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Aanleiding
• Nederland Circulair 2050, de kabinetsvisie op de circulaire economie
• Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023
• LNV-visie op kringlooplandbouw
• Ambitie: optimale verwaarding van biomassa en reststromen tot 

circulaire biobased producten
• SIGN innovatieprogramma Waard&vol Groen
• Primaire glastuinbouwsector: ruim 300.000 ton plantaardige 

reststromen
• Tot nu toe diverse initiatieven met valorisatie plantaardige 

reststromen glastuinbouw, maar weinig / geen opschaling
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Doel
• Verkennen van routes voor nieuwe marktconcepten 

• op basis van (componenten in) plantaardige reststromen glastuinbouw 
• vanuit het perspectief en de drive van de tuinbouwondernemer

• Welke routes (ketens) zijn het meest kansrijk voor biobased business 
binnen een termijn van 2-4 jaar?

• Wat zijn de kritische punten daarin?
• Welke aanvullende ondersteuning is nodig?
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Kader
• Ontwikkelen van biobased business met

• Tuinbouwondernemers die overtuigd zijn van nut en noodzaak van circulair 
ondernemen en daartoe zelf ook stappen willen zetten
in samenwerking met

• Marktpartijen met concrete vraag naar biobased grondstoffen en bereidheid 
hierin te investeren

• Gericht op economische en ecologische meerwaarde voor beide partijen 

• Focus op de grootste plantaardige reststromen van de glastuinbouw: 
blad en stengels aan het eind van de teeltcyclus

• Transitie: afvoer -> recycle -> circulair  (op eigen bedrijf)
• Realiseren vierkantsverwaarding voor economische haalbaarheid
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Proces
1. Verkenning drive ondernemers; enquête, gesprekken en opzetten deelprojecten
2. Verkenning status oorspronkelijke initiatieven (Greenery, BioBoost, Wagro, 

NewFoss) en recente ontwikkelingen (TOP-Zuid, BioTreat Center en KCPK)
3. In kaart brengen aanvullende opties

• Desk research diverse rapporten inhoudsstoffen
• Uitvoeren persproeven
• Analyse gehalte inhoudsstoffen in reststromen chrysant (paprika en tomaat SIGN uit 2018)
• Identificeren marktpartijen met vraag naar de daarin beschikbare biobased grondstoffen  

4. Gesprekken potentiele ketenpartners
• Voorbereiden pilots

5. Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten
6. Conclusies
7. Aanbevelingen
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Resultaten
.
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1. Drive glastuinbouwondernemers

1.1 Workshop d.d. 6 december 2019 
1.2 Enquête onder leden Glastuinbouw Nederland
1.3 Welke noodzakelijke voorbewerkingen; op het tuinbouwbedrijf of bij de     

eerste schakel daarna
1.4 Nieuwe vormen van samenwerking tuinbouwondernemers met 

ketenpartijen
1.5 Interviews met

a) Beyond chrysant
b) Duijvestijn Tomaten
c) Tomatenteeltbedrijf Greenco
d) Paprikateler van der Burg
e) Biologisch teeltbedrijf gebroeders Verbeek

1.6 Opzetten deelprojecten
7

1.1 Workshop d.d. 6 december 2019  

• Deelnemers bestuursleden SIGN
• Enthousiasme over plan van aanpak
• Bereidheid te participeren in verkenningen en experimenten
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1.2 Enquête onder leden Glastuinbouw Nederland 

• Geplaatst in nieuwsmail maart Glastuinbouw Nederland
• Zeer beperkte reactie
• 3 tuinbouwondernemers positief en geïnteresseerd in verdere verkenningen 

en samenwerking
• Inschatting is dat een aantal ondernemers aandacht geeft aan en 

experimenteert met biobased en circulair ondernemen, maar dit niet 
openbaar wil maken

9

1.3 Welke noodzakelijke / nuttige voorbewerkingen

• Voorkomen / verwijderen verontreiniging (touw, clips, ..)
• Inkuilen
• Persen
• Concentreren perssap
• Drogen van de perskoek
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1.3 Welke noodzakelijke / nuttige voorbewerkingen 2 

• Voorkomen / verwijderen verontreiniging (touw, clips, ..)
Twee parallel lopende routes waarbij touw in tomatenstengels een groter probleem is 
dan in paprika (maar tomatenvezels zijn beter / sterker dan paprikavezels)
1. Alternatieve touwsoorten op basis van PLA zijn in ontwikkeling; markt nog niet 

groot; experimenten in de praktijk met Biotwine (kosten, lichtinterceptie, breuk, 
afbreekbaarheid bij fermentatie / compostering)

2. ACB-ontwerp decentrale verwerkingsstraat  met touw zeven (extern 
gefinancierd). Resultaat: er zullen zeker resten van touw en clips in het eind 
product (de perskoek) zitten; 100% schoon is (nog) niet mogelijk

3. Plastic clips zijn goed te vervangen door metalen clips

• Inkuilen
• Voor kostprijs inkuilen op teeltbedrijf Duijvestijn Tomaten zijn data verzameld. Zie 

sheet 1.5  Vooralsnog geen vervolg 
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ACB verwerkingsstraat tomatenresten
incl. zeeftrommels touw

GRLL opdracht GPA
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1.3 Welke noodzakelijke / nuttige voorbewerkingen 4

• Concentreren perssap plantaardige reststromen glastuinbouw
In de verkenning uitgevoerd door Aqua-Terra Nova zijn 3 technieken 
vergeleken. De uitkomst daarvan is dat vacuüm-verdamping  de meest 
kansrijke techniek is voor het concentreren van perssap
• Het is een relatief eenvoudige techniek 
• Organische bestandsdelen worden naar verwachting niet beschadigd
• Het volume van de reststroom kan tot circa 10% worden teruggebracht
• De kosten daarvoor bedragen – afhankelijk van schaalgrootte (individueel of 

collectief) – tussen de € 0,07 en € 0,11 per kg perssap
• Op basis van marktvraag naar de in het perssap aanwezige moleculen (zoals 

meststoffen, sterolen, organische zuren, terpenen) en de marktprijs 
daarvoor kan worden bepaald of deze concentratiestap rendabel is

