het geval is: wordt ten behoeve van 

ondersteuning naar MRA-overheden, voor zover beschikbare middelen dit toelaten, 

een ondersteunende helpdesk ingericht. Deze is gericht op advisering. Overheden 

moeten zelf de omslag met hun bermgrasverwerking maken. 

 

Het is van belang dat MRA overheden op dit onderdeel aansluiting zoeken op projecten 

die al lopen bij een MRA-overheid. Of bij de Economic board.  

 

Voor maaisel loopt er een inmiddels zelfstandig bedrijf GrassBloxxx, waar ook de provincie 

Noord-Holland maaisel aan levert.is als volgt. 

 

In februari 2018 hebben de provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf Amsterdam, 

Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en Newfoss Holding BV een Intentieverklaring 

opgesteld. Met als doelstelling om een keten op te zetten voor de verwerking van 

bermgrassen en groenresten tot (een) hoogwaardig eindproduct(en) op een terrein in de 

Amsterdamse haven, waarbij het project gedragen wordt door alle ketenpartners. 

Het bedrijf  Newfoss gaat samen met Gramitherm en een Bouwbedrijf (naam volgt later) een 

bedrijf van ca 7.000m2 bouwen op 4 ha grondgebied binnen de Amsterdamse Haven. Op dit 

moment vinden daarover de onderhandelingen plaats tussen Newfoss c.a. en het 

Havenbedrijf. Start van de exploitatie wordt verwacht medio-eind 2022. 

De naam van het nieuwe bedrijf wordt GrassBloxxx Amsterdam BV. Binnen het bedrijf wordt 

(ingekuild) gras verwerkt en gedroogd. Het doel is om het gras een hoogwaardige bestemming 

te geven. Het gras is afkomstig van Krinkels (Provincie Noord-Holland 25.000 ton), Waterschap 

Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat Noord-West en Schiphol (5.000 ton). 

Het sap wordt verwerkt tot een biologische meststof. Deze bewerking gaar waarschijnlijk 

plaatsvinden in een bedrijf naast GrassBloxxx Amsterdam BV.  

Het substraat wordt verwerkt tot potgrond. Dat gebeurt binnen het bedrijf GrassBloxxx 

Amsterdam NV. 

De vezels worden verwerkt tot isolatieplaten (materiaal) door Gramitherm en vermaakt door 

een Bouwbedrijf (naam volgt later). Dit gebeurt eveneens binnen het bedrijf GrassBloxxx 

Amsterdam NV. 

 

3.2.Houtige stromen 

Hieronder vallen 2 stromen: snoeihout en stamhout (gehele bomen) 

(1) Snoeihout 

In de stedelijke en provinciale omgeving worden de bomen en struiken gesnoeid. Dit wordt 

veelal uitgevoerd door aannemers. Hier is hetzelfde patroon zichtbaar als hierboven geschetst 

voor bermgras. Overheden leggen vrijwel nog geen voorwaarden op aan aannemers die het 

werk uitvoeren. Gevolg is dat ook hier de aannemers de grondstofstromen zelf gaan afzetten. 

Behoudens de contractbepalingen (verwerking bij erkende verwerker) heeft de opdrachtgever 

geen sturing., Gevolg is dat snoeiafval, tak- en tophout meestal wordt versnipperd. De 

aannemer laat het nog te vaak liggen in het plantsoen. Hier zal het langzaam, via natuurlijk 

proces vergaan en dus dienstdoen als groenbemester. Als er bij de snippers weinig bladresten 

en zand zit, dan kan de aannemer het afzetten als invoerstroom voor 

biomassaverbrandingsinstallaties (laagste trede verwaardingsladder). Als alternatief kan de 
aannemer het composteren of laten verbranden met restafval.  
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Snoeihout kan echter voor verschillende hoogwaardige toepassingen worden ingezet: 

Nr. Trede 

verwaardingsladder 
Toepassing Beschrijving 

1 Voedsel = 2 
Bodemverbeteraar 

landbouwgronden 

De kwaliteit van de landbouwbodems staat onder druk als 

gevolg van o.a. intensieve teelten, veranderend klimaat, 

stikstof- en fosfaat normeringen (en daarmee een maximale  

   hoeveelheid te doseren mest waardoor organische stof (OS) 

te weinig wordt opgebracht) en lokale kenmerken van de 

bodem. Om de voedselproductie in de toekomst te 

garanderen zal de bodemkwaliteit op orde moeten zijn. 

Daartoe zal veel OS nodig zijn. In de wetgeving is 

opgenomen dat voor het gebruik van (groen- of GFT) 

compost extra ruimte mogelijk is. Compost is een hele 

geschikte bodemverbeteraar. Voor compost zijn maaisel, 

blad en snoeihout nodig. Compost met keurmerk BRL 

Keurcompost A is op dit moment de meest zuivere compost 

gemaakt vanuit GFT en groenafval. 

