
kari van der heide
Kari van der Heide is moeder van twee meisjes en
getrouwd met een vrouw. Kari is auteur van ’De groene
mama, een handboek voor milieuvriendelijk leven en
opvoeden’. Ze geeft dagelijks groene tips op column-
sbykari.com en op Instagram (@karivdheide). 
Iedere zaterdag schrijft ze hier over haar leven als 
groene mama.
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Ik kan mijn evenwicht nog net bewaren. Nog even en de groene mama was met haar snoet in
haar groene flatlay gevallen. Ik ben een milieuvriendelijke cadeaugids ter inspiratie aan het
maken voor de feestdagen. Iets wat je wilt, nodig hebt, draagt, leest en deelt. En om in te
vallen blijkbaar. Ik kijk even door ons grote slaapkamerraam naar het raam van de buren aan
de overkant, om te checken of niemand mijn voorval heeft kunnen aanschouwen. Alleen de
dikke, witte buurpoes kijkt mij vanaf zijn vensterbank verveeld aan.

Ik plaats een boomerang van mijn wiebelende bamboe tenen en het groene tafereeltje onder
mij in mijn Instagram stories. #LovingOnTheEdge. Het lijkt misschien wat oppervlakkig,
want ja ik probeer een gepolijst plaatje voor Instagram te maken, maar ik sta ook met een
hoger doel op mijn houten kruk.

In de laatste maanden van het jaar schreeuwen de winkels, webshops, folders, reclamebor-
den en tv-reclames het uit: Koop dit! Koop dat! Hier word(t) je (kind) gelukkig van! Ze vergeten
erbij te zetten dat het geluk van fast shopping vijf minuten duurt en de aarde er zwaar onder
gebukt gaat. Daarom val ik met alle liefde bijna in mijn moestuin-pampasgras om duurzame-
re alternatieven voor de feestdagen te delen.

Aanstaande vrijdag is het Black Friday. Dé FOMO-dag (Fear Of Missing Out, de angst om
iets te missen) waarop je denkt dat je alles, wat in de sale is, nodig hebt. Ik ben er ook gevoelig
voor. Mijn grootste groene uitdaging is minder nieuwe spullen kopen, vooral voor mijn kin-
deren. Maar ik heb mij enkele maanden geleden voor alle digitale nieuwsbrieven uitgeschre-
ven, zodat ik geen e-mails meer kan ontvangen waarin ik word verleid om dingen te kopen
die we niet nodig hebben. In plaats daarvan heb ik in augustus bewaarde zoekopdrachten
aangemaakt op Marktplaats zodat ik tweedehands cadeautjes kon verzamelen voor de meis-
jes. Wat ik uiteindelijk niet tweedehands kan vinden, koop ik
nieuw maar bij duurzame, kleinere ondernemers. Mijn dochters
rennen de slaapkamer in. Ze komen even knuffelen en een
Belangrijke Update geven over hun dag. Heerlijk! De kleuter
vraagt wat ik aan het doen ben en ik leg uit dat ik mensen tips
geef, voor als ze iets bijzonders willen geven aan iemand van
wie ze houden. De peuter gaat midden in mijn flatlay zitten,
bladert door De groene mama en smeert ondertussen de
bodylotion bar over haar gezicht uit. Mijn vrouw – op
zoek naar ons ontsnapte kroost – komt ook binnen,
slaat het tafereel gade, geeft me een kus en zegt „sta
je weer op de barricades, schat?.” Dan neemt ze de
meisjes mee naar de speelzolder en schiet ik nog
wat mooie plaatjes vanaf mijn barricade.

GROEN
column

Ik sta voorovergebogen op een houten krukje. Mijn tenen, in een al tien keer gerepareerde
bamboe maillot gestoken, wiebelen over het randje. Onder mij, op de grond, ligt een
linnen kleed, biologisch beddengoed, mijn boek ’De groene mama’, 100 procent natuurlij-

ke parfum, ecologisch verantwoorde sloffen, zero waste bodylotion, een FSC-houten kam en
wat droogbloemen, rieten mandjes, plantjes en pampasgras. Ik maak een flatlay, een stilleven
recht van bovenaf gefotografeerd. En ik stort er bijna in.

Koopgeluk van Black Friday, dé
FOMO-dag, duurt slechts 5 minuten 
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Stichting Trees for All wil met een ’Green Friday
actie’ Nederlanders bewust maken van de impact
van de toenemende consumptie rondom Black
Friday, dit jaar op 27 november, en een groen alter-
natief bieden. Onder de noemer ’Kom shoppen in
het bos’ word je uitgenodigd om een Green Friday
Deal te ’kopen’, zoals twee bomen voor tien euro
die de stichting plant in Nederland en Oeganda.
„Steeds meer mensen, bedrijven en hele winkel-
straten zetten inmiddels hun vraagtekens bij de
koophysterie rondom Black Friday”, licht Simone
Groenendijk, directeur van Trees for All toe. „De

impact op onze aarde en ons klimaat is enorm.
Onze Green Friday Deals zijn een knipoog naar al-
le kortingen die gegeven worden. De beste deal
voor de planeet is een boom en daarom hopen we
dat mensen bij ons komen ’shoppen’ in het bos.”

