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BioBoost
In 2017 startte het Interreg 2 Zeeën project BioBoost. Het project is opgezet om de
duurzaamheid in de tuinbouw te verbeteren door innovatieve biobased en circulaire
ontwikkelingen te stimuleren, primair in de regio’s Vlaanderen rond Roeselare (België)
Westland en omgeving (Nederland) en Lee Valley/Oost-Engeland (VK).
Het project richt zich vooral op het eerste deel van de voedsel-toeleveringsketen, met als
doel de reststromen van tuinbouwgewassen te benutten voor economisch hoogwaardige
gebruik. Bijvoorbeeld om er biopesticiden van te maken of voor nieuwe toepassingen in
de voedings- en diervoederindustrie, cosmetica, gezondheidssector en voor de bouw- ,
papier- en kartonindustrie. Dat is in het project getest in pilotprojecten, waarbij onder
meer essentiële omzettingsfactoren zijn onderzocht. In het project werken partners uit het
Verenigd Koninkrijk, België en Nederland samen. BioBoost wil zo een bijdrage te leveren
aan het verminderen van groen ’afval’ in de tuinbouw en tegelijkertijd de economische basis
ervan versterken.
Voor meer informatie zie: https://www.bioboosteurope.com/

Doel van deze brochure
Het doel van deze brochure is om de overheden en andere stakeholders te informeren
over de kernelementen van de strategie die door BioBoost projectpartner is ontwikkeld
om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Dit is
met name van belang voor regio’s in 2 Zeeën Interreg gebied, die naast grote hoeveelheden
tuinbouwproducten ook grote hoeveelheden groene reststromen produceren, maar is ook
relevant voor andere regio’s. De inzichten zijn ontstaan door het werk van partners tijdens
de uitvoering van het project en door interacties met stakeholders in de tuinbouw.
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Tuinbouw
afval omvormen
naar nieuwe
inkomstenbron!
Groot potentieel voor meer economisch
rendement door slim gebruik van groene
bijproducten
De tuinbouw produceert grote hoeveelheden

Win-win

groene bijproducten, zoals stengels en

Het gebruik van plantaardige bijproducten uit de

bladeren, maar ook onverkoopbare groenten

tuinbouw in nieuwe toepassingen die een vervanging zijn
voor fossiele grondstoffen kan de druk op het klimaat

en fruit. Die worden nu meestal weggegooid

verminderen. Bovendien kan hoogwaardig gebruik

als afval, of laagwaardig gebruikt voor het

van rest- en bijproducten leiden tot extra inkomsten

maken van compost of biogas. Er zijn echter

voor de tuinbouwsector. Dit kan economisch voordeel

hoogwaardigere toepassingen mogelijk. We

opleveren voor zowel telers als innovators die met hen
samenwerken.

staan aan het begin van een nieuwe groene
revolutie, waarbij bijproducten de basis

Er is nog veel te doen

vormen voor nieuwe hoogwaardige producten.

Er is een groeiend gevoel van urgentie om een
duurzamere economie te ontwikkelen, zoals blijkt uit de

Groot potentieel

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties,

Een derde van het in de wereld geproduceerde voedsel

de Overeenkomst van Parijs en de recente Europese

wordt momenteel verspild, wat neerkomt op ongeveer

Green Deal. Maar het zal niet vanzelf gaan. We zullen

1,3 miljard ton per jaar. Ongeveer de helft van dit

allemaal verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze

afval ontstaat tijdens het teeltproces, deels al voor

rol hierbij, en in actie moeten komen, als consument of

de oogst. Groenten en fruit worden weggegooid als

als producent.

gevolg van overproductie, vaak door verplichtingen
van telers aan de detailhandel, of omdat ze niet aan de
minimumspecificaties voldoen (grootte, vorm, kleur,
enz.) Bovendien zijn er aanzienlijke hoeveelheden

Werk aan de winkel!

nevenproducten zoals bladeren en stengels, die geen

door onzekere factoren zoals het weer en koopgedrag

Circularity Gap Report 2019 laat
zien dat de wereld slechts 9%
circulair is, met een negatieve
trend

van klanten. Daarom is het waarschijnlijk dat de

Het Global Circularity Gap Report geeft een overzicht van

productie van verse producten veel afval, bijproducten

de staat van circulariteit. Het doel is om tot tot actie te

en overschotten zal blijven genereren, zelfs als die

inspireren en een circulaire wereld economie te bereiken. Het

productie beter kan worden afgestemd op de vraag van

rapport verschijnt elk jaar bij de bijeenkomst van het World

de detailhandel. Dit vormt een spannende uitdaging

Economic Forum in Davos: https://www.weforum.org/events/

voor innovatief gebruik van de reststromen als nieuwe

world-economic-forum-annual-meeting-2020

deel uitmaken van de normale oogst. Er wordt al veel
gedaan om dit soort afval te voorkomen, maar de
reststroom uit de tuinbouw zal aanzienlijk blijven. Dit
komt door de korte levensduur van veel gewassen en

grondstoffen.
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te geven. En om jou te inspireren om te bekijken wat

Advies en aanbevelingen

jij in jouw eigen situatie kan doen. Deze brochure is

In de volgende paragrafen belichten we verschillende

een beknopte samenvatting van het werk van het

manieren waarop de toekomstige tuinbouw meer

partnerschap en de strategieën die zij heeft uitgedacht.

circulair en meer biobased vorm kan krijgen. We willen

Meer details zijn te vinden in onze publicaties en op onze

jouw nieuwsgierigheid en verbeelding prikkelen, met

website. Wij willen zo een breed publiek bereiken en

de bedoeling dat jij de voordelen van een minder

onze ideeën delen om ze zo verder te brengen.

verspillende en meer innovatieve tuinbouw gaat zien.
We hopen dat jij geïnspireerd zult raken om jouw rol te
spelen in de noodzakelijke transitie. Dit document en
andere documenten die op de BioBoost website zijn
gepubliceerd, zijn erop gericht om daaraan richting

Gebruik van insecten om
tuinbouwresten te valoriseren
‘Motoren’ voor het omzetten van
voedselafval
Insecten vormen een natuurlijke ‘food waste

Voeder voor
huisdieren

conversion engine’, en de larven kunnen organisch
afval goedkoop en efficiënt omzetten in hun

y Voeder voor vogels

lichaam in complexe eiwitten en vetten. Zwarte

y Voeder voor
reptielen

soldatenvlieglarven kunnen het afvalvolume
tot 95% verminderen in een snelle twee weken
durende groeicyclus. De larven zijn een ideale
voedselbron voor gekweekte zalm en pluimvee
en een potentiële vervanger voor vleeseiwitten.

