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Technologie

De voedingsmiddelenindustrie moet nieuwe afzetkanalen ont-

wikkelen voor haar organische reststromen. Minister Veerman

kwam februari tot deze uitspraak naar aanleiding van de diverse

crises met diervoeders. Bedrijven zijn daar al volop mee bezig en

daarmee soms zeer succesvol. De mogelijkheden lijken bijna

onbeperkt mits de wetgeving niet onnodig belemmerend werkt,

zo bleek tijdens de VMT-bijeenkomst Organische reststromen op

14 maart in Ede. 

“Ken uw product” en “Sluit aan bij be-
staande afzetmarkten”. Deze twee advie-
zen liepen als een rode draad door de
goed bezochte VMT-bijeenkomst ‘Orga-
nische reststromen; Kosten verlagen en
nieuwe toepassingen benutten’. Opmer-
kelijke staaltjes van waardevolle nieuwe
producten met daarvoor geschikte afzet-
kanalen kwamen aan bod. Ook een min-

der hoogwaardige toepassing als ver-
gisting mag zich in een groeiende be-
langstelling verheugen. “Fabrikanten
willen voorkomen dat hun naam via de
afzet van organische reststromen richting
diervoerders in opspraak komt en kiezen
voor vergisting”, vertelde Rien Borgstein
van Kamstra Recycling. “In navolging van
de grote concerns gaan ook MKB-bedrij-
ven daar vaker toe over.”
De overheid zou vergisting kunnen sti-
muleren door bijvoorbeeld de subsidiere-
gels gelijk te schakelen met die in Duits-

land. Bij onze Oosterburen worden lang-
durige (15 à 20 i.p.v. 10 jaar) en hogere
subsidie verstrekt voor de bouw van
grootschalige vergisters.

Wetgeving
De wetgeving speelt een belangrijke rol
bij het vinden van het meest geschikte
afzetkanaal voor de organische reststro-
men. Die regelgeving is niet altijd logisch
omdat de wetgever uitgaat van ‘beoogd
gebruik’. Neem een appel. Wordt deze
op de veiling verkocht, dan is het een
voedingsmiddel. Vindt de appel geen
koper, dan wordt deze doorgedraaid en
door de wetgever als ‘afval’ bestempeld.
Diezelfde consumptieappel mag dan niet
eens tot diervoeder worden verwerkt. Of
neem brood. Niet verkocht mag dit ‘afval’
niet als co-product in de vergister worden
verwerkt.
“Maak regelgeving praktisch en haal-
baar”, luidde dan ook de wens van diver-
se deelnemers in het debat aan het eind
van de dag. Een beleidsmedewerker van
het ministerie van LNV gaf aan deze wens

nadrukkelijk mee te zullen nemen in de
lopende besprekingen rond nieuwe re-
gelgeving. “Dat is niet binnen een jaar
opgelost, maar moet wel veranderen.”
Een oplossing zou kunnen zijn om grond-
stoffen voor voedermiddelen uit te zon-
deren in de Afvalrichtlijn, en daarmee
ook van het Europese verdrag voor de
Overdracht van Afvalstoffen. Brussel
heeft de discussie over deze nieuwe Af-
valrichtlijn net gestart.

Alternatieven
Zeer uiteenlopende verwerkers van orga-
nische reststromen, waaronder Ten Kate,
Duynie, Sonac en ook TNO, gaven voor-
beelden van reeds gerealiseerde succes-
volle hoogwaardige toepassingen voor
delen van hun reststromen: van tech-
nisch zetmeel uit aardappelwaswater
voor gebruik in lijmen en karton (Duynie)
tot specialistische kleurstoffen afkomstig
uit kookwater van bieten (TNO) en van
colloïdale eiwitten uit bloed voor drop
(Sonac) tot gelatine uit varkenszwoerd
voor de foto-industrie (Ten Kate). 
Volgens Henk Huizing van InnovatieNet-
werk Groene Ruimte en Agrocluster bie-
den restproducten van aardappelen en
tarwe ook in de toekomst nieuwe moge-

Reststromen bieden v

– Cellulose en vezels 
– Zetmeel en inuline
– Eiwit
– Chitine
– PHA’s
– Latex/rubber
– Harsen
– Kurk
– Lignine

– Oliën en vetten
– Wassen
– Suikers
– Fytosterolen
– Lecithines e.a. surfactants
– Terpenen
– Pectinen en alginaten
– Specifieke inhoudsstoffen

Componenten
Voorbeelden van hernieuwbare grondstoffen die al industrieel worden toege-
past (bron: Platform hernieuwbare grondstoffen).

De afzet richting diervoeder van in dit geval een mengsel
van gebroken maïsstukjes, maïszemelen en maïsweek-
water (maïsgluten) blijft zijn waarde behouden, maar …

Foto: Beuker

Bedrijven slaan te vaak een cruciale
stap als waardebepaling over
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lijkheden. Door deze, maar ook mest, te
vergisting kan met het vrijkomende me-
thaan single cell proteïn (SCP) worden
geproduceerd. Proeven wijzen uit dat dit
eiwit in veevoer kan worden verwerkt, in
visvoer zelfs tot 40% van de eiwitbron. Nu
wordt daarvoor geïmporteerd soja
gebruikt. Daarnaast kunnen mineralen
als kalium en fosfaat uit het effluent van
de biogasinstallatie worden teruggewon-
nen. Hetzelfde geldt voor aminozuren als
lysine en thyrosine die uit het aardappel-
vruchtwater kunnen worden gefiltreerd.
Volgens Huizing bleek uit een haalbaar-
heidsstudie dat hier voor de Nederlandse
aardappelverwerkende industrie zeker
kansen liggen.

