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15. GENESYS: VALORISATIE VAN GROENE EN BRUINE NEVENSTROMEN 

OP HET LANDBOUWBEDRIJF 
Jarinda Viaene, Bert Reubens, Koen Willekens en Bart Vandecasteele 

15.1. HET GENESYS-PROJECT 
ILVO voert volop onderzoek als antwoord op de maatschappelijke nood om voedselverliezen te 

vermijden, productiemiddelen efficiënter in te zetten en kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. Veel 

restfracties in de dierlijke en plantaardige productie kunnen volgens de onderzoekers een toepassing 

met een hogere waarde krijgen dan vandaag het geval is. Na een eerste onderzoeksjaar in het ILVO-

project GeNeSys (Gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie) is een innovatiemodel ontwikkeld. 

De eerste verkennende fase is geconcretiseerd in drie technische cases: (1) valorisatie van reststromen 

uit de fruit- en groententeelt, (2)valorisatie van visserijreststromen en (3) valorisatie van plantaardige 

en dierlijke reststromen door middel van compostering. De eerste onderzoeksresultaten van de 

GeNeSys-doctoraten zijn gepubliceerd in 4 synthesedocumenten (Hanseeuw & Vanderperren, 2014; 

Kips & Van Droogenbroeck, 2014; Van Lancker & Mondelaers, 2014; Viaene et al., 2014), die terug te 

vinden zijn op de projectwebsite www.ilvogenesys.be. In onderstaand artikel wordt de essentie 

samengevat en naar deze documenten verwezen. 

Een systeem om slaagkansen te vergroten van begin tot einde: hoe gaan we te werk? 

De hogere valorisatie van reststromen past binnen de overgang naar 

een bio-economie. Om te kunnen evolueren naar een duurzamere 

bio-economie, zijn erg ingrijpende veranderingen nodig in 

verschillende elementen van het huidige voedselproductiesysteem. 

En de manier van innoveren moet worden herdacht, met veel 

aandacht voor de interactie tussen de verschillende 

belanghebbenden, tussen de sociale en technische dimensies en 

tussen de verschillende innovatiefases. Volgens het ILVO-onderzoek 

wordt de interactie best ingebed in een stapsgewijs en lerend 

traject, een soort blauwdruk voor concrete toepassingen. Een 

dergelijke blauwdruk is nu binnen GeNeSys ontwikkeld, namelijk het SIC-model (System Innovation 

Cycle). Het model vormt een leidraad voor het uitbouwen van het innovatieproces en het vormen van 

een netwerk dat rekening houdt met alle betrokken partijen en interacties, maar dat ook toelaat om 

het model voortdurend aan te passen aan de specifieke eigenschappen van de reststroom in kwestie. 

Daarnaast duidt het SIC-model ook op de verschillende functies die het netwerk van innoverende 

organisaties kan vervullen. Potentiële valkuilen doorheen het innovatietraject (van menselijke, 

financiële, institutionele, … aard) worden daaraan opgehangen, en mits tijdig opgespoord, ontweken 

en zelfs omgebogen tot nieuwe opportuniteiten. 

Meer info: Van Lancker & Mondelaers, 2014 
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Reststromen uit de fruit- en groententeelt  

Vergeleken met productcategorieën zoals granen, vis, 

vlees en zuivel is de fruit- en groentesector de sector 

waar de grootste volumes aan verliezen worden 

opgetekend, productie en verwerking samengeteld. 

Binnen deze verliezen onderscheiden we drie 

categorieën, nl. de oogstresten en productuitval bij de 

teler, de productieverliezen bij de verwerkende industrie 

en de overproductie die ontstaat op de veiling. Ondanks 

stimuli in de huidige regelgeving worden al deze stromen 

nog voornamelijk uitgereden op het land. Desondanks 

biedt bijvoorbeeld de laatste categorie van reststromen tal van opportuniteiten voor toepassingen in 

de humane voeding en de diervoeding. Ze bezitten immers een goede kwaliteit en ze komen bovendien 

geconcentreerd vrij op de veiling. Anderzijds treden er typische problemen op die hoogwaardige 