BioBoost onderzoek

y Bron van eiwitten

y Hypoallergeen
voeder voor hond
en kat

y Vervangt

y Visaas

Aquaculuur

Farmaceutica
y Chitine
y Lotions
y Antibiotica

(gedeeltelijk)
vismeel

Drie BioBoost-projectpartners hebben specifieke
insectenfaciliteiten opgezet om onderzoek te
doen naar hoe insectensoorten op industriële
schaal kunnen worden gekweekt en hoe ze
groenresten kunnen verwerken. Inagro, VIVES
en NIAB onderzochten de optimalisatie van
kweekinstallaties en de kweek van een aantal
geselecteerde insectensoorten op verschillende
afvalstromen. De resultaten zijn veelbelovend.

Andere
toepassingen

Optimale voedingssamenstelling

y Biobrandstof

Er werd een protocol ontwikkeld om verschillende

Consumptie
y Duurzame eiwitten

y Bioplastic

y Bron van vitamine
B12

samenstelling en geschiktheid als voedsel voor

y Coatings

y Bron van ijzer

de larven. Om interessante residuen en mengsels

y …

soorten plantenresten te kunnen testen op hun

te selecteren, werden experimenten uitgevoerd
en beoordeeld op de voedingsbehoeften van de
larven. Uit het onderzoek blijkt dat een dieet met
30 % droge stof, waarvan 15% eiwit, 40% nietvezelvrije koolhydraten en 2% vetten, voldoet.

Een volledig rapport over het insectenonderzoek is te
vinden in de publicaties-sectie van de BioBoost website:
https://www.bioboosteurope.com/
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Circulaire en biobased
tuinbouw
Duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen
Tuinbouwbijproducten en -afvalstromen

om die zo slim mogelijk te gebruiken in een breed scala

kunnen worden gebruikt voor nieuwe

van biobased, hernieuwbare en recyclebare producten.

doeleinden, die bijdragen aan de ontwikkeling

Circulaire economie

van een bio-economie. Zo’n ontwikkeling leidt

Een circulaire economie is gebaseerd op drie principes,

tot een win-win situatie voor zowel het milieu

gericht op:

als de economie.

Zuinig hulpbrongebruik: minder consumptie, efficiënter
gebruik van hulpbronnen, goederen delen en vervanging

Bio-economie

van schaarse hulpbronnen;

In een bio-economie, of biobased economie, is
sprake van een duurzame productie en gebruik van

Waardebehoud: de waarde van de gebruikte goederen

biologische hulpbronnen om producten, processen

en materialen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk houden;

en diensten te leveren. Grondstoffen en hulpbronnen
zijn hernieuwbaar en ‘afval’ wordt teruggebracht in het

Recyclen: nuttige grondstoffen of energie van

systeem, zodat een zoveel mogelijk gesloten kringloop

afgedankte producten of bijproducten terugwinnen om

ontstaat. Momenteel gebruiken we aanzienlijke

afval- en uitputting van hulpbronnen te verminderen.

hoeveelheden niet-hernieuwbare hulpbronnen, zoals
olie en petrochemische producten. De uitdaging is om

Circulariteit voor een biobased tuinbouw richt zich

niet-hernieuwbare grondstoffen te vervangen door

daarom op:

wel-hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa. De

•

biomassa waarop een bio-economie is gebaseerd, kan

Zeker stellen dat de regeneratieve capaciteit van de
aarde niet wordt overschreden;

afkomstig zijn van primaire terrestrische of mariene
productie, uit de vrije natuur of gekweekt/ geteeld en

•

uit de overschotten, secundaire materialen, zijstromen,

Vervangen van fossiele bronnen door biobased
hernieuwbare bronnen;

bijproducten en afvalstoffen die ontstaan tijdens de
productie en verwerking van primaire biologische
producten.
De bio-economie biedt een werkbaar concept, omdat

•

Vergroten van productie-efficiëntie;

•

Beperking van reststromen en optimalisatie van
de waarde van bijproducten en residuen om het

het de productie omvat van hernieuwbare biologische

economische resultaat te maximaliseren.

hulpbronnen en de omzetting van deze hulpbronnen
en afvalstromen in producten met een meerwaarde,
zoals voedsel, diervoeders, biobased producten
en bio-energie. De overgang naar een meer
circulaire bio-economie is noodzakelijk om
klimaatverandering aan te pakken en biedt
de mogelijkheid om onze afhankelijkheid
van niet-hernieuwbare fossiele
hulpbronnen te verminderen.
Bij de toepassing van deze principes
op de tuinbouw is het de kunst
om de maximale toegevoegde
waarde te halen uit de
verbouwde gewassen, en
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Valorisatie van biomassa:
Reststromen zijn geld waard
De valorisatie van biomassa kan worden geïllustreerd

Na de oogst blijft een aanzienlijke hoeveelheid

door het bio-cascaderingsprincipe, ook wel bekend als

plantaardig materiaal op het veld achter, zoals stengels

de waardepiramide. Farmaceutische producten voegen

en bladeren, en soms groenten en fruit die niet in

veel waarde toe per eenheid product, maar in een klein

de handel kunnen worden gebracht, omdat het de

volume, terwijl energiedragers weinig waarde toevoegen

minimumspecificaties van retailafnemers niet heeft

per eenheid product, maar in een grote hoeveelheid.

