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Nevenstromen in de agrovoedingsketen… 
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Bron: Wageningen World, 2012 (1), 10-15 

“Eén derde van de voedselproductie of 1,3 miljard 
ton gaat verloren “ 
Global Food Losses and Food Waste (FAO, Gustavsson et al., 2011)  
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Nevenstromen in de agrovoedingsketen… 

Bron: Wageningen World, 2012 (1), 10-15 

Oorzaken van de verliezen: 
Doorheen de volledige keten: 

Oogst/transport/bewaring/verwerking/consumptie 

 

Om verschillende redenen: 

- Vorm 

- Grootte 

- Kleur 

- Chemische voedselveiligheid (pesticide 

residu’s, mycotoxines…)  

- Microbiologische voedselveiligheid (microbieel 

bederf, pathogenen, EHEC crisis, ….) 

- Houdbaarheidsdatum 

- … 
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DEFINITIES & CASCADE  

Bron: OVAM (2012) Voedselverlies in ketenperspectief.  

Nevenstromen in de agrovoedingsketen… 

Valorisatie 

vandaag 
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•Trotec NV, Albert I Laan 21 - 8630 Veurne – trotec.be 
 

Na ophaling van resten uit de voedingsindustrie gebeurt de omzetting naar 
dierenvoeding via een uniek, zorgvuldig uitgekiend proces. In 7 stappen 
worden de bijproducten opgehaald, gescheiden, gemalen, gedroogd en 
samengesteld. 

 

Concrete totaaloplossingen voor volgende industrietakken : 

 •Chips & snackindustrie 

•Industriële bakkerijen 

•Chocoladeverwerkende industrie 

•Snoep & Confiserie 

•Graanverwerkende industrie 

•Industriële fabrikanten van koekjes, biscuits,... 
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Nevenstromen in de agrovoedingsketen… 

VALORISATIE ALS VEEVOEDER 



• Belgische tuinbouwsector genereert één derde  van productiewaarde van de 

landbouw op slechts 8% van de landbouwgrond = intensief, productief 

• Vlaanderen is verantwoordelijk voor 90% van de Belgische 

tuinbouwproductiewaarde 

Groenten en fruitsector in Vlaanderen 
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• Relevante subsectoren: 

• Groenten productie: versmarkt en verwerking (diepvries, versnijderijen, …) 

• Fruit productie: sterk gericht op versmarkt, beperkte verwerking 
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Groeten en fruit nevenstromen valoriseren 

Snelle SWOT analyse  

Sterktes: expertise, kwaliteitsvolle uitgangsproducten, 

grote hoeveelheden, rijk aan natuurlijke basis- en 

functionele ingrediënten (vezels, antioxidanten), 

voedingssupplementen, groene grondstoffen (kleurstoffen, 

materialen) …. 

Zwaktes: beschikbaarheid & variabiliteit grondstoffen, 

beschikbare technologieën, snel bederf, impact 

bodemvruchtbaarheid?...   

Kansen: Duurzaamheid, verbreding & risicospreiding, 

kringloopsluiten, verhoogde economische rendabiliteit … 

Bedreigingen: logistiek, competitie voor biomassa,, 

economische rendabiliteit, ketenontwikkeling, 

afzetmarkt?.... 



ILVO onderzoek 
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ILVO onderzoek 
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• Algemeen doel : ontwikkeling van praktische & economisch haalbare, 

geïntegreerde valorisatieroutes, gedragen door de sector, én mikkend 

op maximale, maar duurzaame meerwaarde creactie 

Bron: Nutrinews 2012, 14-19 
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ILVO onderzoek: : optimale G&F valorisatie 

• Focus onderzoek optimale valorisatie G&F:  

• valorisatie startend zo hoog mogelijk op de waarde ladder, in cascade 

 benutten van multidisciplinaire ILVO onderzoeksexpertise en 

pilootapparatuur & expertise aanwezig in Food Pilot als extra troef 

• hoog vochtgehalte =  vlug bederf van niet-gebruikte biomassa   

 aandacht voor snelle stabilisatie & processing (on-site/dichtbij) 

 Toelichting lopend onderzoek 

1. Prei project 

2. Pitfruit project  

3. Natuurlijke antioxidanten in vleesbereidingen 

4. Flanders’ Food Project NoWaste 

5. Pas gestart project  - GeNeSys 

 