4 
Voedsel = 2 

Materialen = 3 
Potgrond, 

bodemsubstraat 

Potgrond wordt op dit moment met veen als toeslagstof 
afkomstig uit Finland of de Baltische Staten samengesteld. 
Dit gaat ten koste van de veengebieden/natuur in deze 
landen. Maaisel (of beter de vaste fractie na uitpersen) kan 
het veen in potgrond vervangen. Potgrond wordt vooral 
ingezet in particuliere tuinen en publieke plantsoenen (niet 
in de landbouw) 
Veenvervanger kan ook geproduceerd worden door 
snoeiafval/ houtsnippers op bepaalde manier te vergassen 
zodat ze verkolen en bio-char ontstaat. Bio-char, mits goed 
geproduceerd, is prima veenvervanger voor potgrond of 
bodemsubstraat voor kassen. 
Bio-char is hoogwaardige koolstof die langdurig CO2 

vastlegt.  

2 Materialen = 3 Bouwmaterialen 

Snoeihout kan worden versnipperd en tot spaanplaat/ OSB-

plaat worden gedrukt. Deze kunnen worden gebuikt als 

plaatmateriaal in de bouw. Voorwaarde is dat de snippers 

weinig tot geen bladresten en zand bevatten. Bovendien 

zijn een beperkt aantal houtsoorten geschikt om met 

snippers in spaanplaat of OSB-plaat verwerkt te worden. 

3 
Grondstoffen 

chemie = 1 
Vergassing tot 

syngas 

Bio-Energy Netherlands bouwt de eerste 
vergassingsinstallatie in de MRA. Deze installatie is op de 
korte termijn bedoeld voor energieopwekking en op de 
lange termijn voor productie van waterstof en 
koolmonoxide (= syngas) als grondstof voor de chemische 
industrie.  
Met deze componenten kunnen alle chemische producten 

(w.o. fijnchemicaliën en farmaproducten) worden gemaakt 

die we nodig hebben in onze maatschappij. 

4 
Grondstoffen 

chemie = 1 

Winning van glucose 

en lignine als 

grondstof chemie 

Ook is terugwinning van glucose uit deze stroom een 

mogelijkheid, door middel van het ‘Dawn’ proces/ Zambezi 

proces van Avantium (Delfzijl). Hiervoor is echter geen 

lokale verwerkingsinstallatie beschikbaar. Voorwaarde voor 

toepassing in dit proces is dat de houtsnippers schoon zijn 

(dus vrij van vervuiling, bladresten en zand). 

(2) Stamhout 

Ieder jaar worden bomen gekapt in verband met onderhoud of ziekte waarbij stamhout en 

takhout vrijkomt. Deze bomen worden momenteel lokaal ingezet voor fabricage van 

bouwmaterialen (zoals planken) of fabricage van pallets.  
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Van de resten wordt OSB-plaat/ spaanplaat/ mdf gemaakt of verbrand (biomassaverbranding 

of restafvalverbranding). Stammen die blijven liggen of staand als dood hout mogen blijven 
staan en zijn belangrijk voor de natuur. Deze zullen, via natuurlijk proces, langzaam vergaan.  

Ook kaphout kan voor verschillende hoogwaardige toepassingen worden ingezet: 

 

Nr. Trede 

verwaardingsladder 
Toepassing Beschrijving 

1 Materialen = 3 
Bouwmateriaal 

(biobased) woningen 
Het stamhout kan worden gezaagd en als plank/balk voor de 

(biobased) woningbouwopgave worden gebruikt. 

2 Materialen = 3 
Hulpmiddel 

transport 

Ook kan het mindere kwaliteit hout voor houten pallets (voor 

transport doeleinden) worden gebruikt. Na einde levensduur 

als pallet kan het worden verwerkt tot bouwmateriaal in o.a. 

spaanplaat of worden gecomposteerd/ verbrand. 

3 
Zie boven onder 

snoeihout Divers 
De resten van het stamhout kunnen worden versnipperd en 

op dezelfde methoden worden ingezet als snoeihout (zie 

hierboven)   

 

Het vorenstaande geeft aanleiding de volgende acties voor de MRA voor te stellen: 

Acties snoeihout en stamhout: 

 

Nr.  Wat Wanneer 

1 Overheden kunnen de hoogwaardige toepassing van stam- en snoeihout sturen door het 
inzetten van een prestatieladder in de aanbesteding maaisel (zie daarvoor: Handreiking 
aanbesteden groenafval en gras - BVOR). Daarbij kunnen overheden zelf beslissen welke 
toepassing voor henzelf de belangrijkste is.  

De MRA kan optreden als kennismakelaar, en de MRA kan bundelen in volume en zorgen 
dat wegbeheerders met eensluidende eisen en criteria de markt op gaan met hun 
bermgras verwerking.  
Een voorbeeld van de toepassing van de prestatieladder van Provincie Flevoland is in 

bijlage 1 opgenomen. De provincie Flevoland vindt het belangrijk dat het maaisel naar 

bodemverbetering van de landbouw gaat. 

Q2 2022 

t/m Q4 

2023 

2 De MRA-overheden zullen deze bedrijven faciliteren in de ontwikkeling van de 

producten/productieapparatuur en in de vestigingsmogelijkheden. 
Q2 2022 

t/m Q4 

2023 

3 Aansluiten bij initiatieven als zagerij Amsterdam, Bollenstreek hout. Dan krijgt stamhout, 

lokaal, een hoogwaardige toepassing in producten voor consumenten of professionele 

gebruikers. 

 

 

3.3.Groente, fruit en tuinafval (GFT) 

GFT wordt in de MRA door de meeste gemeenten gescheiden of gemengd met het restafval 

opgehaald (370 kton3). Wettelijk gezien moet GFT sinds 1994 gescheiden worden ingezameld.  