13

14

Vacuüm-
verdamping

Vriesconcentratie Membraanfiltratie

Praktische 
toepasbaarheid

+ - -

Maximale indikking 90% 90% 67%

Energieverbruik + + -

Behoud organische 
moleculen

+ + + +

Investeringskosten - - - - -

Operationele 
kosten (per kg 
concentraat)

- - - -

Technieken voor het concentreren van perssap

Bron: Aqua-Terra Nova
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Beyond Chrysant
op eigen bedrijf

Collectief van tuinders

Te verwerken 24.000 kg/jaar 6.000.000 kg/jaar

Capaciteit 1.600 kg/week 1.000.000 kg/week

Investeringskosten € 40.000,- € 2.500.000,--

Operationele kosten: 
- Energie 
- Onderhoud

Totaal
250 

4.000
4.250

9.000 
120.000
129.000

Kosten per €/kg perssap* 0,11 0,07

Vergelijking kosten van vacuüm-verdamping individueel en collectief

Bron: Aqua-Terra Nova* afschrijvingstermijn van 10 jaar en een rentepercentage van 5%

1.4  Nieuwe vormen van samenwerking 
tuinbouwondernemers met ketenpartijen

Met composteringsbedrijven
• De samenwerking in het programma BioBoost met Renewi (vh van Vliet) is 

stopgezet en Renewi is niet meer actief in voorbewerken biomassa voor o.a.  papier 
en karton (Renewi is wel actief met o.a. het drogen van koffieprut en aanleveren bij 
bedrijven als OVDesign)

• Wagro werkt met tuinbouwbedrijven in een verkenning voor het benutten van 
plantaardige reststromen als biobrandstof  

Als afnemer van verpakkingen en meststoffen
• The Greenery is voor haar leden nog actief om grootschalige inzet van met 

plantenvezels verrijkte dozen te realiseren
• Bij andere afzetorganisaties lijkt dit nog niet van betekenis te zijn; maakt mogelijk 

wel deel uit van de verkenning van Top Zuid
• Meststoffen afkomstig uit eigen reststromen is nog een geheel nieuwe optie 

16
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1.5.a Interview en deelproject Beyond chrysant

• 6 ha chrysanten; circa 72 ton plantaardige reststroom (stengel + blad) per jaar
• Ondernemer is enthousiast voor concept van circulariteit en wil daarin investeren
• Uitvoering van persproeven met stengel- en bladresten met mobiele ACB-machine
• Droge stofgehalte perskoek 53%; opbrengst perssap circa 40 % 
• Analyse perssap op nutriënten, mineralen en DNA (microbioom)

• Mineralen vrijwel identiek aan perssap tomaat en paprika
• Sterolen totaal 18 mg/100 ml
• Combinatie organische zuren + mineralen + microbioom interessant als grondstof voor reinigingsproducten

• Perssap aangeleverd bij Biota voor analyse bruikbaarheid als grondstof voor het winnen van 
mineralen / meststoffen. Resultaat gehalte N, P, K en Ca interessant; onzekerheid over cq vraag 
naar evt. aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen

• Perssap en perskoek aangeleverd bij Carbogen-Amcis voor analyse bruikbaarheid als grondstof 
voor cholesterol en andere sterolen

• Gesprekken dozenleverancier van der Windt verpakkingen voor verwerken 
chrysantenstengelvezels in de dozen

• Voorbereiding verkennende experimenten vezelkwaliteit en toepasbaarheid met Schut papier 
17

Persproeven chrysantenstengels

18
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Monsters perssap / perskoek aangeleverd voor analyses 

19

Aan:
• Eurofins, mineralen, zuren en sterolen
• Brightlabs, terpenen en sterolen
• Orvion, zuren, terpenen en microbioom
• Biota, praktijktesten mineralen
• Carbogen, analyse en extractie sterolen
• Schut Papier, analyse vezelkwaliteit

1.5.b Interview en deelproject Duijvestijn Tomaten 
• 15 ha tomatenteelt; circa 650 m3 plantaardige reststroom per jaar
• Voor verwerking reststroom op eigen bedrijf is aanwezigheid virussen een cruciaal aandachtspunt
• Rijkswaterstaat heeft in 2016 als rechtsoordeel bepaald dat de plantaardige reststroom van hun 

tomatenteelt (onder voorwaarden) gekwalificeerd mag worden als grondstof voor papier
• Heeft de jaren daarvoor geparticipeerd in project ‘verpakken van tomaten in dozen gemaakt van 

de reststromen van de teelt van vorig jaar’
• Experimenteert met alternatieve touwsoorten
• Overweegt plantenresten in te kuilen; daartoe is in dit project een beknopte database studie 

uitgevoerd naar mogelijkheden en kosten inkuilen. Vooralsnog wordt hier geen vervolg aan 
gegeven
• KWIN Veehouderij 2018-2019 voor gras:

Inkuilen en vastrijden van de opbrengst van 1 ha  grasland: € 250 per ha; Sleufsilo vloer: € 35 – 45 per m2; 
Sleufsilo wand: € 60 – 90 per m2
• WUR Livestock Research Brochure 774c: Technische informatie over de opslag van niet houtige biomassa
• Rekenprogramma van één van de potentiele toeleveranciers  

https://www.mijnsleufsilo.nl/?_ga=2.956209.141241190.1544614616-
1611206217.1544614616&_gac=1.217917090.1544614616.EAIaIQobChMI_c7Fppma3wIVUuJ3Ch1dZAjjEAMYAS
AAEgIdafD_BwE

• Perssap en perskoek geanalyseerd op gehalten mineralen en organische zuren en 
monstermateriaal geleverd aan Biota en Carbogen-Amcis

