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Persbericht Grassification Demo
Op 24 juni vond de online Grassification demodag ‘Bermen maaien = grondstoffen oogsten’ plaats.
Het webinar besprak opportuniteiten en uitdagingen om bermen in te zetten binnen een transitie
naar een circulaire biogebaseerde economie.
Het Grassification project focust zich op het verwerken van bermmaaisel tot grondstoffen en nieuwe
biogebaseerde materialen. De webinar was dan ook opgebouwd volgens de verschillende stappen in
de waardeketen:
•
•
•
•

Hoe zal het beheer van bermen in de toekomst gebeuren?
Hoe ziet een aangepast maaibestek eruit?
Hoe gebeurt de voorbehandeling van het maaisel?
Kan een bermvezel een grondstofverklaring krijgen?

Hoe dit in de praktijk werkt, werd verduidelijkt door reportages: Een aangepaste maaikop om tot
betere kwaliteit vezels te komen werd gedemonstreerd in Maldegem, het uitpersen van het maaisel
tot sap en perskoek werd door Sander Lybaert van Releaf geïllustreerd in Drongen, Nathalie
Devriendt van ProNatura-Innec nam de kijker mee in de droog-en uitzeefstap op de site in Pamel.
Experten zoals Bart Rooms (ILVA), Victor Verlinden (Circular Matters), Joke Van Cuyck (OVAM) en
Elke Delbare (Haviland) gaven meer toelichting hoe zo een waardeketen in de toekomst verder kan
uitgerold worden. Het webinar eindigde met een debat tussen de verschillende sprekers, aangevuld
met Johan De Beule van Pro Natura en Jelle Van den Berghe, raadgever natuur van Vlaams minister
Zuhal Demir.
Het thuispubliek nam hierbij ook ruim de kans om vragen te stellen aan de verschillende sprekers. Uit
de reacties van zowel het thuispubliek en de sprekers kon opgemaakt worden dat er enthousiasme is
om met het bermmaaisel aan de slag te gaan en dat er oplossingen kunnen gevonden worden voor
de uitdagingen die er nog zijn zowel op logistiek als op beleidsvlak.
De webinar vond plaats in het kader van het Interreg project Grassification en het project
Herbruikbare berm gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant.
Wenst u de webinar te herbekijken? Dat kan via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=do_fKhV9bMg