Alle inspanningen ten spijt bestaat het restafval gemiddeld nog voor 1/3 deel uit GFT. Als GFT 

gescheiden wordt ingezameld en verwerkt dan worden ziektekiemen afgedood en blijft 

organische stof behouden. Van oudsher wordt hier het composteringsproces voor in gezet. 

Tegenwoordig is het proces verder ontwikkeld en vaak gecombineerd met vergisting. In 

moderne installaties kunnen in een procesgang meerdere producten worden gemaakt 

waaronder Groengas (vervanger van aardgas), warmte, CO2, water, compost en citrusolie.  

                                                           
3 Hoogwaardige inzet biomassa MRA, Partners for Innovation december 2018 
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Al deze grondstoffen zijn hernieuwbaar omdat ze uit GFT afval (hernieuwbare grondstoffen) 

voortkomen.   

GFT dat met restafval wordt ingezameld wordt verbrand. Hierbij gaat de organische stof 

verloren en wordt warmte (en of elektriciteit) geproduceerd. 

Huidige toepassingen: 

- Groengas (gezuiverd biogas dat voorzien van geurstof en kleurstof als aardgas wordt 

gebruikt). 

- De compost wordt afgezet als bodemverbeteraar in de akkerbouw, bollenteelt en voor 

gebruik in particuliere tuinen, stedelijke plantsoenen. 

- CO2 wordt geleverd aan de glastuinbouw als groeibevorderaar (vervanger van 

aardgas). - Warmte wordt geleverd aan de glastuinbouw (vervanger van aardgas). 

- Water wordt toegepast in industriële processen, straatreiniging en 

gladheidsbestrijding. 

- Citrusolie wordt gebruikt als dieselvervanger bij thermische onkruidbestrijding. 

Problemen die nu rondom GFT aanwezig zijn: 

(1) De grote hoeveelheid GFT dat ongescheiden wordt ingezameld en daardoor niet 

hoogwaardig inzetbaar is. 

(2) De GFT die gescheiden wordt ingezameld is steeds meer vervuild. Hierdoor nemen de 

kosten toe van verwerking omdat de vervuiling verwijderd moet worden of omdat het GFT 
wordt afgekeurd voor GFT-verwerking. Het wordt dan alsnog verbrand. 

Het compost uit GFT is vaak vervuild met kleine delen plastic, glas en stenen. Daarom worden 

de eisen die gesteld worden door agrariërs steeds strenger. Als het product niet voldoet dan 

willen ze het niet gebruiken op hun landbouwgrond. GFT-compost is voor de verbetering van 

de landbouwgrond echter wel noodzakelijk voor de opbouw van organische stof. Omdat 

groene reststromen geschikt voor bodemverbetering van de landbouw nu onvoldoende 

aanwezig zijn (ook door concurrentie van andere (laagwaardige) toepassingen) is het belangrijk 

dat GFT-compost weer in ruime mate naar de landbouw kan worden afgezet. Van oudsher gaat 

ca. 75% van GFT-compost terug naar de landbouw, dit percentage moet weer worden hersteld 

GFT is de grootste stroom biomassa die binnen de MRA potentieel beschikbaar is voor 

hoogwaardigere inzet, maar nog onvoldoende gescheiden en schoon wordt ingezameld. 

Gemeente Amsterdam was van plan om GFT uit restafval te halen met behulp van een 

nascheidingsinstallatie. Deze Organisch Natte Fractie (ONF) zou vervolgens vergist worden, 

daarna gedroogd en dan alsnog worden verbrand. Deze aanpak is echter nooit van de grond 

gekomen en de gemeente heeft er inmiddels voor gekozen om GFT zoveel mogelijk via 

bronscheiding te gaan inzamelen; in eerste instantie in het oostelijk deel van de stad 

(Javaeiland en IJburg). 

(3) Voor bron gescheiden GFT is onvoldoende capaciteit beschikbaar in bestaande 

vergistingsinstallaties in de MRA. Op dit moment wordt van de 370 kton GFT 10% (35 kton) 

vergist en bijna een kwart (87 kton) gecomposteerd. Kortom 2/3 deel (248 kton) is nog 

beschikbaar voor verwaarding. Er is behoefte aan extra verwerkingscapaciteit omdat met 

betere afvalscheiding conform de doelstellingen uit het programma Van Afval Naar 

Grondstof (VANG) er meer bron gescheiden GFT minder in restafval beschikbaar komt . In 

theorie kan bij de bestaande woningvoorraad nog maximaal 248 kton extra GFT-bron 

gescheiden worden ingezameld. In de praktijk zal die hoeveelheid lager zijn.  
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Daarnaast komt er vanuit de geplande 230.000 extra woningen binnen de MRA extra GFT 

beschikbaar die nog buiten deze hoeveelheden is gehouden.  

De inzet die hier nadrukkelijk wordt voorgesteld is erop gericht dat GFT in de nabije toekomst 

voor verschillende hoogwaardige toepassingen kan worden ingezet: 

 

Nr. Trede 

verwaardingsladder 
Toepassing Beschrijving 

1 Voedsel = 2 
Bodemverbeteraar 

landbouwgronden 

De kwaliteit van de landbouwbodems staat onder druk als 

gevolg van o.a. intensieve teelten, veranderend klimaat, 

stikstof- en fosfaat normeringen (en daarmee een maximale 

hoeveelheid te doseren mest waardoor organische stof (OS) 

te weinig wordt opgebracht) en lokale kenmerken van de 

bodem. Om de voedselproductie in de toekomst te 

garanderen zal de bodemkwaliteit op orde moeten zijn. 

