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Colofon & dank
Innovatiekompas

’VERANDERING
VAN SPIJS DOET ETEN...’
Aanleiding voor dit project zijn de snelle trends en ontwikkelingen die onze kijk op
voedsel beïnvloeden. Onderwerpen als obesitas, voedselverspilling, oneerlijke prijzen,
verlies van biodiversiteit, toenemende ecologische en CO2-voetafdrukken en effecten
van intensieve veehouderij, inclusief luchtkwaliteit en virale ziekten werpen een nieuw
licht op ons voedselsysteem. De werktitel voor dit project was dan ook 'Zicht op
Verandering’.
Dichtbevolkte regio's zoals de driehoek tussen Noord-Brabant, Noordrijn-Westfalen
en de Vlaamse regio van België laten een sterke bundeling van deze effecten zien.
Eén ding werd bijzonder duidelijk, namelijk dat het voedselsysteem, net als het milieu,
grensoverschrijdend van aard is. Inspanningen om de voedseltransitie te versnellen zullen
daarom succesvol zijn als we effectief samenwerken, ook over de grenzen heen. Ook
hierbij kunnen korte voedselketens een belangrijke rol voor culturele identificatie en
regionale economieën spelen.
Gelukkig is er een schat aan initiatieven, zowel afkomstig van particulieren en het
bedrijfsleven als van overheden en onderwijsinstellingen, om bovenstaande kwesties aan
te pakken.' Niet alleen vanuit een 'probleem', maar vooral ook vanuit het besef dat
innovatie bijdraagt aan persoonlijke en culturele verrijking. Het enthousiasme van mensen
bij het uitvinden, experimenteren, uitwisselen en zakendoen, kan worden beschouwd als de
sterkste drijfveer voor verandering, althans onder de stakeholders die we hebben ontmoet.
Met de Sustainability Development Goals van de VN als leidraad, maken we een
momentopname van actuele initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzame
voedselsystemen in een sterk veranderende wereld.
Voor dit doel werkten we samen met studenten van de HAS (Den Bosch), Fontys (Tilburg),
Hochschule Rhein-Waal (Kleve) en de Hogeschool Gent bij het interviewen van 24
innovatieve ondernemers in deze grensoverschrijdende regio.
Als lid van het 013Food netwerk zijn we tevens onderdeel van een frisse, lokale beweging
waarin verschillende spelers de handen ineenslaan om samen het thema duurzaam,
gezond en regionaal voedsel hoger op de politieke en economische agenda te zetten.
U vindt een aantal boeiende voorbeelden van innovatie in het voedselsysteem in
Nederland, Duitsland en België. Daarmee laten we zien hoe breed en divers het spectrum
is, maar ook welke gemeenschappelijke uitdagingen een rol spelen. We hopen hiermee
u als lezer te mogen interesseren in de grensoverschrijdende reis van voedselinnovatie
richting duurzame ontwikkeling.
Meer informatie vindt u in een uitgebreidere versie van
dit rapport door het scannen van de QR-code hiernaast.
We wensen u een smakelijke reis,
Dirk Wascher en Janneke de Vries
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TUINEN VAN STENE
Oostende - BE

O O S T E N D E . B E / T U I N VA N S T E N E

De Tuinen van Stene (35 ha.) is een laboratorium voor innovatieve landbouw en landbouweducatie, maar ook een plek voor recreatie en natuur. Het park bestaat uit vier
deelgebieden: de bio-pluktuin met Community Supported Agriculture (CSA), het cohousing project Sandershoeve, het waterweidelandschap en het voedselplatform.

Aanleiding
Er liggen een hele reeks persoonlijke verhalen achter de geschiedenis van de Tuinen van
Stene. Pieter Moenaert (CSA) maakte een interessante observatie: jongere mensen hebben
vaak voldoende interesse en engagement om meer innovatieve methoden van voedselproductie op te starten, maar hebben vaak niet het land of de middelen daarvoor. Boeren
hebben het land, maar reageren op innovatieve voorstellen vrij terughoudend. Pas bij de
vraag naar opvolging gaan sommige boeren overstag voor vernieuwende concepten met
nieuwe mensen. De Tuinen van Stene biedt hiervoor ruimte om te experimenteren. Steven
D’Hanes ontwikkelt het co-housing project voor mensen in de tweede levensfase, de vijftigplussers en is verrast: ‘Ik ervaar het als een atypisch en nieuw project, waarbij participatie van
bewoners met het project nog gewenst is.’ Karel Paul kan spreken als stadsarchitect en als
bewoner van het co-housing project: ‘Mijn partner en ik vinden het een grote troef om hier te
wonen, de hoge erfgoedwaarde van Stene Dorp is er gekoppeld aan hedendaags wonen en
geïntegreerd in het omringende polderlandschap!’
Aanpak
Als verantwoordelijke voor stedelijke gebouwen is stadsarchitect Karel Paul nu aan het kijken,
hoe het co-housing project toegang kan geven tot het gehele gebied van de Tuinen Van
Stene. Pieter Moenaert wil mogelijkheden bekijken om granen en eiwitrijke teelten op te
starten, waarbij hij samenwerking met lokale veeboeren en fruittelers zoekt. Het project Sandershoeve is gesitueerd op een gezamenlijk erf, waarbij de gezamenlijke ruimtes om de
gerenoveerde hoeve aan de straatkant liggen. Alle woonkeukens in de achttien woningen
grenzen aan het gezamenlijke erf en hoe dieper je de woning ingaat, hoe meer privéruimtes er
zijn.
Visie
Steven D’Hanes: ‘Bewoners zien het als een grote tuin waar ze geen onderhoudswerken aan
moeten verrichten. Het is een ambitieuze buur, wanneer er een landschapspark of een CSA is.
Bewoners in de buurt kunnen dan gebruik maken van de korte keten, die bij een CSA of
alternatieve vorm vaak producten levert.’ Pieter Moenaert vindt het ‘van voordeel is dat er
regelmatig landbouwers zijn die hun bedrijf stopzetten. Je kunt dan denken aan mogelijke
bedrijfsovername door personen geïnteresseerd in alternatieve teeltwijzen. Ook kan het voor
al bestaande alternatieve bedrijven, zoals de CSA extra uitbreidingsmogelijkheden bieden.’
Karel Paul: ‘Op de Steense dijk kijken we samen met de provincie, waarbij een subsidie kan
worden aangereikt, voor het plaatsen van een uitkijktoren om zo een overzicht te krijgen over
de Tuinen Van Stene. Dan is de stad er ook bij betrokken.’
Resultaten
Pieter Moenaert heeft een deel van de CSA-projectrealisatie meegemaakt waarbij enkele
grote grachten gegraven werden. Deze vangen in de winter water op, zodat ze in de zomer
water bevatten dat gebruikt kan worden voor bereiking. Steven D’Hanes: ‘Ik ben blij met de
educatieve en informatieve kant van het project, het zal de kennis en contact met de aarde en
voedsel verhogen.’ Karel Paul: ‘De ontwikkeling van de Tuinen Van Stene was quasi afgerond
waarna we achteraf landschappelijk een aansluiting proberen te maken, waarbij een grens
wordt gemaakt met een gracht.
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Pas later hebben we meer verbinding tussen landschap en co-housing gezocht, zodat er van
een afstand bijna geen onderscheid is tussen de Tuinen Van Stene en het privéterrein. Daarbij
is het een meerwaarde dat de teelten van onze proeftuinen en de grote velden direct bij de
winkels op de Torhoutsesteenweg aangeboden kunnen worden.’
Krachten
Volgens Pieter Moenaert gaan ‘mensen die zelf groenten oogsten, zich meer verbonden
voelen met het land en het gebied. Zo ontstaan alternatieven om voedsel bij de consument te
krijgen, zoals het uitbaten van een winkeltje of een hoeve die lokale producten aanbiedt en
regelmatig open is.’ Steven D’Hanes: ‘Ook ecologische en recreatieve facetten komen aan
bod. In het park kun je niet ontkomen aan een specifieke manier van kennisoverdracht. Mijn
idee is dat de buurtbewoners fier zijn dat ze bij het park wonen, het contact met het erfgoed
en de natuur versterkt hun lokale identiteit.’ Karel Paul: ‘Dichtbij de consument produceren
heeft grote voordelen en landschappelijk is de open ruimte - een groene long van de stad hiermee een productielandschap. Mijns inziens kan via het project het innovatieve karakter
van de stad getoond worden en dat is goed. Een extra waarde is de bufferfunctie tussen stad
en polder, die mensen laat nadenken waar hun eten vandaan komt.’ Karel Paul: ‘Het is meer
dan landbouw. De combinatie van landschap en producten voel en proef je wanneer het
resultaat op tafel staat. Een overdadige variatie van de biologische pluktuin.’
Uitdagingen
Steven D’Hanes heeft het gevoel dat er momenteel te veel gewicht ligt op de schouders van
slechts een paar mensen: ‘zij zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebied.
Het zou prettig zijn wanneer de mensen regionale en gemeentelijke ondersteuning krijgen. Er
zijn veel projecten, het is een kwestie van management en erkenning door diverse netwerken.
Momenteel mag er weinig fout gaan.’ Karel Paul: ‘Ons co-housing project ligt in een beschermd dorpsgezicht waardoor het plaatsen van zonnepanelen aan de erfzijde op het
gebouw onmogelijk is. De renovatie van de hoeve aan de straatzijde creëert een mooie
eenheid met de omliggende gebouwen. Met een integraal wet- en regelgeving is er nog veel
potentieel te halen.’ Volgens Pieter Moenaert (CSA) is de verzilting en bedreiging voor het
gebied: ‘Dit brengt problemen met zich mee voor vee en bewatering. Ik zie het als een uitdaging om verzilting tegen te gaan en voldoende zoet water ter beschikking te hebben.
Biologische bedrijven worden streng gecontroleerd en moeten heel wat zaken voor hun
rekening nemen. Je kan bijna gaan denken aan een biologisch lastenboek! Grotere steun van
de overheid of gemeente kan gelijkaardige initiatieven ondersteunen en mogelijk maken.’
Dromen
Pieter Moenaert (CSA): ‘Ik wil mijn ledenbestand vergroten, zodat er nog meer sprake is van
een leefbaar, zelfredzaam bedrijf. Ik wil het gebied graag zien als sociale ontmoetingsplaats
voor iedereen.’ Steven D’Hanes: ‘Ik hoop dat het een bruisende plek mag worden waar altijd
iets te beleven is en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een trendy, duurzame plek met
activiteiten met ruimte om op innovatieve wijze voedsel te produceren. Het is een bijzondere
uitdaging om mensen blijvend te boeien voor de producten en klanten te behouden.’ Karel
Paul: ‘Ik droom dat Stene dorp en de twee hoeves - Sanders en de andere hoeve - op dezelfde
manier als het co-housing project worden ontwikkeld. Een woonfunctie met respect voor wat
er reeds aanwezig is. Compact wonen tussen de Tuinen Van Stene en Stene Dorp.’
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SEEDSCOPE BV
Rotterdam - NL

“Ik volg een filosofie waarbij de behoefte van mensen aan spiritualiteit
in relatie tot de natuur en de omgeving centraal staat.“ - Martijn Stevens
SEEDSCOPE.NL
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Sorghum is een gewas, een graansoort én een duurzame oplossing voor diverse, actuele
problemen in de reguliere landbouw, zoals verschraling van de grond, toenemende droogte, verdichting en uitspoeling en CO2 uitstoot. Tevens biedt sorghum kansen om biomassa
te verwaarden in de industrie. Sorghum heeft de potentie om, na maïs en gras, uit te
groeien tot het derde gewas in Nederland

Aanleiding
Martijn Stevens: Het gaat me om het herontdekken van maatschappelijke waarden, komend
uit het DNA van een regionale identiteit, zoals de rol van de gilden in Brabant. Richard
Barretts’ concept over een ‘value-driven’ bedrijfscultuur, inspireert me. Sorghum, wat in
Nederland al in 1856 geïntroduceerd werd, is niet het doel, maar een middel voor een
transformatie richting een circulaire economie. Ook de Seawater Foundation heeft een interessante missie. Ze kweken zeewier voor menselijke consumptie, een thema waar ik jaren aan
heb gewerkt.’
Aanpak
‘In 2019 is er bij ons veel gebeurd. Tijdens het provinciale Voedsel 1000 initiatief draaide ASR,
een duurzame verzekerings- en beleggingsmaatschappij, samen met akkerbouwer Aart
Maris en Martijn Stevens een pilot met sorghum als rustgewas en bodemverbeteraar op 21
hectare in de Moerdijk. ASR ziet daarna kansen om sorghum in te zetten als bodem-verbeteraar bij een bouwplan. Het past geheel in de circulaire economie vanwege de goede
afzetmogelijkheden, voldoende graanproductie voor proefbrouwsels, de vezeloogst als
restgewas en benutting van het residu biochar voor bodemverbetering.
Zwakte in het voedselsysteem
‘Ons voedselsysteem heeft grote hoeveelheden monoculturen, zoals maïs, dat alleen op
voedselrijke bodem kan groeien. Chemische en organische voedselstoffen komen op het land
terecht, waardoor vervuiling van grondwater, rivieren, meren en moerasgebieden ontstaat,
met als gevolg de afname van zoetwater dier- en plantensoorten. Sorghum biedt, in vergelijking met andere gewassen interessante voordelen, o.a. een hogere zouttolerantie. Gezien
de bijzondere morfologische en geografische eigenschappen van Nederland is precies dit
laatste punt interessant. De toekomstige verhoging van de waterspiegel eist nieuwe strategieën om met hogere concentraties van zoutwater in lage landbouwgebieden om te gaan.
De publieke belangstelling voor duurzame grondstoffen wordt een expliciete wens waar de
markt op moet reageren. Het aandeel van chemische ingrediënten zal hierdoor in de hele
voedselketen gaan dalen. Potentiële rampen rond het voedselsysteem zijn te verwachten. Kijk
naar Oostenrijk: daar zijn al epidemische maïs ziektes bekend.’
Regionale dimensie
De regio speelt een centrale rol. Kennis van specifieke bodemkwaliteit in combinatie met de
regionale identiteit van het Brabantse landschap en de landbouw die hierbij aansluit is
belangrijk. Het gaat me ook om het herontdekken van maatschappelijke waarden komend
uit het DNA van een regionale identiteit, zoals de rol van de gilden in Brabant.
Resultaten
De oogstdag van 21 hectare sorghumplantage in Moerdijk was een mooi demonstratief
event. Er is een eerste proefproductie van glutenvrij sorghumbier, ‘Pluim’, op de markt
gebracht. De ‘Pluim’ kan als een prototype van een regionaal eindproduct worden beschouwd.

