
                                                                                                                     

Notities sessies waarde uit biomassa  
24 september, Wieringermeer 

Introductie 
Op 24 september organiseerde Agrivisier een bijeenkomst voor agrarische ondernemers en verwerkende 

bedrijven. In de plenaire sessie presenteerden kennis instellingen en ondernemers concrete voorbeelden 

uit praktijk en onderzoek om te kunnen laten zien wat nu al mogelijk is. Na het plenaire programma 

volgden sessies rond vier specifieke onderwerpen, om te bespreken wat biobased toepassingen voor de 

ondernemers kunnen betekenen en om samen tot ideeën te komen.  

Deze sessies waren: 

1. Droge biomassa 
Met gerichte voorbewerking ontsluiten van droge biomassa tot vezels, fermenteerbare suikers en 

andere half- of eindproducten. Het gaat hierbij om o.a. hout, stro, grassen, Miscanthus, rietgras en 

reststromen uit bijv. de suikerriet- en palmolie keten. 

2. Aquatische biomassa 
Voor de teelt is geen landbouwgrond nodig. Bovendien bevat aquatische biomassa vaak veel eiwitten 
en, in het geval van microalgen, oliën.. 

3. Organische reststromen 
Voorbeelden: gras, afvalhout, GFT en textiel, maar ook veilingafval, koffiedik en cacaodoppen. Door 
scheiding en chemisch-fysische bewerking kunnen we meerdere hoogwaardige grondstoffen winnen 
voor toepassing voor chemie, materialen en eventueel voor meststoffen  

4. Insecten 

Insecten kunnen laagwaardige biomassa (afval en reststromen) omzetten in hoogwaardige eiwitten. 
Hiermee kunnen insecten een interessante link zijn in de voedselketen en antwoord op de stijgende 
vraag naar eiwitten. Kansen in visvoer en in petfood, al misschien ook in pluimvee- en 
varkensvoeding. 

1. Sessie Droge (relatief schone) Biomassa 
Door Christiaan Bolck  
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Deelnemers: 

Breeding:  

 Fons Verheijen en Jolanda van der Draai: Verheijen Breeding : inhoudstoffen oa middels 

veredeling vaste planten zoals snijheesters 

Akkerbouw + Volle grondsteelt (bollen, groente): 

 Jacob_Jan Vijn: The Solid Grounds : Verdienmodellen 

 Gert jan Petrie : Miscanthusgroep : kennisontwikkeling, innovatie/ketenpartners 

 Akkerbouw Bedrijf Heermans : Reststromen verwerken obv bu case, teelt bio-grondstoffen voor 

hoogwaardige toepassing  

Natuurbeheer: 

 Georg Zoutbert: Hoogheemraadschap HHNH : prod biomassa -> loonwerkers -> bedrijf dat er 

een bruikbare grondstof van maakt -> partij die er een mooi product van maakt 

Restromen: 

 s.beentjes@fomprojects.nl : Food & Feed uit reststromen, end of life, miscanthus  

 Fa. N. Luun, bloembollenteler: afzet afvalstromen bloembollenteelt 

 Dirk de Graaf, (ex bloembollenteler), afzet afvalstromen bloembollenteelt 

Conversie :  

 Pieter Boelens, Newfoss : producent biomassa -> verwerker -> gebruikers sapstroom en vezels 

(karton, spaanplaat) 

Verpakking  

 Mark Geert: Paperfoam : zetmeelrestromen, vezels uit raffinage (gras, bieten) 

 Huib van Wijk : KIVO : aanbod droge biomassa (cacoadoppen) compoundeur -> Kivo of 

Avantium (PEF) -> Kivo  

Kennis 

 Christiaan Bolck (WUR) : Material, bioplastics : 

2. Sessie Aquatische Biomassa 
Door Gulden Yilmaz 

Deelnemers: Danielle Lieuwen (Provincie), Maarten Hermus (Greenport NoordHollandNoord), Laurens 

Vlaar (kiwibessen), Kees Oele (DLV) 

 

Opzet van de sessie: Omdat geen deelnemende bedrijven waren die Aquatische biomassa als focus 

hadden werd er gesproken over de mogelijkheden in het algemeen.  

