
Sprekers minisymposium  

Groen! Wat je allemaal wel met gras kunt doen

Dr. André Heeres - lector Biobased Chemie (Hanzehogeschool Groningen)

Mr. Prof. Dr. ir. Erik Heeres - hoogleraar Chemische Technologie (RUG)

André houdt zich bezig met (bio)chemische modificaties van biomassastromen. Biomassa is 

divers; van landbouwgewassen tot (dierlijke) reststoffen. De chemische industrie is nog altijd 

afhankelijk van fossiele energie en aardolieproducten maar biomassa kan in veel gevallen ook 

als grondstof dienen voor groene (bulk)chemie, bioplastics of zelfs gebruikt worden voor 

medische toepassingen. 

André heeft chemie gestudeerd in Groningen. Zijn promotieonderzoek heeft hij uitgevoerd bij 

TNO-Voeding (modificaties van polysachariden). Daarnaast heeft André veel ervaring met 

subsidieaanvragen om projecten te co-financieren. 

Naast zijn werk voor de Hanzehogeschool Groningen is André werkzaam bij Syncom en is 

hierbij breed actief in de organische- en medicinale chemie. 

Erik Heeres trad in 1999 in dienst bij de afdeling chemie van de Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG) als universitair docent. In 2003 werd hij hier benoemd tot gewoon hoogleraar in groene 

chemische reactietechniek. Zijn onderzoeksinteresses hebben betrekking op de ontwikkeling 

van efficiënte katalytische technologie voor conversie van op zuur en metaal gebaseerde 

katalytische biomassa, met de nadruk op biobrandstoffen, platformchemicaliën en 

hoogwaardige materialen uit biomassa. 

Zijn onderzoeksgroep is actief betrokken bij nationale en internationale consortia. 

Heeres is de (co-) auteur van 190 artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften en 12 

octrooien op het gebied van (toegepaste) katalyse en chemische reactie-engineering. 

Heeres is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en 

hoofdredacteur van het tijdschrift Fuel Processing Technology. 
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Jacob de Bruin - boswachter ecologie (Natuurmonumenten)

Dr. Jan Pels - senior scientist (TNO)

Jacob de Bruin studeerde Bosbouw en Natuurbeheer (Van Hall Larenstein) en werkt ruim 15 

jaar met passie en plezier bij Natuurmonumenten als boswachter ecologie in Groningen en 

Noord-Drenthe. Grasland is een habitat dat hem erg boeit en dan met name de ecohydrologie. 

Hij heeft veel ervaring en kennis opgedaan in diverse projecten ook op landelijk niveau om het 

graslandbeheer te verbeteren. 

Hooilanden, een lastig maar bijzonder natuurtype. 

In zijn presentatie schetst Jacob een beeld van het hooilandbeheer in de Onlanden (zo’n 300 

hectare hooiland). Bijzondere soortenrijke hooilanden met veel gras. Voor verdere ontwikkeling 

van deze hooilanden is het noodzakelijk om een tot twee sneden gras per jaar af te voeren. Het 

hooi is lastig af te zetten. Welke opties zijn er? Vaak is transport de bottleneck. Verder zijn er 

vaak problemen met de aanvoer van basen via grondwater, oxidatie van veen, insporing en 

bodemverdichting tijdens maaiwerkzaamheden en dispersie van plantensoorten. 

Jan heeft Scheikunde gestudeerd aan de UvA en is in 1995 gepromoveerd aan TU Delft bij de 

Faculteit Scheikundige Technologie. Van 1998 tot 2012 was hij projectleider van verschillende  

R&D projecten op het gebied van biomassa waarbij biomassabrandstoffen worden 

geproduceerd. Hij is specialist in biobrandstoffen, brandstofkwaliteit, as en het gebruik van as. 

Zijn activiteiten concentreren zich op de omzetting van organische reststoffen in biobased 

brandstoffen, met name agro / voedselresten, rioolslib en gras. Momenteel is Jan de 

technische specialist achter TORWASH, een technologie voor de hydrothermische conversie 

van biomassaresidu's naar hoogwaardige vaste biobrandstoffen en biogas.  

Productie van hoogwaardige brandstoffen uit organische reststoffen door middel van 

hydrothermale behandeling. 

