GREEN DEAL CIRCULAIR TERREINBEHEER

Doel en Strategie

Circulair terreinbeheer een stap verder brengen door
maaisel dat vrijkomt bij terrein- en waterbeheer als
waardevolle grondstof te zien en te behandelen. Dat is de
ambitie van de Green Deal Circulair Terreinbeheer. Deze
notitie beschrijft het doel en de strategie die de partners bij
de Green Deal voor ogen hebben.
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INLEIDING

GREEN DEAL CIRCULAIR TERREINBEHEER

Nederland is een groen land. Naast natuurgebieden en talrijke weilanden zijn er

De ambitie van de Green Deal Circulair Terreinbeheer (verder GDCT genoemd)

veel groene zones, zoals wegbermen, dijken en oevers. Deze zones worden

is om circulair terreinbeheer een stap verder te brengen door maaisel dat

regelmatig gemaaid, waarbij biomassa vrijkomt. Dit maaisel vormt een

vrijkomt bij terrein- en waterbeheer als waardevolle grondstof te zien en te

waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Deze toepassingen passen in

behandelen. Een waardevolle grondstof die naar waarde wordt geregeld en zo

de circulaire economie die vele partijen als ambitie hebben: een economie

hoogwaardig mogelijk wordt benut. Een cruciale stap in die richting is het

waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Een

verkrijgen van de “einde afvalstatus” voor maaisel. Dat is dan ook het hoofddoel

economie waarin geredeneerd wordt vanuit de waarde van ‘natuurlijk kapitaal’

van de green deal.

en waarin Nederland een goed rentmeester is van de aarde.

Voor het verkrijgen van deze status is het noodzakelijk in praktijk aan te tonen

De circulaire economie staat tegenover de ‘afvalstoffeneconomie’ die in de jaren

dat de toepassingen werken en dat er een goed werkend

’80 van de vorige eeuw op zijn hoogtepunt was. In een hoog tempo werden er

kwaliteitsborgingssysteem is. Voor deze beide subdoelen – aantonen dat het

grondstoffen gebruikt om producten te maken, die vervolgens werden

werkt en ontwikkelen van een kwaliteitsborgingssysteem – willen de aangesloten

weggegooid. Ook was in die jaren veel maaisel vervuild door de industriële

partijen pilots draaien. En voor deze pilots is experimenteerruimte nodig binnen

ontwikkeling, met name in de verstedelijkte gebieden, en het werd bestempeld

de huidige wet- en regelgeving.

als afval.
Om de schadelijke effecten van de consumptiemaatschappij op het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen, werd wet- en regelgeving opgesteld voor het
ontdoen en verwerken van afval en reststromen. In dat kader werd er ook
regelgeving opgesteld voor de opslag, het transport en de verwerking van
maaisel. Mede dankzij die regelgeving en dankzij schonere auto’s en industrieën
is anno 2017 meer dan 90% van het maaisel schoon en van goede kwaliteit. Het is
dan ook tijd om dit te bestempelen en benutten als waardevolle grondstof en
zoveel mogelijk waarde te creëren.

De Green Deal werkt op deze manier trapsgewijs toe naar einde afvalstatus:
•

•

De GDCT wil aantonen of, hoe en in welke mate maaisel hoogwaardig kan

Einde afvalstatus:

worden toegepast. Dit zal gebeuren in pilots, die gedurende vier jaar in

Op dit moment is de wet- en regelgeving gebaseerd op de afvalstatus van

praktijk het maaisel als grondstof gaan gebruiken.

maaisel. Dit zorgt voor belemmeringen in de keten, de zogenoemde
“punaises” (net als een punaise in de schoen, waar je wel mee door kan
lopen, maar dat doet pijn). Gezamenlijk met de partijen in de GDCT gaan we
“einde afvalstatus” aanvragen. Hiervoor zijn resultaten nodig, die we gaan
verkrijgen uit de pilots, en een goed werkend kwaliteitsborgingssysteem,
welke wordt ontwikkeld in de pilots.
•