20
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1.5.c Interview Greenco
• Heeft geparticipeerd in project met Grassa
• Vers geoogste tomatenbladeren zijn geperst
• Perssap is benut als meststof voor de eigen teelt
• Die planten groeiden zichtbaar en meetbaar minder goed; er is geen goede 

analyse gemaakt wat de oorzaak daarvan was

Conclusies Greenco
• Perssap moet worden ontsmet en gehalten mineralen moet worden 

aangevuld alvorens dit perssap in de teelt kan worden gebruikt
• De snelheid waarmee het gewas uit de kassen komt en van de locatie af 

moet, biedt geen ruimte om ook nog te persen
• Samenwerking met een verwerkingsbedrijf en een meststoffen bedrijf is 

essentieel

21

1.5.d Interview en deelproject paprika van der Burg 

• Persproeven uitgevoerd
• Perssap en perskoek geanalyseerd op gehalten mineralen en 

organische zuren
• Perssap geleverd aan Biota en Carbogen-Amcis

Conclusies van der Burg
• Gehalten mineralen perssap paprikastengels interessant voor Biota
• Carbogen-Amcis nog onbekend
• Bedrijf wil niet investeren in capaciteit om zelf te kunnen persen
• Focus ligt op duurzame energie en groene CO2

22
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1.5.e Interview biologisch teeltbedrijf gebroeders 
Verbeek

• Gebruikt eigen stengels om er  - met eventuele toevoegingen -
compost van te maken die weer in het eigen teeltproces wordt benut. 

• Touw in paprika is er niet; touw wordt voor het legen van de kas al 
losgeknipt.

• Voor tomaten is touw wel een klein probleem, maar een kleine 
hoeveelheid in de compost is acceptabel

23

Proces
1. Verkenning drive ondernemers; enquête, gesprekken en opzetten 

deelprojecten
2. Verkenning status oorspronkelijke initiatieven (Greenery, BioBoost, Wagro, 

NewFoss) en recente ontwikkelingen (TOP-Zuid)
3. In kaart brengen aanvullende opties

• Desk research diverse rapporten inhoudsstoffen
• Uitvoeren persproeven
• Analyse gehalte inhoudsstoffen in reststromen chrysant (paprika en tomaat uit 

2018)
• Identificeren marktpartijen met vraag naar de daarin beschikbare biobased

grondstoffen  
4. Gesprekken potentiele ketenpartners

• Voorbereiden pilots
5. Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten
6. Aanbevelingen 24
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2. Status oorspronkelijke initiatieven

• Gesprek The Greenery
• Website en gesprek BioBoost
• Gesprek Wagro
• Gesprek NewFoss

En recente ontwikkelingen
• TOP-Zuid
• Bio Treat Center

25

2.1  Gesprek The Greenery

• Heeft een aantal jaar geleden circa 450.000 kartonnen dozen laten 
produceren met circa 10 % tomatenstengelvezels. Knelpunten waren 
de in de gehakselde tomatenstengels aanwezige touwresten, de 
hogere kostprijs en dat niet alle ketenpartijen drive hadden door te 
gaan 

• Wil nu opschalen met een nieuw ketenconsortium naar ‘natuurvezel’ 
dozen; circa 40 % van het gewicht van deze dozen kan bestaan uit 
plantaardige vezels. Tomatenvezels passen daarin mits zonder touw. 
Verwachte CO2 emissiereductie ruim 12 % (= belangrijke marktdriver)

• Business case is redelijk; kan beter worden bij benutting perssap
• Bron: Aad van Dijk 
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2.2 Website en gesprek BioBoost

• Internationaal project met als lead partner Gemeente Westland en 
kennisinstellingen uit België en Engeland. Richt zich op valorisatie van 
plantaardige reststromen uit de glastuinbouw in Westland en Oostland

• Er lopen diverse projecten; één daarvan richt zich op vezels tomatenloof 
voor textiel (premium T-shirts uit de regio)

• Twee Nederlandse bedrijfsleven partners (Greenpack en Renewi) zijn 
afgehaakt. Nieuwe partners zijn:
• Comgoed voor verwerking plantenvezels in bouwplaten / sandwichpanelen
• Sustainable Protein voor productie van eiwitten uit larven van de zwarte 

soldatenvlieg
• Concrete business cases zijn nog niet gerealiseerd
• Is bezig een database op te zetten met biobased initiatieven, contacten, 

resultaten enz.
• Bron: Willem Kemmers

27

2.3 Gesprek Wagro

• Ziet in de markt een overschot aan compost
• Richt zich op het ontwikkelen van nieuwe marktconcepten met plantaardige 

reststromen (w.o. tomaten- en paprikaloof) met voorlopige focus op 
biobrandstof in tuinbouwketels en vergisting 

• Voor aanvoerspreiding en verlaging zoutgehalte van de plantaardige 
reststromen worden deze eerst ingekuild (fermenteren, cellen openbreken)

• Na persen ontstaat er een perskoek met relatief laag zoutgehalte
• Verkent een ketenconsortium om perskoek in te zetten als biobrandstof in 

tuinbouwketels; wil dit in de praktijk introduceren in combinatie met 
wervelbedverbranding bij relatief lage temperatuur (in vergelijking met 
roosterbed oven) waardoor de vliegas waarschijnlijk bruikbaar is voor 
terugwinnen voedingszouten in geoxideerde vorm (NO3; P2O5)

• Wil eventueel ook perssap benutten voor terugwinnen mineralen (en 
vergisting)

• Bron: Wim Lexmond 28
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2.4 Gesprek NewFoss

• Richt zich hoofdzakelijk op verwerken bermgras
• Ingekuild gras wordt gefermenteerd, gesneden, gespoeld en geperst
• Vezels oorspronkelijk bedoeld voor de papier- en kartonindustrie (van berm tot 

bladzijde). Is tot nu toe niet opgeschaald. Oorzaak: teveel schakels in die keten en 
onvoldoende commitment. Er lopen momenteel met één kartonfabriek gesprekken 
voor een nieuwe start 

• Richt zich met vezels vooral op isolatiepanelen van 6 – 12 cm en bouw in bredere 
zin. In die sector speelt CO2 emissiereductie (die met plantenvezels kan worden 
bereikt) een grote rol. Iets hogere kostprijs is aanvaardbaar. Beperkte volumes ook