8

Tijdens het event was ook de Claas 4000 Xerion oogstmachine te bewonderen. Tot 2019
kostte het veel tijd, energie en kosten om de transitie richting duurzame landbouw middels
sorghum op kaart te zetten. Soms voelde het echt als ‘roepen in de woestijn’, maar er is nu
echt een ‘sense of urgency’, omdat er nu nog geen inkomsten of winst te genereren valt. Dat is
wel nodig.’
Perspectief
Verder wordt er in verschillende onderzoeksprogramma’s aan de teelt en het gebruik van
sorghum gewerkt. Kijk naar PPS Sorghum en Deltaplan Hoge Zandgronden. Sinds twee jaar
bestaat er in de Provincie Noord-Brabant het Praktijknetwerk Sorghum waarin veehouders,
loonwerkers en adviseurs, ervaringen uitwisselen. Een succesvolle sorghum productie is
echter afhankelijk van een kosten efficiënte drooginstallatie, die er nog niet is, althans niet in
Noord-Brabant en de omgeving van Moerdijk. Wel is er een pyrolyseproeftuin waar veertien
bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden gezamenlijk de komende vier jaar potentiële waardeketens, gebaseerd op o.a. sorghum, gaan onderzoeken.’
(www.portofmoerdijk.nl/de-haven/pyrolyseproeftuin-zuid-nederland/).
Sorghum heeft veel minder behoefte aan stikstofbemesting dan tarwe en maïs. Tarwe zit op
240 kg/ha stikstofbemesting, maïs 190 kg/ha en sorghum 70 kg/ha. Het Nederlandse tarweareaal is 150.000 ha en dat van maïs 230.000 ha. Bij opdeling van het veeteelt versmenu kan
de helft, of 115.000 ha, van de maïs worden vervangen door sorghum. De stikstof winst is dan
120 kg/ha of totaal circa veertien miljoen kilogram. Voor de mengvoeders, waarin circa
negentig procent van de tarweopbrengst wordt verwerkt, kan bij vijftig procent vervanging
door Sorghum (ca. 68.000 ha) een additionele stikstof winst worden gerealiseerd van 170
kg/ha (totaal circa twaalf miljoen kilogram).
Tegelijkertijd is sorghum een ‘herstelgewas’ voor maatschappelijke gronden, waar geen pesticiden en voedselstoffen worden gebruikt, dus niet voor intensieve landbouwgebieden, zoals
natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, nationale parken, ecologische verbindingszones.’
Uitdagingen
Nog altijd is sorghum niet als graansoort geregistreerd. De Oostburger akkerbouwer, plantenkundige en veredelaar Walter de Milliano is al dertien jaar bezig met de introductie van de
graansoort in Nederland. De werkgroep “Gewasdiversificatie” van NEW BABYLON 3 concentreert zich op de systematisering van een bijna 20-jarige periode van wetenschappelijk
onderzoek, veldproeven en selectie van commerciële toepasbare sorghum zaaizaden door
de Milliano. Inmiddels zijn twee rassen in registratie in Nederland en het werk voor registratie
van nog een drietal rassen in Sierra Leone is bijna voltooid.
Vanuit de rol van een ‘enabler’ moet de Provincie Noord-Brabant actief op het verbouwen
van sorghum bij het regenereren van natuurgebieden met randzones inzetten. Concrete
cijfers zijn er nog niet te benoemen, maar het wordt verwacht dat er samen met de provincie
snel een scenario wordt uitgewerkt. Ook moet er een landgoederen-beleid komen om weer
terug naar ‘grond bij huis’ te kunnen gaan: nu liggen velden versnipperd op grote afstanden,
een uitdaging voor de circulaire landbouw.
Droom
Martijns droom is het beheren van een eigen landgoed (50-100 ha) op basis van circulaire
economie waar hij samen met andere boeren en innovatie-spelers rond om korte ketens
duurzaam kan produceren.
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FRUITPERSERIJ
VAN NAHMEN
Hamminkeln - DE

“Boomgaarden vormen een
habitat voor ruim vijfduizend
verschillende levenssoorten.“
- Peter van Nahmen
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VA N N A H M E N . D E

Om de aanleg van boomgaarden te stimuleren worden er fruitbomen verkocht en duurzame appelsap geproduceerd. Hiermee worden zeldzame fruitsoorten, de biodiversiteit
én de regionale economie ondersteund.

Aanleiding
‘Om het snelle verlies van biodiversiteit tegen te gaan, kwam de deelstaat NRW en de NABU
(Naturschutzbund Deutschland) in 1995 naar ons bedrijf met het idee om gratis fruitbomen
onder boeren te verdelen.’
Aanpak
‘We begonnen met 15 fruiteigenaren en zijn gegroeid tot ruim driehonderd. Door specifieke
vruchten en variëteiten te gebruiken, b.v. de Rode Ster Reinette, verkrijgen we meer zuiverheid
en ondersteunen we oude en bijna vergeten fruitsoorten. Deze soort boomgaarden zijn
mogelijk omdat we een hogere prijs aan de consument berekenen.’
Zwakte in het voedselsysteem
'Door de premies voor ontbossing in de EU in de jaren zestig, zijn veel boomgaarden geweken
voor intensieve landbouw. Sinds decennia verdwijnen daardoor fruitsoorten en kleine biotopen die wel aanwezig zijn bij een boomgaard met verspreide bomen.'
Regionale dimensie
‘In Münster heeft een fruitperserij de verwerking van fruit uit de regio beëindigd. Veel fruittelers
van boomgaarden zijn daardoor hun inkomsten kwijt geraakt, en ontstond er een radicale
daling van het aantal boomgaarden. Nu werkt de stad Münster weer aan een continue
toename van het aantal boomgaarden.’
Uitdagingen
‘De weersafhankelijkheid is een uitdaging. Slechte oogstjaren verminderen natuurlijk de inkomsten. Het snoeien van bomen werd vroeger van generatie op generatie over-gedra-gen.
Dit is niet langer het geval en daardoor ontwikkelen de bomen veel waterscheuten. Hierdoor
krimpt de boom, wordt ziektegevoelig en vermindert de fruitopbrengst. Wij bieden daarom
snoei-cursussen aan van een fruitboomexpert. Voor een duurzame ontwikkeling is kwaliteit
nou eenmaal belangrijker dan kwantiteit.’
Resultaten
'Boomrassen worden nu duurzamer uitgebreid. Dat dit zonder subsidies kan, stemt me positief. Het is mooi om het herstel van de natuur van zo dichtbij te beleven; zelfs op intensief
gebruikte landbouwgrond kan de natuur zich na 20 jaar weer positief ontwikkelen. Concreet
zijn er nu, tijdens dit project, 15.000 fruitbomen (ca. 200 ha.) geplant in 25 jaar tijd.
Perspectief
‘Ons concept is toepasbaar voor andere bedrijven én het is zeer gewenst. De maatschappelijke trend voor duurzaamheid in de sapindustrie is veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is
het stijgende gebruik van glazen flessen. Die is recentelijk met tien procent gestegen. Deze
flessen zijn herbruikbaar.’
Droom
Ik hoop op overheidssteun voor het snoeien van fruitbomen om meer kennis en gespecialiseerd personeel te kunnen verkrijgen.

11

INNOVATIE
THEMA

duurzame
landbouw

SCHRIKKELBOS
Heesch - NL

“Onthaasten hoort bij deze tijd. Een voedselbos heeft een win-win-effect
op een nieuw levensgevoel én op een gezonde en duurzame landbouw.“
- Marian Langens

FOTO ONTBREEKT
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SCHRIKKELBOS.NL

Voedselbossen zijn productiebossen die bestaan uit zeven tot negen productieve lagen.
Deze vormen samen een eigen ecosysteem dat gebruik maakt van natuurlijke processen
en kringlopen.

Aanleiding
'Mijn broer en zus zijn nog steeds boeren, van biologische uien en aardappels in Flevoland.
Hierdoor heb ik veel inzicht in de achterliggende verdienmodellen en heb geleerd dat er
zonder brandstof geen oogst is. In 2016 raakte ik enthousiast over voedselbossen, waarbij je
juist zonder brandstof en chemicaliën op een heel natuurlijke, duurzame manier gezond eten
kunt produceren.’
Aanpak
‘In het begin had ik een grote hoeveelheid fruitbomen geplant. Inmiddels ontdek ik dat het
veel voordeliger is meer bomen met diverse ecologische functies te hebben, zoals bomen als
habitat voor insecten en vogels en verschillende hoogtestructuren voor schaduweffecten.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘De moderne landbouw is gebaseerd op uitputting van de grond, het verlies aan biodiversiteit
en de gevaren voor gezondheid door pesticiden en voedselstoffen die in de bodem terecht
komen.’
Regionale demensie
‘Er is hier vaak een intensieve geur van varkensstallen en van drijfmest in de lucht. Noord Brabant is een gebied waar behoefte is aan innovatieve systemen voor de extensieve landbouw.
De buurt rond Heesch biedt gelukkig ruime mogelijkheden voor de afzet van voedselbosproducten. Het grootste voedselbos van Europa ligt maar vijftien kilometer verder van het
Schrikkelbos, bij Schijndel.’
Resultaten
‘Bijna alle voedselbos projecten in Nederland zijn nog in een beginfase. Projecten zijn in
Zuidoost-Azië, de Pacifische Eilanden en West Afrika. We bevinden ons nog in de experimentele fase. Via de monitoring service van Stichting Voedselbosbouw Nederland kan het
Schrikkelbos deelnemen aan een screening op basis van een reeks indicatoren over een
periode van vijf jaar.’
Perspectief
‘Oogsten is erg arbeidsintensief. Nu al zijn er verschillende technologie start-ups die oogstrobots uitvinden. Mijn buurman werkt voor snoepgigant Mars. Dit bedrijf heeft een duurzaamheidsstrategie voor ecologische bosbouw, misschien ontdekken we nog een kans voor
internationale samenwerking?!’
Uitdagingen
‘Bij de provincie moeten ondernemers ontheffing vragen van de plicht tot herplanten. Wettelijk is er een nieuwe gewascode voor het aanplanten van bomen in agrarische gebieden.’
Droom
‘Ik heb er twee! Op korte termijn zou ik langs het dorp Heesch meer voedselbossen willen als
een ecologische zone tussen landbouwgebied en het dorp. Op langere termijn wil ik graag
samenwerken met boeren en met hen mijn kennis van voedselbossen delen.’
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DASSEMUS
Chaam - NL

“Je hebt gewoon soms ideeën
die je uit moet proberen. Werkt het
niet, dan stop je er weer mee.’’
- Ron Langeveld
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DASSEMUS.NL

Dassemus is een biologische wijngaard in Noord Brabant.