De kwaliteitsborging:
De centrale vraag is wat er nodig is om te voorkomen dat de toepassing van
maaisel (zoals in de hoofdpilots) een nadelig effect heeft op de vigerende
milieudoelstellingen en de kwaliteitseisen van de consumenten.
Het gebruik van maaisel als grondstof zal leiden tot een logistiek systeem en
productieketen waarbinnen kwaliteitseisen gesteld worden. Pilots moeten
vooraf laten zien hoe ze de kwaliteit gaan borgen, dusdanig dat de (lange
termijn) bedrijfsvoering en het milieu geen risico’s lopen. De aanbieder moet
bijvoorbeeld ook weten wat voor kwaliteit hij levert. En de grondstof zal aan
kwaliteitseisen moeten voldoen op het moment dat het uit de opslag komt.
De GDCT zorgt voor een adequate monitoring van de pilots zodat
conclusies en consequenties aantoonbaar onderbouwd kunnen worden.
Samen met de betrokken ministeries en anderen als de NVWA, LTO, ILT, etc.
zullen de kwaliteitseisen van het maaisel voor elke toepassing worden
bepaald.

De pilots:

•

Experimenteerruimte:
Om de pilots te kunnen draaien is experimenteerruimte nodig, waarbinnen
de externe omstandigheden, zoals de wet- en regelgeving, voor de
verschillende pilots zo gelijkwaardig mogelijk zijn. Op die manier kunnen de
pilots onderling goed vergeleken worden. Samen met de betrokken
ministeries I&M en EZ richten wij deze experimenteerruimte in.

Sectoren: Landbouw en Industrie
De GDCT wil binnen twee sectoren pilots draaien om aan te tonen dat de
toepassing van maaisel als grondstof werkt en om een goed werkend
kwaliteitsborgingssysteem te ontwikkelen, namelijk de landbouw en industrie.
Binnen de landbouw worden drie verschillende werkwijzen van
bodemverbetering getest en onderzocht, binnen de industrie gaat het om twee
verschillende biobased producten.

1.

Binnen de landbouw wil de GDCT de vitaliteit van de bodem (structuur,
vasthoudend vermogen, kwaliteit, weerbaarheid, etc.) verbeteren.

PILOTS BODEMVERBETERING

Er bestaan verscheidene methoden en werkwijzen om maaisel te gebruiken
als bodemverbeteraar. De GDCT i.o. zal zich richten op drie verschillende
werkwijzen:
a.

maaisel rechtstreeks naar de boer brengen en zonder voorbehandeling
onderwerken;

b.

maaisel rechtstreeks naar de boer brengen en met voorbehandeling
onderwerken (fermenteren, composteren);

c.

maaisel regulier composteren en daarna naar de boer brengen en
onderwerken.

2.

Binnen de industrie wil de GDCT de ontwikkeling van biobased producten
stimuleren.
De GDCT wil zich hierbij richten op twee producten:
a.

Biobased karton;

b.

Biobased vangrail / geleiderail.

De partners binnen de GDCT helpen elkaar door binnen elke sector gezamenlijk
onderzoek uit te voeren en kennis en ervaringen te delen. Voor sommige
werkwijzen voor bodemverbetering worden meerdere pilots uitgevoerd. Het
doel hiervan is om meer ervaring op te doen met dezelfde werkwijze en te
onderzoeken of dezelfde werkwijze op een andere plaats tot andere resultaten
leidt. Binnen de Green Deal worden deze pilots, hun kenmerken en locatie,
helder beschreven.