bereikt (bijvoorbeeld te rijp/groot/klein/geen animo op de
veiling). Deze plantaardige afvalstromen kunnen worden

De land- en tuinbouw en veeteelt produceren

gebruikt om materialen te maken, als bron van nuttige

grondstoffen en producten voor de gehele

moleculen (bijvoorbeeld voor farmaceutische producten

waardepiramide. Elke laag in de piramide herbergt zijn

of cosmetica), of worden gebruikt voor diervoeder of voor

eigen aantal bio-gebaseerde innovaties.

een ander voedselproces, zoals insectenteelt. Dit kan
extra inkomsten opleveren voor de tuinbouw.

Volume
Farma, geuren,
smaken & bloemen

Gezondheid

Fruit, groeten,
gewassen & voer

Voeding

Functionele moleculen,
fermentatieproducten,
vezels & bouwmaterialen

Chemicaliën &
materialen

Brandstof, electriciteit
& warmte

Energie

Prijs
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Aanpak
Belangrijkste succesfactoren voor het versnellen
van een biobased en circulaire tuinbouw

Verspilling in de tuinbouw is veelal niet nodig

Slimme communicatie en samenwerking

en leidt bovendien tot extra kosten, zoals

De bio-economie kan alleen vanaf de aanbodzijde

voor afvalverwerking. Ook gaat zo potentieel

in de samenleving worden toegepast, wanneer die
samenleving weet wat een bio-economie is en haar

waardevol plantaardig materiaal verloren, dat

producten en diensten verwelkomt. Omgekeerd moeten

kan worden gebruikt in nieuwe toepassingen.

leveranciers binnen de waardeketen de voordelen en

De verwerking van deze nu vaak niet benutte

perspectieven zien. Je zou kunnen zeggen dat een push-

grondstoffen, biedt goede kansen, maar de

and-pull-aanpak nodig is: duwen door de leveranciers,
trekken door de consumenten.

aanpassing van het huidige systeem hierop,
is een grote uitdaging. Fossiele producten zijn

Een echte verandering kan alleen worden

goedkoop door een robuust leveringssysteem

doorgevoerd door deelname van alle spelers in de

en vele decennia van optimalisering door de

productie- en waardeketen en door het creëren van

petrochemische industrie.

de juiste voorwaarden voor betrokkenheid van alle

De follow-upkosten zijn echter niet verdisconteerd in dat

waarde moet gelijkelijk worden verdeeld in de

model, met als gevolg ernstige negatieve milieugevolgen

waardeketen, zodat de economische haalbaarheid voor

en klimaatverandering. Bio-gebaseerde producten

alle betrokken actoren is gewaarborgd

belanghebbenden, inclusief overheden. De toegevoegde

hebben geen follow-up kosten. Helaas zijn ze, net als
andere alternatieven voor petrochemische producten,

Het wegnemen van de belemmeringen

momenteel iets duurder. Wat kan er worden gedaan om

Momenteel zijn er tal van obstakels voor het omarmen

deze situatie te veranderen?

van een meer circulaire bio-economie; zoals in
wetgeving, technologie, sociale perceptie en financiering.

De belangrijke elementen voor een goede aanpak

Deze moeten worden aangepakt om een biobased

-een strategie om verspillende praktijken op te sporen

en circulaire ontwikkeling in de tuinbouw mogelijk te

en te verminderen én om economisch levensvatbare

maken, zodat we af kunnen van het huidige gebruik van

nieuwe toepassingen te ontwikkelen van tuinbouw-

fossiele reserves en verspillingspraktijken. Het is van het

bijproductenen-, zijn op een rijtje gezet. Op basis van het

grootste belang om deze obstakels hoog op de agenda te

werk in het BioBoost project en de interacties met de

plaatsen en oplossingen te vinden.

stakeholders in de tuinbouwsector zijn de onderstaande
vier belangrijke elementen geïdentificeerd. Ze komen in
de volgende hoofdstukken in meer detail aan de orde.
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Voorbeelden creëren door ondernemers
te faciliteren met innovaties

Verbetering van de toegankelijkheid van
kennis en informatie

Om bestaande praktijken te veranderen en de voordelen

Er bestaan al veel goede voorbeelden, met ook

van een biobased en circulaire tuinbouw (op de lange

waardevolle informatie, maar ze zijn vaak moeilijk

termijn) hard te maken, zijn goede voorbeelden cruciaal.

te vinden. Het verbeteren van de mogelijkheid om

Om mogelijke routes naar valorisatie en naar duurzame

informatie op maat te vinden, te delen en te verstrekken,

praktijken te laten zien, maar ook om te inspireren

is van cruciaal belang om de noodzakelijke overgang te

tot ideeën tot en tot actie. Gerichte ondersteuning

versnellen.

van ondernemende bedrijven met geld of kennis is
noodzakelijk om deze voorbeelden te creëren en het
aantal mogelijke toepassingen te vergroten.

Gezond Yacon IJs
Nieuw knolgewas

Waardevolle yacon resten

Yacon is een nieuw opkomend knolgewas, dat rijk is aan

Op dit moment wordt yacon vooral gebruikt om siroop

inuline, een prebioticum met gezondheidsbevorderende

te maken van het sap. Met de pulp, zo’n 40% van de

eigenschappen (bijvoorbeeld tegen diarree). Inuline is

hele wortel, gebeurt normaliter niets. De pulp bestaat

een koolhydraat, een verzamelnaam voor suikers, die

voor 85% uit vocht en 10% uit vezels en heeft een zoete

niet door mensen wordt opgenomen en dus een lage

smaak. In BioBoost heeft partner VIVES de pulp benut

calorische waarde heeft. Dat is interessant voor mensen

om ijs te ontwikkelen dat minder suiker bevat dan het

met diabetes of obesitas.

normale dieetijs.