valorisatie bemoeilijken, nl. een variabele kwaliteit, de beperkte houdbaarheid en de ongelijke 

aanvoer. In theorie kunnen bv. tomatenstengels de basis vormen voor karton, maar de stengels zijn 

slechts beschikbaar na de oogst, en dan in grote hoeveelheden, terwijl karton continu wordt 

geproduceerd. Deze problemen zijn volgens ILVO deels weg te werken door een geschikte 

organisatievorm, bijvoorbeeld een aangepaste logistieke keten. De beschikbaarheid kan aangepast 

worden door de ontwikkeling van stabilisatietechnieken en extractiemethodes, zodat de 

houdbaarheid en de kwaliteit van de uit de reststromen afgeleide grondstoffen kan worden 

gegarandeerd. Fruitresten die ontstaan na het persen van sap (de perskoek) kunnen op die wijze later 

gerecycleerd worden als bron van voedingsvezels en als smaakstof. Een punt van aandacht blijkt de 

wet- en regelgeving te zijn: die beïnvloedt de beschikbaarheid, de prijs en de toepassing van 

tuinbouwreststromen. Recent zijn er veel ontwikkelingen gebeurd rond de definitie van afval en 

bijproducten om ervoor te zorgen dat reststromen niet meteen het label “afval” krijgen. Dergelijke 

versoepeling zet de deur naar valorisatie open.  

Meer info: Kips & Van Droogenbroeck, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Visresten en de aanlandingsverplichting  

De Vlaamse zeevisserijsector beleeft een 

overgangsfase die gedreven wordt door 

oplopende brandstof- en materialenkosten, 

door lage visprijzen en door een toenemende 

vraag naar duurzaam gevangen vis. De 

grootste uitdaging voor de visserijsector komt 

echter van het nieuwe Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid, dat een gefaseerde 

aanlandingsverplichting oplegt en het 

visserijbeheer regionaliseert. Door de 

veranderingen in de Europese beleidsvoering 

zullen zowel de maatse als de ondermaatse 

gequoteerde vissoorten niet meer teruggegooid mogen worden. Het inschatten van het volume en de 

samenstelling van deze nieuwe reststroom is zeer moeilijk. In elk geval wordt het een nieuwe bron van 

visresten die bovenop de vis komt die niet verkocht raakt in de veiling, én bovenop de ondermaatse 

garnalen of “puf”, de afgekeurde vis, en het visafval. Momenteel worden deze resten nauwelijks benut. 

De verkenningsfase van het GeNeSys-project brengt nochtans veel informatie naar boven over het 

potentieel van vis(resten) en over interessante toepassingen. Het verwerken tot vismeel en visolie is 

algemeen gekend, de producten worden toegepast in voedingssupplementen, diervoeding en 

industriële toepassingen. Andere, minder gekende opties zijn het ensileren (inkuilen) en hydrolyseren 

(behandeling met enzymen) van visreststromen. Vissilage wordt bijvoorbeeld gebruikt als 

bemestingsmiddel en brijvoeder voor varkens. In deze sector zijn er dus duidelijke opportuniteiten te 

vinden, maar de valorisatie van de reststromen staat nog in de kinderschoenen. Noch aan boord, noch 

aan wal zijn er al stappen ondernomen om te sorteren, te stockeren, te stabiliseren, te transporteren 

of te verwerken. Voor alle beschreven reststromen zijn ook de sortering (vb. per soort), scheiding van 

matrices (vb. vlees, graten, huiden, ingewanden), aanvoercontinuïteit, homogeniteit en stabiliteit 

(koelen, drogen, invriezen, etc.) van belang. Nu al is duidelijk dat de keuze van het valorisatietraject 

zal samenhangen met de mogelijkheid om een logistiek netwerk op te zetten, de technische en 

economische haalbaarheid, de bereidheid tot medewerking van de betrokken beroepsgroepen en de 

potentiële afzetmarkt.  