Aanleiding
‘Er is niks leukers dan op vakantie een andere wijngaard bezoeken! Daar haal ik veel inspiratie
vandaan. Zo ben ik ooit in Sicilië geweest, waar ik de keramieke tanks zag waarmee we nu
experimenteren. Biologisch werken en eten is voor mij vanzelfsprekend, dat heb ik van thuis uit
meegekregen.’
Aanpak
‘In dit biologisch wijnmaakproces gooien wij niks weg. We proberen de natuurlijke cyclus op
gang te brengen. Druivenpitjes, druivenschillen, takken en bladeren worden allemaal hergebruikt, zo gaan we verspilling zoveel mogelijk tegen. Ook zijn we bezig met natuurwijnen, dit
zijn wijnen zonder toevoeging van gist en sulfiet, ongefilterd, waarbij de druif met de hand is
geplukt. Dat geeft een unieke smaak.’
Resultaten
‘In het begin zijn we snel gegroeid. Na vijftien jaar hebben we nu dertien soorten druiven staan,
in het begin hadden we er meer dan twintig. Omdat we biologisch werken en niet met bestrijdingsmiddelen, kregen ziektes soms de overhand. Wanneer dat gebeurt, is het beter om de
voor ziekte gevoelige soorten weg te doen.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘Dertig procent van alle gewasbescherming in Europa wordt in de druiventeelt gebruikt, terwijl
deze maar vijf procent uitmaakt van alle gewassen. Vooral het gebruik van kopersulfaat is
een enorm probleem. Dit wordt gespoten om schimmels te doden. In Frankrijk spuiten ze nu al
zo'n honderdvijftig jaar lang kopersulfaat en dat zit nu in de grond. Dit vermindert de bodemkwaliteit, vertraagd de natuurlijke processen (verteren van blad en takken) en is slecht voor de
teelt op lange termijn.’
Uitdagingen
‘In 2011 kregen we een flinke tegenslag. Door heftige nachtvorst toen zijn veel planten doodgegaan. Tot 2015 duurde het voordat we daar overheen waren. Nieuwe planten hebben
namelijk drie jaar nodig om te groeien. Inmiddels hebben we de nachtvorstbestrijding goed
georganiseerd door middel van beregening. Nederlandse wijn wordt vaak iets duurder verkocht. Maar uiteindelijk werken de wijnproeverijen het beste voor de verkoop. Franse of
Spaanse producenten mogen veel meer koper gebruiken. Nederland is te klein om hier
invloed op te hebben.’
Perspectief
‘In Nederland zijn er circa honderdvijftig wijngaarden, dertig daarvan zijn groter dan dertig
hectare en slechts acht hiervan zijn biologisch. Wil je er van kunnen leven dan moet je
minimaal twee hectare land hebben. Wij hebben gelukkig vier hectare. We produceren met
elkaar minder dan een miljoen flessen wijn in Nederland terwijl er in ons land jaarlijks 340
miljoen flessen wijn worden geconsumeerd. Hier ligt nog een enorme groei voor de boeg.’
Droom
‘Op dit moment is dertig tot veertig procent van de wijn die we maken natuurwijn, over vijf tot
tien jaar hoop ik dat dat is omgedraaid.’
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“Nu zijn we best innovatieve
ondernemers en wel wat gewend.
Je zult ons best vaak dingen zien
doen die andere mensen niet doen,
zoals bijvoorbeeld het telen
van soja.’’
- Ad en Jolanda Raaijmakers

AD EN JOLANDA
RAAIJMAKERS
Best - NL

16

Ad en Jolanda Raaijmakers produceren soja als vleesvervanger. Zo doen dit zo duurzaam
mogelijk door met lage doseringen gewasbescherming te werken.

Aanleiding
In 2012 hebben we dat verkocht. We hadden al een perceel van een voormalig fruittelersbedrijf. We kwamen er toen achter dat hier alleen nog maar een grondgebonden bedrijf
mocht.’
Aanpak
‘Voor onze efficiënte veldspuit met minimale uitspoeling komt het beetje restvloeistof in een
vito-bak, vervolgens in een put met twee grote bakken stro en aarde. Van daar uit wordt alles
biologisch afgebroken en mogen de resten worden uitgereden.’
Resultaten
‘De vito-bak hebben we hier speciaal gebouwd, omdat we daarvoor een subsidie hebben
kunnen krijgen. Het systeem alleen kost al veertig duizend euro. We laten daarom de mensen
hier hun spuit schoonmaken tegen gebruikskosten, zodat zij niet ook een dergelijke installatie
hoeven aan te schaffen.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘In Nederland werkt men wel transparant, maar aan de andere kant is het ook echt een
adviesland. Bij veranderingsprocessen gaat vaak het meeste geld naar adviseurs, in plaats
van naar mensen die het moeten doen. We gaan zelf ook naar klimaattafels, liever praten dan
demonstreren. We proberen elkaar daar te vinden in gemeenschappelijke doelen, en ik denk
dat dat veel meer opbrengt dan met de vuist op tafel slaan.’
Uitdagingen
‘We hebben nu twee slechte jaren gedraaid, waardoor we nog niet kunnen uitbreiden. Het is
ook een utopie te denken dat je in een jaar omgeschakeld bent naar duurzame, laat staan
biologische, teelt. Wanneer een sojateelt mislukt, moet ik eigenlijk diezelfde week al, volgens
protocol, al een nieuw gewas hebben ingezaaid en doorgegeven. Dat is bijna niet werkbaar.
En de druk tot verduurzaming wordt nog niet overal gevoeld. Om processen vlot te kunnen
trekken zou een stimulatiesubsidie wel kunnen helpen; voor het electricuteren van onkruid is
een dure machine nodig. We zouden ook graag een nieuwe trekker hebben, een duurzame én
zuinige.’
Perspectief
‘De Brabantse regelgeving, die oorspronkelijk in 2028 gerealiseerd moest zijn, is door het
stikstofbeleid gewoon tien jaar naar voren gehaald. Dat is hetzelfde als een hypotheek die
opeens vijf jaar eerder afbetaald moet zijn. Momenteel zijn er veel ‘starters’ zoals wij tussen de
vijftig en zestig jaar. Je zou kunnen zeggen dat we die ook moeten gaan oogsten de komende
tien jaar, letterlijk en figuurlijk.’
Droom
‘We hopen dat we, met name financieel, ergens een slag kunnen maken om te kunnen blijven
investeren in verduurzaming. Om het proces beter te maken.’
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THE
QUINOA
COMPANY
’s-Hertogenbosch - NL

“Proteïne uit vlees eist veel meer
resources dan de teelt van quinoa.’’
- Mirte Klomp“
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RADICLECROPS.COM

De Dutch Quinoa Group heeft als eerste een quinoa-keten opgezet in Nederland en het
initiatief genomen om de quinoa voor de teelt, als vleesvervanger, te vercommercialiseren.

Aanleiding
'Quinoa, ofwel gierstmelde, is van origine afkomstig uit Zuid Amerika. Wij zijn Nederland
gestart met de Dutch Quinoa Group. Samen met Wageningen University & Research zijn we
vervolgens begonnen met een veredelingsprogramma om verschillende rassen verder te
ontwikkelen.’
Aanpak
'The Quinoa Company als moederbedrijf heeft de hoofdlicentie en daardoor verlenen we
anderen de mogelijkheid om, tegen betaling, ook deze rassen te gaan telen. Met de aankoop
van die licentie kunnen we daardoor ook wereldwijd telen.
Zwakte in het voedselsysteem
‘De duurzame markt, met de verschuiving van dierlijk naar plantaardig, groeit steeds meer.
Toch is de toekomst van vleesvervangers niet makkelijk; er is nog niet voldoende variatie in
het aanbod van de vleesvervangers. Dat is voor de teelt niet bevorderlijk. We willen juist meer
afwisseling van gewassen en soorten zodat de bodem niet uitgeput raakt. Ook gaan nog
steeds vele eiwitrijke reststromen alleen naar de varkens. Dat kan anders. Eigenlijk hopen we
op een groot scala aan producten zodat we verschillende klanten kunnen bedienen.’
Resultaat
'We hebben nu al 'quinoaburgers' in de Nederlandse supermarktschappen liggen (Jumbo).
We produceren deze niet via een eigen productlijn maar via externe partners (Veggie Chef).'
Regionale dimensie
‘Als je, net zoals dat met soja gebeurt, het product aan de andere kant van de wereld moet
halen, dan ga je zelf ook nadenken over verduurzamende factoren. Daarnaast biedt de lokale
teelt vaak meer kwaliteit. Men weet hier precies waar het vandaan komt en er wordt met
meer transparante regels gewerkt, welke ook vaak op de verkoop van toepassing zijn.
Perspectief
'Voor menselijke consumptie en ons gewenste dieet is afwisseling belangrijk. Van belang is
ook dat de verschillen in eiwitbronnen een breed spectrum van essentiële aminozuren tonen.
Ons lichaam kan deze namelijk zelf niet aanmaken. Een andere ambitie is dat we een deel
reststromen veranderen. Zo wordt uit pompoen- en zonnebloempitten vaak olie gehaald.
Dan houd je eiwitrijke koek over, die ook hergebruikt kan worden.’
Uitdagingen
'Quinoa wordt nog niet veel als grondstof gebruikt. Het is duurder dan soja omdat het nog
niet zo lang wordt veredelt. Door goedkoop vlees lijkt een vleesvervanger verhoudingsgewijs
duur, terwijl het eigenlijk gewoon een scheve verhouding is.’
Droom
'Natuurlijk willen we quinoaproducten in elke supermarkt. Door de teelt, productie en verkoop
over te dragen aan GreenFood50 (2020) richten we ons nu met Radicle Crops op de veredeling van quinoa, zodat het een gewas wordt dat overal in de wereld geteeld kan worden.'

19

INNOVATIE
THEMA

proteïne
transitie

PROTIX
Bergen op Zoom - NL

“Al 11 jaar pioniert Kees Aarts met het kweken
van larven. Hij begon met vier nasibakjes op een
zolderkamertje. Nu heeft het bedrijf meer
dan 140 personeelsleden.“ - Alexander Rengers
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P ROT I X . E U

Protix kweekt en verwerkt insecten, de black soldier fly. Deze dienen als alternatieve
eiwitbron voor ondermeer de productie van vis- en veevoer. De kweek van insecten is
duurzaam doordat overgebleven voedselstromen worden gebruikt. Protix vermindert
hiermee de afvalstroom en stimuleert de circulaire economie in de regio NW-Brabant.

Aanleiding
Tijdens een duikvakantie in Mozambique raakte de oprichter van Protix, Kees Aarts, onder de
indruk van de schade aan het milieu door overbevissing. Hij begon na te denken over een
alternatieve proteïne bron bij het kweken van vis. In zijn jeugd voedde hij vogels en twee boa
constrictors met insecten. Deze ervaringen speelden een belangrijke rol bij het ontstaan van
Protix. Inmiddels is er een geheel nieuwe industrie opgericht die duurzaam eiwit en andere
ingrediënten levert. Protix heeft een fabriek op industriële schaal.
Bij ons interview partner Alexander Rengers ontstond de overtuiging voor een circulaire
economie bij een Amerikaans bedrijf dat energie opwekte uit verbrande autobanden. Sinds
begin jaren negentig werkt hij nu aan duurzaamheidsprojecten bij Protix. Om op diverse
niveaus blijvend te innoveren, worden medewerkers uitgenodigd om hun visie over een
duurzame toekomst in te brengen.’
Aanpak
Protix heeft producten in meer dan twintig landen variërend van vis- en pluimvee tot huisdierenvoer. De vestiging in Bergen op Zoom maakt eiwitproductie voor het voeren van meer
dan vijf miljoen zalmen. Daarbij kan het bedrijf 250 miljoen eieren produceren, van kippen
gevoerd met sojavrij voer.
Het ontwikkelen gebeurt langs twee belangrijke dimensies: (1) aspiratie en concept, en (2)
realisatie en opschalen. Ondanks dat aspiratie en concept belangrijke voorwaarden zijn, ziet
Protix in de realisatie en het opschalen de grootste uitdagingen. De technologie en de markt
zijn volgens hen niet het probleem.
Zwakte in het voedselsysteem
De veehouderij levert met de productie van dierlijke proteïne voor menselijke consumptie de
grootste schade aan milieu, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn. Met circa 80% van het
Europese landbouwareaal staat de veehouderij bovenaan. Insectenproteïne als vervanging
van soja en andere landbouwgewassen die nu als veevoer worden gebruikt, kan dat negatieve effect flink reduceren. De rol van de consument zal daarin doorslaggevend zijn. De
‘point-of-purchase’, het moment van de koopbeslissing, is juist vanuit het duurzaamheidsperspectief cruciaal: hier moet de consument kunnen herkennen welke effecten zijn/haar
keuze heeft. Daar horen productinformatie en labels bij.
Regionale dimensie
Het kweken van insecten is niet afhankelijk van een bepaalde locatie, eigenlijk kan het overal.
De beschikbaarheid van specifieke biomassastromen is wel een cruciale factor. Bij de eerste
locatie in Dongen en bij de uitbreidingslocatie in Bergen op Zoom ging het vooral om een
combinatie van een financieringsmodel en een socio-economische inbedding in verband
met omliggende bedrijven. Kees komt uit Gilze, waardoor de regio Tilburg en het westen van
Noord Brabant voor de hand lag.
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Daarbij heeft de metropoolregio Brabantstad een gunstig vestigingsklimaat voor serieuze
start-ups. Je hebt hier een goede infrastructuur met korte afstanden naar Antwerpen en
Brussel, van en naar de haven van Rotterdam en de wegen naar het Ruhrgebied. Als het
transport via het spoor en het water kan gaan, bestaan er geen echte beperkingen. Het
managen van transport is ‘aspirational’, tot nu toe is er nog niet veel aandacht aan besteedt.
Ruimtelijke analyses zullen de keuze voor de toekomst bepalen voor de meest geschikte
locaties voor nieuwe insecten fabrieken.
Resultaten
Protix heeft een succesverhaal voor de jonge circulaire economie, in Nederland en op mondiaal niveau, met meer dan twintig patenten voor alle aspecten van het fokken tot aan
kweken en verwerken. Het bedrijf is commercieel actief in ruim twintig landen en heeft 2000
verkooppunten voor klanten in de huisdierenvoer en levensmiddelenindustrie. Dit alles is in lijn
met trends naar meer duurzame en natuurlijke ingrediënten. Bekende producten zijn onder
andere het OERei, van kippen die met insecten zijn gevoerd (bij Albert Heijn, Jumbo, Deen en
Agrimarkt) en de visvoeding Friendly Fish. ’Als het gaat om de capaciteiten van Protix speelt
het ruimschoots in op de behoeften van de markt: ‘Wij hebben, zeker in het kader van vee- en
visvoer vele, grote klanten die geïnteresseerd zijn in Protix producten en ook de technologie in
huis om op grote schaal insecten-ingrediënten te produceren. Ook zijn er genoeg biomassastromen uit de omgeving, ca. 7000 ton in een 100 km radius rond Bergen op Zoom, om de
insecten te voeden.
Inmiddels staat er een grootschalige fabriek die 24/7 draait op industriële schaal.’
Perspectief
‘We verwachten een toenemende wereldwijde vraag naar eiwit waarbij er meer behoefte is
aan alternatieven met een lage afhankelijkheid van land, water en energie. Afrika zal minder
afhankelijk worden van de import van eiwitten. Er is zoveel voedselverspilling waarbij onbenutte eiwitten een rol spelen. Wij schatten dat er een potentieel is van dertig tot vijftig miljoen
ton insecteneiwit.’
Uitdagingen
Bij menselijke consumptie van op insecten gebaseerde producten is er duidelijk behoefte aan
een bredere bewustwording. De weerstand is nu nog groot. De grootste drempel op weg naar
een grootschalige transitie naar een insecten-gebaseerde vleessector is de Europese regelgeving: het is nog niet toegestaan om insectenmeel aan varkens, kippen of rundvee te voeren
(Regulation EC No. 999/2001), bovendien is het verboden om voedselresten als feedstock
(kweekmateriaal) te gebruiken (Regulation EC No. 1069/2009); en insecten mogen ook niet
op de plek van consumptie worden gekweekt. (Regulation EC No. 1099/2002).
Droom
‘Natuurlijk hopen we op meer impact van hoogwaardige eiwitproducten en productie van
grotere volumes. Hiervoor is schaalvergroting nodig en de toegang naar grotere hoeveelheden zuivere stromen uit organische restproducten.
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JORDAN OLIVENOL GmbH
Solingen - NL

“Ik wil niet dat mijn kinderen me vragen:
'Pap, waarom heb je niets gedaan?“
- Bastian Jordan
JORNANOLIVENOEL.DE
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Productie en het op de markt brengen van hoogwaardige olijfolie uit Griekenland, op
basis van een eerlijke omgang met de lokale producenten en een respectvolle behandeling van de natuur.