75%
minder vet

25%
yacon pulp
een reststroom van
de yacon siroop
productie

60%
minder calorieën

85%
minder suiker
door het inuline van
yacon pulp

Meer informatie hierover is te vinden in het rapport ‘Pretreatment methods and techniques’ in de publicatiessectie op de
BioBoost-website: https://www.bioboosteurope.com/
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Slimme
communicatie en
samenwerking
Storytelling, kernboodschappen
voor stakeholders, partnerships
voor actie.
Het is een complexe opgave om de
tuinbouwsector circulairder te maken door
bijproducten en afvalstromen te gebruiken
voor nieuwe toepassingen. Dit kan alleen
met betrokkenheid en samenwerking van alle
belanghebbenden worden gerealiseerd. Er
is doelgerichte communicatie nodig om de
sector zelf en de afnemers de voordelen van
een biobased en circulaire tuinbouw te laten
ervaren. Verhalen zijn illustratief en kunnen
inspireren tot actie.

BioBoost campagne
In de tweede helft van 2019 hield BioBoost de campagne

‘Tuinbouwreststromen kunnen voor nieuwe doeleinden

‘Meer winst, minder afval’ om het bewustzijn te

worden gebruikt; die bijdragen aan de ontwikkeling van een

vergroten dat tuinbouwreststomen nog een potentieel

bio-economie. Zo’n ontwikkeling leidt tot een win-winsituatie

hoge toegevoegde waarde hebben. Er werden diverse

voor het milieu en de economie.’

activiteiten georganiseerd in België, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste doelgroepen

Daarnaast zijn aanvullend specifieke boodschappen per

van de campagne waren tuinders en het algemene

doelgroep nodig. In onze campagne formuleerden we de

publiek. De projectpartners ontwikkelden een aantal

volgende voor telers en andere mkb-ers

informatieposters en maakten een korte informatiefilm
(https://youtu.be/Vw4lvQbQMlw) om dit te laten zien. Er

y

was veel belangstelling voor de informatiemiddelen en

Nieuwe (aanvullende) verdienmodellen zijn mogelijk
in de tuinbouw (in de nabije toekomst):

deelnemers aan activiteiten waren enthousiast om meer

»

te horen.

niet verkoopbare vruchten/gewassen en
tuinbouwresten zijn (potentieel) geld waard

Kernboodschappen per doelgroep

»

specifiek telen van nieuwe gewassen voor de bioeconomie

Afhankelijk van de doelgroep moeten basisboodschappen worden ontwikkeld, die geschikt zijn voor
specifieke situaties. In onze campagne werkten we met
de volgende basisboodschap:
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y

Reststromen kunnen bijdragen aan de bio-

MORE PROFIT,
LESS WASTE

economie:
»

reststromen kunnen worden gebruikt als
alternatief voor fossiele grondstoffen

»

klanten zouden in de toekomst de voorkeur
kunnen geven aan producten uit reststromen

y

Added value from
green waste streams

De situatie verandert snel:
»

er komt nieuwe wetgeving (verbod op gebruik

A third of the food produce
d worldwide is wasted. Approx
imately
half of this food waste occurs
at the beginning of the product
ion
chain, the crop cultivation.
Produce is thrown away because
of
overproduction or a deviatin
g size or shape. But you can
also think
of waste streams of leaves
and stems.

bepaalde kunststofproducten, CO2-belastingen,
enz.)
»

Have you ever thought about
reusing these waste streams
?
Reusing waste streams not
only results in less waste and
contributes to a sustainable
economy, but there is also
an
economic aspect to it. Horticu
ltural waste streams such as
cauliflower grit or 2nd or 3rd
class fruit can be (re) used
as base
material for new applications,
new products or raw materia
l
for food products. This is positive
for the environment and for
combating climate change.
On the other hand, high-qu
ality use
of these waste streams can
lead to additional income for
the
horticultural sector and strengt
hen its economic position.

groeiend aantal nieuwe toepassingen van
tuinbouwafval en planteninhoudstoffen

y

Nu niet handelen is geen optie:
»

het veranderingsproces is niet te stoppen, dit is
niet iets voor toekomstige generaties

»

What can you do? Find out

on

www.bioboosteurope.com
or contact us
via info@bioboosteurope.c
om
BioBoost stimulates the develop
ment of
a bio-economy and the reuse
of waste
streams in the horticultural
sector.

wachten op volledig bewezen verdienmodellen
brengt je in een achterstandspositie

»

Circular
Economy

meedoen en investeren is nodig om de boot
niet te missen (bij ondernemerschap hoort het
nemen van zekere risico’s)
www.bioboosteurope.com

Samenwerking
Innoveren doe je niet alleen. Voor het succes van nieuwe
initiatieven is samenwerking essentieel. De bio-economie
heeft een multidisciplinaire aanpak nodig. Daarom was
onze aanvullende boodschap aan degenen die actie
willen ondernemen:
y

Klimaatspel
‘Red onze planeet’

Zoek hulp van collega’s, expertise van onderzoekers
en bundel krachten.

y

Het bordspel maakt leerlingen bewust van

Betrek waardeketenpartijen. Zij spelen een

onze invloed op het klimaat en test hun

belangrijke rol, het is niet alleen een kwestie van

kennis op basis van meerkeuzevragen. Het

toelevering. Ontwikkel waardeketens gelijktijdig met

gaat bijvoorbeeld om voedselverspilling. Hoe

nieuwe initiatieven, zodat nieuwe producten een

beter de leerlingen opletten tijdens de 2 uur

kant-en-klare markt hebben.
y

durende onderwijsmodule, hoe beter ze het

Breng triple-helix samenwerking tot stand van

spel ‘Save Our Planet’ kunnen spelen. Met

overheden, industrie en onderzoek.

behulp van deze plezierige, interactieve bron,
kunnen ze met het spel kennis verwerven
over biomassa die wordt gebruikt voor bioeconomie. Het spel is gemaakt in zowel het
Nederlands als het Engels voor jongeren
ouder dan 16 jaar. Er is een online versie
van de onderwijsmodule beschikbaar in
het Nederlands: https://canvas.instructure.
com/enroll/G738DE en in het Engels: https://
canvas.instructure.com/enroll/FLFWFN
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Wegnemen van
belemmeringen
Obstakels vaststellen en overwinnen
Het vinden en realiseren van potentieel succesvolle alternatieve
toepassingen van bijproducten en andere reststromen wordt vaak
gefrustreerd door beperkende factoren. Deze zijn van verschillende aard
en vereisen elk een specifieke aanpak en oplossing.