Daartoe zal veel OS nodig zijn. GFT is een belangrijke bron 

van OS. 

6 Voedsel = 2 
Warmte en CO2 

glastuinbouw 

Tijdens de vergisting en compostering van GFT ontstaat 

warmte en CO2, deze worden ingezet om 

tuinbouwgewassen te laten groeien. Proceswater uit 

compostering en compost kan hier ook  

   voor ingezet worden. Bovendien komt bij dit proces ook 

Groengas en citrusolie beschikbaar. 

2 
Grondstoffen 

chemie = 1 en 

voedsel = 2 

Nuttig inzetten 
monostromen,  
Bijv. reststroom olie 

uit vergisting van 

citrusschillen 

Uit oogpunt van primair proces (efficiënter composteren) of 

potentieel hoogwaardiger inzet meer stromen aan de bron 

scheiden, b.v. brood, citrusschillen en grotere stromen 

groenten en fruit. Mono stromen mits schoon, kunnen 

hoogwaardiger worden ingezet omdat ze meestal niet de 

afvalstatus krijgen.  

3 
Grondstoffen 

chemie = 1 en 

voedsel = 2 

Eiwitten uit 

groenresten en GFT  

Verschillende initiatieven gericht op terugwinnen van 

eiwitten, onder andere via insectenkweek. Toepassing stuit 

in sommige gevallen op regelgeving. Mogelijke volgende 

stap: nieuwe lokale waardeketen voor proteïneproductie ). 

Eiwitten kunnen vervolgens in voedingsmiddelen verwerkt 

worden of in veevoer of in chemische industrie.  

4 
Grondstoffen 

chemie = 1 en 

voedsel = 2 
Vetzuren uit GFT 

Dit is een hoogwaardige verwerkingsroute voor homogene, 
relatief schone, groene reststromen tot grondstoffen voor 
de voedingsmiddelenindustrie, diervoederindustrie en 
eventueel de chemiesector door de productie van vetzuren.  
Ook kunnen de mogelijkheden/ randvoorwaarden voor 

inzet van andere stromen verkend worden, zoals de GFT-

stroom. De demonstratie-installatie van ChainCraft is 

momenteel in de opstartfase en de sourcing en afzet zijn 

hiervoor al zeker gesteld. Volgens de planning wordt al 

binnen 2-3 jaar opschaling voorzien (10-20-voudige 

capaciteit). Gezien de mogelijke concurrentie op de 

feedstock wordt verkend of afstemming nodig/mogelijk is 

met andere toepassingen. 
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5 
Grondstoffen 

chemie = 1 en 

voedsel = 2 

(Superkritische) 

Vergassing tot 

syngas en 

nutriënten 

landbouwgewassen 

Bio-Energy Netherlands bouwt de eerste 
vergassingsinstallatie in de MRA. Deze installatie is op de 
korte termijn bedoeld voor energieopwekking uit 
houtresten en op de lange termijn voor productie van 
waterstof en koolmonoxide (=syngas) als grondstof voor 
de chemische industrie. Nattige organische fracties (w.o. 
GFT) kunnen ook als inputstroom dienen. Een andere – in 
deze route mee te nemen - innovatieve technologie voor 
verwerking van zuiveringsslib is superkritisch vergassen, 
toegepast door SCW Systems. Met deze technologie 
kunnen de nutriënten in een zuivere vorm worden 
gewonnen en ook syngas geproduceerd. Het proces 
bevindt zich in een demonstratiefase. 

Met syngas kunnen alle chemische producten (w.o.  
fijnchemicaliën en farmaproducten) worden gemaakt die 

we nodig hebben in onze maatschappij. Tijdens vergassing 

worden andere componenten (w.o. ) nutriënten 

afgescheiden, deze kunnen worden gebruikt als vervanger 

van kunstmest. 

7 Materialen = 3 
PHA – biologisch 

afbreekbaar plastic 

Het toepassen van GFT als inputstroom voor PHA is 

technisch mogelijk, maar is nog in een vroeg 

ontwikkelstadium, heeft nog circa 5 jaar ontwikkeltijd 

nodig. 

 

Dit leidt tot de volgende actie die voor uitwerking wordt voorgesteld: 

 

Nr.  Wat Wanneer 

1 - Verhogen aandeel gescheiden ingezameld GFT 
- Verhogen hoeveelheid schoon GFT voor inzet bodemverbetering landbouwgrond 
- Extra ondersteuning inzetbaar maken CO2 afkomstig vergisting/compostering 
- Het volgen en financieel ondersteunen/faciliteren van de verschillende 
initiatieven die lopen. 
- De MRA-overheden zullen deze bedrijven faciliteren in de ontwikkeling van de 

producten/productieapparatuur en in de vestigingsmogelijkheden. 

Q2 

2022 

t/m Q4 

2023 

 

3.4. Afvalwater en -slib 

Via het huishoudelijk afvalwater worden belangrijke componenten afgevoerd. Op dit moment 

gebruiken we deze componenten onvoldoende en worden ze afgebroken tijdens de 

biologische processen in de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie), opgeslagen in het 
zuiveringsslib en (voor een klein deel) geloosd op het oppervlaktewater.  