Aanleiding
‘Begin jaren zeventig reisden mijn grootmoeder en moeder voor het eerst naar Lesbos, naar
de stad Plomari en kochten een stuk grond van 4000 m². De honderd oude olijfbomen op het
land waren van grote waarde en zij vormen dan ook de oorsprong van de onderneming. Eind
jaren negentig begon ik aan mijn studie en één gedachte werd gevoed en steeds sterker:
‘Kunnen we er niet meer van maken?’
Aanpak
‘Het familiebedrijf Jordan Olive Oil GmbH, opgericht in 1989, verkoopt en distribueert wereldwijd olijfolie en aanverwante producten. In het hoofdkantoor in Solingen werken 23
medewerkers. Vijfhonderd familiebedrijven op het Griekse eiland Lesbos leveren de grondstoffen. De eerlijke omgang met de producenten en een respectvolle behandeling van de
natuur zijn erg belangrijk voor ons.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘Begin jaren negentig werden de meeste olijven in grote tanks geëxporteerd van Lesbos naar
Italië. Daar werden de olijven naamloos gemengd met oogsten uit andere landen. De olie uit
de olijven van Lesbos had op dat moment geen eigen identiteit, terwijl de kwaliteit heel
hoog en uniek was. Dat wilden we veranderen, waarbij we tegelijkertijd de olijvenboeren een
veilig inkomen willen garanderen, zoals bij Fairtrade producten.’
Uitdagingen
‘De eurocrisis in 2010 had een grote, maar tijdelijke, impact op het bedrijf. Transport was niet
meer beschikbaar en we moesten met grote sommen contant geld naar Lesbos reizen om
alles te betalen. In het verleden liet het persen vaak pulpresten achter, waardoor de kwaliteit
van de olijfolie verminderde. Nu gebruiken we modernere machines, die zowel hygiënischer
als efficiënter werken. De meeste mensen weten niet onder welke omstandigheden hun
voedsel wordt geproduceerd. Het thema duurzaam voedsel zou op scholen veel meer op de
agenda kunnen staan.’
Perspectief
‘Om de hoeveelheid afval te verminderen werken we momenteel aan een statiegeldsysteem.
Onze klanten ontvangen olijfolie in grote containers die ze vervolgens zelf in kleinere flessen
kunnen overbrengen. Daarnaast is het familiebedrijf betrokken bij vele sociale projecten en
verenigingen, zowel in Solingen als in Griekenland, te vinden op de website. Ook streeft het
bedrijf naar verbetering van de duurzaamheid in de productieprocessen. Zo wordt de buitenverpakking die nodig is om de producten te distribueren verzameld, gerecycled en
hergebruikt.’
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Droom
‘We willen een vertraging zien in de manier van eten en het genot van voedsel weer terug in
beeld brengen. Graag zie ik het sociale aspect van samen eten weer terugkomen. Wij willen
dat eten en genieten een duurzamere status krijgt en dat mensen weer meer zelf vers gaan
koken.’
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FOOD INSIGHTS
’s-Hertogenbosch - NL

’’In het koopgedrag van de consument ligt
de sleutel voor het verduurzamen van het
voedselsysteem.’’ - Wilbert Hilkens

FOODINSIGHTS.NL
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Food Insights gebruikt blockchain technologie om schakels te verbinden in de ketens voor
eieren, kip en varkensvlees. Dit resulteert in een platform welke distributie, verpakking,
verwerking, teelt en toelevering met elkaar verbinden.
Voor producenten die verkopen aan retail of food service een instrument maar voor consumenten directe transparantie over het voedselsysteem en de keten erachter.

Aanleiding
Het is begonnen als een droom voor Wilbert: ‘Ik wilde een brug slaan tussen de consument en
de complexiteit van de supply chain. Daarom richt deze techniek zich op data. We creëren
daarmee een platform door de infrastructuur te delen tussen verschillende partijen die met
elkaar samenwerken. Deze open source platform wordt door middel van blockchain technologie weergegeven.’
Aanpak
Het kost een jaar om de platform architectuur van een hele keten te ontwikkelen. Vragen
zoals welke partijen en welke producten er zijn en welke data hiervoor nodig zijn, wie de data
gaat aanleveren, welke dataformats en systemen zijn er al? Vervolgens is er een governance
groep nodig waarvan de leden hetzelfde willen en akkoord gaan met de technologie en plan
van aanpak. Het opbouwen van de platform architectuur en testen door ontwikkelaars kost
een jaar. Het is geen softwarepakket, we runnen samen een platform.
Het eerste businessplan werd geschreven in januari 2017. Het oorspronkelijke idee was om het
werkkapitaal te vinden in de keten zelf. Al snel bleek daar geen markt voor te zijn. Wilbert
begreep dat hij zijn visie moest bijstellen en ontwikkelde een nieuwe aanpak: storytelling.
Omdat dat het nog steeds de echte liefhebbers zijn die gebruik maken van de mogelijkheden,
wordt er continu gezocht naar betere manieren om de boodschap voor de consument
behapbaar en aantrekkelijk te maken. Het bedrijf is wel de klant, maar het einddoel is toch om
de consument transparantie en helderheid te geven. Zij krijgen inzicht in de keten en antwoord op de vraag waar hun eten vandaan komt door het gebruik van QR-codes en tracking
& tracing.
Uitdaging
Consumenten hebben vaak nauwelijks instrumenten om hun koopkeuze qua eten te kunnen
onderbouwen. ‘Het bieden van transparante informatie is voor FoodInsights de manier om
verschil te maken in het huidige voedselsysteem. Het kernprobleem is de grote afstand tussen
stad en platteland. Kijk maar naar de boerenprotesten en de toenemende complexiteit van
de voedselketens. Uiteindelijk gaat het om het beïnvloeden van de consument. Deze moet in
staat zijn om met zijn of haar aankoopgedrag een verschil te maken. Door hen te voorzien van
goede informatie kunnen zij juist impact maken en dat ook zien en beleven’.
FoodInsights heeft inmiddels diverse geleverde platforms en onderhoudt deze ook. Daarbij
wordt er voortdurend gekeken hoe te innoveren. Ze werken zowel met grote namen en internationale ketens, maar ook met de lokale, korte keten.
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Zwakte in het voedselsysteem
Het creëren van transparantie is vrij complex omdat er meerdere belangen zijn. Zo zal een
partij die een FoodInsights project initieert altijd aan boord moeten blijven. Op het moment
dat je gaat opschalen komen er dan ook andere partijen aan boord die dezelfde commitment
moeten afgeven over de manier van werken en accepteren dat dat reeds loopt en werkt. Het
grote voordeel voor deze nieuwe tussen-partijen is dat zij gezamenlijk natuurlijk meer volume
en omzet kunnen genereren en de keten-kosten scherp kunnen houden door een slimme
planning en ketenfinanciering.
Bij het creëren van consumentenvertrouwen spelen er twee krachten, aldus Wilbert. Als
eerste, de houding en instelling van merken en de welwillendheid om de juiste informatie aan
de consument te bieden. Ten tweede: de toename van dieetwensen (vegetarisch, halal,
glutenvrij etc.) en het op inhoud kunnen selecteren van producten. Het bieden van informatie
speelt daarbij een belangrijke rol. Dat deze overzichtelijk en aantrekkelijk moet zijn is evident,
anders haakt de consument af en gaat het zijn doel voorbij.
Perspectief
Het verbeteren ligt vooral in hoe we storytelling doen en welke informatie we geven aan de
consument, omdat consumenten niet zitten te wachten op te veel informatie. We moeten
zorgen dat het verhaal overzichtelijk geleverd wordt aan de consument. Anderzijds zien we
ook dat informatievoorziening niet altijd gebruikt wordt, maar dát de informatie beschikbaar
is voor de consument wekt vaak al vertrouwen op. We zijn daarbij ook zelf aan het kijken hoe
we ons eigen verhaal meer aan de man kunnen brengen. Dat willen we doen middels een
blog. In die zin hebben we zelf ook nog meer promotie nodig.
Droom
De droom van FoodInsights is dat blockchain technologie, en daarmee natuurlijk ook het
bedrijf, groot zal worden. ‘Maar het is lastig om te zeggen hoe we er over vijf jaar voor staan.
We zullen wel altijd bij onze missie blijven: het verhaal van de keten vertellen bij de consument
en daar techniek en technologie voor gebruiken. Ook zullen we binnen de keten partijen
blijven ondersteunen met data uitwisseling om de keten efficiënt te laten draaien’.
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COMMUNITY COLA
Hamburg - DE

’’Wij willen als Community Cola willen een positieve bijdrage leveren
aan de samenleving en mensen aanmoedigen om de samenleving
vorm te geven en vorm te geven met hun inzet.’’ - Jan van Schwamen
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COMMUNIT YCOLA.COM

De productie van het wereldwijd populaire product cola is voor het grootste deel in
handen van grote multinationale bedrijven. Met Community Cola brengen we een nieuwe cola op de markt waarbij de ontstane winst direct terugvloeit naar sociale regionale
projecten in de omgeving van de consumenten.’

Aanleiding
‘Met ons bedrijf willen we lokaal helpen in de gemeenschap en klanten ervan bewust maken
dat ze door het kopen van onze cola een duidelijk statement kunnen maken in duurzame
ecologische én sociale zin.’
Aanpak
‘De smaak van cola moet wel lijken op de klassieke producten van de cola-industrie, maar de
grondstoffen mogen alleen afkomstig zijn van Fairtrade-gecertificeerde bedrijven, zoals
Charitea en Lemonaid. Voor elke verkochte doos cola wordt één euro gedoneerd aan een
fonds. Met de gelden van het fonds wordt via een stemming op onze website bepaald welk
sociaal project het geld ontvangt.’
Voorbeeld
‘Het project ‘Chickpeace’ in Hamburg is een cateringservice waarbij vrouwen die uit deplorabele omstandigheden zijn ontsnapt, hun favoriete gerechten uit hun thuisland koken en
deze vervolgens aanbieden om evenementen in de omgeving van Hamburg te verzorgen.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘Ongeveer tachtig tot negentig procent van de verschillende drankenmerken in Duitsland zijn
voor hun grondstoffen afhankelijk van drie drankenfabrikanten. Dit maakt de lokale drankenmarkt vrij uitwisselbaar, en om eerlijk te zijn, ook heel saai.’
Uitdagingen
‘De verkoop van Community Cola begon in 2019 in Hamburg, Berlijn, Düsseldorf en Essen.
Kleine gemeenten zijn hier nu nog minder geschikt voor, omdat de winsten van de verkoop
van cola daar nu nog te klein zijn om er ook sociale projecten te kunnen financieren.’
Perspectief
‘In 2020 staat de distributie van onze cola gepland in Thüringen en Baden-Würtenberg, maar
ook in enkele grote Franse steden. We zijn van plan om een appelsap gemaakt van regionale
appelen op de markt te brengen. Daarbij willen we de stemprocedure via de website versoepelen, zodat het geld sneller kan stromen naar sociale projecten.’
Voorwaarden
‘Ik zie het als een plicht van de federale overheid om het goede voorbeeld te geven. Zij kunnen
ervoor zorgen dat duurzame producten in alle federale instellingen worden gebruikt.’
Droom
‘Ik hoop dat onze cola in de bredere omgeving bekend en geaccepteerd zal worden. Dan
kunnen we belangrijke lokale projecten in heel Duitsland ondersteunen. Zoals gezegd hopen
we ook de grens over te steken naar onze buurlanden en ons assortiment daar verder uit te
breiden.’
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DE CAMPUS BV
Almkerk - NL

“De boer van straks is niet meer de boer die je nu kent.
Als pixelfarming zich zo blijft ontwikkelen,
is het spoedig voor iedereen toegankelijk’’ - Simone Koekoek

30

CAMPUSALMKERK.NL

De Campus in Almkerk is een boerderij en innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid, gericht op biologische pixelfarming met een robot en voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, kleinschalige voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. Collectieve zelfvoorzienendheid speelt hierin
een belangrijke rol.