#1

Marktfalen in de economie
Marktfalen wordt beschouwd als de belangrijkste reden dat de principes van
de circulaire economie te langzaam ingang vinden.
a. Negatieve milieueffecten worden niet weerspiegeld in de marktprijzen.
Daarom kan de positieve impact van biobased/circulaire producten in
vergelijking met fossiel-gebaseerde niet-circulaire producten niet worden
‘verzilverd’. Dit brengt deze producten in een concurrentienadeel ten
opzichte van de huidige lineaire economie.
b. Transactie- en operationele kosten zijn hoger in een circulaire economie,
deels te verklaren door hogere arbeidsintensiteit en recyclingstrategieën.
c. Volumes zijn laag als gevolg van een geringe consumentenvraag.

#2

Terughoudendheid onder financiers
Hoewel positieve business cases realistisch lijken, is de financiële markt
terughoudend:
a. Het innovatieve karakter van circulaire/biobased producten maakt
investeren risicovoller dan in conventionele business.
b. Het over het hoofd zien van de risico’s in de lineaire economie werkt tegen
de circulaire economie.
c. Financiers zien circulaire bedrijfsmodellen in het algemeen als risicovoller.

#3

Wetgeving loopt achter op de ontwikkelingen
Wetgeving en politiek zouden zo ondersteunend mogelijk moeten
zijn voor het (her) gebruik van tuinbouwreststromen. Dat is helaas
niet het geval. Er is een sterke behoefte aan herziening van de
categorisering van afval en toepassing van afvalregelgeving,
omdat die momenteel nog steeds het potentieel voor hergebruik
van biomassa en gebruikte materialen beperkt. We hebben een
mechanisme nodig voor een snelle herziening van regelgeving als
zinvolle innovaties op dit vlak zich voordoen.
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#4

Lacunes in kennis en technologie
Het is noodzakelijk om tuinbouwreststromen (beter) te definiëren
en te categoriseren en volumes te monitoren. Dit gebeurt niet altijd
systematisch, wat het bemoeilijkt het gevoel van urgentie te vergroten
en praktische oplossingen op de juiste schaal te zoeken. Hoewel er een
begin is gemaakt, zijn er nog tal van vragen over hoe groene resten
optimaal kunnen worden ‘geoogst’ en gezuiverd, maar ook ten aanzien van
stabilisatietechnieken voor residuen, extractiemethoden van waardevolle
componenten en van toepassingsmogelijkheden. Er is een verdere
ontwikkeling nodig van flexibele veelzijdige technologieën, die een grote
verscheidenheid van biomassafracties kunnen verwerken.

#5

Sociale/culturele situatie
De normen, ideeën, gewoonten en sociale context van mensen
bepalen hun houding ten aanzien van biobased en circulaire
producten. Dit is een complex systeem. Uit onderzoek blijkt
dat consumenten minder geneigd zijn om te hergebruiken als
hun inkomen stijgt. Telers voelen zich in het algemeen niet
verantwoordelijk voor hun ‘groenafval’ en wat ermee gebeurt.
Er is dan ook een grote uitdaging voor het opbouwen van een
positieve imago bij zowel leverancier als consument.

De weg vooruit
Het overwinnen van al deze obstakels is
niet eenvoudig en er is geen algemene
oplossing. Het negeren ervan is echter
geen optie als we de biobased/circulaire
tuinbouw tot een succes willen maken.
Daarom moeten relevante stakeholders
actie ondernemen om deze obstakels
te verminderen of weg te nemen (zie de
paragraaf ‘Van strategie naar actie’).
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Voorbeelden creëren door
ondernemers te faciliteren
met innovaties
Inspiratie voor nieuwe ideeën en actie
Inspirerende voorbeelden zijn cruciaal om

Samenwerking met en ondersteuning door

de bestaande praktijk te veranderen en de

kennispartijen is noodzakelijk om te zorgen voor de
vereiste knowhow en advies.

voordelen van een biobased en circulaire
y

tuinbouw te demonstreren. Gerichte financiële

Financiële steun
Bestaande bedrijven en start-ups beschikken over

ondersteuning aan ondernemende bedrijven,

beperkte financiële middelen voor experimenten,

maar ook met kennis, is noodzakelijk om deze

met name mkb- (kmo-) bedrijven. Stimulering in

voorbeelden te creëren en het potentieel aan

de vorm van bijvoorbeeld belastingvermindering,

toepassingsmogelijkheden te vergroten.