In de nabije toekomst wordt het gebruik van deze componenten urgent vanwege schaarste en 
de toenemende noodzaak tot bodemverbetering (nutriënten en organische stof). 

Opgemerkt dient te worden dat rondom afvalwater een strenge wetgeving aanwezig is omdat 

het ziekteverwekkende bacteriën en verontreinigingen (bijv. medicijnresten, PFAS, Nano 

deeltjes, microplastics) bevat die we niet willen verspreiden. Mede daarom worden de 

hieronder kort en in de tabel uitgebreid beschreven producten nu nog onvoldoende toegepast.  

De belangrijkste ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn: 

- De wet-/regelgeving belemmert de inzet van producten afkomstig van huishoudelijk 

afvalwater, de wetgeving dient te worden gewijzigd (let op: alleen mogelijk mits veilig), 

hieraan wordt op dit moment met inzet van het Rijk gewerkt maar dit is een langdurig 

proces. 
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- De WUR gaat (afhankelijk of er een subsidietoekenning wordt verkregen) een 

onderzoek starten, ‘Harvesting Human Waste’ genoemd, naar de toepassing van 

producten uit huishoudelijk afvalwater voor de landbouw. 

- Bij slibverbranding komen de nutriënten in de bodemassen terecht, deze kunnen 

worden opgewerkt om o.a. fosfaat te oogsten. 

- Via het nieuw ontwikkelde Torwash proces wordt fosfaat gewonnen, dit is 

gedemonstreerd in Almere. 

- Onderzoek naar de optimale toepassing van struviet als meststof voor 

landbouwgewassen is gaande. 

- Toepassing cellulose voor organische stof landbouwbodems, grondstoffen chemie 

(syngas, aromaten, bio. plastic (PLA/PHA). 

- Er zijn inmiddels buiten de MRA-pilots gestart waarbij de gefilterde cellulose wordt 

benut als bindmiddel in houtplaten, vulling voor branddeuren en vulling in houtpanelen. 

- Superkritische vergassing door SCW Systems voor productie grondstoffen chemie 

(syngas en zuivere nutriëntenwinning). 

Huishoudelijk afvalwater kan in de toekomst mogelijk voor verschillende hoogwaardige 

toepassingen worden ingezet: 

 

Nr. Trede 

verwaardingsladder 
Toepassing Beschrijving 

Nog in ontwikkeling maar in de nabije toekomst mogelijk interessant 

1 Voedsel = 2 
Nutriënten 

landbouwgewassen 

De in het afvalwater aanwezige nutriënten zijn in de 
toekomst hard nodig in de landbouw voor de groei van 
voedselgewassen. Het gaat daarbij vooral om fosfaat (P) en 
stikstof (N).  

Fosfaat is op relatief korte termijn een schaars nutriënt en 
staat op de lijst ‘Critical Raw Materials’ van de Europese 
Unie.  

Terugwinning kan bijvoorbeeld via het zuiveringsslib waarin 

veel fosfaat is opgeslagen door de bodemassen van de 

verbranding van het zuiveringsslib (het slib wordt nu 

grotendeels verbrand) te behandelen. 
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   Ook het door ECN ontwikkelde Torwash proces biedt 
mogelijkheden om fosfaat uit zuiveringsslib terug te winnen.  

Fosfaat en Stikstof in Struviet. 
In de RWZI ontstaat spontaan een neerslag (dit betekent dat het 

slecht oplosbaar is), struviet genoemd (mineraal met 

samenstelling Mg(NH4)PO4 · 6(H2O) = 

magnesiumammoniumfosfaat), dat voor verstopping van 

leidingen en pompen zorgt. Deze verstoppingen kosten de 

waterschappen veel geld om op te lossen. Daarom wordt 

struviet gecontroleerd geproduceerd en gewonnen voordat het 

verstoppingen kan veroorzaken. Het idee is dat struviet als 

nutriëntenbron (fosfaat en stikstof) in de landbouw kan worden 

ingezet. Probleem daarbij is dat het slecht oplosbaar is en 

daardoor slecht/niet beschikbaar is voor de plant terwijl de plant 

makkelijk beschikbare nutriënten nodig heeft. Bovendien heeft 

de landbouw nu vooral vraag naar stikstof (daarom gebruik van 

N-kunstmest) omdat fosfaat voldoende via mest beschikbaar is. 

Onderzoeken naar de optimalere toepassing van struviet in de 

landbouw zijn gaande. Bij een in de toekomst afnemende 

veestapel zal mest ook minder beschikbaar zijn waardoor de 

vraag naar fosfaat dan zal toenemen en terugwinning in de RWZI 

nodig zal zijn. 

2 Voedsel = 2 
Bodemverbeteraar 

landbouwgronden 

De kwaliteit van de landbouwbodems staat onder druk als 
gevolg van o.a. intensieve teelten, veranderend klimaat, stikstof- 
en fosfaat normeringen (en daarmee een maximale hoeveelheid 
te doseren mest waardoor organische stof (OS) te weinig wordt 
opgebracht) en lokale kenmerken van de bodem. Om de 
voedselproductie in de toekomst te garanderen zal de 
bodemkwaliteit op orde moeten zijn. Daartoe zal veel OS nodig 
zijn. In afvalwater is OS aanwezig (bijv. in de vorm van cellulose). 