Beste deal op Green Friday is een boom ’scoren’
Aangemoedigd om vooral nóg meer te consume-
ren op Black Friday is dit misschien wel de zwart-
ste dag voor het klimaat. Gelukkig is daar de te-
genhanger: Green Friday waarop vooral niets aan-
schaffen goud waard is, óf als je toch echt iets wilt
kopen: ’scoor’ dan een boom om zo een steentje
bij te dragen aan een groenere wereld. 

Geen Black maar Green Friday. FOTO FREEPIK

dit kun jij doen

ducten, deegwaar en snacks.
En tja, eiwitten uit gras halen,

hoe gebeurt dat dan? Dat gaat als
volgt. Bij bioraffinage wordt een
groene grondstof, in dit geval gras,
eerst gekneusd en geperst. Het sap
wordt dan gescheiden van de ve-
zels. De vezels, met een deel van de
in het gras aanwezige eiwitten,
kunnen luchtdicht verpakt wor-
den. Daardoor zijn ze bijvoorbeeld
lang houdbaar. 

Sojavervanger 
Met het sap komt een deel van de
zogeheten nutriënten, de essentiële
voedingsstoffen, mee: eiwitten,
suikers en mineralen. Het sap kan
daarna verder verwerkt worden
door de eiwitten ervan af te schei-
den en te concentreren.

Bioraffinage zorgt er dus voor
dat eiwitten uit onder meer gras
beschikbaar worden voor verschil-
lende doeleinden. In het geval van
eiwitten bijvoorbeeld de diervoe-
der- en voedselindustrie. Met de
overblijfselen van prei en kool is
Grassa al een heel eind gekomen,
maar gras, de bedrijfsnaam zegt
het natuurlijk al, blijft het ultieme
doel.

Grassa gaat er vanuit dat als gras
op de markt komt, soja naar de

achtergrond verdwijnt. Niet in de
laatste plaats trouwens omdat er
uit hun onderzoek blijkt dat je per
hectare gras twee keer zoveel eiwit
kunt produceren ten opzichte van
soja.

Groentenuggets
Met die groente die tot nu toe al
wél in de supermarkt mag worden
verkocht, is Grassa dus al druk
bezig. Er zijn inmiddels voorbeel-
den van geslaagde voedselproduc-
ten. Neem het idee voor ’kipnug-
gets’, gemaakt van groente.

Samen met voedselspecialisten
Dalco en Proverka ontwikkelde
Grassa een eiwitrijke ’GroenteNug-
get’ die in juni 2017 de New Food
Challenge van het Ministerie van
Economische Zaken won. 

De vijftig tot zeventig procent
kippenrestvlees waaruit nuggets
normaal gesproken bestaan, ver-
vangt Grassa door er een zelf ge-
produceerd halffabricaat van eiwit
aan toe te voegen. Hetzelfde dus,
wat al jaren gebeurt bij het maken
van vleesvervangers op basis van
het eiwit uit de sojaboon.

Grassa stelt trouwens ook dat het
gebruik van gras in producten
voordelen heeft voor de koe zelf.
„De melk van het dier bevat nor-

maal gesproken eiwitten die twin-
tig procent ’efficiëntie’ hebben,
dus vijf kilo voer levert één liter
eiwit in melk op”, vertelt Koop-
mans. 

Voor Grassa is het uiteindelijk
natuurlijk de uitdaging om ook de
eigenaren van de koeien en de
graslanden te overtuigen. De boe-
ren dus. Dat gebeurt bijvoorbeeld
ook door het argument aan te
dragen dat het eiwit uit verwerkt
gras een oplossing kan vormen
voor het mestoverschot. 

Dat wordt op de website als volgt
uitgelegd: ’Een deel van de eiwit-
ten die koeien via het eten van gras
binnenkrijgen, kunnen ze niet
benutten. Een koe zet onbenutte
eiwitten om in ammoniak en stik-
stof, dat via het uitboeren en de
mest in de lucht en het grondwater
terechtkomt. Dat is erg schadelijk
voor het milieu. Dankzij grasraffi-
nage krijgt de koe alleen nog maar
goed benutbare eiwitten binnen.
Zo daalt het stikstofgehalte in de
koeienmest en daarmee verminde-
ren we ook de schadelijke broeikas-
gassen in de lucht.’

Kritische vragen
Voor boeren zou dat een bijko-
mend positief effect zijn van een

Vraag je een ondernemer
om een blik op de toe-
komst, dan is het meestal
koffiedik kijken. Tja, ach,

we doen gewoon ons ding en zien
wel hoe het loopt. Bij Grassa is dat
anders. De machine die daar wordt
gebruikt, is in staat om vier ton
gras per uur te verwerken, ook wel
’raffineren’ genoemd. In 2021
wordt dat na een uitbreiding maar
liefst acht ton. Een jaar later moet
het mogelijk zijn om commercieel
te gaan draaien. Dan is de machine
klaar om al die investeringen van
de laatste jaren terug te verdienen.

