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In een circulaire economie is afval een grondstof die weer tot waarde wordt gebracht. 

Winst maken 
met reststromen

Hessing Supervers heet de groentesnijderij, 
die met haar hoofdkantoor in het Noord- 
Hollandse Zwaag zetelt. Het bedrijf wil  
niet alleen bekend staan als leverancier van 
superverse producten, maar ook als brenger 
van gezondheid door consumenten zoveel 
mogelijk gesneden groente, verse sappen  
en maaltijdsalades te laten eten. Daar komt 
vanaf dit jaar nog een pijler bij: Hessing 
Supergroen. Natuurlijk staat productie 

De productie van voedsel doet een groot beroep op de  
aarde, terwijl een flink deel in de afvalbak verdwijnt of  
een tweede leven krijgt als laagwaardige toepassing.  
Steeds meer bedrijven beseffen dat ze geld kunnen  
verdienen door reststromen hoogwaardig te verwaarden.  
Dat bleek op het congres Maak winst met reststromen  
van Food Valley NL en MVO Nederland.

Meer aandacht voor kansen circulaire economie

schappelijk  verantwoord ondernemen.  
We hebben een serie workshops waaraan 
iedereen, van administratief medewerker 
tot kwaliteitsmedewerker, kan deelnemen”.  

Personeel en duurzaamheid
Uit de 21 circulaire kansen koos het bedrijf 
vier speerpunten: Good Manufacturing  
Practices (GMP’s), waardevol verpakken, 
waterkringloop en waterhuishouding, en 
energieverbruik. Bij het eerste speerpunt 
wordt het personeel nauw betrokken. 
Op de eerste sessie in september kwamen   
50 tot 60 medewerkers af. Naast een  
algemene presentatie over duurzaamheid, 
was er een rondetafelsessie en werden de 
eerste ideeën besproken. Tijdens de tweede  
bijeenkomst in januari werden de plannen 
gecategoriseerd en stelde duurzaamheids-
aanjager Dijk projectteams samen op de 
onderwerpen gedrag, logistiek, energie, 
productie en overig. Bij de derde vergade-
ring waren er nog 40 gemotiveerde mede-
werkers. De plannen krijgen steeds meer 
vorm, gee! Dijk aan. De periode tot 2020 
staat onder de naam Hessing Supergroen in 
het teken van verduurzaming. Daarin is ook 
aandacht voor hergebruik van reststromen: 
gebruik van restwater als irrigatiewater, 
nuttig toepassen van slib uit afvalwater en 
bio ra"nage van organisch afval.

Milieu-impact
Wouter-Jan Schouten, projectmanager van 
Circle Economy, verwelkomt initiatieven 

draaien altijd voorop bij Hessing, maar de  
groentesnijderij realiseert zich ook dat  
reststromen waarde bevatten. In een  
brainstormsessie met Rabobank en MVO 
Nederland  de#nieerde Hessing 21 kansen 
voor een circulaire economie, waarin afval 
een grondstof is die weer tot waarde wordt 
gebracht. André Dijk, kwaliteitsmanager  
bij Hessing: “Samen met de medewerkers  
ontwikkelen we een strategie voor maat-
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zoals die van Hessing, want de manier 
waarop er nu wordt geconsumeerd moet 
echt anders, zo zegt hij. De lange voedsel-
ketens verstoren de nutriëntcycli en 
45 procent  van het energiegebruik gaat 
naar voedselverwerking en -transport. 
Bovendien wordt er aan het begin van de 
keten voedsel verspild en is er nog maar  
een beperkte valorisatie van reststromen, 
signaleert hij. Schouten helpt bedrijven bij 
het identi#ceren van circulaire kansen. “Er 
is een enorme on  balans in de kringloop van 
stikstof, fosfaat en water. Voedselproductie 
is daar voor een groot deel verantwoorde-
lijk voor.” Volgens hem is de negatieve 
impact van de voedselketen met 80 procent 
terug te brengen. Daarvoor zijn verschillen-
de manieren (zie kader). 