Meer info: Hanseeuw & Vanderperren, 2014 
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Composteren van reststromen  

Bij de valorisatie van reststromen worden verschillende cascade-systemen voorgesteld, maar vaak 

wordt de aandacht voor bodemkwaliteit, die aan de basis van een duurzame productie ligt, als 

laagwaardige valorisatie beschouwd. Er is echter pas echt sprake van sluiten van kringlopen wanneer 

een voldoende substantiële hoeveelheid energie en materiaal (na andere valorisatie) terugkeert naar 

de bodem. Composteren van reststromen kan bijdragen tot een betere bodemkwaliteit en meer 

vruchtbare bodems. Bovendien worden nutriënten- en materiaalkringlopen lokaal gesloten wanneer 

op het eigen landbouwbedrijf reststromen worden gecomposteerd. Vandaar wordt in dit deel van het 

project bekeken in welke mate, op welk moment en hoe 

compostering en composttoepassing een rol kan spelen 

in het valoriseren van reststromen. Ook wordt nagegaan 

welke knelpunten en opportuniteiten er zijn vanuit de 

composteringssector zelf. 

De aanpak binnen deze case wordt verder uitgediept in 

de volgende paragraaf. Voor meer info: zie ook Viaene et 

al., 2014. 

 

 

15.2. COMPOSTERING VAN RESTSTROMEN IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW 
Aanpak 

In de technische case over valorisatie van reststromen via compostering werden tijdens de idee-

ontwikkelingsfase de verschillende knelpunten en opportuniteiten die een rol spelen in het 

composteerverhaal in beeld gebracht. Op basis hiervan werd afgewogen met welke onderzoekspistes 

en belanghebbenden verder zal worden gewerkt om de kans op een gewenste innovatie te 

maximaliseren.  

Om deze knelpunten en opportuniteiten zo correct mogelijk te evalueren, werd gebruik gemaakt van 

het SIC-model, ontwikkeld in kader van het GeNeSys-project door Van Lancker & Mondelaers (2014). 

Specifiek voor deze case werd gebruik gemaakt van een mixed-method approach en een triangulatie-

methode, om de correctheid van de data zo goed mogelijk te verifiëren (Figuur 1). De grootste bron 

van informatie werd verkregen via bevraging van ca. 70 stakeholders uit verschillende 

stakeholdergroepen. De belanghebbenden werden onderverdeeld in acht categorieën: beleid, 

belangengroeperingen, verwerkers, leveranciers van grondstoffen, afnemers, onderzoekcentra, 

praktijkcentra en andere. Deze informatie werd aangevuld met een literatuurstudie.  
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Figuur 1: Aanpak van de idee-ontwikkelingsfase 

Bovendien werden parallel met de interviews ook twee verkennende enquêtes in samenwerking met 

Natuurpunt en BioForum uitgestuurd. Ook werden de resultaten van een grootschalige enquête in 

kader van het Europese Catch-C project (Hoofdstuk 11, Bijttebier et al.), dat focust op best beschikbare 

technieken voor duurzaam bodembeheer en waarbinnen ILVO partner is, gebruikt als informatiebron. 

Op basis van deze talrijke interacties werd een samenvatting van de voornaamste bevindingen uit die 

verkennende voorstudie opgesteld. Dit eerste document werd aan de verschillende belanghebbenden 

bezorgd om de correctheid van onze data een eerste keer te verifiëren. De feedback van een 20-tal 

belanghebbenden werd verwerkt. Daarna werd een interactief stakeholdermoment georganiseerd bij 

ILVO waaraan 30 belanghebbenden deelnamen. Op een open en participatieve manier werd in 

verschillende groepen gediscussieerd over (het relatief belang van) de knelpunten en opportuniteiten 

van compostering en composttoepassing, en dit voor verschillende praktijksituaties in de land- en 

tuinbouw.  

Overzicht van de belangrijkste resultaten 

De belangrijkste knelpunten en opportuniteiten kunnen onderverdeeld worden naargelang waar ze 

zich voordoen: (a) de aanbodzijde van reststromen, (b) het composteerproces zelf en (c) de 

compostkwaliteit en -toepassing. In onderstaande tekst wordt kort toegelicht wat de belangrijkste 

aspecten zijn en hoe er binnen het verdere onderzoek op wordt ingezet. Voor meer gedetailleerde 

informatie wordt verwezen naar Viaene et al. (2014). 

a) Aanbodzijde van reststromen 

Plantaardige groene (rest)stromen 

Reststromen uit de groententeelt, vaak oogstresten, worden doorgaans gekenmerkt door een hoge 

stikstofinhoud en een lage C:N verhouding. Wanneer de oogstresten, doorgaans in het najaar, 

achterblijven op het veld (bv. bij bloemkool en selder) of na het kuisen terug op het veld worden 

gebracht (bv. bij prei) mineraliseren ze snel en kan stikstofuitspoeling naar het grondwater optreden. 