• Ziet tevens afzetperspectief richting dekaarde voor champignonteelt, potgrond en 
teeltsubstraten. Business cases daarvan lijken vrij goed. Bij tomatenvezels vormen 
residuen gewasbeschermingsmiddelen voor deze markt een aandachtspunt

• Perssappen worden tot nu toe niet benut. Is in overleg met Biota voor de optie van 
het  terugwinnen mineralen / meststoffen

• Wil na opschaling commerciële toepassing grasvezel aandacht geven aan 
vergelijkbare concepten met tomatenloof (mede op vraag van SIGN en Biota)

• Bron : Edwin Hamoen 29

2.5 Status recente ontwikkelingen

Bio Treat Center Venlo
• Richt zich op land en tuinbouw in Zuid-Oost Nederland
• Werkt in diverse projecten samen met tuinbouwondernemers en marktpartijen aan 

de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties uit biomassa (o.a. radijs, 
rabarber, lycopeen, grondontsmetting met eiwitrijke reststromen)

• Projectenportfolio betreft zowel biomassa vanuit glastuinbouw als vollegrond; 
zowel valorisatie reststromen als ontwikkeling nieuwe teelten

• Zet in op vierkantsverwaarding en cross overs met ondernemers in andere sectoren
• Zet in op ontwikkeling nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingsvormen in 

bestaande ketens
• Projecten zitten in eerste fase van het innovatieproces
• Overeenkomst SIGN voor living lab circulaire tuinbouw
• Bron: Patrick Lemmens
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2.6 Status recente ontwikkelingen (ketenpartijen)

TOP-Zuid
• Is samenwerkingsverband van de vier tuinbouw afzetorganisaties in Zuid-

Oost Nederland; werkt aan versterking van de lokale land- en tuinbouw  
• Eén van de initiatieven richt zich op tegengaan voedselverspilling, inspelen 

op de vraag naar circulariteit en kostenreductie van verwerken plantaardige 
reststromen. Motto: van groene afvalstromen naar groene waardecreatie

• Heeft aard en omvang van de regionale reststromen in kaart gebracht
• Met experts de potentiele / theoretische waarde daarvan bepaald
• Daaruit 11 cases geselecteerd voor studie naar de haalbaarheid van de 

business case   
• Bron: Lars Hennissen en Pim Deuling

31

2.7 Status recente ontwikkelingen (branche)

Kenniscentrum Papier en Karton
• Heeft indertijd geparticipeerd in project ‘verpakken tomaten in 

tomatendozen gemaakt van tomatenstengelvezels’
• Ziet dat de papierindustrie vergroening en CO2 emissiereductie 

vooral invult aan de energiekant en dat inzet vezels uit plantaardige 
reststromen tuinbouw weinig prioriteit heeft

• Voor productie massief kartonnen dozen op basis van plantenvezels is 
naast Solidus wellicht ook Solid Pack een potentiele partner 

• Statement: ‘voor meervoudige valorisatie moet de ontsluitingswijze 
van biomassa worden afgestemd op alle te ontginnen componenten’

• Bron: Michiel Adriaanse
32
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3. In kaart brengen aanvullende opties

• Literatuurscreening
• Rapport Business case inhoudsstoffen stengelsap tomaat. Fytagoras 2013
• Rapport Reststromen van sierteelt- en vollegrond tuinbouwgewassen. Fytagoras

2012
• Rapport Kasresiduen als grondstof voor papier. Wageningen UR Food & Biobased

Research 2013
• Identificeren (nieuwe) marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

(uit reststromen stengel en blad van de glastuinbouw) 
• Zero Waste: organische zuren en terpenen voor reinigingsmiddelen
• Biota: mineralen (N, P, K ..) voor biologische meststoffen
• Carbogen-Amcis: cholesterol ter aanvulling van huidige bron schapenwol
• Van der Windt verpakkingen: plantenvezels voor kartonnen dozen
• Schut Papier: plantenvezels voor (specialty) papier en karton
• Plantosys: substraat voor preparaten voor weerbaar telen
• Gispen: mycelium composieten
• Fourage Handel: boxstal strooisel
• Charcoal 33

3.1 Markttoepassingen voor vierkantsverwaarding

Perskoek / vezels
• Papier en karton
• Bouwmaterialen
• Substraat voor paddenstoelen
• Veenvervanger / in dekaarde
• Boxstalstrooisel
• Biochar / bodemverbeteraar
• Biobrandstof

Perssap
• Mineralen / meststoffen
• Zuren en terpenen / reiniging
• Substraat voor micro-

organismen
• voor weerbaar telen
• voor  vetzuren en PHA’s

• Sterolen
• Overige organische moleculen

34• Voedselbron voor insecten
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Proces
1. Verkenning drive ondernemers; enquête, gesprekken en opzetten 

deelprojecten
2. Verkenning status oorspronkelijke initiatieven (Greenery, BioBoost, Wagro, 

NewFoss) en recente ontwikkelingen (TOP-Zuid)
3. In kaart brengen aanvullende opties

• Desk research diverse rapporten inhoudsstoffen
• Uitvoeren persproeven
• Analyse gehalte inhoudsstoffen in reststromen chrysant (paprika en tomaat uit 

2018)
• Identificeren marktpartijen met vraag naar de daarin beschikbare biobased

grondstoffen  
4. Gesprekken potentiele ketenpartners

• Voorbereiden pilots
5. Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten
6. Aanbevelingen 35

4.1 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gesprekken en verkenning met The Zero Waste Consultants /Orvion (Alexander Prinsen)
• Groeimarkt biologische reinigingsmiddelen
• Begonnen met citrus vanwege limoneen en geur. In tomaat en paprika te weinig limoneen

(analyses 2017). Wel potentie zuur. Tomaat ook prettige geur. Initiële proeven reinigingscapaciteit 
tomaat en paprika 2018. Veelbelovend ivm effecten anti-kalk, antimicrobieel, ontvetting, ..) 
(extern via SIGN gefinancierd)