Agro-, voedselresten en bermgras zijn een groeiende biomassabron voor de productie van 

biobased chemicaliën en energiedragers. Direct gebruik als brandstof heeft echter nadelen 

(zoals lage verbrandingsefficiëntie). TNO ontwikkelt de TORWASH-technologie. TORWASH is 

een vorm van hydrothermale behandeling die biomassa op chemische wijze omzet zodat deze 

kan worden gesplitst in droge, schone, vaste biomassabrandstof en een verteerbaar vloeibaar 

afvalwater waaruit biogas kan worden geproduceerd. De presentatie toont de resultaten van 

TORWASH toegepast op gras en riet. 
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Johan Kazemier - productmanager (Donkergroen) 

Maarten van den Nieuwenhof  - manager Duurzaamheid (Donkergroen)

Frank van Hedel Bsc - senior projectontwikkelaar (Staatsbosbeheer)

Johan Kazemier is opgeleid in Tuin- en Landschapsinrichting. Maarten van den Nieuwenhof is 

universitair opgeleid in Moleculaire Biologie en Biotechnologie. Samen zijn ze verantwoordelijk 

voor nieuwe innovaties bij Donkergroen in Sneek.  

Gras, als een BLOK in je maag 

Vanuit Donkergroen wordt de zakelijke kant toegelicht. Wat zijn de problemen voor 

groenaannemers. Grasverwerken en -verwaarden vergt veel tijd en werk; veel volume, veel 

kosten, geen opbrengsten, geen eenvoudige alternatieven om op te waarderen. Wat zijn 

huidige alternatieven in de markt? 

Al tijdens zijn studie bos- en natuurbeheer was Frank bezig met de waarde van en de 

financiering voor natuur in Nederland. Als grootste natuurbeheerder van Nederland en groen 

nutsbedrijf was Staatsbosbeheer de ideale plek om innovatie en idealisme samen te laten 

komen in projecten en ontwikkelingen die duurzamere wereld opleveren en het bestaansrecht 

van natuur vergroten. Inmiddels heeft Frank een grote expertise opgebouwd ten aanzien van 

de gehele keten van biomassa verwaarding en innovatie.  

De grasketen van oogst tot product 

Om met (natuur)gras de bestaande, volledig doorontwikkelde, productieketens van ‘fossiele’ 

producten te kunnen verslaan moet ook de grasketens integraal bekeken en ontwikkeld 

worden. Tussen het maaien van gras en het leveren van een product op basis van gras zitten 

veel stappen zoals verzamelen, verkleinen, opslaan en voorbewerken en vaak meerdere keren 

transport. Door in een vroeg stadium alle stappen in beschouwing te nemen en alles op de 

slimste plek en volgorde te doen moet een keten ontwikkeld kunnen worden, die de 

concurrentie aan kan gaan op prestaties, prijs en duurzaamheid.  
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Ir. Edwin Hamoen - technology manager (NewFoss)

Prof. Johan Sanders - oprichter Grassa BV en emeritus hoogleraar WUR

Edwin is afgestudeerd chemisch technoloog aan de Universiteit Twente. Hij was werkzaam in 

engineering in de chemische industrie en waterzuiveringstechnologie. Later was Edwin 

adviseur voor het innovatieve MKB en kennisinstellingen in duurzame en biobased 

ontwikkelingen. 

Grootschalige kansen voor gras 

NewFoss heeft een mild proces ontwikkeld om de inhoudsstoffen uit gras af te scheiden en de 

vezel te behouden als grondstof voor grootschalige toepassing in verschillende materialen. Nu 

al wordt dit ingezet als niche in eierdoosjes voor biologische eieren. De toepassing in papier, 

karton, maar ook als substraat in champignonkweek en als isolatiemateriaal staat voor de deur. 

Naast de techniek is ook de ontwikkeling van deze hele nieuwe keten van maaien tot 

eindproduct een grote omschakeling voor alle betrokken partijen. 

Johan heeft 26 jaar bij de industriële bedrijven Gist brocades en AVEBE gewerkt. Daarna werd 

hij hoogleraar aan de WUR op het gebied van biobased economy. Bioraffinage en focus op 

chemie, materialen en eiwit voor nutritie vormen de basis en dienen tegelijkertijd People, Planet 

en Profit. Met een lange aanloop op gebied van gras, was hij een van de drie oprichters van 

Grassa BV dat zich sinds 2014 richt op bouw en exploitatie van mobiele grasbioraffinage.   

Bioraffinage levert meer waarde uit gras 

Door gras op te splitsen in verschillende fracties kan de waarde uitgedrukt per ton of per 

hectare flink toenemen, omdat deze verschillende componenten ieder worden ingezet op de 

toepassing met de meeste (economische) waarde. Natuurlijk moeten er kosten gemaakt 

worden en zal er energie moeten worden ingezet. Kleinschalige en zelfs mobiele bioraffinage 

maakt een circulaire inzet van componenten, die nodig zijn voor bodemvruchtbaarheid, 

mogelijk zonder dat veel kosten en energie daarvoor moeten worden ingezet. Kleinschalige 

bioraffinage levert bovendien mogelijkheden voor regionale producten. 