Het toepassen van maaisel voor bodemverbetering heeft de volgende doelen:
• Het verbetert de vitaliteit van de bodem (de belangrijkste “life support
functies” van de bodem volgens het PBL: afbraak van organisch materiaal,
recycling voedingsstoffen, beschikbaarheid voedingsstoffen voor planten,
bodemstructuurvorming en stabiliteit bodemecosysteem).
• Het verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de bodem, waardoor ook
nutriënten beter worden vastgehouden.
• Het vermindert piekafvoeren doordat de bodem meer water vasthoudt (een
betere ‘sponswerking’ krijgt).
• Voor de agrarische bedrijfsvoering heeft dat als voordelen dat er minder
verslemping en verdichting van de bodem optreedt, er minder kans is op
droogteschade, ziektes van gewassen verminderen en er door deze factoren
een hogere opbrengst kan worden behaald.
• Er worden positieve effecten verwacht voor de biodiversiteit door het
verschralen van bermen, oevers, keringen, terreinen e.d. door het op grotere
schaal afvoeren van maaisel.
• Afname van de CO2 emissie, doordat het maaisel over minder grote
afstanden wordt vervoerd en mogelijk ook doordat er CO2 in de bodem
wordt opgeslagen (via het maaisel).

De volgende pilots zullen onder meer in de Green Deal worden uitgevoerd:
•

“Kleine Kringloop” Waterschap De Dommel en “Vruchtbare
Kringloop/Haarlose Veld” Waterschap Rijn en IJssel: rechtstreeks naar de

PILOT BIOBASED PRODUCTEN

boer en zonder voorbehandeling onderwerken.
•

“Inzetten van maaisel en biomassa in de landbouw op basis van Bokashi”
Waterschap Vechtstromen: rechtstreeks naar de boer met voorbehandeling,
namelijk fermenteren met bokashi-toevoegmiddelen.

•

Pilot Compost, Rijkswaterstaat: via regulier composteerbedrijf en als
compost onderwerken.

Het onderzoek dat in het kader van de GDCT plaatsvindt levert kennis op voor
de leverancier en de boer, zodat de boer het maaisel naar waarde kan regelen
voor zijn specifieke bedrijf. Het gaat er vooral om of (en in welke mate) de
hierboven beschreven doelen van bodemverbetering worden gehaald. Daarbij

Maaisel kan uitstekend worden toegepast als hernieuwbare grondstof in de
circulaire producteconomie. Het is een grondstof die eraan bijdraagt dat er meer
circulaire producten op de markt beschikbaar komen. En het is een grondstof die
verkrijgbaar is dichtbij de bewerking en productie, zodat er minder (mondiaal)
transport plaatsvindt en dus ook minder CO2 wordt uitgestoten.
De volgende concrete pilots worden in de green deal meegenomen:
•

Pilot 1: Van berm naar bladzijde. Hierbij worden de vezels uit bermgras

wordt ook onderzocht wat de verschillen in resultaten zijn tussen de verschillende

gebruikt als vervanger voor vezels van oud papier. Van deze pilot is een

werkwijzen.

separate beschrijving beschikbaar.

Gedurende de pilots zal een monitoringssysteem worden opgezet ten behoeve
van de kwaliteitscontrole van het maaisel. De belangrijkste momenten van
kwaliteitscontrole van het maaisel zijn bij de ontvangst van het maaisel en op het
moment dat het uit de opslag komt.

•

Pilot 2: Geleiderail Zeeland. Hierbij worden de vezels gebruikt om in een
product te maken wat de huidige geleiderail van metaal zou kunnen
vervangen. Hiervan is een separate beschrijving beschikbaar.

In beide pilots zal worden aangetoond dat de producten voldoen aan de
milieueisen en dat ook na de levensduur niet een nieuw afvalprobleem wordt
gecreëerd. Einddoel is dat deze en ook andere gerelateerde bouwproducten
zoals bermpalen, banken, isolatieplaten etc. ook gecertificeerd kunnen worden.
Iets wat nu nog niet kan omdat er volgens de huidige regels een afvalstof in
wordt verwerkt waarvan de herkomst niet precies herleidbaar is; immers er zijn
vele bermen waar het vrijkomt.