(laagdrempelige) subsidies, vouchers en leningen

Experimenteren is nodig voor innovatie

stimuleren.

zijn noodzakelijk om innovatie en experimenten te

y

Het wordt algemeen aanvaard dat nieuwe kennis een

Bedrijfsadvies
Er is beperkte kennis van nieuwe circulaire/biobased

primaire aanjager is voor economische groei. Het is

markten en marktconcepten voor nieuwe circulaire/

echter niet altijd duidelijk op welke manier nieuwe

biobased producten. Advies en begeleiding zijn

kennis het best kan worden omgezet in economische

nodig om reële kansen te zien en om potentiële

activiteit en groei. In ieder geval is verspreiding van

succesvolle nieuwe businessmodellen, business

nieuwe kennis belangrijk (zie volgend hoofdstuk),

cases en marketing strategieën te ontwikkelen.

maar ook is het nodig dat systeem-breed wordt

Het concept van de circulaire economie is nodig in

geëxperimenteerd, zodat nieuwe technologieën

alle sectoren en moet zich niet alleen richten op

en innovaties worden gecreëerd, geselecteerd en

nichemarkten.

opgeschaald. Ondernemersexperimenten zijn cruciaal
in het innovatieproces zelf en bij het vertalen van
innovaties naar economische activiteit. ‘Living labs’

Goede voorbeelden resulteren in goede
volgers

hebben een goed potentieel als ondersteunende
vehikels voor ondernemers om biobased en circulair te
experimenteren en te ontwikkelen.

Hoe meer voorbeelden van toepassingen van

Koplopers faciliteren

leveranciers en consumenten de kansen van een

tuinbouwbijproducten beschikbaar komen, hoe beter
circulaire tuinbouw begrijpen en hoe valorisatie van

Individuen, organisaties en instellingen beïnvloeden

‘groenafval’ bij kan dragen aan een beter milieu en aan

elkaar bij de zoektocht, creatie, ontdekking en

potentiële extra inkomsten voor telers en leveranciers.

exploitatie van kansen en nieuwe ideeën. Een individuele

En een beter begrip zal inspireren om eigen ideeën te

ondernemer zou goed zelf kunnen experimenteren met

ontwikkelen en actie te ondernemen.

en benutten kennis, technologie, of ideeën gemaakt door
iemand anders in het systeem. Er is echter veelal hulp en
voldoende openheid nodig om er ook een succes van te
maken:
y

Technische en kennis-ondersteuning
Het creëren van kansen door technische
experimenten is een belangrijk en onmisbaar
onderdeel van het innovatieproces.
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T-shirt van tomatenstengels?
Alternatieve grondstof voor textiel

Veel uitdagingen

De kledingindustrie - met name de katoenindustrie

Het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.

- heeft een slechte reputatie op het gebied van

Na het maken van een polymeer uit de pulp, wordt de

milieuschade en hulpbronnengebruik. Daarom is er een

productiemethode onderzocht. De uitdagingen voor het

project gestart om te onderzoeken of van de vezels van

maken van de natuurlijke synthetische vezel:

tomatenstengels textiel voor t-shirts en andere kleding
kan worden gemaakt. De stengels worden nu verzameld

y

en laagwaardig gecomposteerd.

Faciliteiten voor lokale pulpproductie zijn
momenteel niet beschikbaar.

y

Als dit lukt, dan kunnen grote industrieën als tuinbouw

Een constante aanvoer van zuivere en schone
hoeveelheid stengels.

en textiel gaan samenwerken met behulp van circulaire
bio-economie principes. Dat is de stip aan de verre

y

horizon, dit project is een eerste verkenning.

Kwaliteitseisen definiëren met het oog op
schaalbaarheid van het productieproces.

y

BlueCityLab Rotterdam

Vinden van de beste ‘afbreek’ basisroute van de
tomatenplant naar cellulose

BioBoost partner gemeente Westland heeft BlueCityLab

y

in Rotterdam ingehuurd om het eigenlijke werk te doen.

Uitzoeken welke duurzame technologie het
meest geschikt is om “grote” hoeveelheden

De productieroute is: Plant -> Pulp -> Polymeer ->

cellulosepolymeer te produceren.

Filament -> Garen -> Textiel.
y

Het vinden van een spinnerij voor de productie van
prototype T-shirts uit de vervaardigde ‘lyocell’.

Het werk is verdeeld in drie hoofdfasen:
1) Omzetting van tomatenvezels in textielvezels.
2) Proeven om van deze textielvezel een stof te maken
3) Proefproductie van een t-shirt of blouse van de stof
In al deze fasen vind veel onderzoek en testen plaats.
Dat is op film vastgelegd en wordt - waar mogelijk gedeeld via Instagram @tomatentextiel.
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Betere toegankelijkheid
van kennis en informatie
Delen van kennis en informatie
De sleutel voor ontwikkeling van een

Kennispartijen

biobased/circulaire tuinbouw ligt in het

Kennisinstituten en circulaire kennispartners kunnen

effectief overdragen aan de tuinbouwsector

van veel toegevoegde waarde zijn, door hun knowhow, opgedaan in projecten en andere activiteiten te

van de resultaten van het meest

delen. Er is een groot aantal kennisinstellingen die over

recente onderzoek op het gebied van

deze wetenschappelijke kennis en praktische ervaring

tuinbouwbijproducten, beste aanpakken en

beschikt, maar de toegankelijkheid en het bereik moeten

nieuwe/verbeterde methoden. Het is nodig om

worden verbeterd. Nieuwe benaderingen zijn nodig om
de kloof van theorie naar praktijk te overbruggen.

goede voorbeelden te kunnen laten zien van
het gebruik van deze kennis en informatie in

Onderwijs

nieuwe toepassingen.

