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Situering
• Maaisel is beperkende factor voor ecologisch beheer

�moet verwijderd worden 
�beperkte verwerkingscapaciteit composteringsinstallaties
� afvalstatuut
�afvoer en verwerking grote kost voor gemeenten

� Uitdaging voor project Graskracht: potenties voor 
vergisting en bron van groene energie? 



Situering
Graskracht:

» 2 jaar durend project (einde maart 2012)
» Europese steun van EFRO
» 13 partners
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Situering



Werkwijze
• 2008 – 2009 : enquête bij alle Limburgse gemeenten 

stavaza bermbeheer

• 2010 – 2012:

– gegevensclustering

– inventarisatie gemeentelijke wegbermen
1. vegetatieopname en typebepaling
2. staalname en micro-inkuiling





Resultaten
Gemaaide oppervlaktes

• gemiddeld  ca. 35 ha aan gemeentelijke wegbermen

• gemiddeld zo'n 0,59% van de totale oppervlakte van een 
gemeente

• jaarlijks oppervlakte van ca. 1555 ha in Limburg



Bevindingen

1. grote totale lengte aan gemeentewegen  => niet altijd 
grote oppervlakte aan bermen te maaien

2. opp. Vlaanderen ca. 12000 ha, aandeel Limburg slechts 
13%

� 1 + 2 = realistische weergave van effectief gemaaide 
oppervlaktes in Limburg?



Resultaten
Maaiselproductie

• gemiddeld 8,42 ton per ha (minimum 0,39 ton/ha, 
maximum 32 ton/ha)

• jaarlijks 192 ton maaisel afgevoerd

• jaarlijks in Limburg zo'n 8500 ton maaisel afgevoerd



Bevindingen

• realistisch  4 ton ds/ha
• bodemsoort heeft invloed op geproduceerde 

hoeveelheid biomassa (van de Haterd et al., 2009)

� bijna helft van Limburgse gemeenten geeft geen realistische 
maaiselproductie weer







� realistische weergave van effectief afgevoerde 
maaiselhoeveelheden van gemeentelijke 
wegbermen?



Resultaten
Vegetatietypering

• Evolutie naar minder waardevolle, voedselrijkere types?

�Vervlakking naar type 6?



zevenblad

ridderzuring



� eutrofiëring vanuit de omgeving > verarming 
via maaibeheer?

en/of

� onvoldoende afvoer?



Resultaten
Biogasopbrengst

• Voorlopige resultaten:

– 200 – 350 l biogas per kg ods

– methaanaandeel 53 - 63%

– hogere biogasopbrengst dan rundveemest, 
kippenmest en varkensmest (onderzoek Ehlert et al., 2010)



– grasmaaisel van 1 ha kan voldoende methaan en 
energie leveren om een personenauto 7000 km te 
laten rijden (Lehtomäki et al, 2007)

�Toegepast Limburgse gemeente:  jaarlijks 35 ha x 
7000 km = 245000 km 
Aan € 1,55 per l diesel, met verbruik van ca. 
7l/100km = 
equivalent van ca. € 26600



OF

– grasmaaisel van 1 ha kan voldoen aan de jaarlijkse 
elektriciteitsbehoefte van 1 gezin

= 35 gezinnen jaar van elektriciteit voorzien

OF 



Juridisch kader
Problematiek:

– maaisel is afvalstof

– mag niet onverwerkt gebruikt worden als 
bodemverbeterend middel of meststof

– moet afgezet worden bij composteer- of 
vergistingsinstallatie

– 2 pieken per jaar, kan niet meteen opgevangen 
worden



�momenteel geen afwijking mogelijk
�nieuw Afval- en Materialendecreet, situering maaisel?

�gevolg: slechts klein deel maaisel officieel verwerkt, 
rest wordt vermoedelijk achtergelaten 

=> verband met  lage maaiselhoeveelheden 
doorgegeven door gemeenten?



Vraag van terreinbeheerders:

– afvalstatuut van maaisel herbekijken?
– aanpassingen Bermbesluit mogelijk? 



Besluiten en aanbevelingen

1. Eerder lage hoeveelheden afgevoerd bermmaaisel 
in Limburg in vgl. met rest van Vlaanderen

2. Indicatie evolutie naar minder waardevolle, 
voedselrijkere types

⇒ Indicatie onvoldoende afvoer van maaisel in 
bermen?

⇒ Controle op terrein + verder onderzoek om te 
onderbouwen nodig



3. Opgelegde maaidata Bermbesluit versoepelen , 
immers:

� vaak goedkeuring om vanaf mei te maaien 
omwille van botanische redenen

� niet altijd zinvol om exacte data te handhaven
� maaien zonder afvoer is nadeliger in ecologisch 

opzicht dan maaien buiten deze exacte data
� minder pieken in maaiselhoeveelheden bij 

toevoer verwerkingsinstallaties



4. Altijd maaien met zoveel mogelijk afvoer van 
maaisel , want:

� Dubbel winst : 

1. ecologisch beheer
2. maximale biomassa -opbrengst

i.f.v. biogas- en energieproductie
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