• Monstermateriaal chrysant aangeleverd eind januari; zie analyseresultaten zuren en microboom in 
volgende sheets

• DNA identificatie aanwezige microbioom voor fermentatie richting zuren. Genoeg potentie en ook 
van nature aanwezige microflora (Lacto spp). Ook thermofiele ligninecellulose-afbraak microleven 
aanwezig

Conclusie
• De in perssap van chrysantenstengels aanwezige organische zuren (en terpenen) inclusief 

mineralen en het aanwezige natuurlijk aanwezige microbioom is effectief en bruikbaar als 
grondstof voor productie reinigingsmiddelen

• Ook perssap van tomaten- paprika vormt een potentieel interessante grondstof voor 
reinigingsmiddelen

• Zero Waste bereidt een business plan voor 36
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Analyseresultaten microleven / DNA fragmenten in perssap chrysantenstengels

37

Ruim 521.000 DNA fragmenten geïdentificeerd
• 96% DNA afkomstig van cellulaire organismen waarvan 

61 % bacterieel
• 4% DNA afkomstig van virussen.

Dominante soorten
- Pseudomonas (Bacterial Leaf Spot; teeltziekte in chrysant)
- Ureibacillus (afbraak fenolische verbinding)
- Lactobacillus en Weissela (fermentatie bacteriën)
- Ook gevonden menselijk DNA (dwz gevoelige analyse)

4.2 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 
Gesprekken en verkenning met Biota (Peter Klein)
• Is een jong bedrijf in organische meststoffen voor de biologische teelt
• Halen de mineralen uit organische reststromen en zoeken aanvullende stromen voor 

het winnen van Calcium, Kalium, Magnesium, Fosfor en Stikstof. Eis: laag chloride 
gehalte

• Data gehalten mineralen in perssap stengels tomaat, paprika en chrysant met Biota
gedeeld; zie analyseresultaten in volgende sheets

• Op basis van deze gehalten werden deze perssappen als een perspectiefvolle bron voor 
het winnen van meststoffen beoordeeld; is beter d.w.z. hogere gehalten mineralen dan 
in gras. Aandachtspunt: evt aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen (vraagt meer 
zorg in eerste fermentatiestap

• Aansluitend is monstermateriaal aangeleverd voor verder proeven (o.a. fermentatie 
voor verwijderen gewasbeschermingsmiddelen, virussen en bacteriën 

Conclusie en resultaat
• Is een kansrijke partner voor verkenningen en opschalen benutten perssap
• Wil samen met Beyond Chrysant (e.a.) een haalbaarheidsproject opzetten (aanvraag 

POP-3) waarbij Beyond perssap levert en de daaruit geproduceerde meststoffen toetst 
op toepasbaarheid in de teelt 38
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4.3 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gesprek en verkenning met Carbogen-Amcis (Mieke Sibeijn)
• Is op zoek naar aanvullende bronnen voor cholesterol en mogelijk andere sterolen; 

huidige bron is schapenwol
• Constateert toenemende vraag naar veganistische cholesterol
• Vindt analyseresultaten cholesterol en andere sterolen in  perssap chrysant op 

eerste gezicht perspectiefvol (zie analyseresultaten in volgende sheet)
• Heeft monsters perssap en perskoek van stengels en blad van tomaat, paprika en 

chrysant ontvangen voor stap 1: analyse typen en gehalten sterolen
• Bij positieve resultaten stap 2: toegespitst project op isoleren van de relevante 

sterolen 
Resultaat en conclusie
• Extractieproeven nog niet uitgevoerd
• Conclusie nog niet te trekken 39

4.4 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gesprek en verkenning met van der Windt verpakkingen (Jan Blok en Paul Endhoven)
• Samen met Beyond Chrysant is een gesprek gevoerd met dit verpakkingsbedrijf
• Wens van Beyond Chrysant is om de vezels van de plantaardige reststroom van de 

chrysantenteelt te verwerken in hun eigen dozen / inlegpapier
• Of optioneel de werkwijze naar analogie van het groene stroom concept
• Of optioneel laten meelopen met het natuurdozenprogramma van The Greenery
• Van der Windt heeft een aantal papierfabrieken gevonden met belangstelling voor 

nadere verkenning bruikbaarheid chrysantenvezels
• Gesprek met o.a. Schut Papier positief
• Meest kansrijke toepassing is benutten van de chrysantenvezels in het eigen 

inlegpapier
Follow up nader te bepalen

40
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4.5 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Aanvullend telefonisch interview Schut Papier (Paul Spies)
• Produceert ‘specialty’ papier met bijmenging tot circa 10 % 

plantaardige vezels
• Betreft gesloten keten benadering; de leverancier van de vezels is ook 

de afnemer van het met plantenvezels verrijkte papier
• Heeft o.a. ervaring met tomatenvezel papier en papier met vezels van 

bamboe, riet, vlas, cacaodoppen, katoen
• Voor grootschalige verwerking van tomatenstengelvezels zou moeten 

worden geïnvesteerd in installaties voor bleken en ontsluiten van de 
vezels. Oud papier vezels vormen dan een goedkoper alternatief

• Daarnaast is voor bleken en ontsluiten een vergunning nodig
41

4.6 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gesprek met Plantosys (Leo Hoogeveen)
• Optie: perssap als substraat voor de productie van biostimulanten
• Plantosys heeft ervaring met de productie van diverse biostimulanten

/ micro-elementen (salicyl, metalen, zilver, koper, etc)
• Onderzoeksprogramma weerbare plant (chemisch 1, Plantosys 2, …)
• Is geïnteresseerd in monstermateriaal perssap plantaardige 

reststromen; aandacht voor besmettingsgevaar
• Hieraan moet nog een vervolg worden gegeven

42
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4.7 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gispen, akoestische myceliumpanelen (buiten deze verkenning en apart 
gefinancierd)

• Onderzoek Avans
• Samenwerking Gispen
• Mallen en productontwikkeling Fungalogic
• Testen: akoestiek, isolatie, brandgedrag en veiligheid

43

Vezelrijke bouwmateriaal
Sandwich

- Losse resten ertussen
- Myceliumdoorgroeide resten

Myceliumcomposiet

Biocomposiet

Vezelrijke spaanplaat

44
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ECO – workbox
LessStressGoGreen

Roels(Gispen) Internet of things 45

1 November : GISPEN Circulair

46
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4.8 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gesprekken Fourage Handel: boxstal strooisel (via ACB)
• Optie: alternatief voor duur stro
• Chrysant voordeel boven tomaat/paprika ivm geen plastic, geen 

verontreiniging en geen touw
• Aarzeling: onbekend of er risico's zijn als dieren chrysantenloof eten. 