Grassa wil deze machines op
meerdere plaatsen in het hele land
neerzetten. „Het idee is dat over
vijf jaar overal in Nederland een
raffinaderij in de buurt is waar de
boer z’n gras naartoe kan brengen”,
zegt Bram Koopmans, procestech-
noloog bij het Limburgse bedrijf.
Hij is dagelijks bezig met onder-
zoek naar onder meer machines,
chemische processen en de pro-
ductcertificering.

Verboden
Voorlopig is Grassa naast gras
bezig met andere groene grond-
stoffen zoals prei en kool. Voedsel
van gras maken, bestemd voor
mensen, is door Europese regelge-
ving namelijk nog verboden. 

Veel eiwitrijke producten wor-
den tegenwoordig nog gemaakt
met behulp van soja, geïmporteerd
uit Latijns-Amerika. Grassa heeft
goede hoop dat gras toch beschik-
baar wordt gemaakt als voedsel
voor mensen. 

Dat zou ook een hoop transport
schelen, stelt het bedrijf. Niet al-
leen maakt dat de producten min-
der kostbaar, het is ook beter voor
het milieu. Het transport blijft
immers voor het grootste gedeelte
in eigen land.

„Op het moment dat het gras
vrijgegeven wordt als voedsel voor
de mens, denk ik dat het hard zal
gaan met de ontwikkeling van
onze plannen in Nederland”, voor-
spelt Koopmans. „Maar het kost
veel lobbywerk, tijd en geld, voor-
dat gras op de ’foodmarkt’ ver-
krijgbaar wordt. In de tussentijd
zijn wij wel al begonnen met de
restjes van prei en kool te verwer-
ken. Daaruit kunnen we ook eiwit-
ten halen voordat het zomaar weg-
gegooid wordt.”

Snacks en deegwaar 
Gras is normaal gesproken niet te
verteren door de mens. Een koe
kan het wel, want die heeft meer-
dere magen. Door het gras te raffi-
neren wordt het wél geschikt voor
menselijke consumptie. Dat wil
zeggen: het eiwit dat je uit gras
haalt, kun je verwerken tot een
voor mensen en andere dieren
verteerbaar product zoals melkpro-

Allemaal aan het gras 
interview Nu Europa naar vervanger voor soja zoekt, komen opvallende alternatieven in beeld

Nog even en we kijken er niet meer van op: een sapje gemaakt van gras. 

•i
Duurzamere voeding 
Grassa streeft naar een wereld
die overgaat op een duurzamer
voedingsconcept, voor dier en
mens. Voeding die gezond is,
maar waarvan de ingrediënten
niet van ver aangevoerd hoeven
te worden. Met bioraffinage
kan meer uit gras en gewas
worden gehaald zodat met
dezelfde hoeveelheid gras en
gewas meer monden gevoed
kunnen worden. 

❜❜Over vijf jaar
overal een

raffinaderij
waar de boer

zijn gras heen
brengt 

Gras eten. Normaal gesproken doen koeien dat, de
enige dieren die gras met hun meerdere magen
kunnen verteren. Maar wat als je het nou zo be-
werkt, dat gras ook verteerbaar wordt voor andere
dieren en zelfs mensen? Daarmee is Grassa de afge-
lopen jaren aan de slag gegaan. Het eerste succes is
zichtbaar.

Gras als de verwachte nieuwkomer op de foodmarkt.

De mobiele grasraffinaderij in actie. FOTO’S GRASSA 

samenwerking met Grassa. Maar
lang niet alle agrariërs weten het
Limburgse bedrijf tot nu toe te
vinden. En zo wel, komen er ook
geregeld kritische vragen bij kij-
ken. Wat levert het ze nou eigenlijk
op? En vooral: is die machine niet
gewoon een stalen koe die de func-
tie van hun koeien inneemt?

„De eerste reactie van boeren is
dat ze bang zijn dat de koeien
verdwijnen”, vertelt Koopmans.
„Maar dat is echt niet het geval.
Sterker nog, wat we uit het gras
persen, is juist geschikt als ruw-
voer voor de koeien. En het gaat
ook naar varkens en kippen.”

Het blijft een uitdaging, stelt hij.
„Ondanks de complexiteit van
onze werkzaamheden moeten we
toch een manier vinden om het
zonder al te veel details toeganke-
lijk neer te zetten.” 

Tot het moment dat gras wordt
toegestaan, heeft het Grassa een
schone taak: zoveel mogelijk men-
sen overtuigen. Boeren, beleidsma-
kers en consumenten. 

Door de huidige ontwikkelingen
ziet het Venlose bedrijf de toe-
komst in ieder geval rooskleurig
tegemoet.

Cas Broxterman