Aanleiding
‘In 2014 besloot ik dat ik graag zelfvoorzienend wilde zijn: mijn eigen eten maken, zelf in
energie te voorzien, werkend aan een toekomst die ook voor mijn nageslacht beter is. Eind
2016 kochten we de boerderij, het jaar erop begonnen we met pixel farming. We gaan voedselverspilling tegen, verminderen de ecologische voetafdruk en telen op natuurlijke wijze.
Maar ik wil óók een goed verdienmodel voor de boer’.
Aanpak
‘Samenwerking is essentieel is voor innovatie. Agrariërs of burgers alleen kunnen deze voedseltransitie niet aan, maar samen kun je creëren en versterken. Daarom werken we altijd
samen, met studenten, onderzoekers en boeren uit de regio. De consument bereiken we door
onze online ‘Pacht je Pixel’. Ondanks summiere marketing hadden we de eerste jaren genoeg
consumenten. Overigens, iedereen mag gaan pixelfarmen; het is gewoon een werkwoord’.
Uitdaging
De periode als start-up is bijna ten einde. De huidige robot is vooral voor onkruid wieden, de
volgende robot kan ook zaaien, water geven, wieden, scans kan maken van de grond, die
weet wat het weer wordt of is geweest en kan onderscheiden wat een wortel en wat onkruid is.
Een robot met opdrachten die voortkomen uit vergaarde data.
Zwakte in het voedselsysteem
De huidige informatie op verpakkingen zijn vaak marketingtrucjes zijn, legale misleiding.
Daarbij, de producten die het goedkoopst zijn, zijn ook vaak het minst duurzaam. Qua
regelgeving nog een uitdaging om grote partijen hier beter mee om te laten gaan.
Perspectief
Hoe vaker de robot hij aan het werk is, hoe sneller deze zelf leert en we fouten kunnen opsporen. Vooralsnog gebruiken we nog veel van ons boerenverstand. Om te kunnen voorzaaien en nabewerken is een nieuwe kas nodig, daarmee krijgen we meer informatie over de
inhoudsstoffen van onbespoten ten opzichte van bespoten voeding en over de reactie
daarvan op onze grondbiodiversiteit en de kwaliteit en smaak van het product.
Droom
We zouden graag huisvesting willen voor studenten en ook die nieuwe kas. Meer personeel
voor meer onderzoeken en contacten om die upgrade van de robot mogelijk te maken. En
lokale ontwerpen waarin de robot rond kan gaan en zo de leefbaarheid vergroot, dichtbij en
gezond. We oogsten hier niet alleen groenten, maar ook veel kennis. Op dit gebied zijn we
echte pioniers, boeren van de toekomst.
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GOEI EETE
Tilburg - NL

’’Mensen die eerlijke en zo natuurlijk mogelijk geproduceerde
streekproducten wensen, kunnen dat samen inkopen.
Zo krijgen de (kleinschalige) boeren ook nog eens een eerlijke prijs
voor hun product.'' - Henk van der Heijden
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GOEIEETE.NL

Bewoners uit Tilburg kunnen wekelijks hun zelfgekozen verse streek- en seizoensproducten bestellen. Die komen van boeren uit de omgeving tot 20 kilometer rond Tilburg.
Vrijwilligers halen die op, verpakken het in kratten en zorgen voor de verspreiding. Van
natuurlijk tot biologisch, van vlees tot kruiden. Er zijn geen verplichte pakketten of limieten en men kan zelf bij de boer gaan kijken.

Aanleiding
Negen jaar geleden was er een groep ‘Tilburg Transition Town’ waarbij ook de latere voorzitter
van stichting Goei Eete, zat. Het idee voor Goei Eete zoemde al snel in de stad. Boerderijwinkel
de Walhoeve sloot zich aan en daar mocht de ruimte worden gebruikt. Er werd transport
gezocht en iemand maakte een website. Binnen een half jaar waren er 15 vrijwilligers die
hielpen bij het inpakken van pakketten, de website en de ritten naar de boeren. 10 jaar gelden
was dit hele systeem vrij uniek, nu kun je overal websites of modules kopen, maar toen hebben
we echt gepionierd.
Aanpak
We halen alleen op wat er besteld is, zo kom je niks te kort, houd je niks over en is er geen
verspilling. Naast de korte lijnen is Goei Eete daarin dus ook duurzaam. We zouden absoluut
met elektrische auto’s willen rijden of zelfs met de fiets. Nu werken we met de ophaalpunten
op diverse plaatsen, maar als grote bedrijven thuisbrengen al aanbieden, worden we
onbewust toch een beetje gedwongen. Wat wij wel weer meer hebben dan supermarkten, is
dat doordat we zo snel leveren, de producten vers zijn en dus beter smaken. En daarvoor moet
een product wel de tijd krijgen om te groeien, want ook daar zit smaak in.
Uitdaging
Doordat onze klanten zelf mogen kiezen leidt dat ook tot onregelmatige hoeveelheden. Met
een abonnement zou je wensen verder vooruit kunnen aangeven en zaaien en oogsten beter
afstemmen. Dit is ook gunstig voor de bio-boerderijen, omdat die vaak een hele kleinere
voorraad hebben. Daarentegen is de vrijheid die we bieden ook een heel groot pluspunt.
’Op een gegeven moment namen de bestellingen weer even terug. Er is enorme concurrentie
van ‘Hello Fresh’, Jumbo en Albert Heijn. Die organisaties hebben nou eenmaal een veel
commerciëler systeem en meer mankracht, meer geld. Bij ons zit er geen kapitaal achter, het
is puur ambitie en vrijwilligheid.
Zwakte in het voedselsysteem
De supermarkten hebben een monopolie en maken daar enorm veel winst op. Vooral de
tussenhandel. Wat dat betreft zijn wij wel een open boek. We gaan naar de boer toe, vragen
wat het kost en zullen niet afdingen. Supermarkten willen elkaar concurreren en stunten met
prijzen. Wij vinden dat producten gewoon een normale prijs moeten krijgen en hebben zelf
geen winst. Er komt alleen een klein percentage op voor vervoer, opslag en een beetje
reclame. Verder werken we ook met vrijwilligers, dat maakt dat we goede prijzen hebben,
zonder die tussenhandel.
Regionale dimensie
Hier bepaalt de regio, de bewoners en boeren in en rond TIlburg, deze korte lijnen. Een stad
kan simpelweg niet leven zonder een randomgeving welke de stad kan voeden. Kijk naar
supermarkten als Ekoplaza, die zijn wel biologisch, maar in de winter kun je hier nog allerlei
producten bestellen uit verre landen. Eigenlijk brengt Goeie Eete rechtstreeks vanaf de
producent de producten zo snel mogelijk naar de klanten toe, zonder een tussenhandel en
zonder verspilling. Dat is een echte korte keten!
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Perspectief
‘We zouden meer marketing kunnen gebruiken, maar dat kost veel. We blijven daarin toch
een beetje amateurtjes, maar we doen ons best glimlacht Henk. ‘Het eten komt in herbruikbare kratten, misschien moeten we ook met mooie dozen gaan werken. Hoe mooi zou het zijn
als elk afhaalpunt een koelkast met code zou hebben waar mensen zelf hun verse oogst uit
kunnen pakken. Een soort idee van de Febo, waar je ook je eten uit de muur haalt. Maar goed,
dat is echt voor in de toekomst.’
‘’We hebben het altijd zonder subsidies gedaan en staan altijd op onze eigen benen. Dit willen
we het liefst zo lang mogelijk houden’’.
Droom
‘Een realistisch doel is gekoeld thuisbezorgen. Het moet ook te doen zijn, want bij de Albert
Heijn zijn mensen ook bereid om extra te betalen. Misschien dat we ooit met studenten
kunnen werken die willen rijden met een bakfiets. Of wie weet ooit toch een elektrisch
autootje.
De andere wens is een Goei Eete winkel in het centrum van Tilburg! Dus eigenlijk een verzamelde-boerderijen-winkeltje. Veel aanloop in de binnenstad en het liefst bemand met vrijwilligers. ‘Op die manier kunnen we de boeren een eerlijke prijs blijven geven en de korte lijntjes
en eerlijke prijzen behouden. We hebben wel eens gekeken voor een ruimte, maar die waren te
klein: Als je dan ook nog een distributie daarbij wilt en kratten etcetera, dan wordt dat
onbetaalbaar. Maar wie weet…’
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FRUITFUNK BV
’s-Hertogenbosch - NL

’’Vroeger toen ik op de basisschool
zat, hield het niet op met ongezonde
traktaties.’’ - Jara Driessen
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FRUITFUNK.COM

Fruitfunk is een verantwoord alternatief voor snoep. Het ziet eruit als een puur snoepje,
maar het is eigenlijk gedroogd fruit.

Aanleiding
Oprichters Rob en Daan werkten eerder bij een zoetwarenbedrijf. Daar leerden ze dat er vanuit de markt een vraag is naar een verantwoord alternatief. Daan had destijds al zelf kinderen
en hij nam de ongezonde producten waarmee hij werkte bij het zoetwarenbedrijf niet graag
mee naar huis. Ze besloten om de stoute schoenen aan te trekken en een bedrijf op te richten.
Aanpak
‘De markt is heel erg aan het veranderen. Dit was bijvoorbeeld goed zichtbaar op een grote
internationale zoetwarenbeurs waar we waren. Er zijn steeds meer gezonde alternatieven,
veel vegan producten. Op de zoetwarenbeurs was er zelfs een speciale hal ingericht voor
nieuwe, innovatieve producten.’
Resultaten
‘Onze producten liggen nu bij Albert Heijn, Jumbo en Plus. Grote ketens gaan eerder op zoek
naar alternatieven. De kleinere ketens zijn wat meer afwachtend.’
Uitdagingen
‘Een supermarkt wil vaak geen risico nemen. Een heel nieuw product in de schappen krijgen is
een heel lang en ingewikkeld traject, voornamelijk als je geen zak met geld hebt. Met een paar
duizend euro kun je gemakkelijker schapruimte kopen. Voor ons als start-up is dat niet
realistisch. Voor consumenten is informatie over producten belangrijk. De overheid zou meer
bewustwording kunnen creëren bij consumenten. Partijen als voedingscentrum en JOGG
(Jongeren op Gezond Gewicht) kunnen voor onze producten veel betekenen.’
Internationale dimensie
‘We proberen zo duurzaam mogelijk te zijn. Al onze producten worden binnen de Benelux
geproduceerd. Dat houdt in verpakkingen en producten. Maar we leveren in Nederland en
aan vijftien andere landen in Europa. Een internationale aanpak is voor ons belangrijk want
als we een product willen ontwikkelen moeten we een groot aantal producten kunnen
verkopen.’
Perspectief
‘We gebruiken karton dat FSC gekeurd is en mono-plastic. We hopen in de toekomst over te
stappen tot composteerbaar plastic. Als we helemaal biologisch gaan werken hangt daar
ook een prijskaartje aan, maar die overweging willen we wel gaan maken. In mei 2019 hebben
we een nieuw merk gelanceerd, eigenlijk een soort Fruitfunk voor volwassenen. Ik verwacht
dat de vraag naar gezond, alternatief snoep alleen maar toeneemt. Jumbo doet op dit
moment een test om een hele categorie (een meter) voor fruitsnacks in te bouwen, dit loopt bij
zo’n twintig filialen. Ik hoop dat in de toekomst alle supermarkten in Europa een hele meter
met fruitsnacks heeft staan.’
Droom
‘Ik hoop dat alle Nederlandse ouders op de hoogte zijn van ons bestaan en dat we kunnen
gaan uitbreiden naar meer landen.’
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ALPACA’S IN HET KASTEEL
Hamminkeln - DE

’’Voor mij gaat dit veel verder dan de
economische factor.’’ - Wolfgang Rasim
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Verkoop van hoogwaardig en duurzaam kleding gemaakt van alpacawol, afkomstig van
een eigen boerderij in combinatie met verkoop van smakelijke en gezonde taarten

Aanleiding
Tijdens een reis in 2009 naar Schotland, dat was even voor de economische crisis, ontdekten
we de boerderij en waren gelijk verkocht. Via een radioreportage hoorden we over alpaca's en
na wat onderzoek vonden we het idee om deze dieren te houden erg leuk. Door mijn gevoelige
huid realiseerde ik me steeds meer hoeveel verontreinigende stoffen er in verwerkt kunnen
zijn. Als gevolg hiervan hebben de boetiek- en alpacalandbouw zich parallel met elkaar
ontwikkeld.
Aanpak
In het begin hebben we veel gestudeerd en geleerd over het fokken van alpaca’s. Een gekwalificeerde fokker informeerde ons over de kwaliteit en voordelen van alpacawol. We ontwikkelden vervolgens een businessplan op basis van persoonlijke bevindingen en grondstoffen
uit de regio. Om onze producten betaalbaar te maken, maak ik veel dingen zelf. Toch kosten
onze taarten nog drie keer zoveel, dat komt omdat plattelandsvrouwen hier ze met echte
kwaliteitsproducten bereiden.
Zwakte in het voedselsysteem
‘Veel mensen kennen tegenwoordig alleen synthetische smaken en weten vaak niet eens dat
er soms kleine hoeveelheden ongezonde stoffen in een product zijn verwerkt. De wetgeving
over de ingrediënten van producten is echt een probleem. Alleen omdat een ingrediënt of
stofje niet direct schadelijk is, betekent niet dat het aanvaardbaar is. We zien dit probleem in
de hele voedingsindustrie. Conventionele vanillesuiker bevat bijvoorbeeld wel 40 verschillende aroma’s. Echter, natuurlijke vanille is veel duurder en wordt daarom vaak gemeden.’
Voorwaarden
Volgens de dierenarts heb je veel ruimte voor alpaca’s nodig. Voor het eerste dier moet 1000
m2 beschikbaar zijn, elk extra dier vereist een extra 500 m2. We bezitten momenteel dertien
alpaca's. De dieren krijgen een speciaal mineraalrijk voedsel dat seleen en vitamine D bevat.
Het welzijn van onze dieren is natuurlijk erg belangrijk voor ons.’
Uitdagingen
‘Klanten willen graag ruimere openingstijden, terwijl ik ook graag wat vrije tijd wil hebben.
Gelukkig zijn er nu twee competente medewerkers. Dit geeft me de tijd om me ook te richten
op nieuwe producten en ideeën, zoals de productie van ijs en chocolade.
Belangrijk is dat de kennis van de burgers verandert. Daar helpt onderwijs natuurlijk bij.
Mensen met voldoende kennis mobiliseren zou een belangrijke factor zijn die kan bijdragen
aan verandering. Daarbij zouden etiketten en aanduidingen van de ingrediënten, gedetailleerde en concrete informatie moeten geven over de samenstelling van producten. Dat is nog
te weinig het geval’
Droom
Ik wil het best mogelijke product aanbieden in mijn winkel. Ik heb het gevoel dat ik dit kan
doen en dit is mijn uitdaging voor de toekomst.

