
Grassen en gewassen vervangen eindige grondstoffen
De gewassen waar het om gaat zijn vezelhennep, olievlas, vezelvlas, 
bamboe en teunisbloem. Ook zet de Green Deal in op duurzame, 
hoogwaardige verwerking van berm,- natuur- en luchthavengras, 
olifantsgras en waterplanten. Vooral grassen en waterplanten 
worden nu nog vaak gezien als afvalstof en kostenpost, terwijl 
ze goed kunnen dienen als grondstof voor papier, bioplastics, 
biocomposiet of bouwmateriaal. Met een rendabele businesscase 
snijdt het mes aan twee kanten. Het bedrijfsleven gebruikt minder 
fossiele grondstoffen en gemeenten maken een deel van hun 
duurzaamheidsambities waar.

Successen
De Green Deal-partijen hebben de biobased gewassen met 
succes op een aantal terreinen geteeld. Naast deze velden zijn 
informatieborden van vlas- en hennepvezel geplaatst om mensen 
te informeren. Diverse lokale producenten van biobased producten 
zijn geïnteresseerd in de afname van de oogst; die van 2014 is onder 
andere verwerkt tot duurzame verf en biocomposiet. De businesscase blijkt rendabel, dus  
kan de teelt worden opgeschaald. In de deal zijn verschillende nieuwe samenwerkingen  
tussen de deelnemers ontstaan.
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Wie? Amsterdam Economic Board, 

Schiphol, Waternet en Hoogheem-

raadschap Amstel, Gooi en Vecht, 

RIGO verffabriek, NPSP, Hempflax, 

Hogeschool InHolland, Coöperatieve 

Miscanthusgroep, RVR Hoofddorp, 

Havenbedrijf Amsterdam, Afval 

Energie Bedrijf Amsterdam, provincie 

Flevoland, diverse gemeenten en het 

ministerie van Economische Zaken.

Wat? Partijen ontwikkelen rendabele 

businesscases en creëren markten 

voor hoogwaardige biobased 

producten op basis van grassen en 

gewassen. Ook stimuleert de Green 

Deal (tijdelijke) teelt van biobased 

gewassen als grondstof voor lokale, 

duurzame productie.
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Geleerde lessen
• Maak goede afspraken binnen de keten van teelt tot afname. Breng van tevoren in 

kaart wie wat gaat telen en hoeveel, zodat potentiële afnemers leveringszekerheid 
hebben voor de grondstof of het product dat zij afnemen. 

• Daarmee samenhangend: probeer de gehele waardeketen van bron tot eindproduct 
te betrekken. Goede afspraken binnen de keten zijn belangrijk om deelname voor alle 
partijen rendabel te maken.

• Breng in communicatie vooral de unieke eigenschap van het product onder de 
aandacht, zoals flexibiliteit of brandwerendheid. Dit geldt zowel voor producenten 
van biobased producten als voor afnemers, zoals overheden. 

• Doe niet alleen aan kennisoverdracht, maar kom ook echt in actie. Deze Green Deal 
is bijvoorbeeld gestart met (maatwerk)workshops voor inkopers en aanbestedende 
diensten van overheden zodat zij hun duurzaamheidsambities verder kunnen brengen 
door innovatiegericht aan te besteden.

• Zet in op pilots. Sommige producten, zoals in deze Green Deal straatbankjes van 
biobased materiaal, zijn nog niet getest op beheer en houdbaarheid. Pilots op 
Schiphol en in Haarlemmermeer leveren veel nieuwe informatie op over gebruik en 
weersbestendigheid. 
 

 Meer lezen?
 www.amsterdameconomicboard.com/green-deal-grassen
 www.greendeals.nl/gd160-grassen-en-gewassen

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven 
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

   “We willen het teeltpotentieel van vlas 
en hennep vergroten, zodat we gewassen flexibeler kunnen 
telen en de continuïteit van het aanleveren van grondstoffen 
voor biobased producten kunnen garanderen. Dit vergroot 
de mogelijkheden voor lokale producenten om te 
experimenteren met nieuwe, kansrijke biobased 
producten.”
– Evelien Adriaan, projectmanager Green Deal Grassen en gewassen

http://www.amsterdameconomicboard.com/green-deal-grassen
http://www.greendeals.nl/gd160-grassen-en-gewassen