1. Prei project 
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Niet-gebruikte groene biomassa 
• Belangrijke groente, 16% productiewaarde, top 5 exporterende landen, 4500 

ha, jaarronde beschikbaarheid nevenstroom 

• Zoals voor meeste groenten, wordt groot deel biomassa niet gebruikt 

 - Biomassa verlies bij oogst - 10-20 ton/FW/ha!  (45.000-90.000 t beschikbaar) 

 - Biomass verlies bij processing  - link met convenience trend in consumptie =  

groene deel volledig weggesneden … 
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Groene vs. witte deel 
• Witte deel verkozen door consument, maar uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat 

ook groene deel zeer rijk is aan gezondheidsbevorderende (GHB) 

componenten…  

• Rijk aan voedingsvezel (inulin) 

• Rijk aan in vitamines 

• Rijk aan antioxidants  

• Fenolics 

• Organozwavel verbindingen 

Bernaert et al. 2012 

Food Chemistry 134, 669-677. 

Green part White part 

1. Prei project 
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Valorisatie van niet-gebruikte groene deel 
• Piste 1: Evaluatie droog technieken om groene bladeren te stabilizeren 
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1. Prei project 



Gevriesdroogd                RWD  
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Valorisatie van niet-gebruikte groene deel 
• Piste 1: Evaluatie droog technieken om groene bladeren te stabilizeren 

1. Prei project 
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• Piste 1: Evaluatie droog technieken om groene bladeren te stabilizeren, te 

vermalen tot fijn poeder en dit te gebruiken als naturlijk, functioneel ingrediënt in 

voeding 

Valorisatie van niet-gebruikte groene deel 

1. Prei project 
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Valorisatie van niet-gebruikte groene deel 

1. Prei project 

Valorisatiepiste gebaseerd op het gebruik van gedroogd preigroen als functioneel 

voedingsingrediënt geïmplementeerd op bedrijf ‘Ons Dagelijks Groen’, Meldert.  

http://www.odgroen.be 

http://www.odgroen.be/index.html
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• Piste 2: Gebruik van fermentatie om groene biomassa te stabiliseren + smaak 

& aroma ontwikkeling en omzettingen van bioactieve componenten 

Valorisatie van niet-gebruikte groene deel 

1. Prei project 



Maximale valorisatie van appel en peer 

•  Integrale aanpak, niet starten van bestaande nevenstromen alleen 

– vertrekken van alle geproduceerde fruitbiomassa 

– aandacht voor nieuwe verwerkingstechnieken 

Om te komen tot: 

– Kwaliteitsvolle, gezondere voedingsproducten 

– en nevenstromen met beter valorisatiepotentieel 

  

Onderzoek gericht op : 

1. Innovatieve sapproductie:  

• VaculiqTM pers: minder + interessantere nevenstroom 

2. Innovatieve droogtechniek:  

• RWDTM drogen: valoriseren van persresidu 
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2. Pitfruit project 
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2. Pitfruit project 

 geen oxidatie van functionele componenten 

 betere kwaliteit sap + nevenstroom 

1. Zuurstof vrij persen via VaculiqTM  



Mash 

Buffer tank 

Vacuum pump 



Sappers proces optimalisatie 

• Maximale opbrengst= minder nevenstroom 

• Maximale doorvoer = verhoogde economische rentabiliteit 

• Maximaal behoud ‘bioactives’ = verbeterde kwaliteit product & nevenstroom 

22 

2. Pitfruit project 



 

Ook case-studie op rebut peren 
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2. Pitfruit project 



 

Lekker en gezond sap vanuit afgekeurd fruit! 



 

 

 

 

 
• Maximaal behoud ‘bioactives’ tijdens persen 

• Sap rijker dan huidige sappen in de markt 

• Hoger gehalte in persresidue dan in sap valoriseren! 
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Verdeling van de ‘bioactives’ 
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2. Pitfruit project 



Stabiliseren van persresidue via innovatieve droog technologie: 

• RWD= Gebaseerd op IR straling van warm water, zelfregulerend 

 Lage product temperatuur tijdens droogpoces, snel, energie-efficient, 

milieuvriendelijk 

 Dunne laag, homogene brij 
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2. Refractance Window™ drogen 

2. Pitfruit project 
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Refractance Window™ vs. Freeze-drying 

Goed behoud oorspronkelijke diversiteit aan ‘bioactives’ 

 Ideaal voor stabiliseren van natte biomassa zoals groenten 

en fruitpersresidu’s = eerste stap in nevenstroom valorisatie 

 Verder gebruikt als functioneel ingrediënt of voor extractie van 

specifieke componenten …. 