Om een circulaire tuinbouw te creëren, hebben we
nieuwe soorten vaardigheden nodig, samenwerking

Goede voorbeelden delen

tussen verschillende domeinen en een algemene

We zullen in feite alle soorten plantenmaterialen waarde

verandering in attitudes en werkwijze. Professionals,

moeten gaan toekennen, zodat we ze uiteindelijk

experts en beslissers, nu en in de toekomst, zullen een

optimaal kunnen benutten. De circulaire biobased

beslissende rol spelen in het bouwen aan een nieuwe

samenleving biedt ook veel zakelijke kansen. Maar

circulaire toekomst. Onderwijs speelt een belangrijke

voordat deze kansen kunnen worden benut, moeten we

rol bij de ontwikkeling en toepassing van deze nieuwe

ze eerst zien. Er zijn steeds meer mooie voorbeelden,

vaardigheden.

maar ze zijn vaak moeilijk te vinden. Daarom is het nodig
te zorgen voor centrale punten voor informatie- en

BioBoost ontwikkelde een lespakket bestaande uit een

kennisuitwisseling.

kant-en-klare leermodule met een bordspel om lessen
over de circulaire economie te ondersteunen (zie pagina

BioBoost-platform

11). Het lespakket is bedoeld voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs. In totaal zijn 500 spellen verdeeld

BioBoost heeft zo’n informatiepunt ontwikkeld in

over scholen.

de vorm van een digitaal platform. Het platform wil
biobased initiatieven in de tuinbouw stimuleren,
inspireren en verbinden door het online delen
van goede voorbeelden te faciliteren, inclusief
achtergrondinformatie. Hoe meer voorbeelden we op
het platform verzamelen, hoe beter we circulariteit en
een biobased ontwikkeling kunnen stimuleren. Kijk eens
op de platform website www.bioboost-platform.com/ en
laat je verrassen!

16

Van strategie naar actie
Wie moet actie ondernemen?
Strategische intenties om een circulaire en

3

Durven creatief zijn en experimenteren, ook als dat
financiële investeringen meebrengt

3

Samenwerken met kennis- en waardeketenpartners
om kansen te zien, proefprojecten uit te voeren,
nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en kennis
en ervaring te delen (open innovatie).

biobased tuinbouw vorm te geven zullen
doortastend moeten worden vertaald in
praktisch en effectief ondersteunend beleid
en vragen acties van alle stakeholders. Dit
vereist samenwerking in alle geledingen van
de samenleving en een gezamenlijk beeld om

Financiële sector..

een te stevige scheiding te voorkomen tussen

... moet zich meer richten op de lange-termijn

onderzoek en innovatie, investeringen, sociaal,

en rekening houden met mogelijk toekomstige
aanscherping van milieuvoorschriften en feilbaarheid

politiek en regelgeving.

van lineaire bedrijvigheid; het opschalen van circulaire
business ondersteunen:

Overheidsinstanties..
...moeten de juiste voorwaarden scheppen, een eerlijk

3

Helpen bij het opzetten van de samenwerkingen
voor de ontwikkeling van circulaire waardeketens

3

Creëren van nieuwe kennis en tools om risico’s van
innovatieve circulaire technologieën te beoordelen

3

Risicodelingsinstrumenten opzetten
voor investeringen in circulaire/biobased
tuinbouwproducten

speelveld creëren, innovatie en experimenten stimuleren
en moeten realistisch zijn in verwachtingen voor de korte
termijn:
3

Bewustzijn vergroten voor de relevantie en urgentie
van een circulaire en biobased tuinbouw

3

Ondersteunen van samenwerking tussen
waardeketens

3

Standaarden en normen voor circulaire en biobased
producten implementeren om consumenten te
ondersteunen bij hun keuzes

3

Eerlijke prijzen voor biobased producten (‘true
pricing’) bevorderen: belasten van vervuilende
activiteiten in plaats van het subsidiëren van ‘groene
alternatieven’

3

Doorgaan met financiële steun om bottom-up
innovatie te bevorderen

3

Herzien en actualiseren van het wettelijk kader,
bijvoorbeeld regelgeving inzake (her)gebruik van
‘afval’ en ruimtelijke ordening/milieu

Onderzoekers..
...moeten kennis en expertise kunnen aanbieden voor
volledige valorisatie van hele planten:

Tuinbouwsector..

Investeren in basale R&D met betrekking tot de
samenstelling van plantaardige verbindingen en
toepassingsmogelijkheden

3

Opzetten van technische adviesdiensten aan de
tuinbouwsector ter ondersteuning van biobased en
circulaire innovatie

3

Ontwikkelen van standaarden en benchmarks
voor de circulaire en biobased aspecten van
tuinbouwproducten

Consumenten..

...moet gaan omdenken van de traditionele productie

...moeten in staat worden gesteld om verantwoorde

van ‘perfecte’ vruchten (met als consequentie

keuzes te kunnen maken over producten, consumptie en

onverkochte producten en veel groen afval) naar het

levensstijl:

worden van een leverancier van hoofd- en bijproducten
(zoals ruwe grondstoffen) en het op die manier benutten
van alle delen van de plant voor een groot aantal
consumentenindustrieën:
3

3

Relevante circulaire en biobased kennis verwerven
en praktische bedrijfsvisies ontwikkelen
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3

Voorkeur geven aan biobased en circulaire
producten

3

Bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor al
hun producten

3

Vragen om betrouwbare labels en merken voor
biobased en circulaire producten

De toekomst begint nu,
voor iedereen
Stel je voor hoe een circulaire bio-economie in de
tuinbouw-waardeketen eruit zou kunnen zien; en
hoe je mee kan doen
Hoewel er veel uitdagingen zijn voor het

teruggewonnen. Kassen zijn onafhankelijk van het

realiseren van een circulaire en biobased

elektriciteitsnet en emissievrij. Gewasbescherming is
volgens de beginselen van geïntegreerde bestrijding;

tuinbouw, is er geen reden om jouw deelname

waaronder biologische, met behulp van natuurlijke

uit te stellen. Integendeel, je kan het je niet

vijanden en groene biopesticiden. Potgrond is afkomstig

veroorloven om te wachten; actieve deelname

uit biomassa, die ofwel een product van recycling, of
primaire productie; en kan na de teelt zelf weer worden

aan de overgang geeft je een voorsprong

gerecycled. Door precisiebemesting wordt het gebruik

en betere positie in de nieuwe markt. Het

van voedingsstoffen en de daaruit voortvloeiende diffuse

is een onstuitbaar proces. Er zijn grote

vervuiling tot een minimum beperkt. Het gebruik van

economische en commerciële kansen die

kunststof in de tuinbouw (zoals plastic touw) wordt

kunnen worden benut door het maken van

vervangen door terugwinbare of snel afbreekbare

nieuwe en hoogwaardigere producten uit

biobased producten, zodat alle plantendelen kunnen

tuinbouw-bijproducten. Wij nodigen je uit om

worden gebruikt.

de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te

Gewasvariëteiten, teeltomstandigheden en

leveren.

oogstmethoden zijn aangepast om een volledig gebruik
of valorisatie van de hele plant mogelijk te maken:
vruchten, bloemen, stengels, bladeren en wortels.

