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E�ectief  
grondstofgebruik
TI Food and Nutrition ontwikkelt nieuw beslismodel

Met een effectiever gebruik van grondstoffen valt nog veel 
duurzaamheidswinst te behalen in de agrifoodketen. Onderzoe-
kers van TI Food and Nutrition werken samen met FNLI en CBL 
aan het Multi Criteria Decision Model waarmee fabrikanten en 
retailers weloverwogen verbeteringen kunnen doorvoeren.  
Het doel van de levensmiddelensector om meer met minder  
te produceren, komt hiermee een stap dichterbij.

len of het loont om de logistiek anders in te 
richten, zodat je verderop in de keten bijpro-
ducten krijgt die je e�ciënt kunt recyclen”, 
zegt Jan Broeze, als senior scientist van Wage-
ningen UR Food & Biobased Research werk-
zaam in het project. In geval van brood bete-
kent dit dat de retailer de restanten niet in de 
retourstroom deponeert, maar gescheiden per 
broodsoort terugstuurt naar de bakkerijen.
Exergieanalyses zijn in de chemische industrie 
al jarenlang gemeengoed, maar beperken zich 
in de voedingsmiddelenindustrie vooralsnog 
tot concentratie-, droog- en andere thermi-
sche processen in de zuivelsector. “Wij onder-
zoeken of je met deze methode ook de duur-
zaamheid kunt meten in het traject tussen de 
ontvangst van grondsto�en in de fabriek tot 
de verkoop van voedingsmiddelen in de 
supermarkt”, aldus Van Assema. 

Multi Criteria Decision Model
De uitkomst van de exergieanalyse vormt 
samen met economische, logistieke en kwali-
teitsdata de basis voor een Multi Criteria Deci-
sion Model (MCDM). Van Assema: “Fabri-
kanten en retailers kunnen hiermee (alterna-
tieve) processen en ketens beoordelen, niet 
alleen op duurzaamheid maar ook op zaken 
als winst en productkwaliteit. Die combinatie 
van criteria maakt het model wereldwijd 
uniek.” Bedrijven moeten wel zelf al inzicht 
hebben in hun verbruik van grondsto�en en 
energie om het te kunnen gebruiken.
De onderzoekers hebben de analyse toegepast 

“Fabrikanten hebben de afgelopen jaren via 
schaalvergroting en specialisatie al grote 
e�ciëntieslagen gemaakt in productie- en 
logistieke processen. Toch gaan in de keten 
nog steeds waardevolle grondsto�en, water 
en energie verloren”, stelt Friso van Assema, 
NIZO food research en projectleider bij TI 
Food and Nutrition (TIFN). “Zo zijn 
broodbakkerijen sterk opgeschaald. Ze heb-
ben echter nog altijd te maken met restan-
ten en afgekeurd brood die ze graag hoog-
waardig zouden benutten.”

Verbeterslag
Het is tijd voor een volgende verbeterslag. 
“Met het verminderen van de productie van 
onnodige bijproducten en een beter gebruik 
van niet te voorkomen bijproducten is veel 
duurzaamheids- en economische winst te 
behalen”, aldus de projectleider. “Denk bij-
voorbeeld aan bloemkoolharten die overblij-
ven bij de productie van bloemkoolroosjes. 
Een deel hiervan wordt sinds kort verwerkt in 
soep. Het in 2012 gestarte vierjarige TI Food 
and Nutrition onderzoeksproject Valorisatie 

van grondsto�en en procese�ciëntie helpt voe-
dingsmiddelenfabrikanten en retailers de ver-
beterslag op een wetenschappelijk onder-
bouwde manier door te voeren. Processen 
worden volgens een nieuwe methode langs de 
duurzaamheidsmeetlat gehouden. De onder-
zoekers ontwikkelen daarnaast een geavan-
ceerd beslismodel.