Cellulose: via het toiletpapier lozen we veel papiervezels  
(cellulose) op het riool. Deze vezels worden nu in de biologische 

waterzuivering afgebroken hetgeen daar energie kost, extra 

zuiveringsruimte in beslag neemt en ook zorgt voor extra slib. 

De cellulose kan voorafgaand aan de zuivering uit het afvalwater 

worden gezeefd en worden ingezet voor hoogwaardigere 

toepassingen. De vezels zijn echter te kort om opnieuw in papier 

verwerkt te kunnen worden. Bovendien liggen er beperkingen 

vanuit de regelgeving op de toepassingen omdat het gewonnen 

wordt uit een afvalstroom. 

3 
Grondstoffen 

chemie = 1 en 

voedsel = 2 

Superkritische 

vergassing tot syngas 

en nutriënten 

landbouwgewassen 

Een andere – in deze route mee te nemen - innovatieve 
technologie voor verwerking van zuiveringsslib is superkritisch 
vergassen, toegepast door SCW Systems. Met deze technologie 
kunnen de nutriënten in een zuivere vorm worden gewonnen en 
ook syngas geproduceerd. Met syngas kunnen alle chemische 
producten (w.o. fijnchemicaliën en farmaproducten) worden 
gemaakt die we nodig hebben in onze maatschappij.  
Het proces bevindt zich in een demonstratiefase. 

4 
Grondstoffen 

chemie = 1 
Winning van glucose 

als grondstof chemie 

Cellulose: Ook is terugwinning van glucose uit deze stroom een 

mogelijkheid, door middel van het ‘Dawn’ proces van Avantium 

(Delfzijl). Hiervoor is echter geen lokale verwerkingsinstallatie 

beschikbaar. Bovendien maakt Avantium in dit proces gebruik 

van hout als cellulose bron. Onbekend is of het ook uit slib kan. 

5 Materialen = 3 

Cellulosevezels als 
toevoeging 
(afdruipremmer)  
asfalt 

Succesvolle proef met toepassing als afdruipremmer in asfalt. 

Mogelijke volgende stap: onderzoek naar verbeteren business 

case/ reguliere levering aan asfaltproducenten 
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6 Materialen = 3  
PLA (biologisch 

afbreekbaar plastic) 

uit cellulose 

Verwaardingsroute is onderzocht in LIFE-project. Dit project is 

recent afgerond, PLA-route levert geen goede business case op, 

alternatieve routes worden verkend. 

7.  
Grondstoffen 

Chemie = 1 
Aromaten uit 

cellulose 

Innovatieve verwerkingsroutes voor zeefgoed in ontwikkeling bij 

TNO/ Biorizon: Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de 

chemische industrie en maar liefst 40% van de chemicaliën is 

aromatisch. 

 

Zoals aangegeven staan veel van de toepassingen die in de tabel staan opgenomen nog in de 

kinderschoenen; Geadviseerd wordt dat de MRA-overheden voornoemde ontwikkelingen 

actief blijven volgen en vooral in de lobby inzetten de wet- en regelgeving die nu nog 

belemmerend werkt te wijzigen. Met de provincie, de waterschappen en de waterzuivering 

kan worden bezien wat op termijn op dit onderdeel ook vanuit de MRA inzet realistisch is. 

Vooralsnog wordt voorgesteld om voor wat betreft onze actieve inzet, prioriteit te geven aan 

de voornoemde ontwikkelingen rond maaisel, hout en GFT. Wat onverlet laat dat de 

navolgende activiteit nadrukkelijk bij onze inzet ook in beeld blijft.  

Acties – huishoudelijk afvalwater: 

 

Nr.  Wat Wanneer 

1 - Meewerken ombuigen belemmerende wet-/regelgeving 
- Het volgen en financieel ondersteunen/faciliteren van de verschillende 
initiatieven die lopen. 
- De MRA-overheden zullen deze bedrijven faciliteren in de ontwikkeling van de 

producten/productieapparatuur en in de vestigingsmogelijkheden. 

Q2 

2022 

t/m Q4 

2023 

 4. Stromen van bedrijven in de MRA 

Bij dit onderdeel gaat het om de volgende stromen: 

- Reststromen VGI (Voedingsmiddelen en Genotmiddelen Industrie) 

- Veilingafval 

- Gewasresten uit de landbouw 

- Afvalhout (via bedrijfsafval) 

- Voedingsresten/SWILL (vallend onder bedrijfsafval) 

De MRA werkt met bedrijven uiteraard samen. In de komende Duurzaamheid Top worden op 

onderdelen hout, textiel en fiets green deals ter instemming voorgelegd, die vanuit de 

samenwerking tussen MRA en bedrijfsleven zijn ontstaan. Dit is in de toekomst mogelijk ook 

voor bio grondstoffen aan de orde.  

De diverse stromen worden in de onderstaande paragrafen kort toegelicht, waarmee het 

totaalbeeld van wat rond bio grondstoffen in de MRA aan de orde is wordt gegeven. 

4.1. Reststromen voeding en genotmiddelenindustrie 

Het gaat bij deze categorie om een groot volume. Een groot deel daarvan wordt nu al 

hoogwaardig verwerkt. 79% (835 kton) dient als (grondstof voor) voedingsmiddelen/veevoer. 