39

INNOVATIE
THEMA

voedsel
verspilling

DE VERGETEN APPEL
Biezenmortel - NL

’’Nee hoor, mevrouw, ik discrimineer geen enkele appel,
maar als ze van de supermarkt zijn, dan hoef ik ze niet…’’ - Johan Holleman
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DEVERGETENAPPEL.NL

Johan verzamelt appels uit boomgaarden waar niet geoogst wordt en maakt er volgens
cider en calvados van.

Aanleiding
‘Door toeval kreeg Johan rond 2009 van zijn buurman een appelboom als cadeau. Hij ging
met verschillende gistsoorten experimenteren en cider ontstond uit de appels. Het resultaat
beviel zo goed dat hij besloot om het jaar erop weer cider te maken. ‘Intussen was ik me
bewust geworden van het verlies van ambachtelijke vruchtproductie en de oorspronkelijk
diversiteit van appelsoorten in Nederland. Daar wilde ik iets tegenover zetten.’
Aanpak
‘Ik begon in 2014 met een productie van vijfhonderd kilo appels uit een eigen (volks-)tuin. In
2018 heb ik vierduizend liter cider kunnen produceren en een jaar later waren meer dan 5000
liter, afkomstig van acht tot tien locaties tussen Heusden, Utrecht en Tilburg.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘Het gaat mij er in de eerste plaats om dat we voedselverspilling tegengaan. Ook zet ik me zo
in voor het behoud van oude appelsoorten en de diversiteit van landschappen.’
Resultaten
‘Inmiddels staat er een pers 130 liter, een elektrische appelvreter, drie rvs-vaten van 500 liter,
een botteltoestel en een koelcel. Naast het concrete resultaat van circa 10.000 kilogram
appels die weer in een kringloop van relatief hoge waardevermeerdering terecht komen (ca
€5,50 per fles cider) blijkt dit zakenmodel een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers en eigenaren van grond. Klanten in de horeca beleven door de cider een stuk regionale
identiteit, het is een voorbeeld voor circulaire economie en een bijdrage aan een duurzame
ontwikkeling van cultuurlandschappen.’
Regionale dimensie
'De regio speelt een belangrijke rol. Juist het verschil tussen de diverse bodems en landschappen zorgt ervoor dat de appels en de cider een herkenbare eigen smaak hebben. Dat is
belangrijk voor de promotie van dit 'unieke' product.'
Uitdagingen
‘Het zakenmodel heeft nog een hele reeks van 'open loops' in het kader van circulariteit. Zo
gaat de pulp nu alleen naar de varkens en is het transport nog niet helemaal duurzaam; nu
nog gewoon op basis van fossiele brandstoffen over soms grote afstanden. De productie van
calvados loopt aan tegen complexe regelgeving. Vanwege de douane en belastingdienst is
het niet mogelijk calvados zelf te produceren.’
Perspectief
‘Nieuwe samenwerkingsmodellen bieden interessante perspectieven, zoals het hergebruiken
van de pulp, het winnen van waardevolle stoffen (bijv. door Phytowelt), duurzame transporten energieconcepten, samenwerking met andere appelcider producenten, recycling van
flessen en samenwerking met een biologisch keten zoals bijvoorbeeld met Goei Eete.
Droom:
‘Ik zou heel graag een eigen, grote boomgaard willen runnen.’
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TRASH’URE TAARTEN
Helmond - NL

“Iedereen kan de wereld verbeteren,
want iedereen eet taart”
- Jeanne van Ittersum
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Door het eten van taart voedselverspilling tegengaan én werk creëren voor mensen die nu
wegens hun migratieachtergrond moeite hebben met het vinden van een baan.

Aanleiding
Het begon met een artikel over landbouw en de daaropvolgende hongersnood in Syrië. De
gevolgen van extreme droogte is basis voor veel ellende. Het meeste van de landbouw was
voor export en wij, in de westerse wereld, gooien een derde van wat er geproduceerd wordt,
gewoon weg!
Aanpak
Met de taarten proberen we minimaal 60% verspilling in de taart na te streven. 100% is niet
altijd duurzamer, want zelfs oud brood malen voor bloem kost energie. Daarbij gebruiken we
zoveel mogelijk plantaardige ingrediënten, dus geen margarine of roomboter.
Uitdaging
De markt is erg trendgevoelig. Bedrijven willen daarom wel iets met reststromen doen, zolang
het ze meer oplevert. Alleen maakt dat het product niet per sé natuurlijker. Het zijn de
supermarkten die tot aankoop van te veel eten aanzetten. Als de bestelling van onze klanten
te groot lijkt, dan zeg ik daar iets van.
We zijn jonge mensen met idealen en worden weleens als schattig ervaren. Het is gewoon een
keiharde bedrijfswereld waar we in zitten. Tegenwoordig laten we onze ecologische footprint
zien zodat het bedrijf ervaart hoeveel CO2 je bespaart met onze taart.
Zwakte in het voedselsysteem
Onze afnemers zijn voornamelijk bedrijfscateraars in de regio Nijmegen, die zijn nu natuurlijk
veelal dicht. Daarbij is alleen lokaal willen werken soms lastig, want landelijk en internationaal
inkopen is veelal de norm. In de supermarkt kiest men soms voor maar één duurzaam product
in het assortiment, wat helaas concurrentie veroorzaakt.
Er zal wel steeds meer techniek en innovatie aan een product te pas moeten komen voordat
het eindproduct in de winkel ligt. Het systeem waarin we leven dat alles altijd beter, goedkoper en luxer moet zouden wij in een ideale wereld graag anders zien. Daar loop je als
idealist tegenaan.
Perspectief
We werken aan lokale samenwerking op alle fronten, van ingrediënten en verpakking (eetbaar papier) tot educatie en participeren in denktanks. Soms mogen we niet op een platform
omdat we niet landelijk leveren. Er zou een nieuwe trend, wet of model moeten komen waarin
de echte duurzaamheid van een product bepaald wordt. Als er net als bij wasmachines een
label komt, dan let men daar op. Het is een koopprikkel.
Droom
Jan de Groot is wel een echt voorbeeld. Niet zozeer op het gebied van duurzaamheid maar in
het wegzetten van een lokaal merk. Niet heel Nederland hoeft ons te kennen, maar als Nijmegen en de regio eromheen bij taart alleen nog aan Trash’ure denkt, dan zijn we tevreden.
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ZUIDERZWAM
Tilburg - NL

'’Vroeger was je als je vegetariër een
geitenwollensokkentype, nu zeker niet meer!'’
- Jacqueline van Eerd
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Z U I D E R Z WA M . N L

Zuiderzwam in een één-vrouw-zaak die oesterzwammen op koffiedik kweekt, afkomstig
van lokale horecabedrijven in Tilburg. Ze biedt daarnaast een grow-kit voor de eigen
productie aan, verkoopt vegetarische bitterballen en kroketten aan restaurants, de gemeente, het Textielmuseum en cateraars.

Aanleiding
'Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik werk vanuit de principes van de circulaire economie: hier
kunnen reststromen weer hoogwaardig worden ingezet als grondstoffen. Het begon met een
growkit van oesterzwamkwekerij Rotterzwam. Na een opleiding ben ik 2016 begonnen met
mijn eigen kwekerij. Op dat moment deed ik vrijwilligerswerk bij ‘t Rooi Bietje, een stadslandbouw- en zorgboerderij waar Zuiderzwam thuis is, en ook zij waren erg enthousiast over mijn
plan dus mocht ik op dat terrein starten.'
Aanpak
‘Toen ik net begon, haalde ik koffiedik op bij één cafe in de stad. Daarna ben ik in twee pipowagens gaan werken omdat oesterzwammen in twee verschillende klimaten moeten groeien.
Maar de zelfgekochte wc-wagen werd te warm in de zomer. Met een crowdfunding campagne via CrowdAboutNow heb ik 1250 euro opgehaald voor twee koelcontainers. Ik gebruik
vooral koffiedik, maar ook andere ingrediënten zoals koffievliesjes. Mogelijk kan ik de kalk van
Brabant Water gebruiken in de toekomst.’
Uitdagingen
‘Van de opbrengst van de oesterzwammen kan ik niet leven, dat is te weinig. Oesterzwammen
zijn schimmels, waarmee je ook een risico loopt. Het is al een aantal keer gebeurd dat ik veel
moest weggooien. Daarom lever ik nu ontsmette emmers bij de café’s waar ik de koffiedik
ophaal. Het ophalen doe ik bewust drie keer in de week zodat de voedingsbodem voor de
zwammen zo vers mogelijk blijft.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘Het besef dat we minder vlees moeten eten, groeit. Oesterzwammen worden de biefstukken
onder de paddenstoelen genoemd omdat er relatief veel eiwitten inzitten én het zijn goede
vleesvervangers. Voor een kilo geïmporteerd rundvlees heb je vijftien duizend liter water nodig, voor een kilo oesterzwammen slechts vijftien. Mijn impact op het milieu is klein: ik
fabriceer vegetarische producten uit restproducten.’
Perspectief
‘Op dit moment neig ik meer naar productinnovatie dan naar uitbreiding. De kwekerij wil ik
dan als een soort modelkwekerij gebruiken. Zo experimenteer ik met bonbons, gemaakt van
oesterzwammen en een ander idee zijn vegetarische worstenbroodjes. Een student van Helicon heeft een onderzoek gedaan om te kijken wat er mogelijk is met bijvoorbeeld zonnepanelen en een sedumdak. Een collega van mij maakt uitgewerkte substraat helemaal fijn en
verkoopt het als zwamaarde aan tuincentra.’
Droom
‘Nu is milieubelastende voeding te goedkoop. Daár zou juist een prijskaartje aan moeten hangen en de goede manier van produceren zou beloond moeten worden met een lagere prijs.
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BOTANIC BITES
Eindhoven - NL

“Je moet niet alleen aan anderen vertellen wat ze moeten doen,
je moet het vooral ook zelf doen.’’ - Doreen Westpal

46

B OTA N I C B I T E S .C O M

De ontwikkeling van bijzonder smakelijke en innovatieve producten uit lokale reststromen
en lokale gewassen zoals tomaten, zwarte wortelen, zeewier en de stengels van verschillende paddenstoelen, waarbij ook nog eens gestreefd wordt naar een minimale
bewerking.

Aanleiding
‘Het besef dat we verkeerd bezig zijn met de wereld, met ons voedsel in het bijzonder, zorgde
ervoor dat ik ging nadenken over een alternatief. Uiteindelijk besloot ik om veganist te
worden. Ik vind het interessant om mezelf vragen te stellen. Eet ik lekker, krijg ik de juiste
voedingsstoffen binnen? Deze informatie kan ik ook weer gebruiken voor het ontwikkelen van
producten.’
Aanpak
‘Ik heb een businessplan maar ik ben flexibel als dingen anders of beter kunnen. Ik benaderde
een stichting die ons geld wilde lenen. We kregen ook vanuit kritisch oogpunt veel feedback.
Dit heeft mij op scherp gezet, want die lening krijg je niet zomaar. Ik doe veel alleen, vooral qua
productontwikkeling. Wel werk ik veel samen met freelancers voor bijvoorbeeld administratief of grafisch werk.’
Regionale dimensie
‘We werken vooral samen met de paddenstoelen industrie, die productie is groot in Noord
Brabant. We hebben mede daardoor een bijzonder kleine ecologische voetafdruk, alles is
lokaal. Veel andere veganistische producten worden gemaakt aan de andere kant van de
wereld, bijvoorbeeld met cashewnoten en jackfruit. Naast de lokale reststromen, is er ook een
samenwerking met een bedrijf in Zweden, voornamelijk voor de productontwikkeling. Op dit
moment experimenteren we vooral met fermenteren, in samenwerking met BioScience.
Ik ga ook naar vegan-entrepreneur meet-ups, dat voelt als een warm bad omdat je allemaal
dezelfde missie hebt.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘Het aanpakken van de bio-industrie staat centraal bij Botanic Bites. Denk dan bijvoorbeeld
alleen al aan al die kalfjes die geboren moeten worden voor de melkproductie.’
Perspectief
‘Wij leveren nu landelijk maar willen over een jaar beginnen met exporteren. Het plan is dat we
in Nederland alles uitproberen en dit in het buitenland toepassen met reststromen uit die
landen.’
Uitdagingen
‘Collega’s in Amsterdam gaan bij restaurants langs die veganistisch eten toejuichen. Dat is in
Noord-Brabant wel anders. Bij een evenement van de provincie boden ze een zogenoemde
‘plantaardige borrelplank’ aan, met geitenkaas en honing! Weten ze bij de provincie niet wat
plantaardig is?’
Droom
‘Onze producten liggen nu al bij verschillende groothandels en retailers zoals Lidl en Makro,
maar we willen flink groeien en hopen op nog meer supermarkten en groothandels die met
ons in zee willen gaan.’
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CUNA PRODUCTS
Ratingen - DE

“Belangrijk is dat mensen begrijpen dat er geen tegenstelling is
tussen economische groei en duurzaamheid.’’ - Rafael Dyll
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CUNAPRODUCTS.DE

De productie van duurzame en recyclebare bekers. hiervoor wordt bioplastic gebruikt met
een rest aandeel fossiele kunststoffen (5%) voor warmtebestendigheid. De bekers kunnen
aan het einde van hun levenscyclus weer verwerkt worden tot nieuwe bekers.