Exergie
“We beoordelen hoe voedingsmiddelenpro-
cessen scoren op duurzaamheid in termen 
van exergie: het totale verbruik van grondstof-
fen, water, chemicaliën en bijproducten in de 
keten. Daarbij kijken we op proces-, product- 
en ketenniveau”, vertelt Van Assema, die het 
project coördineert. Hoe lager het verlies aan 
exergie in de keten, hoe groter de resource 
e�ciency – een van de middelen op weg naar 
een duurzamer voedselsysteem.”
“Exergieanalyses leveren een gedetailleerder 
beeld op dan bepaling van de CO2-voetaf-
druk”. Via de exergieanalyse zijn alternatieve 
processen of een andere keteninrichting te 
beoordelen. “We kunnen bijvoorbeeld bepa-
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op praktijkcases uit de brood- en de champig-
nonketen, met verrassende resultaten. “Veel 
retailers en hun leveranciers denken dat 
a�akbrood duurzamer is dan gewoon brood, 
omdat a�akbrood langer houdbaar is en je 
dus minder hoe� weg te gooien. Die aanname 
lijkt echter onjuist”, illustreert Van Assema. 
Uit de exergieanalyses blijkt dat het herge-
bruik van overgebleven vers brood – door het 
na fermentatie te gebruiken als ingrediënt 
voor brood – een duurzamer optie is. Bakke-
rijen kunnen dit zelf doen, zonder tussen-
komst van ingrediëntenleveranciers. Herge-
bruik vraagt wel om zorgvuldige ketenbeheer-
sing, zodat het product aan de kwaliteitseisen 
blij� voldoen. Hergebruik van broodresten 
blijkt overigens ook te leiden tot een betere 
structuur en een langduriger versheidsbele-
ving van brood. Bij a�akbrood hee� vooral 
het a�akken een relatief grote exergetische 
impact. Dat leidt tot een groter exergie- 
verlies dan hergebruik van broodresten.

Uitbreiding en R&D
De huidige versie van het MCDM blijkt pri-
ma in staat om duurzame en economische 
aspecten van de bedrijfsvoering aan elkaar 

te correleren. De volgende stap in het pro-
ject is uitbreiding van het beslismodel. “We 
willen ook voedingswaarde als criterium 
meenemen”, zegt Broeze. Het de�nitieve 
model moet laagdrempelig en praktisch 
toepasbaar zijn, zodat fabrikanten en retai-
lers straks gericht en weloverwogen de hoe-
veelheid bijproducten in de keten kunnen 
verminderen of e�ectiever gebruiken.
Het beslismodel gee� ook richting aan de 
R&D-strategie van een bedrijf. “Stel, een 
zuivelbedrijf vraagt zich af of hij een droog 
dan wel vloeibaar hal�abrikaat zal aanleve-

Meer met minder
Meer met minder is een van de vier thema’s 
in de innovatieagenda die agrifoodbedrij-
ven, onderzoekers en de Nederlandse over-
heid vorig jaar gezamenlijk opstelden voor 
de periode 2012-2016. Onderzoek en 
innovatie moeten ervoor zorgen dat de 
Nederlandse levensmiddelensector tot de 
wereldtop blijft behoren, en moeten helpen 
grote maatschappelijke problemen op te 
lossen.

Figuur 1. Multi Criteria Decision Model (MCDM) van een broodketen waarin combinaties van twee verschil-

lende mengmethoden (conventioneel en CBP, een proces om snel een volumineus deeg te maken), twee 

broodproductieprocessen, de mogelijkheid tot opslag voor het afbakken, en het al of niet hergebruiken van  

de broodrestanten met elkaar zijn vergeleken.
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ren bij zijn klant. Het model rekent dan 
door welke optie economisch en qua  
duurzaamheid het meest voordelig is.”
Het bedrijf kan daarna gericht verder 
onderzoeken of de voorgestelde route ook 
technisch haalbaar is.

Focus verleggen
Van Assema hoopt dat het TIFN-project 
bijdraagt aan de bewustwording: “Veel 
opties zijn nog niet ontgonnen of worden 
onvoldoende benut. Het zou mooi zijn als 
producenten en gebruikers van reststromen 
elkaar vaker opzoeken om samen restpro-
ducten tot waarde te brengen. Daarbij komt 
dat veel bedrijven bij verduurzaming de 
focus leggen op e�ciënt energiegebruik. 
Wij laten zien dat ook aandacht voor  
bijproducten loont”, besluit Broeze.

FNLI en CBL zijn mede�nanciers van het 
project; de onderzoeksresultaten staan dan 
ook ter beschikking aan de leden van deze 
brancheorganisaties.

• Lisette de Jong •

ir. L. de Jong is freelance journalist en tekstschrijver
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