Biomassa
Hoe breed de mogelijkheden in de (ver-
re) toekomst zijn, schetste Huizing met
een voorbeeld van het verwerken van
natuurgras en drijftillen uit respectieve-
lijk de Drentse Aa en de Weerribben. Met
pyrolyse kan deze biomassa worden om-
gezet tot bio-olie. Binnenkort wil Staats-
bosbeheer de grootschalige productie
ervan starten. Huizing: “In Maleisië
draait al een dergelijk bedrijf op resten
van de palmolie-industrie.” 

In Europa hebben
biobrandstoffen de
tijdgeest mee. Zo
moet in Nederland
in 2007 twee pro-
cent van de benzi-
ne en diesel uit
biobrandstoffen
bestaan, zo liet
staatssecretaris
Van Geel (Milieu)
onlangs weten.
Brussel dicteert dat
in 2010 zelfs 5,7%
biobrandstoffen
wordt bijgemengd.
Hans Derksen,
voorzitter Platform
Hernieuwbare
Grondstoffen, ziet
voor het benutten
van functionele
eigenschappen -
van inhoudsstoffen
tot biopolymeer –

veel mogelijkheden voor biomassa (zie
ook kader ‘Componenten’). 

Waardebepaling
Anne Cazemier, verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van markten voor dier-
voeder en agrarische toepassingen bij
melkzuurproducent Purac, drong er bij
de toehoorders op aan om potentiële
stoffen al in een vroeg stadium te toetsen
aan regelgeving, in het bijzonder het On-
gewenste stoffenlijst, BOOM en Bouw-
stoffenbesluit. Daarna moeten bedrijven
met de vijf ‘F-fen’ nagaan op welke mark-
ten zij de stoffen het beste kunnen ver-
waarden; farma, food, feed, fertilizer en
fire. “Bouw de waardebepaling als een
voorlopig beslispunt in”, benadrukte
Cazemier. “Deze stap wordt bijna altijd
overgeslagen, maar is cruciaal. Maak de
rekensom voor het gehele product; opti-
maliseer!”
Cazemier en diverse andere inleiders ad-
viseerde zijn toehoorders bij nieuwe toe-
passingen zoveel mogelijk aan te sluiten
bij bestaande markten. Voordeel daarvan
is dat zij veel oude gegevens opnieuw
kunnen gebruiken met als gevolg lagere
kosten en een snelle marktintroductie. 

GMP+
Rik Herbes, productmanager bij de VWA,
adviseerde de diervoedersector om de
bestaande GMP+ om te buigen naar een
hygiënecode waarin bovenwettelijke
aspecten kunnen worden geregeld. Hij
gaf als voorbeeld de traceerbaarheid. Bij
een inspectie trof de VWA een tank aan
met daarin 380 ton vet. Deze werd nooit
leeg- en schoongemaakt. Herbes: “Dit
bedrijf loopt het risico dat zij hun gehele
jaarproductie moeten traceren en uit de
markt halen. Onbegrijpelijk.”
De VWA-er waarschuwde ervoor dat
bedrijven zich niet blind moeten staren
op de eigen situatie. Juist bij traceren

moeten zij rekening houden met de ach-
ter henzelf bevindende (breed uitwaaie-
rende) keten. De Belgische vetverwerker
Verkest, die onlangs voor de tweede keer
bij met dioxine verontreinigd vet bleek te
zijn betrokken, had van de eerste crisis
geleerd. Bij het ‘zoutzuur-incident’ bleek
dat het bedrijf de tank waarin het met
dioxine verontreinigde vet was opgesla-
gen helemaal had geleegd en daarna had
gereinigd. Mede daardoor konden de
vervuilde partijen snel worden opge-
spoord en bleef de schade beperkt. 

n veel kansen

Hans Damman

Informatieve sites:
Op de volgende sites is meer
informatie te vinden over het ver-
werken van organische reststro-
men afkomstig uit de voedings-
middelenindustrie. Door bijvoor-
beeld te zoeken op het woord
‘reststromen’ komt u snel bij de
gevraagde info.
– www.stichtingPHG.nl
– www.agro.nl/innovatienet-

werk
– www.akk.nl
– www.repro-food.net
– www.senternovem.nl
– www.minlnv.nl

... voor delen van reststromen kunnen hoogwaardige toepassingen wor-
den ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is de installatie waarmee zetmeel
uit aardappelwaswater wordt gewonnen. Na verdere bewerking kan dit
als technisch zetmeel aan de kartonindustrie worden geleverd. 

‘Food’ zou niet mogen worden
afgekeurd voor ‘feed’

Fo
to

: N
iv

ob
a/

D
uy

ni
e