EXPERIMENTEERRUIMTE

controleren. Maaisel kan bijdragen aan een vitale bodem en daarmee aan
een vitale kringloop. Als experimenteerruimte vragen wij voor onze pilots

Op dit moment worden er in de praktijk belemmeringen ervaren door deze

een tijdelijke uitbreiding van de kleine kringloop voor de pilots met

afvalstatus, de zogenoemde punaises. Om einde afvalstatus aan te vragen

bewerking (zoals bokashi) en de pilots reguliere compostering.

hebben wij naast positieve resultaten uit onze pilots ook een goed werkend
kwaliteitsborgingssysteem nodig.
Punaises
Voor de pilots bestaat de wens experimenteerruimte te verkrijgen voor:
•

Het vergroten van de afstand waarover maaisel mag worden vervoerd naar
10 km en het loslaten van het “aangrenzend perceel”. De
Vrijstellingsregeling wordt binnenkort verruimd naar 5 km. Dit is voor een
aantal van onze pilots echter nog steeds te beperkt. Bovendien is de
beperking het maaisel alleen op het aangrenzend perceel te mogen
neerleggen (of een ander perceel van dezelfde eigenaar) onwerkbaar. Als
experimenteerruimte vragen wij voor onze pilots een tijdelijke uitbreiding
van de Vrijstellingsregeling en alleen voor de locaties van de aangesloten
pilots:
o een uitbreiding tot 10 km;

Vrijstelling voor biobased producten van hoofdstuk 10 van de Wet
Milieubeheer. Er is al een vrijstelling voor het toepassen maaisel voor
landbouw, bosbouw en voor energie, maar nog niet voor biobased
producten. Als experimenteerruimte vragen wij voor onze pilots een tijdelijke
vrijstelling van hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer.

KW ALITEITSBORGING
Voor hoogwaardige eindproducten zijn goede grondstoffen en tussenfabricaten
nodig. De eisen die de producent stelt aan het eindproduct zullen de
kwaliteitsborging (eisen en controles) in de keten bepalen. Om de kwaliteit van
het eindproduct te garanderen zullen ingangscontrole van de grondstof en
controle van het eindproduct (het biobased product of de stof die als
bodemverbeteraar gebruikt gaat worden) nodig zijn.

o het loslaten van het “aangrenzend perceel”;

Gedurende de Green Deal gaan de partners samen met instanties zoals de

o een uitbreiding van de vrijstellingsregeling zodat deze niet alleen voor

NVWA, LTO, ILT, etc. een kwaliteitsborgingssysteem ontwerpen en inrichten.

de kleine kringloop geldt, maar ook voor de pilots met bewerking (zoals
bokashi) en voor de pilots reguliere compostering, zodat deze pilots
onderling goed vergeleken kunnen worden.
•

•

Maaisel naar waarde regelen in de mestboekhouding. De
mineralenboekhouding is bedoeld om op perceelsniveau te kunnen

Nu wordt maaisel meestal in een grote massa verzameld zonder te letten op
bijvoorbeeld rotting of aanhangend zand. De agrarische sector en de producent
van biobased producten stellen kwaliteitseisen aan hun grondstoffen zodat
alleen geschikte stromen worden verwerkt in hun producten. Dit is belangrijk
omdat zij een kwalitatief goed eindproduct willen verkrijgen (bodem) of leveren
(biobased product). Voor biobased producten geldt daarbij dat

verontreinigingen vaak het productieproces belemmeren. Dat betekent dat alle
stappen in de keten daarmee rekening moeten houden. Bij het oogsten wordt
rekening gehouden met zandgehalte en afval. Bij logistiek wordt rekening
gehouden met de versheid van het materiaal. Het materiaal wordt bewerkt in
bruikbare grondstoffen. Hierdoor wordt in de hele keten van maaien, oogsten en
bewerken gestuurd op kwaliteitseisen.
EINDE AFVALSTATUS
Gezamenlijk gaan wij “einde afvalstatus” voor maaisel aanvragen. Zonder de
afvalstatus kan er wel een solide logistiek en bedrijfsvoeringssysteem gebouwd
worden. En krijgt maaisel het imago van nuttige grondstof.