Anderzijds kennen deze reststromen in Vlaanderen een grote geografische spreiding en riskeren ze, 

wanneer ze op het perceel worden verzameld, veel aarde te bevatten, wat de rendabiliteit van 

economisch hoogwaardige valorisatie (bv. extractie van bepaalde functionele componenten, 

vertrekkende van een propere en zuivere stroom) bemoeilijkt. In het Oogstrestenproject in opdracht 
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van VLM ‘Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van 

vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het 

Actieprogramma 2011-2014 (MAP4)’ (UGent, ILVO, BDB, PCG, PSKW, Inagro) werden twee 

fundamenteel van elkaar verschillende strategieën vergeleken, met name afvoeren van oogstresten 

gevolgd door een bewaring, behandeling en toepassing ervan, of het op het veld achterlaten van de 

oogstresten, al of niet gevolgd door een behandeling op het perceel. Na afvoer is één van de 

mogelijkheden om de oogstresten te composteren of in te kuilen en nadien als bodemverbeteraar 

terug op het veld te brengen. Er werden drie composteer- en inkuilproeven uitgevoerd met 

verschillende oogstresten. De resultaten zijn te lezen in Agneessens et al. (2014). 

Plantaardige bruine (rest)stromen 

De houtige fracties van groenafval, houtsnippers, houtschors, stro, etc. zijn de voor de hand liggende 

bronnen van koolstof en structuur in de compostering. De groene-stroomcertificaten verbonden aan 

de productie van biobrandstoffen maken het momenteel echter vaak economisch voordeliger voor bv. 

Tuinaannemers en biomassaverwerkers om houtige biomassa af te voeren voor verbranding in plaats 

van te composteren. Een gevolg van de warmte-/energieopwekking van houtige biomassa is het tekort 

aan (of de hoge prijs van) bruine stromen voor vele (zowel groot- als kleinschalige) composteerders. 

Een mogelijke piste is te zoeken naar win-win situaties via alternatieve stromen uit diverse sectoren. 

In samenwerking met de partners van het Oogstrestenproject, het Agentschap voor Natuur en Bos, 

Peltracom, Tomato Masters en PC Hoogstraten werd gekeken in welke mate houtsnippers in de 

compostering vervangen kunnen worden door heidechopper, teeltsubstraat van tomaten en 

teeltsubstraat van aardbeien. De resultaten zijn te lezen in Agneessens et al. (2014). 

Dierlijke mest 

Naast plantaardige reststromen kan ook dierlijke mest een belangrijke component vormen in de 

compostering. Naargelang het type mest vraagt dit een andere aanpak en zijn de uitdagingen 

verschillend. Wat bv. vaste rundermest betreft, duiken zowel vanuit de vleesvee- als melkveesector 

recent veel vragen en knelpunten op inzake opslag, behandeling en verwerking van zowel stalmest als 

dikke fractie na scheiden van drijfmest. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar Hoofdstuk 

14 in deze ILVO-mededeling (Reubens et al.). 

b) Het composteerproces 

Wanneer verschillende groene en bruine stromen beschikbaar zijn op het bedrijf kan het 

composteerproces aanvangen. Over hoe de compostering het best wordt opgezet en opgevolgd is al 

veel kennis voorhanden. Op gebied van voorbehandeling (verkleinen, afzeven, opslag, voorvertering) 

van de inputstromen en beperking van nutriëntenverliezen tijdens het proces is echter zeker nog 

verdere optimalisatie mogelijk.  