Om hierin duidelijkheid te krijgen moeten residu gehalten van de 
plantaardige reststromen bekend zijn (en ook eventuele MRL’s)  

47

4.9 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Perssap als substraat voor de productie van vluchtige vetzuren
• KNN heeft indertijd testen gedaan naar de productie van vluchtige 

vetzuren door fermentatie van tomatenstengelsap
• Vluchtige vetzuren zoals melkzuur, azijnzuur, boterzuur, en 

propionzuur zijn belangrijke chemische bouwstoffen voor veel 
producten (polymeren, lijmen, verven, coatings, voedselindustrie)

• Omdat er geen afnemers konden worden gevonden voor deze (uit 
tomatenstengelsap geproduceerde) vetzuren is hier verder geen 
vervolg aan gegeven 

48
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4.10 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Perskoek als substraat voor de productie van charcoal (Victor van den Heuvel)
• Het bedrijf MOVI charcoal furnaces produceert mobiele ovens voor het 

verkolen (pyrolyseren) van houtige biomassa. 
• De kleinst leverbare installatie heeft een productiecapaciteit van 500 ton 

houtskool; daarvoor is circa 3 keer zo veel hout voor nodig
• Bij gebruik van geperst stengelmateriaal waarschijnlijk circa 3 keer zo veel
• De prijs van deze oven is € 125.000 
• Een kleinschalige test (o.a. kwaliteit houtgassen) is mogelijk
• Potentiele toepassingen voor de houtskool zijn o.a. filtratie-

en reinigingsprocessen, voor grondverbetering, voor
barbecue

49

4.11 Marktpartijen met vraag naar biobased grondstoffen 

Gesprek Legro (Ted Buis)
• Optie: perskoek / plantenvezels als gedeeltelijke veenvervanger in potgrond

• Legro verwerkt aanzienlijke hoeveelheden cocosvezels in hun substraten

• Constateert dat de toepassing van houtvezels in opkomst is en dat er wordt 
geëxperimenteerd met vezels van bermgras

• Staat open voor verkenning perspectief plantenvezels

• Gestelde eisen: 
• Trage afbraak / vertering
• Schoon, stabiel en inert product
• Moet bijdragen aan structuur van de potgrond; geen te fijne delen ivm

vochthuishouding

• Hieraan moet nog een vervolg aan worden gegeven met geëxtrudeerde vezels 50
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Proces
1. Verkenning drive ondernemers; enquête, gesprekken en opzetten 

deelprojecten
2. Verkenning status oorspronkelijke initiatieven (Greenery, BioBoost, Wagro, 

NewFoss) en recente ontwikkelingen (TOP-Zuid)
3. In kaart brengen aanvullende opties

• Desk research diverse rapporten inhoudsstoffen
• Uitvoeren persproeven
• Analyse gehalte inhoudsstoffen in reststromen chrysant (paprika en tomaat uit 

2018)
• Identificeren marktpartijen met vraag naar de daarin beschikbare biobased

grondstoffen  
4. Gesprekken potentiele ketenpartners

• Voorbereiden pilots
5. Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten
6. Aanbevelingen 51

5.1 Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten

Drive tuinbouwondernemers
• Draagvlak voor circulair
• Beperkte bereidheid tot experimenteren
• Investeringscapaciteit (tijd en budget) beperkt; focus momenteel gericht op duurzame energie en water
• In beginsel prioriteit om zo snel mogelijk in schone kas met nieuw gewas te starten en gewas af te voeren 

(en niet te veel tijd besteden aan voorbewerkingen plantaardige reststromen zoals inkuilen en persen)
• Kosten voor afvoer plantaardige reststromen zijn relatief (nog) laag
• Potentiele verdiencapaciteit wordt niet hoog ingeschat; recycle meststoffen leveren beperkte opbrengst
• Handelingsperspectief beperkt. Geen netwerk met potentiele afnemers. Moeten zelf afnemer worden 

(meststoffen, papier en karton, potgrond) of zelf een verwerkingscollectief opzetten
• Wel relatie met composteringsbedrijven en indirect met verpakkingsindustrie. Circulariteit en benutten 

plantaardige reststromen is in die relatie (nog) geen bespreekpunt   
• Bij hergebruik perssap als meststof risico besmetting belangrijk issue
• Bij pioniers van het eerste uur (Duijvestijn Tomaten, Greenco) meer focus op andere duurzaamheidsissues 

en valorisatie van klasse II vruchten
52
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5.2 Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten

Drive ketenpartners die al langere tijd aan de slag zijn zoals Wagro
(biobrandstof) en NewFoss (vezels voor isolatiepanelen) 
• Niet aflatende drive
• Zien noodzaak ketenconsortium met niet te veel schakels
• Waarin alle ketenpartijen overtuigd zijn van belang van biobased business 

en op termijn een verdienmodel in zien
• Waarin alle ketenpartners (langjarig) willen investeren
• Trage vooruitgang; focus NewFoss op grasvezels voor de bouwmarkt; 

Wagro op bio-energie – circulaire toepassing in de glastuinbouw (energie 
uit tomatenstengels)