Reststromen verwaarden
Volgens Jan Broeze van Wageningen UR 
zijn er voldoende technische mogelijkheden 
om reststromen optimaal te benutten. Een 
Hij noemt twee oplossingen. De een is 
nevenstromen en verliezen vermijden of 
minimaliseren. Ruim drie jaar geleden  
wijzigde Broeze samen met collega’s van 
Wageningen UR een deel van het produc-
tieproces van Lùtece, fabrikant van cham-
pignonconserven. De net geblancheerde 

champignons konden beter worden 
getransporteerd door de fabriekshal via  
met water gevulde buizen dan via droge 

transport banden. De aanpassing vergde  
een investering van $ 2 miljoen, die het 
bedrijf na een jaar al had terugverdiend. 
Na bewerking tot conserven bleven door 
het aangepaste productieproces twee tot 
drie procent meer champignons over.  
De tweede oplossing is zoveel mogelijk 
hoogwaardige producten uit reststromen 
extraheren, zoals farma en cosmetica en 
humane en diervoeding. Zo werken de 
bedrijven Ten Kate en Gelita aan een  
innovatief en mild scheidingsproces om 
hoogwaardige eiwitten voor voedings-
doeleinden te winnen uit afvalwater. Een 
traditioneel renderingsproces gebeurt bij 
hoge temperaturen en levert een hoog  
vetrendement maar een lage kwaliteit  
eiwitten. Het nieuwe  proces zorgt juist  
voor een hoge kwaliteit omdat de eiwitten 
worden geïsoleerd uit proceswater.  

Hoe is impact op milieu met 80 procent te reduceren? 

1. Reduceer inputs en negatieve impact van primaire voedselproductie:
• sluit nutriëntenketens; breng veevoer dichter bij vee bijvoorbeeld; 
• voorkom water-en bodemvervuiling door nutriëntenverlies naar milieu; 
• voorkom voedselverpilling tussen boer en verwerking; 
• innovaties met lage footprint per eenheid consumptie; veevoer uit algen bijvoorbeeld;
• innovaties die broeikasgasemissies door veeteelt terugdringen; 
• minimaliseer kunstmest en bestrijdingsmiddelen,

2. Betere valorisatie van de reststromen van voedselverwerking: 
• minimaliseer reststromen;  
• combineer reststromen uit verschillende commodities, zoals soja en suiker;
• win ingrediënten uit afvalwater terug; 
• hergebruik reststromen op de best mogelijke manier; 

3. Reductie voedsel en -nutriëntenverlies bij retailer, foodservice en consument:
• verleng houdbaarheid; 
• gebruik recyclebare verpakkingen; 
• verkoop afgekeurde maar nog voedselveilige voedingsmiddelen in outletstores; 
• win ingrediënten uit voedselafval terug. 

Bron: Business & Nature

‘ Samen met medewerkers 
MVO-strategie ontwikkelen’

Een product dat dagelijks in grote aantallen 
de supermarkt uitstroomt is onverkocht 
brood. Doorgaans wordt dit verbrand voor 
warmteproductie of gedroogd om daarna 
als veevoer te eindigen. Sonneveld, leveran-
cier van bakkerijgrondsto%en, ontwikkelde 
het concept Sonextra Sustain om oud brood 
te herverwerken tot zuurdeeg. Dit levert het 
bedrijf $ 0,006 per brood op. 

Uitdagingen
Voor de hele voedingsindustrie blij! het een 
uitdaging om bij intensieve productieproces-
sen de eiwitten zo hoogwaardig mogelijk te 
houden, stelt Broeze. Ook  
kan het bij het hoogwaardig benutten  
van reststromen lastig zijn aan de eisen  
van voedselveiligheid te voldoen. Soms  
is het noodzakelijk om bij het winnen van 
ingrediënten uit afvalstromen nieuwe mark-
ten te ontwikkelen, weet Broeze. 
Onderzoeksinstelling TNO berekende in 
2013 de kansen voor de circulaire economie 
in Nederland. Een transitie naar dit model 
zorgt voor een jaarlijkse besparing van  
$ 7,3 miljard op materiaalkosten. Ook  

genereert het 54.000 
extra banen en 
neemt volgens TNO 
de milieudruk sterk 
af. Technisch gezien 
kan er al heel veel 
wat betre! restroom-

verwerking, benadrukt Michiel Schuurman, 
programmamanager Circulaire Economie bij 
MVO Nederland. Dit goed organiseren is 
volgens hem echter vaak het moeilijkst. 

• MAURICE DE JONG •

KIA-expeditie Circulaire  
Economie
Dit jaar organiseren MVO Nederland en 
Food Valley NL de expeditie Circulaire 
Economie. Experts ondersteunen in dit  
traject ondernemers uit de agrifood-,  
feed- en hortisector bij het verwaarden  
van hun reststromen. Het traject start op 
23 juni. 
Meer informatie: www.foodvalley.nl/
kia-expeditie-circulaire-economie.html