Tuinbouw in de toekomst – hoe zal het
eruit zien?

Dit kan een genetisch herontwerp voor verschillende
gewassoorten vragen. Het begrip ‘afval’ van gewassen is

De toekomstige tuinbouwer zal niet alleen een directe

geen zinvol begrip meer en vervangen door een lijst van

producent zijn van voedsel- en siergewassen, maar

outputs naar soort en groeiomstandigheden.

ook grondstoffen leveren voor verschillende andere
industrieën. Denk hierbij aan biomassa voor de papierkleurstoffen voor de voedingsindustrie; fijne chemische

Innovatieve totale valorisatie van tomaten
als potentieel voorbeeld

stoffen voor gewasbescherming, farmacie en cosmetica,

Hoe kan de optimale duurzame teelt en valorisatie van

pigmenten, voor textiel, voedsel voor mensen, voer voor

co-producten er in de toekomst uitzien met Solanum

vee en huisdieren etc...

lycopersicum ‘optimale’ rassen? De tomaat is een

en kartonindustrie, ingrediënten zoals antioxidanten of

voorbeeld van de efficiënte teelt van een hoogwaardig
Het productieproces is ge(re)organiseerd om efficiënt

gewas; zij zou model kunnen staan voor het potentieel in

en zoveel mogelijk circulair te zijn. Al het afvalwater

andere gewassen.

wordt gereinigd, hergebruikt en voedingsstoffen worden
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De primaire teelt is integraal gekoppeld aan de

aan de orde zijn. De insectenteelt levert bijvoorbeeld

vraag, zodat het aanbod aan de vraag voldoet als

insectenafval en onverteerbare bestanddelen van

die verandert, via ‘big data’-analyse van het weer- en

hun voer op. Dit kan vervolgens worden gebruikt

consumentengedrag. Ongewenste overproductie van

door verdere verwerking, zoals chitine voor de

tomatenvruchten wordt zo zo veel mogelijk voorkomen.

farmacie, voor gewasbescherming, of direct als een

Eventueel onvermijdelijk overschot wordt op locatie

actieve bodemverbeteraar en meststof. Uiteindelijk

verwerkt of in een biomassa verwerkingshub in de buurt;

overblijvende delen en resten kunnen worden

zoals voor het maken van gedroogde, sap-, soep- of

gecomposteerd of gebruikt voor de energieproductie;

pastaproducten, gekoppeld aan verfijnde opslag van

maar dit is een relatief laagwaardige valorisatie en alleen

verse tomaten.

aan de orde als andere hoogwaardige componenten al
zijn gebruikt of gewonnen.

Onbruikbare vruchten, bladeren en stengels worden
gescheiden in een droge en natte fractie via op maat

Keten-relatie – kettingreactie

ontworpen scheidingsmethoden. De natte fractie

Dit ideale tomatenscenario illustreert dat de

wordt bewerkt voor gebruik als meststof (vloeibaar of

onderdelen van een optimale bio-economie sterk

vast) of voor extractie van verschillende waardevolle

met zijn elkaar verbonden. Een ideale bio-economie

componenten (bijvoorbeeld antioxidanten, lycopeen,

in de tuinbouwsector vereist de betrokkenheid van

vitaminen) voor voedsel-, diervoeder-, farmaceutische of

vele spelers in de hele waardeketen en bijbehorende

cosmetische industrieën. De droge fractie wordt gebruikt

netwerken. Het veranderen van een deel van de keten

in een reeks toepassingen; bijvoorbeeld als component

kan leiden tot veranderingen elders en uiteindelijk in

van vee-strooisel; in het insectenteeltproces, of direct

het hele keten-netwerk. Dit betekent dat een enkele

als bodemverbeteraar indien het ongeschikt is als voer

verandering in de keten zowel een negatieve als een

of strooisel. De geoogste insectenlarven, waarvoor ook

positieve invloed kan hebben op andere schakels. Bij

voedsel uit andere valorisatiebronnen nodig is, leveren

eventuele veranderingen in het gebruik van grondstoffen

grondstoffen op van hoge kwaliteit voor de food & feed

moet hiermee rekening worden gehouden. Als een

industrie; vooral vetten en eiwitten. De droge fractie kan

complex keten-netwerk is uitgegroeid tot gebruiker van

ook worden gebruikt om papier en karton te maken of

veel verschillende componenten, dan moeten nieuwe

wordt gemengd met houtachtige delen voor de productie

initiatieven rekening houden met de impact voordat

van hardboard en spaanplaat, of de lignine kan worden

wijzigingen worden aangebracht. Dit coöperatieve

omgezet in polymeren om stoffen te produceren.

besluitvormingsproces zal een belangrijk onderdeel
vormen van de transitie naar een biobased en circulaire

Met behulp van circulaire bio-economische principes

tuinbouweconomie.

kan er een tertiair of verder gebruik van gondstoffen

Kettingreactie van glastuinbouw
Ideale stroom
1e en 2e klasse

3e klasse

pastasaus, sap, soep en gedroogde tomaten

brandstof voor
transport/schepen

plastic materialen
en groene resten
pyrolyse
meststoffen
natte stroom

droge stroom

bio-houtskool

compost

anders
larven vet/
proteïne
spaanplaat

papier
textiel
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