Aanleiding
'Een van de inspiratiebronnen is het werk van Oceanic Global, een VN-organisatie die probeert de plasticvervuiling in de oceanen te bestrijden. Ik wil graag een pionier met dit bedrijf
zijn. Waarom niet nu iets doen dat de nieuwe standaard kan worden over tien of meer jaar?
Aanpak
Aanvankelijk zouden de CUNA-bekers bestaan uit composteerbare biopolymeren. Maar de
materiaalprijs was te hoog en het gebrek aan composteerbaarheid van warmtebestendige,
dikke bekers eisteen andere insteek. Door de intensieve samenwerking met het Kunststoffinstitut Hannover leerden we de voordelen van biopolymeren kennen. Ons product is nu klaar
voor de markt.
Zwakte in the voedselsysteem
Alleen al in Duitsland worden 320.000 bekers per uur geconsumeerd, die uiteindelijk na
gebruik worden weggegooid en verbrand. De belangrijkste problemen die CUNA aanpakt
zijn CO2-reductie en de grote hoeveelheid plastic afval.’
Uitdagingen
Nu we de kickstart met crowd-funding hebben uitgevoerd, zijn we een stap dichterbij ons doel
om ook kleinere hoeveelheden de relatief dure CUNA-bekers te produceren. 99,9% van de
industrie-bekers is namelijk ontworpen voor de verwerking van fossiele grondstoffen. Tegenwoordig zamelen de CUNA-medewerkers bekers in met hun privévoertuigen. Het professionaliseren van het inzamelen van de bekers is in de toekomst zeker hard nodig, we zijn dan ook
nog lang niet klaar met het totaalconcept.
Perspectief
Eindconsumenten zullen in de toekomst meer informatie krijgen over welke producten ze
kopen en in hoeverre deze schadelijk zijn voor het milieu. Als bedrijf kunnen wij daar op
inspelen met een inscriptie op de CUNA beker. De sector waarvoor CUNA producten het
meest relevant zijn, is de gastronomie met grote evenementen zoals beurzen, festivals of
voetbalstadions.
Regelgeving
Er is behoefte aan strengere regelgeving op bepaalde voorwaarden, zoals de mate waarop
een product composteerbaar of biologisch afbreekbaar is. Er moet meer overheidscontrole
komen over de verklaringen en omschrijvingen op en over verpakkingen.
Droom
‘Over vijf jaar wil ik graag dertig werknemers hebben die allemaal tevreden zijn met hun baan.
De merknaam CUNA is dan gevestigd als een predicaat voor ecologische, recyclebare
verpakkingen.
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UPPRINTING
FOOD
Eindhoven - NL

“Sommige mensen denken dat we koekjes maken
en stoppen het snel in hun mond. Als ze horen
waar het van gemaakt is, vinden ze het opeens eng”
- Elzelinde van Doleweerd
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UPPRINTINGFOOD.COM

Met restjes groenten, fruit en oud brood en worden er smakelijke en decoratieve producten
voor de horeca gemaakt door middel van een 3D-printer

Aanleiding
’Tijdens de minor voor Food & Technology design zagen we hoeveel eten er verspild wordt en
hoe ongelijk de verdeling is tussen arm en rijk. Print-technologie kan helpen om uit reststromen iets te ontwikkelen dat nog prima te eten is. Meer dan 80 experimenten met brood,
banaan en wortel later exposeerden we zelfs in het buitenland. Samen met Smart Design to
Market in Eindhoven ontwikkelden we daarna een stappenplan voor restaurants.’
Aanpak
’Naast de fysieke printer bieden we ook recepten, een training en en handleiding. We brainstormen met supermarkten en kunnen kinderen lesgeven in voedselverspilling en technologie.
Ook werken we samen met andere start-ups en printer-, keuken en onderzoeksbedrijven.
Voedselverspilling tegengaan staat centraal in ons businessplan; het gaat niet per sé om de
printer.’
Uitdaging
’We werken het liefst samen met restaurants uit de regio zodat we ook kunnen doorontwikkelen. Reststromen gebruiken uit supermarkten is vanwege de wet- en regelgeving bijna
onmogelijk. Samen met de TU/e werken we aan verschillende samenstellingen. Oud brood is
nodig voor de printer als zetmeelbasis, groente en fruit voor de smaak en kleur.’
Zwakte in het voedselsysteem
’De vraagtekens bij het 3D-printen van eten betreffen toch vaak de milieuconsequenties en
het aantal reststromen die we kunnen reduceren. Nu kunnen we, vanwege de technologie,
nog niet heel snel printen en het kost natuurlijk wel energie en stroom, maar de essentie is
vooralsnog dat we laten zien dat imperfect voedsel nog prima te eten is.’
Perspectief
’Restaurants vinden het idee vaak erg leuk, maar de technologie nog een beetje eng en duur.
Voldoende printen per dag is ook nog een uitdaging. Naast de persoonlijke aanpak nu, willen
we meer op afstand kunnen leveren. Ook ontwikkelen we een platform en online database
waar chefs elkaar kunnen inspireren met recepten en oplossingen.’
’Overal is het thema voedselverspilling steeds belangrijker maar ook heel divers van aard: In
China is food design belangrijk, terwijl we in Israël vooral veel kosjerpuree maakten. In Nederland zou het veel schelen als de regelgeving duidelijker wordt en meer toestaat.’
Droom
’Ons product wordt inmiddels gebruikt bij restaurant De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven.
Mijn persoonlijke droom is om later een eigen restaurant te hebben waar we onze technologie
kunnen gebruiken.’
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PHYTOWELT GREEN
TECHNOLOGIES
Nettetal - DE

‘’Over het algemeen ben ik zeer tevreden met ons eindproduct
omdat het zo verschilt van de gebruikelijke synthetisch geproduceerde smaken,
vooral vanwege de buitengewone zuiverheid.’’ - Peter Welters
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P H Y T O W E LT. C O M

Phytowelt is gespecialiseerd in het produceren van organische verbindingen met voor
mensen geschikte aroma’s. Deze zijn natuurlijk en niet-genetisch gemodificeerd, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor de wereldwijde markt.

Aanleiding
‘Het hergebruiken van biomassastromen uit land- en tuinbouw kan een waardevolle bijdrage
vormen voor de circulaire economie. Daarbij kan biotechnologische productie zoals fermentatie, biotransformatie en biosynthese helpen om kosten te besparen, de efficiëntie te
verhogen en het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Het onderzoek naar αionen (organische verbinding) begon na een verzoek van een klant. Niemand kon deze stof tot
dan toe duurzaam produceren. We hebben vervolgens het idee van synthese van α-ionen
opgepakt, waarmee we begonnen aan een moeizaam pad van procesontwikkeling. De
meeste medewerkers van Phytowelt komen oorspronkelijk uit de plantenwetenschappen of
moleculaire biologie, gezamenlijk weten we dus veel over planten en biosynthese.’
Aanpak
‘Het productieproces van α-ionen is lang, waardoor niemand ons onderzoek financieel wilde
ondersteunen. Aangezien het zo'n veelbelovend product is, hebben we het onderzoek zelf
gefinancierd. Aan het begin van het onderzoek naar α-ionen, hadden we maar één zuiver
moleculair biologielaboratorium en geen enkele vergister. We hebben ons laboratorium in de
loop van het proces verworven. In het begin hadden we helemaal geen ervaring met fermentatie. Het pad naar het eindproduct was erg moeilijk, maar we hadden wel een steile
leercurve.’
Zwakte in het voedselsysteem
‘De helft van de nieuwe producten op de markt is genetisch gemanipuleerd, met inbegrip van
insuline. Dit is een begrijpelijke ontwikkeling, omdat insuline verkregen werd uit de alvleesklier
van varkens. Deze varkensinsuline was niet honderd procent geschikt voor de mens en
vereiste een chemische verandering. Dankzij genetische manipulatie is het vandaag de dag
mogelijk om precies de insuline te produceren die mensen nodig hebben.
Met name in Duitsland zijn er veel tegenstanders van genetische manipulatie-methoden, die
extreme uitspraken doen. Ook zijn er tegenstanders in Amerika, waar genetisch gemodificeerd voedsel niet verboden is. De Amerikaanse wetgeving maakt het echter mogelijk om
producten die genetisch gemanipuleerd zijn, op de markt te brengen als ze goed zijn. Dit is in
vele Europese landen anders. In Duitsland is de wetgeving ten aanzien van genetische
manipulatie nog steeds streng. Dit is opmerkelijk omdat er in de afgelopen dertig jaar geen
gevallen van negatieve effecten van de consumptie van genetisch gemodificeerd voedsel zijn
geweest.’
Resultaten
‘Om 1 gram van een α-ione van verse frambozen te maken, heb je ongeveer 111 ton frambozen
nodig - daar zijn twintig hectare grond voor nodig. Wij slagen erin om honderd gram α-ionen
te produceren uit slechts één suikerbiet. Ons product is echt een grote verbetering! Natuurlijk
is er in ons productieproces ook nog ruimte voor verbetering. We kijken uit naar de ontwikkeling van dezelfde hoeveelheid geproduceerd α-ion in de vergister met gebruik van slechts
een halve suikerbiet.
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Een andere verbetering zou kunnen zijn dat de gebruikte micro-organismen met behulp van
waterdamp kunnen worden verwijderd, in plaats van ze eruit te moeten filteren. We verbeteren het proces continue. Om geld te verdienen hebben we besloten het product op de
markt te brengen, zodat we weer terug in onderzoek kunnen investeren. Op dit moment dekt
onze productie niet de volledige vraag van onze klanten, die wordt geschat op vijfhonderd
kilo per jaar op wereldwijde schaal. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we volgend jaar ver
genoeg zullen zijn om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Ik ben heel tevreden
met ons eindproduct omdat het verschilt van de gebruikelijke synthetisch geproduceerde
smaken, vooral vanwege zijn buitengewone zuiverheid.’
Perspectief
‘We hebben ook andere producten in de planning. Zo willen we de komende twee tot drie jaar,
een nieuw type astaxanthine lanceren, dat behoort tot de carotenoïden (biologische kleurstoffen). Momenteel wordt slechts ongeveer tien % van de wereldmarkt geproduceerd door
extractie uit natuurlijke ingrediënten, waarvan vijf procent afkomstig is van hoogwaardige
voedingsmiddelen zoals garnalen of algen.
Een astaxanthine wordt vooral gebruikt als toevoegingsmiddel voor zalm in fokkerijen. De
prijs van ons natuurlijke product moet overeenkomen met die van de chemisch geproduceerde astaxanthine. Onze astaxanthine moet dan een drie keer hogere concentratie hebben, zodat een klant meer product krijgt bij dezelfde prijs.’
Uitdagingen
‘Bij de productie van nieuwe stoffen, bijvoorbeeld in de levensmiddelen technologie, is het een
uitdaging om innovatie onder de aandacht te brengen van mensen die de beslissingen
nemen. Deze groep is vaak zeer conservatief. Kijk maar naar de ontwikkeling van elektrische
auto's, waarbij een autofabrikant zijn productie zo moet veranderen dat er nieuwe distributiekanalen en diensten gecreëerd moeten worden. Het nieuwe product heeft totaal
verschillende kenmerken en zwakke punten, een normale mechatronica ingenieur kan hierbij
niet worden geraadpleegd. Dit is zeer vergelijkbaar met de chemische en voedingsindustrie.
Veel grote bedrijven investeren daardoor niet in vooruitgang. Vaak is de innovatie in het
product en het bijbehorende duurdere productieproces niet eens herkenbaar voor de klant en
koopt deze het geweldige, innovatieve product niet omdat de hogere prijs hem ontmoedigt.
Hier ontbreekt veel informatie voor consumenten!’
Droom
‘Ik hoop dat we over vijf tot tien jaar een eigen fabriek hebben en dat we naast de frambozensmaak ook andere smaken en natuurlijke carotenoïden kunnen produceren. Uiteindelijk
streef ik ook naar de productie van producten voor de medische en farmaceutische industrie.
En hoop ik dat over tien jaar vijftig procent van de astaxanthine op natuurlijke wijze zal
worden geproduceerd.’
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THE PROTEIN BREWERY
Breda - NL

“Vlees hoeft niet gelijk helemaal weg, maar door deze verduurzaming
wordt de wereld een stuk gezonder. Net als met auto’s, eerst hybride,
dan elektrisch.” - Wim de Laat
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T H E P ROT E I N B R E W E RY . N L

BioscienZ produceert eiwitten ter vervanging van eiwit uit vlees door nieuwe biotechnology en fermentatie. The Protein Brewery B.V. vercommercialiseert de producten die
door deze technologie zijn ontwikkeld.

