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Brassica’s en de circulaire economie

"Cabbages, a crop with a future"
International Conference September 4-5, 2018 - Bruges, Belgium

Dr. Ir. Bart Van Droogenbroeck
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Circulaire economie: moet een hernieuwbare dimensie bevatten

 de overgang van de lineaire economie (‘ontginnen, maken, weggooien’) met 
eindige grondstoffen naar een economie waarin grondstoffen en producten 
in een gesloten kringloop blijven.

 In de circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, 
materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. 
Natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk hergebruikt.

 Circulaire economie zet ook in op hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa

Circulaire & bio-economie

Bron: Dirk Van Gijseghem, Departement LV & Dimitri Strijbos, Vlaanderen Circulair, EWI-focus 24, 22 maart 2017



IL
V

O

4

Bio-economie: moet circulair zijn

 Materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen worden via 
hergebruik, recyclage, re-manufacturing, etc. in de kringloop 
gehouden. 

 Bio-economie is circulair
Van bij de oorsprong: biomassa = hernieuwbare grondstof
Biomassa is composteerbaar of degradeerbaar = organische recyclage mogelijk

Circulaire & bio-economie

Bron: Dirk Van Gijseghem, Departement LV & Dimitri Strijbos, Vlaanderen Circulair, EWI-focus 24, 22 maart 2017

“Bioeconomy is the green pumping heart 
of the circular economy.”
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Globale context BE & CE – UN SDGs

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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EU Context – BE

On 13 February 2012, the European Commission adopted a strategy for «Innovating for Sustainable

Growth: A Bioeconomy for Europe».

This strategy proposes a comprehensive approach to address the ecological, environmental, energy,

food supply and natural resource challenges that Europe and indeed the world are facing already

today.

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
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Regionale Context – BE in Vlaanderen 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/deta
il/bio-economie-in-vlaanderen
De publicatie bevat de visie en strategie voor 
een Vlaamse bio-economie, zoals goedgekeurd 
door de Vlaamse regering op 19 juli 2013.

https://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-
en-beleidsplannen-of-programmas/actieplan-
duurzaam-beheer-van-biomassareststromen-2015-
2020

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bio-economie-in-vlaanderen
https://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-programmas/actieplan-duurzaam-beheer-van-biomassareststromen-2015-2020
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Regionale Context – Voedselverliezen 

http://www.voedselverlies.be/

http://www.voedselverlies.be/
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Doel 1: Optimaal gebruik van plantaardige biomassa met als eerste doel de duurzame productie van lekker,      

veilig én gezond voedsel

ILVO R&D&I voor lekker, veilig en gezond plantaardig voedsel

 Biomassa: fruit, groenten, kruiden… & reststromen= snel bederf = stabilizatie!

 Technologie: flexibel – energie-efficiënt – mild - innovatief

 Doelcomponenten : voedingsvezel, eiwit, vitamines, mineralen, bioactives….

 Trends: clean label, convenience, natural, vegan, plant-based, free from…
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Primary production
Plant & animal biomass

Non-edible biomass
Waste & by-products

Edible biomass
Food

Food not consumed
Food loss

Consumed food

Doel 2: ontwikkeling van technisch & economisch haalbare, geïntegreerde bio-raffinage, gedragen door de 

sector strevend naar optimale meerwaarde creatie

Bron: OVAM (2012) Voedselverlies in ketenperspectief. 

Opwaarderen onderbenutte biomassa fracties uit agrovoedingsketen

and

and

and

 Nieuwe bio-gebaseerde producten: food, feed, materialen, nutraceuticals, cosmetica…. 
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ILVO onderzoek: focus?
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Bron: Wageningen World, 2012 (1), 10-15

Verliezen doorheen de keten:

Verschillende oorzaken

- Esthetisch

- Microbiologische veiligheid

- Chemische veiligheid

- Overproductie

- Vervaldatum

- …
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Bron: Voedselverlies in Vlaanderen – Synthesedocument (2012) Interdepartementale werkgroep voedselverliezen

http://www.vlaanderen.be/landbouw/voedselverlies

Totale hoeveelheid onderbenutte biomassa in Vlaanderen:
• ± 3.500.000 ton
•  340 kg/capita (vs. 179 kg/capita in EU)

ILVO onderzoek: focus?

http://www.vlaanderen.be/landbouw/voedselverlies
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Innovatie in gebruik 
als voedingsproduct



Optimale valorisatie van 
bloemkool geteeld voor de 
diepvriesverwerking

Jan Ingelbeen, Mieke Sys – Greenyard Frozen

Bart Van Droogenbroeck - ILVO



SUSKOOL project – samenwerking in de keten

VLAIO FINANCIERING : COÖPERATIEF PLUS PROJECT
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2 bloemkooltelers
Tryvan Bvba & Flanders

Green Farm BVBA 

1 machinebouwer
Baekelandt

1 verwerker
Greenyard

als onderzoekspartner

als project coördinator



SUSKOOL project – aanleiding
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65 -85 t/ha

39-50 t/ha

5 t/ha

65-39-5= 21 t/ha

0,5- 4,5 t/ha

21 – 0,5 *0,97= 19,9 t/ha

Benuttingsgraad bloemkoolbiomassa 
voor aanvang project:
19,9/65 = 30,7 %

Is er ruimte voor optimalisatie, 
doorheen de keten, van veld tot vork? 
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SUSKOOL project – Aanpak



●Uit WP2 kwam naar voor dat bloemkoolhart & gruis de twee 
meest relevante reststromen waren die op een effeciënte manier
kunnen verzameld worden (blad & wortelstok geen prioriteit) 

