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Technologie

“Uitgangspunt is dat je reststromen niet
beschouwt als waardeloos afval, maar als
waardevol co-product. Dan is er veel
mogelijk. Zo blijkt er internationaal een
grote markt te zijn voor wortelsap, terwijl
andere groentesappen en natuurlijke
kleurstoffen zich in een groeimarkt
bevinden”, vertelde Piet Nell, directeur
van Provalor. Dit bedrijf is gespeciali-
seerd in de winning van groentesap en
natuurlijke kleurstoffen uit groenterest-
stromen.
Bij Rodenburg Biopolymers heerst een
vergelijkbare mentaliteit. Directeur Remy
Jongboom: “Je moet ondernemerszin

hebben, iets nieuws aan bestaande
markten willen toevoegen. Tegelijkertijd
moet je realistisch zijn en een back-up-
scenario in je achterhoofd hebben,
omdat innovaties soms een lange aan-
looptijd vragen.” Zijn bedrijf richt zich op
de handel, toepassing en logistiek van
bijproducten, vooral vanuit de aardap-
pelindustrie. Een van de meest succesvol-
le producten is het energiezuinig gepro-
duceerde bioplastic Solanyl, basis voor
bijvoorbeeld afbreekbare bloempotten.
Inmiddels produceert Rodenburg Biopo-
lymers, Europa’s grootste bioplasticpro-
ducent, jaarlijks 50.000 ton Solanyl.

Systematisch
Ook Johan Sanders, directeur New Busi-
ness Agrotechnologie en Voeding en
hoogleraar Valorisatie van Plantenpro-
ductieketens aan Wageningen UR, bena-
drukte dat het zoeken naar een innova-
tieve eindbestemming voor reststromen
tijd vraagt: “Begin niet pas als de over-
heid met regels komt, want dan blijf je
steken in bestaande technologieën. Je
moet eerst systematisch alle voor je
afzetmarkt relevante factoren inventari-
seren, zoals regelgeving, productveilig-
heid en -samenstelling, consumenten-
perceptie, continuïteit in aanbod en
afzet, bewerkbaarheid en de aanwezig-
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Het Ontwikkelingsmodel Ondernemin-
gen benoemt factoren die bepalen of
een ondernemer zijn bedrijfsvoering
(succesvol) gaat aanpassen. Doorslag-
gevend is de ‘eigen effectiviteitsbele-
ving’: de inschatting van de eigen capa-
citeiten, de beoordeling van zijn pres-
taties en het gevoel dat hij zelf kan
inspelen op ontwikkelingen, zoals het
verwaarden van reststromen. Deze
beleving wordt sterker als een onder-
nemer zijn visie deelt met stakehol-
ders, middelen heeft om de resultaten
van zijn inspanningen te meten en als

de sociale
(keten)omgeving hem
steunt bij gewenste
veranderingen Daar-
naast moet en er een
adequate terugkoppe-
ling zijn van de resulta-
ten. Tenslotte speelt er
een aantal moeilijk
beïnvloedbare situ-
ationele factoren,
zoals technologische
ontwikkelingen, logistieke en financië-
le mogelijkheden, wet- en regelgeving

en marktontwikkelingen.
(Bron: Sirned, 2004).
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Voor ondernemers met visie en

geduld zijn reststromen geen

weggegooid geld, maar een

waardevolle inkomstenbron.

Niet alleen via verwerking tot

veevoeder, maar ook door

gebruik als grondstof voor uit-

eenlopende producten. Zo

bleek tijdens het symposium

over reststromen op 14 mei,

georganiseerd door VMT, Arca-

dis, Stichting Agro Keten Ken-

nis (AKK) en Novem. 
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heid van ketenpartners. Vaak moet je
daarna nog technologische kennis gaan
ontwikkelen, omdat die deels ont-
breekt.” Sanders ziet interessante moge-
lijkheden voor de toepassing van fermen-
tatie- en pervaporatietechnologieën:
“Restaurantafval bijvoorbeeld kan via fer-
mentatie worden omgezet in organische
mest en methaan en wellicht kunnen er
via pervaporatie ook natuurlijke aroma´s
uit reststromen van tropisch fruit, uien en
cacao worden gewonnen.”
Sanders benadrukte het nut van het
scheiden van reststromen in hoogwaardi-
ger fracties. “Daarmee behoud je de
regie over het verwerkingsproces.” Koert
Ackerman, directeur van Sonac Burgum
BV, bevestigde dat: “Wij zijn van grond-
stoffenverwerker steeds meer producent
van eindproducten geworden. Dat bete-
kent niet alleen samenwerken met de
klant, maar ook substromen scheiden,
separaat verwerken en verkopen. Daar-
door hebben we ontdekt dat gescheiden
stromen vaak een hogere toegevoegde
waarde hebben dan bulk. In onze specia-
liteitenlijn verwerken we nu grondstoffen
die vroeger behoorden tot de lijn van
gemengde slachtbijproducten.” Sonac
Burgum BV hanteert verschillende pro-
ductielijnen, waarin bijvoorbeeld veevoe-
ders en grondstoffen voor petfood en

organische meststoffen worden geprodu-
ceerd.