53

5.3 Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten

Drive potentiele afnemers die al langere tijd aan de slag zijn zoals de karton en papierindustrie
• Geen drive om zich te richten op vezels uit de glastuinbouw (meer toegankelijke alternatieven 

beschikbaar)
• Bij vraag naar gerecycled papier vormt oud papier een betrouwbare, ruim voorradig en goedkope 

bron voor cellulose vezels (circa  600 / ton cellulose vezels)
• Alleen toepassing plantenvezels bij concrete vraag van afnemers naar dat type papier / karton
• Gestelde eisen: grootte en kwaliteit van de (planten)vezel en de afwezigheid van verontreiniging
• Functie van de plantenvezels: vulstof die min of meer ‘los’ in het papier zit en niet hecht aan de 

andere cellulose vezels. Draagt daarmee niet bij aan de papier sterkte. 
• Door betere ontsluiting van plantenvezels waarbij de vezelhaartjes in elkaar grijpen met de 

cellulose vezels kunnen plantenvezels ook bijdragen aan de sterkte van papier en dozen. 
Tomatenstengelvezels zijn daarbij kwalitatief beter dan paprikastengelvezels

• Kwaliteit chrysantenvezel: in onderzoek

54
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5.4 Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten

Drive potentiele nieuwe afnemers (in dit project geïdentificeerd)
• Zero Waste ontwikkelt een business plan voor de productie van 

schoonmaakmiddelen – mede op basis van perssap van 
glastuinbouwgewassen als interessante grondstof

• Biota ziet perssap chrysanten-, tomaten- en paprikastengels als een 
waardevolle grondstof voor hun biologische meststoffen en wil 
investeren in verdere verkenningen. Heeft samen met Beyond 
Chrysant (en andere tuinbouwbedrijven) een POP-3 aanvraag 
ingediend

55

5.5 Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten

Drive potentiele eindafnemers uit de tuinbouw zelf
• Diverse tuinbouwondernemers / afzetorganisaties hebben belangstelling 

voor biobased dozen / verpakkingsmaterialen (Greenery, Beyond Chrysant, 
Koppert Cress, …..)

• Er is in de internationale tuinbouw toenemende vraag naar biologische 
meststoffen. Dit biedt kansen om deze terug te winnen uit de (eigen) 
plantaardige reststromen

• Er is de noodzaak om veenproducten uit afgravingen te reduceren; via 
aankoop van potgrond / substraten met een samenstelling mede op basis 
van schone plantenvezels uit eigen plantaardige reststromen kan de 
tuinbouw daaraan bijdragen  

56
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5.6 Analyse kansrijke business cases en eventuele knelpunten

Economisch perspectief
• In deze verkenning komt (casus Beyond Chrysant) naar voren dat het 

economisch perspectief voor persen van de plantaardige reststroom 
op het eigen bedrijf en het inzetten van perssap als meststof en 
benutten van de perskoek in eigen verpakkingen op korte termijn niet 
heel gunstig is. Er is sprake van een hoge onrendabele top

• De kosten voor concentreren van perssap tot 10 % van het 
oorspronkelijke volume bedragen bij grootschalige centrale aanpak 
circa € 0,07/kg. Indien voor meerdere afnemers deze 
concentratiestap interessant is kan dit rendabel worden

57

6.1 Conclusies

Algemeen
• Diverse partijen experimenteren met het tot waarde brengen van plantaardige 

reststromen uit de (glas)tuinbouw. De indruk bestaat dat er daarbij wel overlap is 
in initiatieven en experimenten 

• Invalshoek van deze experimenten is
• Veelal aanbod gedreven 
• Vanuit een collectieve benadering voor de sector (BioBoost, SIGN)
• Vanuit samenwerkende afzetorganisaties (Top-Zuid)
• Vanuit individuele tuinbouwondernemers, publiek-privaat ondersteund (BioTreat Center)
• Vanuit leveranciers van verwerkingsinstallaties (NewFoss, Grassa)

• In beperkte mate is er belangstelling van marktpartijen voor (componenten uit) 
plantenresten uit de glastuinbouw; dit betreft

• The Greenery voor biobased verpakkingen
• Wagro met een aantal glastuinbouwbedrijven voor bio-energie
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6.2 Conclusies

Nieuwe product-marktcombinaties 1
• In deze door het ministerie van LNV gefinancierde verkenning zijn er 2 

nieuwe marktpartijen geïdentificeerd die concrete belangstelling 
hebben voor perssap van plantaardige reststromen (chrysant, tomaat, 
paprika) uit de tuinbouw. Dat betreft

• The Zero Waste Consultant: reinigingsmiddelen op basis van de in dit perssap 
aanwezige zuren, terpenen, mineralen en microbioom

• Biota: meststoffen op basis van de in dit perssap aanwezige mineralen en 
microbioom

• Met beide partners is denkbaar dat het te ontwikkelen product op basis van 
dit perssap weer door de tuinbouwbedrijven kan worden benut  

59

6.3 Conclusies
Nieuwe product-marktcombinaties 2
• Plantaardige reststromen kunnen mogelijk worden ingezet als voedselbron voor insecten; dit 

wordt in het project Bioboost nader verkend
• Er is daarnaast potentie voor de toepassing van plantenvezels in de bouw, als (gedeeltelijke) 

veenvervanging en als biochar voor o.a. bodemstructuur verbetering. Aan afnemerskant moet de 
vraag nog worden ontwikkeld. De tuinbouw kan zelf als afnemer bevorderen dat in de productie 
van potgrond / teeltsubstraten plantenvezels worden gebruikt 

• Perssap van plantaardige reststromen bevat nog vele potentieel interessante organische 
verbindingen. Eerste test m.b.t. marktvraag cholesterol / sterolen loopt nog bij Carbogen-Amcis

• Daarnaast kan door gerichte fermentatie het perssap worden omgezet tot nuttige verbindingen 
zoals vluchtige vetzuren en substraten voor weerbaar telen. Plantosys is daarvoor als 
businesspartner in beeld; andere marktpartners moeten nog worden benaderd / gevonden