●Uit WP3 lijkt het haalbaar om de oogst van bollen te organiseren
en het bloemkoolhart in de fabriek te verzamelen voor verdere
verwerking (i.p.v. uitboren op het veld)
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SUSKOOL project – Resultaten

Optimalisatie diepvriesverwerking roosjes en reststromen



●Gebruik makende van bloemkoolhart & gruis werden verschillende
nieuwe ingrediënten en gebruiksklare voedingsproducten ontwikkeld:

oo.a. bloemkoolpesto, bloemkoolrijst, bindmiddel voor sauzen, veggie 
bolognaise saus met rijst, vegetable spread…

●Bloemkoolrijst is één van de producten die vandaag al in de winkel ligt o.a. 
bij Delhaize 
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SUSKOOL project – Resultaten

Optimalisatie diepvriesverwerking roosjes en reststromen



●Bloemkoolrijst = valorisatie van reststroom + verkoop van co-product

o Stijgende verkoop van bloemkoolrijst als gezond ‘convenience’ product

o Imago-boost #duurzaamheid #Healthy food
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SUSKOOL project – Resultaten

Optimalisatie diepvriesverwerking roosjes en reststromen
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SUSKOOL project – Resultaten

Meer hart in de puree = 

stevigere textuur & meer voedingsvezel = gezonder!

Optimalisatie diepvriesverwerking roosjes en reststromen

Vertrekkende vanuit de reststromen gruis en hart werden ook
verschillende pureebereidingen vergeleken met elkaar.



●Samenwerking in de keten is cruciaal om op efficiënte manier tot 
innovatie te komen

●Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat bloemkoolbiomassa
beter kan benut worden - +25% (harten en gruis)!

●De bloemkoolrijst en -puree zijn nieuwe producten die passen in 
de huidige voedingstrends: lekker, gezond & gebruiksvriendelijk, 
gluten-free, laag in caloriën, vegetarisch/vegan…
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SUSKOOL project – Conclusies



https://www.bioboosteurope.com/

https://www.bioboosteurope.com/


https://www.bioboosteurope.com/

+ Recente gestart ILVO PhD Onderzoek (2018-2021)
 Savooikool/Boerenkool/Spruitkool/Frisetta

https://www.bioboosteurope.com/
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https://www.wonkyfood.be/

https://www.wonkyfood.be/
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Innovatie in gebruik 
als voeder
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Operationele groep:
VEGCAT – Integrated 

Vegetable and Cattle farming
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Voederwaarde (per kg DS)
DS RE RC SUI AS VEM DVE OEB SW

Spruitkool 162 227 139 200 84 1072 106 45 1,29

Spruitstengels
+ kop

180 187 180 - 110 1007 88 27 1,82

Bloemkool 72 295 111 150 138 1030 114 97 0,92

Prei 100 165 121 400 97 970 80 24 0,60

CVB (2011)
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Mengen van perspulp met spruitstokken
(2000 kg perspulp + 1000 kg spruitstokken)

7 mengelingen => 7030 Spruitstokken + 14015 perspulp 

Arbeid: 30 min/mengeling => 3,5 uur werk
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Innovatie in gebruik als meststof, 
bodemverbeteraar
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Herfst Winter Lente

Inkuilen

compostering

Gewasresten verwerken
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 Valoriseren van organische 
reststromen

 Gebruik van biomassa 
ongeschikt voor andere 
valorisaties en reststromen na 
andere valorisatiepistes (weinig 
competitie) 

 Composttoepassing: positief 
effect op bodemkwaliteit

 Ingekuild materiaal voor diverse 
toepassingen

 Sluiten van kringlopen op lokale 
schaal

Voordelen van verwerking op het bedrijf
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Boerderijcompostering: aandacht voor 

voldoende bruine materialen

houtsnippers

aardbeisubstraat

heidechopper

tomatensubstraat grashooi

Snoeihout
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Volume-
reductie

Verdamping

polluenten

pathogenen

onkruiden

AëroobStabilisatie

Op-
concentratie

Warmte

(verlies)

biologie

C- en N-
verlies

°C

CO2

Vocht

Beperkte 
beschikbaarheid N of 

C

Te droog of te 
nat

Chemische 
inhibitie

Beperkte 
beschikbaarheid O2

Beschikbare N en C
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Ophalen en inkuilen gewasresten
Ophalen op het veld
- Lage efficiëntie
- Soms veel aarde
- Nood aan speciale machines
- Effect op bodemkwaliteit
Bewaren
- Ingekuild material bruikbaar als bodemverbeterend

middel, voor vergisting, …
- Inkuilen gewasresten groenten:

- Minstens 25% maïsstro
- Kuilkwaliteit prei en selder >> sluitkool en bloemkool
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Bedanking  - Samenwerking

Koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
Bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.beJohan.Deboever@ilvo.vlaanderen.be

Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be
Sofie.DeMan@ilvo.vlaanderen.be

Tryvan Bvba & 
Flanders Green 
Farm BVBA 

mailto:Koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
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Dank u wel 
Vragen? 

Dr. ir. Bart Van Droogenbroeck
Instituut voor Landbouw-,

Visserij- en Voedingsonderzoek
Brusselsesteenweg 370

9090 Melle – België
++32 9 2722839

++32 492 154442
bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

www.ilvo.vlaanderen.be

mailto:bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
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http://www.agrocycle.eu/

http://www.agrocycle.eu/
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https://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/

https://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/