Niet eenduidig
Jan Mulderink, voorzitter Stichting Duur-
zame Chemie Ontwikkeling, wees er op
dat reststromen vaak slecht gedefinieerd
zijn en niet altijd naar wens worden aan-
geleverd. “Ze zijn volumineus, hebben
een hoog vochtpercentage of geen
homogene samenstelling. Ook bestaan
er verschillen tussen partijen onderling.”
De hoge prijs van wegtransport leidt
soms tot opmerkelijke situaties. “Vaak is
het goedkoper reststromen uit het bui-
tenland over zee aan te voeren dan over
korte afstand via de weg.”
Een ander struikelblok is de wet- en
regelgeving. Vooral bij diervoeders en
afval is die niet altijd eenduidig. “Vanaf
welk moment in de verwerkingsketen
mogen reststromen diervoeder worden
genoemd en wanneer valt een reststroom
onder de noemer ‘afval’”, vroeg Rik Her-
bes, veterinair inspecteur van de directie
Toezicht bij de VWA, zich af. Voor Sonac-
directeur Koert Ackerman is de term
‘afval’ een beladen woord geworden.
“Dat woord gebruiken wij niet meer. De
veranderde regelgeving, zoals het verbod
op het vervoederen van dierlijke eiwitten,
heeft grote consequenties gehad voor
onze bedrijfsvoering.”
“Soms zijn richtlijnen met elkaar in strijd.
Bovendien bestaan er verschillen tussen
Europese landen onderling, wat kan lei-
den tot extra administratieve lasten en
imago- of handhaafbaarheidsproble-
men”, voegde Frank Jorna, beleidsmede-
werker bij de Nederlandse Vereniging
van de Diervoeder Industrie, toe. Oktober
2004 treedt de Kaderwet Diervoeders in
werking die fungeert als kapstok voor
Europese (Diervoeder)Verordeningen.
“Hierin wordt de regelgeving voor dier-
voeder gelijkgetrokken met die van
levensmiddelen, maar het is en blijft een
complex geheel”, constateerde Herbes.

Eigen effectiviteit
Wet- en regelgeving speelt, net als tech-
nologische, financiële en marktmogelijk-
heden, zeker mee in de zoektocht naar
een waardevolle eindbestemming voor
reststoffen, zo beaamde Willem van Laar-

hoven, businesspartner bij SIRNED
Onderzoek en Advies voor Duurzame
Ontwikkeling: “Maar de ‘eigen effectivi-
teitsbeleving’, de inschatting van de
eigen capaciteiten, prestaties en moge-
lijkheden de omgeving te beïnvloeden, is
doorslaggevend. Een gedeelde visie en
middelen om de ondernemingsdoelstel-
lingen aan af te meten kunnen die bele-
ving versterken.” Deze aspecten zijn

terug te vinden in SIRNED’s Ontwikke-
lingsmodel Ondernemingen en worden
gedemonstreerd via concrete projecten. 
Volgens Van Laarhoven wordt aan toepas-
singen van reststromen vaak een waar-
deoordeel toegekend, terwijl eenduidige
waarde-indicatoren ontbreken. “In de
diervoedersector bijvoorbeeld wordt one-
venredig veel aandacht besteed aan voed-
selveiligheid, terwijl die eigenlijk niet in
het geding is. De sector heeft juist een
forse stap voorwaarts gezet bij de borging
van kwaliteit en veiligheid. De incidenten
in het verleden blijken geen verband te
houden met de kwaliteit van de gebruikte
producten, de structuur van de sector of
met een gebrek aan goede wil: “Kern-
woorden zijn transparantie, onderlinge
samenwerking, resultaatverplichtingen,
verantwoordelijkheid nemen en verant-
woording afleggen.”

st naar waardevol product

Lisette de Jong

Reststromen
Productie

Wereldwijd 6 miljard ton, met als belangrijk-
ste bronnen rijst, suiker, tarwe,
soja, maïs enhout

Nederland 10 miljoen ton, waarvan ruim 8,5
ton organisch

Bestemming

Veevoeder 80%
Grondverbeteraar 10%
Buiten de agrofoodketen 5%
Gestort of verbrand 5%
Bronnen: Arcadis, Shell (cijfers uit 2002). 

‘Je moet ondernemerszin hebben, iets
nieuws aan bestaande markten willen
toevoegen’

Aardappelbijproducten kunnen verwerkt
worden tot uiteenlopende producten, zoals
biologische bloempotten en beschermhoek-
jes voor documenten.
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