• Eventuele aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en pathogenen in 
perssap (en perskoek) is een aandachtspunt voor nagenoeg alle nieuwe markt toepassingen. 
Omzettingsprocessen om gewasbeschermingsmiddelen af te breken en eventuele pathogenen te 
elimineren moeten worden ontwikkeld. 
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6.4 Conclusies

Vierkantsverwaarding
• Voor een rendabele business case is het essentieel dat als eerste 

bewerking de plantenresten worden geperst zodat zowel 
plantenvezels als ook het perssap wordt benut

• Voor dit perssap zijn thans 2 partijen – start-ups – in beeld 
• In de samenwerking met die partijen komt ook materiaal beschikbaar 

voor verkenning van andere valorisatieopties voor in het perssap 
aanwezige overige organische moleculen

• Dat is in deze verkenning ook in gang gezet met Carbogen-Amcis t.a.v. 
cholesterol en overige sterolen   61

6.5 Conclusies
Opschaling
• Op korte termijn kan opschaling van circulariteit het beste worden gerealiseerd indien de 

glastuinbouw zelf ook afnemer wordt van de producten die uit die plantaardige 
reststromen kunnen worden geproduceerd. 

• De tuinbouw moet zelf de vragende marktpartij (launching customer) worden
• Dat betreft primair papier en karton; tuinbouwvezels (+ natuurvezels) zijn een bruikbare 

grondstof voor karton en papier
• De tuinbouw is grootafnemer van kartonnen verpakkingen, inlegvellen enz
• Als de tuinbouw afzetorganisaties grootschalig inzetten op met plantenvezels verrijkte 

verpakkingen, zal dat de ketenpartijen (papier- en kartonfabrieken en eventueel ook 
composteringsbedrijven) in beweging zetten (die vervolgens ook weer eisen stellen aan 
de tuinbouw t.a.v. voorbewerking en reinheid van de plantaardige reststromen)  

• Daarnaast vormt (her)gebruik van meststoffen / mineralen uit perssap van (eigen) 
plantaardige reststromen ook een perspectiefvolle optie waarin de tuinbouw zelf ook 
weer de afnemende partij kan zijn. Ditzelfde kan op termijn ook gelden voor geschoonde 
plantenvezels als gedeeltelijke veenvervanger in potgrond / teeltsubstraten  62
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6.6 Conclusies
Wie doet wat in de keten; collectieve aanpak
• De eerste bewerkingsstappen (persen) passen in beginsel redelijk op bedrijven met een 

plantaardige reststroom die jaarrond (in vaste en beperkte hoeveelheden) beschikbaar 
komt (zoals in de chrysantenteelt). De kostprijs daarvoor is echter hoog  

• Voor de tomaten- en paprikateelt waarbij de zeer grote plantaardige reststroom zeer 
geconcentreerd op één of enkele momenten in het jaar vrij komt lijkt bewerking 
(inkuilen, persen) op het eigen bedrijf minder logisch 

• Vanuit de afzetkant is concentratie van het aanbod wenselijk. Voor de karton- en 
papierindustrie zijn zeer grote volumes plantenvezels nodig om rendabel te kunnen 
werken. Dat geldt op termijn ook voor plantensappen voor de mestindustrie

• Dit pleit ervoor dat de tuinbouwbedrijven een samenwerking aangaan met be- en 
verwerkingsbedrijven (de huidige composteringsbedrijven?) die de plantaardige 
reststroom kunnen opslaan, inkuilen, schonen, persen, drogen, concentreren enz.

• De tuinbouw zal hierin zelf het voortouw moeten nemen; ook afzetorganisaties zouden 
hierin een rol kunnen spelen
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6.7 Conclusies

Wie doet wat in de keten; voorbeeldbedrijven
• Om het circulair denken en doen, de perspectieven van 

vierkantsverwaarding en beeldvorming en bewustwording in de 
sector te stimuleren is het essentieel dat een aantal pioniers op dit 
terrein concreet aan de slag gaat en dit blijft volhouden

• Deze pioniers moeten sterke inhoudelijke en financiële ondersteuning 
krijgen om op hun eigen bedrijf en met hun eigen reststromen 
concreet aan de slag te gaan

• Essentieel daarbij is dat wet- en regelgeving (sterk) stimulerend en 
faciliterend is  (niet nee tenzij, maar ja mits)
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7. Aanbevelingen 1
• Voor de beoogde transitie van afvoer -> recycle -> circulair op eigen bedrijf

is van belang dat er vanuit de brancheorganisatie glastuinbouw een 
ambitie en toekomstvisie wordt geformuleerd t.a.v. circulariteit in de 
glastuinbouw 2025. Dit gaat om de ambitie dat:

• plantaardige reststromen daadwerkelijk ingezet en behandeld worden als grondstof
• de tuinbouw deels zelf afnemer wordt van de producten verrijkt met de 

componenten uit deze reststromen zoals verpakkingen, meststoffen, substraten
• er cross sectorale samenwerking wordt ontwikkeld met partijen waarvoor 

(componenten van) de plantaardige reststromen een interessante grondstof kan 
vormen  

• Op basis van deze ambitie en de uit deze LNV-verkenning voortkomende 
inzichten moet een gezamenlijk (brancheorganisatie Glastuinbouw 
Nederland en ministerie van LNV) programma ‘biobased routes circulaire 
glastuinbouw’ worden ontwikkeld (dit naar analogie van de aanpak en het 
programma Kas als Energiebron)
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7. Aanbevelingen 2

• In dit programma moeten programmalijnen worden uitgezet voor
• de ontwikkeling van kennis en kunde 
• een aanjaagmodel voor pioniersbedrijven 
• ketenexperimenten
• onderzoek naar aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en 

pathogenen in de plantaardige reststromen en solide routes om deze te 
elimineren 

• een ondersteuningsregeling voor risico’s en onrendabele top
• vergunningen

• Tevens aandacht voor het mobiliseren van overige partijen die zich 
willen inspannen om circulaire producten af te gaan nemen en het 
begeleiden van de uit deze verkenning voortkomende initiatieven en 
kansen (Biota, Zero Waste Company, Plantosys, Legro) 66