Om nutriëntenverliezen tijdens het composteerproces te beperken, dient de composteerder bepaalde 

maatregelen te nemen. Zo zijn er wettelijke bepalingen die stellen dat de landbouwer over een 

milieuvergunning dient te beschikken en op een vloeistofdichte betonvloer dient te werken indien men 

groenafval of mest van derden verwerkt. Afhankelijk van het type materiaal en de capaciteit is er een 

klasse 1, 2 of 3 Milieuvergunning nodig (VLAREM). Indien nog geen betonvloer aanwezig is, is dit een 

aanzienlijke investering. Naast de wettelijke richtlijnen, zijn er ook andere technieken om het 

afbraakproces vlot te laten verlopen, nutriëntenverliezen naar zowel grondwater als atmosfeer te 
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beperken, en maximale productkwaliteit na te streven. Het maakt deel van dit onderzoek uit om de 

potenties van bv. diverse additieven, gebruik van een compostdoek, ondergrond, enz. te evalueren, 

en de mate van reële risico’s na te gaan. Voor een composteringsproef met vaste rundermest in die 

context, wordt verwezen naar het rapport van het Optimanure project (Viaene et al., in voorbereiding). 

c) Compostkwaliteit en -toepassing 

Ondanks de voordelen van compost op bodemkwaliteit werd in 2012 slechts 4% van de compost 

rechtstreeks naar de Vlaamse landbouw afgezet (Vlaco vzw, 2013). De grootste toepassing van 

compost situeert zich namelijk in de groenvoorziening. De enquête van het Catch-C project (Hoofdstuk 

11, Bijttebier et al.) bevestigt dat slechts 6,6% van de bevraagde akkerbouwers compost toepassen. 

Nochtans blijkt dat het merendeel van de landbouwers de voordelen van compost kennen: ze 

vermelden verhoging van bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid, beter bodemleven en -gezondheid, 

hoger humusgehalte, minder zware bodems en betere stikstofvrijstelling op lange termijn. 

Landbouwers erkennen ook dat compostgebruik het risico op erosie kan doen dalen. In de Vlaamse 

landbouw wordt compost voornamelijk in de biologische landbouw gebruikt aangezien duurzame 

landbouwproductie zonder gebruik van kunstmest en door het sluiten van kringlopen er centraal staat. 

Uit een verkennende enquête in samenwerking met Natuurpunt (2013) blijkt dat 12 van de 63 

landbouwers met een gebruiksovereenkomst met Natuurpunt compost gebruiken; 8 (66%) hiervan zijn 

biologische landbouwers.  

Deze situatie wijst dus op een aantal knelpunten die verhinderen dat landbouwers composteren en/of 

compost gebruiken. Dit zijn naast technische, vaak organisatorische (logistieke), economische en 

wetgevende aspecten. Deze worden in detail besproken in Viaene et al. (2014). Enkele praktijkcases 

zullen worden opgevolgd om naast de technische aspecten ook socio-economische, organisatorische, 

logistieke en wettelijke knelpunten in kaart te brengen en te analyseren. Er werden vier verschillende 

organisatievormen geïdentificeerd: (1) boerderijcompostering met aanvoer van extern materiaal, (2) 

boerderijcompostering waarbij de compostering wordt uitgevoerd door een externe partner, (3) 

samenwerking tussen verschillende landbouwbedrijven en/of natuurbeherende instanties en (4) het 

afvoeren van landbouwreststromen naar een industriële composteerinstallatie waar compost op maat 

van de landbouw kan worden aangekocht. Deze organisatievormen zullen exemplarisch worden 

bestudeerd, waarvan de resultaten als input gebruikt zullen worden voor de ontwikkeling van een 

(economisch) model dat als afwegingskader zal kunnen fungeren voor potentiële ketenspelers. 

Afhankelijk van specifieke bedrijfssituaties zal de ene organisatievorm in de praktijk wellicht meer 

haalbaar zijn dan de andere. In die praktijkcases zal met verschillende types van stromen worden 

gewerkt aangezien ook aan het type stroom (dierlijk versus plantaardig, eigen versus extern, …) 

bepaalde uitdagingen verbonden zijn. Met deze cases willen we niet alleen naar ketenspelers maar 

ook naar beleid toe mogelijkheden en knelpunten in beeld brengen.  
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