De circa 10% (110 kton) van de reststromen VGI die nu nog dient als compost is mogelijk 

hoogwaardiger inzetbaar, voor bijvoorbeeld grondstoffen voor chemie/voedingsmiddelen. 

Daarnaast hebben mono-stromen als cacaodoppen en schoon snijafval van groenten en fruit 

de aandacht van initiatieven van bedrijven in de MRA om hiermee aan de slag te gaan.  

(QuisQuiliae, ChainCraft).  
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 4.2. Veilingafval 

Bij Royal FloraHolland komt jaarlijks een stroom van 13,1 kton bloemen en plantenresten vrij. 

Deze stroom is in beeld als inputstroom voor een geplande nieuwe vergistingsinstallatie die 

warmte en CO2 moet gaan leveren aan tuinbouwers.  

Royal FloraHolland en Milgro verkennen daarnaast mogelijkheden om eiwitten te winnen uit 

deze biomassastroom. Nadeel van deze reststroom is dat er ook verpakkingsmateriaal en 

bindgaren tussen zit van de bloemen. Extra voorbewerking is dus nodig. Een deel van deze 

resten zal ook in de toekomst verbrand moeten worden omdat er bepaalde plantenziektes/ 

bacteriën in zitten. 

 4.3. Reststromen agrarische sector 

Onder deze reststromen zijn drie categorieën te onderscheiden: 

(1) Natte gewasresten 

Van de natte gewasresten blijft een aanzienlijk deel achter op het land. Slechts 2,8 kton wordt 

afgevoerd en gecomposteerd. Van het resterende deel is naar schatting ongeveer 23 kton 

beschikbaar als oogstbare biomassa.  

De overige 12,7 kton dient achter te blijven om nutriënten en bodemkoolstof aan te vullen. 

Het huidig gecomposteerde deel en de nog oogstbare biomassa is beschikbaar voor 

hoogwaardiger inzet, bijvoorbeeld voor terugwinning van eiwitten, suikers en mineralen via 

bio raffinageprocessen. Een kanttekening hierbij is dat het om een diffuse stroom gaat, die 

verspreid en soms in kleine hoeveelheden vrijkomt. Een andere kanttekening is dat bepaalde 

gewasresten afgevoerd en apart verwerkt moeten worden om de verspreiding van bepaalde 

schimmels, bacteriën, insecten, tegen te gaan. Gewasresten die in grotere (homogene) 

volumes vrijkomen zullen in het algemeen makkelijker/ tegen lagere kosten kunnen worden 

verzameld. In Flevoland zijn dat bijvoorbeeld reststromen van de suikerbieten- en 

aardappelteelt. 

(2) Reststromen afgekeurde agrarische producten zoals groente en fruit 

(ondermaats, afwijkende vorm, etc.) 

Deze reststromen worden momenteel veelal ingezet voor veevoer en/of via compostering naar 

compost. Deze kunnen echter potentieel hoogwaardiger worden ingezet. Het bedrijf Instock 

Market zet een deel van deze producten toch af naar restaurants. In Flevoland loopt in 

samenhang met het bedrijf Tekkoo een project om deze stromen om te buigen naar voeding. 

(3) Mest 

Ook de MRA kent uiteraard veetelers. In omvang is de mestproductie in onze verstedelijkte 

regio ten opzichte van andere regio’s echter relatief gering. Ook in Flevoland is het aantal 

veetelers gering, de mest wordt afgezet bij omringende akkerbouwers als nutriëntenbron en 

bijdrage organische stofopbouw. Rond de mest die er is lopen in afstemming met de 

agrarische sector al de nodige circulaire projecten, vooral via de beide provincies. De MRA kan 

hierop geen substantiële meerwaarde bieden. 

4.4. Afvalhout (w.o. sloophout) 

Deze stroom bestaat uit A, B en C-hout. A-hout is schoon, onbehandeld hout en B-hout is 

verlijmd, geverfd of gelakt hout. C-hout is verduurzaamd hout behandeld met (chemische) 

stoffen/ impregneermiddelen. Ongeveer 8,2% van de totale stroom is C-hout (26,7 kton), dat 
uitsluitend verbrand mag worden in daarvoor geschikte installaties.  
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Het A- en B-hout (298,6 kton) komt nu grotendeels terecht bij de energieopwekking. Het 

overige deel gaat naar materiaaltoepassingen, zoals de productie van plaatmaterialen en 
pallets. 

Sloophout is doorgaans afkomstig uit te renoveren of te slopen vastgoed. Vooral in oudere 

wijken in de MRA is dit hout uit renovaties aan de orde.  Het is absoluut inzet om dat hout op 

grote schaal opnieuw te gebruiken bij nieuwbouw. Hierop is nog een grote slag te slaan.  

Er zijn hier ook al vele inspirerende initiatieven. Het hergebruik van materialen, waaronder 

hout, is deel van het onderdeel gebiedsontwikkeling uit het MRA-programma Circulaire 

Economie en wordt uitgewerkt in afstemming met het MRA-programma woningbouw. 

Bijvoorbeeld nu in de green deal hout, waarbij het de bedoeling is om vanaf 2025 bij alle 
nieuwbouw ten minste 20% houtbouw toe te passen. 