Aanleiding
Oprichter Wim de Laat raakte geïnspireerd toen hij hoorde dat boeren in Nederland sojabonen wilden gaan telen omdat we miljoenen tonnen soja uit Brazilië importeren. Maar toen
Wim in de krant las dat er maar 1,2 ton eiwit van een hectare soja komt, dacht hij “Dit kan
anders! Als we suikerbieten fermenteren halen we 3 tot 4 keer zoveel eiwit uit 1 hectare!” Dit
oorspronkelijke plan kwam alleen economisch niet uit. Toen kwam de Vegetarische Slager in
beeld, zelf ook biologisch akkerbouwer en producent van vleesvervangers op basis van soja.
Wim en de slager vroegen samen subsidie aan en wonnen twee prijzen bij de ‘new food
challenge’: één voor het vervangen van kippeneiwit en eentje voor de vleesvervangers. Deze
samenwerking was het beginpunt. Bioscienz werkt inmiddels samen met meer dan 10
potentiële klanten die de vleesvervangende producten testen.
Aanpak
’Momenteel is er een team bezig met het verzamelen van data om ervoor te zorgen dat, naast
de bewezen kwaliteit, ook de veiligheid aangetoond kan worden. De resultaten moeten voor
het einde van 2020 ingediend zijn voor de Europese Commissie in Brussel. Dan moet er een
fabriek gebouwd worden. Als het goed is komen de eerste producten aan het eind 2021 in
China en Amerika op de markt. Daarna moet het in Europa nog worden goedgekeurd - dat
duurt misschien wel twee of drie jaar.’
‚’Voordat het kippeneiwit op de markt is gaat er nog meer tijd nodig zijn, omdat dat technisch
veel ingewikkelder is: je moet een veel hogere productiewaarde halen. Dat doen ze met
schimmels. Vlees is heel rijk aan essentiële aminozuren - dit proberen wij zo goed mogelijk na
te bootsen. Het grappige is dat schimmels exact dezelfde eiwitsamenstelling hebben als
vlees, vandaar de overeenkomsten. Deze schimmels moeten nog verder doorontwikkeld
worden. Dat is heel veel werk in het laboratorium. Er zitten hier 6 mensen in het moleculaire
biologie lab aan te werken. Het opzetten van het businessmodel voor kippeneiwit en vlees
vervangers heeft een looptijd tot 2025.’
Uitdagingen
’Vleesvervangers zijn normaal 2 of 3 keer zo duur als het vlees dat ze vervangen. Onze doelstelling is om het betaalbaar te maken. Wij bepalen ongeveer de helft van de prijs van het
product, maar als ons ingrediënt goedkoop is zullen de vleesvervangers vanzelf in prijs gaan
dalen. Daarom moeten we ook goed kiezen met welke bedrijven we samenwerken: als de
schaal omhoog gaat, gaat de prijs omlaag. Het komt straks op het label te staan onder de
naam ‘gefermenteerde aardappel’ of iets anders. Dat is ook iets waar we nog niet over uit zijn.
De naam verschilt ook per doelgroep. Het hoeft niet persé alleen gebruikt te worden n
vleesvervangers. Het kan bijvoorbeeld ook in pasta verwerkt worden: deze wordt daardoor, in
tegenstelling tot de pure zetmeel variant, juist heel voedzaam.’
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Zwakte in het voedselsysteem
Een sterke impuls ging natuurlijk uit van de stikstofproblematiek in Nederland en Europa:
milieuvervuiling was de motivatie voor het zoeken naar nieuwe oplossingen. En natuurlijk
de bekende vraag: Hoe gaan we 10 miljard mensen met steeds minder land kunnen voeden? Daarbij speelt de beelden van het dierenleed ook mee: Er zijn heel veel mensen die
een afkeer hebben van de manier waarop we met dieren en de vleesindustrie omgaan.
Regionale dimensie
Natuurlijk is Brabant als gebied bepalend voor onze ontwikkeling. In West-Brabant is er
heel veel akkerbouw en in Oost-Brabant zit de vlees industrie. De vleesindustrie is voor ons
geen vijand, want we willen het ook gaan mengen in vlees. De bedrijven in de regio zijn
daarom juist heel interessant. Vion is een van de grootste vleesverwerkers van de wereld.
Als die het gaat inmengen in hun vlees is dat voor ons als bedrijf gelijk een grote stap.
Als er straks hamburgertjes zijn die 20% plantaardig zijn én die worden lekker gevonden en
gewoon verkocht, dan is ons eerste doel bereikt.
Perspectief
De aanpak richt zich ook op de honger in wereld: In Afrika zou dit proces met cassave
kunnen, in Zuid-Amerika met rietsuiker, in Amerika met maïs en in Europa met aardappels
en suikerbiet. Vijf gewassen die allergeen, water-efficiënt en over de hele wereld beschikbaar zijn.
Droom
‘Het zou mooi zijn als wij als klein bedrijfje een dergelijk product stevig op de markt
brengen. Wij hebben een heel goed team van jonge biologen - die komen allemaal van
school met nieuwe kennis en enthousiasme. Dat is mijn droom - meer dromen heb ik niet
nodig!’
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SAVANNA INGREDIENTS
Elsdorf - DE

‘Wij verwachten van onze mensen een bepaald niveau van ondernemerschap
en ‘out-of-the-box’ denken. Routinematig werken is hier geen kerncompetentie.’
- Timo Koch
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S AVA N N A - I N G R E D I E N T S .C O M

Op basis van regionaal geteelde suikerbiet, functionele carbonhydraten, ontwikkelt het
bedrijf allulose voor de voedselmarkt en cellubiose voor de veevoermarkt.

Aanleiding
Door de afschaffing van de Suikermarkt-Wetgeving (SMO) in 2017 kregen Europese producenten te maken met concurrentie van megabedrijven in suikerriet in Brazilië en Thailand.
Tegelijkertijd is de consument kritischer geworden als het om suiker gaat. Moederbedrijf
Pfeifer & Langen reageerde met expansie, maar ook met een nieuw onderzoek naar het
produceren van caloriearme suikers.
Aanpak
Al sinds 2018 experimenteert het bedrijf in grote tanks met grootschalige productie van allulose, een monosacharide, dus bijna calorievrij, gewonnen uit een gewone suikerbiet. Savanna
Ingredients wil de concurrentie tegen de traditionele industriesuiker aangaan.
Zwakte in het voedselsysteem
De toename van obesitas, cariës, diabetes, hart- en bloeddruk ziektes zijn voor een groot deel
te wijten aan te grote hoeveelheden suiker, met name in industriële producten (EEA 2019).
Regionale dimensie
De locaties Jülich en Elsdorf liggen precies in het ‘epicentrum’ van het structuurveranderingtraject Rheinisches Revier. In Jülich ontstaat de grootste en modernste suikerfabriek van het
hele Rhijnland. In het kader van de re-cultivatie van het nabije bruinkool-afbouwgebied
Hambach (85 km2) zet Savanna Ingredients in op regionale producten, zonne-energie en
reststromen.
Resultaten
Het Savanna product cellubiose is op de vrije markt als veevoer beschikbaar. Beide voedselproducten zijn nog in demonstratie en prototype ontwikkeling. Allulose wordt gebruikt voor
vries, bakproducten, sausjes of jams en bestaat tot 99% uit reine kristallen en heeft geen
bijsmaak. Cellubiose wordt gebruikt voor tabletten en capsules, maar ook voor vlees en
worstproducten.
Perspectief
De toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid naar niche producten zoals hoogwaardige
voedselproducten (b.v. chocolade) maar ook ketchup en grill producten. Op de veevoermarkt
voor kippen en varkens en op de huisdiermarkt (“ElsPetFood”) heeft cellubiose al een aardige
positie veroverd. Savanna Ingredients wacht op de goedkeuring van hun voedselproducten
door de EFSA (European Food and Safety Authority).
Droom
Savanna Ingredients wil vanaf 2025 graag een grote speler op de markt van nieuwe suikers
zijn en daarbij niet alleen gebruik maken van de regionale reststromen uit de Pfeifer & Langen
suiker productie, maar ook een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de structuurverandering in de regio richting duurzame ontwikkeling.
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COLOFON
’Verandering van spijs...' is een uitgave van Dirk Wascher - SUSMETRO
en Janneke de Vries - Buro DuPro

Interviewers
Nederland
Jocelyn van Reekum & Jelte Kock: HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch
Amy van der Wiel: Fontys Hogeschool Journalistiek, Tilburg
Eliane Geurts en Emma van Dam: Avans Hogeschool, Breda
Daimy van der Velden en Job Aarts: Fontys Academy for Creative Industries, Tilburg
Janneke de Vries en Dirk Wascher
België
Mieke Stevens, Joachim de Busschere & Victor Fioen
KASK/Hogeschool voor de Kunsten, Gent
Duitsland
Olha Bovenkerk, Antonia van-Schwamen, Leah-Madeline Freyberg, Ramona Kirsch, Karim
Ghalayini, Miroslav-Lyudmilov Ivanov, Shalinee-Matadeen Sen & Radaini Bacc,
Hochschule Rhein-Waal, Kleve
Met speciale dank aan:
013 Food, Rabobank Tilburg
‘Een wereld te winnen’ - Gemeente Tilburg
Pieter Foré, docent Landschap- en tuinarchitectuur, School of Arts - Hogent
Dr. Marcel Friedrich, hoogleraar innovatiemanagement, Hochschule Rhein-Waal, Kleve
Fotografie: Bedrijven, Dirk Wascher en Janneke de Vries
Vormgeving en drukwerk: Dasvanbas Reclame
Redactie: Dirk Wascher, Janneke de Vries & Jeannette Veninga
Oplage: 750 aantal exemplaren
Ontbijtsessie van voedselnetwerk 013Food - Tilburg

Disclaimer
Ondanks onze zorgvuldigheid is
het mogelijk dat er onjuistheden
voorkomen en/of de inhoud
onvolledig is.
SUSMETRO noch Buro DuPro kan
op geen enkele wijze aansprakelijk
gesteld worden voor eventueel
geleden schade door vermelding
in dit blad of inhoud van sites van
derden waarnaar verwezen wordt.
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Alle informatie mag gebruikt
worden met toestemming en
benoeming van de uitgevers.

INNOVATIEKOMPAS
Hier vindt u de 24 geselecteerde voedsel innovaties, gepresenteerd volgens acht
thematische groepen.

Alle interviews volgen de MICRA-aanpak (Wascher, 2020) welke elementen van de
Sustainability Impact Assessment (duurzaamheidsanalyse) vastlegt - een regeling voor
beleidsmonitoring die verplicht is op het niveau van de Europese Unie (EU, 2009).
MICRA richt zich op aspecten zoals motivatie, vooruitgang van de innovatie, samenwerking met andere partners in de voedselketen, regelgeving die van invloed is op het
concept en op toekomstgerichte ambities.
(1) Landbouw park
BE01 Tuinen van Steen
(2) Duurzame landbouw
NL01 Seedscope (Sorghum)
NL02 Schrikkelbos (voedselbos)
NL03 Dassemus (wijn)
DE01 van Nahmen (wijn & fruit sap)
(3) Eiwit transitie
NL04 Ad Raaimakers (soja)
NL05 Quinoa Company (quinoa)
NL06 Protix (insect proteïne)
(4) Keten transparantie
NL07 FoodInsight (blockchain)
NL08 Campus Alm (robot farming)
NL09 Goeie eten (lokaal voedsel)
DE02 Jordan Oil (olijf olie)
DE03 Community Cola (sociaal marketing)
(5) Gezondheid
NL10 Fruitfunk (snoep)
DE04 Alpakas am Schloss (wol & cake)
(6) Voedsel verspilling
NL11 Vergeten Appel (cider)
NL12 Trash'ure Tart (taart)
(7) Circulaire economie
NL13 Zuiderzwam (paddestoelen)
NL14 Botanic Bites (plantardige deli's)
NL15 Upprinting Food (3D-print food)
DE05 Cuna Products (recyclede bekers)
(8) Bio-economie
NL16 BioscienZ (proteïne)
DE06 Phytowelt (farmacie, smaak)
DE07 Savanna (suiker vervang)

In de grafiek worden de innovatie-cases weergegeven door verschillende dimensies van
innovatie in het voedselsysteem te weergeven. De grafiek is indicatief, daar de verschillende gevallen vaak betrekking hebben op meerdere dimensies. Dit laatste kan overigens
worden beschouwd als een echte kracht van deze benadering, omdat een sterke concentratie in het midden laat zien dat de voorbeelden gedijen om verschillende SDG's
tegelijkertijd aan te pakken, iets dat naar mening van de onderzoeker, van harte toegejuicht mag worden. Voor meer achtergrondinformatie over de initiatieven en verdere
koppelingen naar regelgeving en programma's voor innovatie van voedselsystemen in
Nederland, Noordrijn-Westfalen en België, kunt u toegang krijgen via deze QR-Code.
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sus etro
SUSTAINABLE DESIGN FOR METROPOLITAN LANDSCAPES

VERANDERING VAN SPIJS...