2. Pitfruit project 

Verdeling van de ‘bioactives’ 



3. Natuurlijke antioxidanten in vlees 
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Onderzoek naar het effect van het gebruik van natuurlijke 
bioactieve componenten uit G&F nevenstromen op kwaliteit 
en gezondheidsaspecten van vleesproducten 

Bioactieve componenten 

 

 

Effecten op eiwit oxidatie? 

Effecten op gezondheid? 

G&F nevenstromen 

 

 

vleesproducten 
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protein 
oxidation 

fragmentation 
modification 
amino acid 
side chains 

cross-
linking 

carbonyls 
AAS & GGS 

thiols & 
disulfides 

OXIDATIEVE VERANDERINGEN IN VLEES EIWITTEN 

3. Natuurlijke antioxidanten in vlees 



31 

EFFECT OP VLEES KWALITEIT & GEZONDHEIDSASPECTEN 

• AZ afbraak 

• Verminderde eiwit 
oplosbaarheid 

 

 

• Verlies enzymatische activiteit  

• Gewijzigde eiwit 
functionaliteit 

 

 Technologische 

• Gellerende capaciteit 

• Emulsifiërende 
capaciteit 

• Water houdende 
capaciteit 

Sensorische 

• Zachtheid 

• Off-odour 

• Off-flavour 

Nutritionele  

• Verlies essentiële AZ 

• Gewijzigde 
verteerbaarheid 

 Antioxidanten 

 

synthetische 

Natuurlijke ! 

3. Natuurlijke antioxidanten in vlees 
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APPEL AOX & CARBONYLATIE VAN MYOFIBRILLAIRE  EIWITTEN 
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3. Natuurlijke antioxidanten in vlees 



G&F NEVENSTROMEN UIT VLAAMSE INDUSTRIE 

4. Flanders’ Food Project NoWaste 
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Valoriseren van bio-actieve componenten en voedingsvezels met focus op 
pectine richting voeding & voedertoepassingen (VITO – KUL – ILVO; Okt 2012- Sept 2014) 

 - Analyse samenstelling pectine & bio-actieve componenten  van G&F nevenstromen  

 - Milde extractie pectine - Proces & productontwikkeling – Marktstudie 

ILVO input: karakteriseren nevenstromen, mycotoxine analyse & microbiologische veiligheid/stabiliteit 

Groenten 

• Wortelstoomschillen 

• Afgekeurde (volledige) wortel 

• Snijresten bonen 

• Snijresten voetselder 

• Knolselderstoomschillen 

• Snijresten prei 

Fruit 

• Mango 

• Meloen 

• Sinaasappel  

• Appel 



5. GeNeSys project 

‘Marktgerichte ontwikkeling en introductie van innovaties: 

Systeeminnovatie rond valorisatie van nevenstromen uit 

landbouw en visserij‘ 

• Eerste ILVO GA project 

• 4 doctoraatsonderzoeken (2013-2017) met focus op geïntegreerde 

valorisatiestrategie voor nevenstromen uit agrovoedingsketen 



5. GeNeSys project 
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  Methodologisch doelstelling:  

De ontwikkeling van instrumenten voor succesvolle implementatie van 

systeeminnovaties  - 1 PhD 

 Thematische doelstelling:  

Optimaliseren van de valorisatie van dierlijke en plantaardige nevenstromen 

in drie 3 ‘technische’, case-specifieke PhD’s:  

- Valorisatie van plantaardige nevenstromen 

- Valorisatie van ongewenste bijvangsten 

- Kringloopsluiten via compostering/bodemverbeteraars 

www.ilvogenesys.be & poster 

http://www.ilvogenesys.be/


Bedankt voor uw aandacht!  Vragen? 

Institute for Agricultural and Fisheries Research 
Technology and Food Science Unit 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Agriculture and Fisheries Policy Area 

Contactgegevens ILVO T&V medewerkers: 

Bart.VanDroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be & Marc.DeLoose@ilvo.vlaanderen.be (coördinatie) 

Katleen.Coudijzer@ilvo.vlaanderen.be (manager Food Pilot) 

Nathalie.Bernaert@ilvo.vlaanderen.be (prei & coördinator GeNeSys) 

Domien.DePaepe@ilvo.vlaanderen.be (pitfruit)  

Geert.VanRoyen@ilvo.vlaanderen.be en Tine.Rysman@ilvo.vlaanderen.be (natuurlijk AOX vlees) 
 

Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 2 

9820 Merelbeke, BELGIUM 

tel. +32(0)9 272 28 39 

fax. +32(0)9 272 28 01 

http://www.ilvo.vlaanderen.be 
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