Afvalhout – A en B-hout - kan voor verschillende hoogwaardige toepassingen worden ingezet: 

 

Nr. Trede 

verwaardingsladder 
Toepassing Beschrijving 

1 Materialen = 3 

Bouwmateriaal 

(biobased) 

woningen, 

Meubels, 

straatmeubilair, 

etc. 

Initiatieven voor de inzet van afval-/sloophout in materialen 
(plaat- en isolatiematerialen) en eindproducten, zoals 
meubels, straatmeubilair en plantenbakken.  
Hieronder ook houtvezel versterkte composieten - Den 

Ouden Route wordt momenteel verkend in project ‘Nieuwe 

circulaire verdienmodellen binnen de MRA bouw & sloop 

en e-waste’. Mogelijke vervolgstap: ondersteunen casus 

door identificeren koppelkansen vanuit bio-

grondstoffennetwerk.  

2 Materialen = 3 
Hulpmiddel 

transport 

Ook kan het mindere kwaliteit hout voor houten pallets 

(voor transport doeleinden) worden gebruikt. Na einde 

levensduur als pallet kan het worden gecomposteerd. 

 

4.5. Voedingsresten/SWILL (vallend onder bedrijfsafval) 

Voedsel wordt te veel verspild. Ruim een derde van al het geproduceerde voedsel wordt niet 

geconsumeerd. Deze verspilling wordt nog onvoldoende tegengegaan door de stromen 

hoogwaardig in te zetten. Voor dit onderdeel van lokale voedselketens en lokaal 

voedselgebruik (inclusief het tegengaan van voedselverspilling) heeft de MRA een eigen 

programmalijn opgezet. Dat is het programma ‘Voedsel Verbindt’. Deze stroom krijgt dan ook 

in het programma Circulaire Economie geen directe aandacht. Uiteraard heeft met het 

programma ‘Voedsel Verbindt’ de afstemming plaats.  

Binnen de gemeente Amsterdam en Almere zijn verschillende initiatieven om 

voedselverspilling tegen te gaan. In Flevoland is in samenwerking met Tekkoo een traject 

gestart om de oogstverliezen die vanuit de agrarische sector onbenut worden gelaten, alsnog 

te benutten als voedsel en levering aan restaurants. En zo bestaan er op gemeentelijk niveau 

diverse van dit soort vaak lokale initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn:  

- etherische olie en terpenen – PeelPioneers; 

- groente/fruit tegen houdbaarheidsdatum en/of afwijkend - Instock Market; 

- Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Samen Tegen Voedselverspilling richt zich 

op het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling in de gehele 

voedselketen. Binnen de stichting zetten organisaties, overheid en kennisinstellingen zich 

gezamenlijk in om verspilling tegen te gaan, door krachten te bundelen en te werken aan 
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één gezamenlijk doel: Samen maken we van Nederland één van de eerste landen ter 

wereld die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. 

5. Afrondend 

In hoofdstuk 2 zijn de stromen benoemd waarop voor de MRA-bio grondstof aanpak kansrijk is. 

Inzet is om uit te gaan van een zo hoog mogelijke score op de waarde piramide voor 

hoogwaardige verwerking. De kansrijke stromen zijn gerelateerd aan de overheid  

(buitenruimte, afvalwater) en aan het bedrijfsleven. Beide zijn geschetst in de hoofdstukken 3 

en 4. Geconstateerd is dat met name rond het deel waar MRA-overheden zelf over gaan, nog 

veel kansen liggen en met gerichte inzet een directe bijdrage aan de circulaire regio gegeven 

kan worden.  

Bij het onderdeel over de inzet vanuit bedrijven blijkt dat er lokaal al diverse initiatieven lopen 

en dat ook onderdelen (voeding en hout) bij andere programmaonderdelen worden opgepakt. 

Het is nodig te prioriteren en af te bakenen. Daarom wordt voorgesteld om de inzet de 

komende jaren te richten op de onderdelen waar de MRA inzet direct meerwaarde biedt. Deze 

onderdelen worden in de bestuurlijke oplegger die bij deze nota wordt gemaakt uitgewerkt 

naar activiteiten voor de komende twee jaar. Bestuurders kunnen hierop vervolgens hun 

instemming geven. Het gaat om:  

1. Het komen tot aanbestedingen voor maaisel en snoeihout, waarbij de overheid 

greep hout om te komen tot de meest hoogwaardige verwerking; 

2. Het komen tot een aanpak waarbij bomen kap en groter snoeihout onderdeel 

wordt van de green deal voor houtbouw van woningen en 

3. Het samen met de afvalverwerkers vergroten van het in te zamelen GFT afval, 

en vergroten van de verwerkingscapaciteit, zodat meer GFT hoogwaardig aangewend 

kan worden. Bezien wordt of met een gezamenlijke MRA inzet de verspilling die rond 

de GFT-inzameling nog altijd optreedt, kan worden omgebogen. 

Apart onderdeel vormt het afvalwater en het bij de afvalwaterzuivering benutten van vervuilde 

stoffen die in het afvalwater zitten voor hoogwaardige toepassingen. Zeker een overheid taak, 

maar vooralsnog een onderdeel waarvan wordt voorgesteld dit op te pakken als de overige 

drie onderdelen op de rit zijn gezet. We kunnen niet alles tegelijk en moeten prioriteiten 

stellen.  

 