Er zijn  3 onderwerpen naar voren gekomen als kansrijk voor het regio 

- Combinatie teelt vee-aquatische biomassa 

- Pilot experimenten bioraffinage om in het praktijk te kunnen laten zien  

- Grootschalig bioraffinage installatie in de reqio: multi input, multi output 

 

3. Sessie Organische Reststromen 
Door Edwin Keijsers 

 

Opzet van de sessie: 

Tijdens deze sessie werd vooral gekeken naar de mogelijkheden om materiaal naar een vergister te 

sturen, en zijn contacten gelegd om te onderzoeken of mangopitten vermalen kunnen worden, zodat ze 

door een vergister of composteerder geaccepteerd kunnen worden. 
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Een lijst van beschikbare reststromen en bronnen waar reststromen vrijkomen was gemaakt: 

Land&tuinbouw, Slachterijen, Mest, GFT, (Berm)Gras, Fruit en groentensnijderij, Digestaat, A,B,C en 

snoeiafval, Water-winning, Waterzuiveringen, Tulprest, Cacoadop 

4. Sessie Insecten 
Door Jan Broeze 

 

Deelnemers: 

 Kees Aarts (Protix) 

 Feng Zhu  

 Dolf Rees (RWS) 

 Susan Albers (provincie NH) 

 Evelyn Steelman (Greenport Aalsmeer) 

 Frans Veul (bloembollenkweker) 

 Hellen Elissen (Wageningen UR Acrres) 

 Jan Broeze (Wageningen UR Food & Biobased Research)  

 

Centrale vraag: Wat kunnen insecten betekenen in de regionale context? Denk daarbij aan alle 

ketenactiviteiten, van voer tot eindproduct. 

 

Opzet van de sessie: ieder heeft meerdere ideeën rondom genoemde vraagstelling op papier gezet; deze 

zijn samen besproken.  

 

Biomassa grondstoffen/voer: 

 bollen, stelen en stengels uit bollenteelt (10-tallen tonnen per jaar); deze komen vrij in juli-

augustus en november-februari. 

 GFT, fruitresten, paddenstoelen. 

 paddenstoelen-resten/wortels in residu van paddestoelenteelt op koffiedik. 

 visresten 

 water-, oever- en bermplanten 

 hondenpoep 

 end-of-shelf-life producten uit retail. 

 

Kweek van insecten 

 Kweekruimte: schuren van bollentelers staan leeg in de periode december tot juli. 

 

Producten uit insecten 

 Lokstoffen voor vis-aas; andere componenten naar andere toepassingen. 

 Goed voor biodiversiteit; mest is bodemverbeteraar; chitine: non-allergeen cosmetica. 

 Voedingsstoffen in water (t.b.v. verhoging natuurlijke visstand). 

 

Producten uit de mest-fractie (residu na oogst van vliegen op biomassa) 

 Bio-actieve componenten? 

 

Divers: 

 Insecten inzetten als natuurlijk bestrijdingsmiddel in de landbouw. 



                                                                                                                     

 

Conclusies en aanbevelingen  
De volgende punten kunnen geconcludeerd worden uit de sessies. 

Droge biomassa: 

- Keten vezelgrondstoffen is te vormen met grootste deel aanwezigen.  

- Lastiger te matchen zijn (plastic) compounds, afzet(keten) niet vezelrijke reststromen (bollen?) 

en inhoudstoffen uit vaste planten 

Aquatische biomassa: 

- Algen of eendenkroos teelt kan voor de regio interessant zijn vooral als het in combinatie kan 

zijn met veeteelt. Echter is het belangrijk om een vergelijkbare sessie te herhalen met direct 

betrokken ondernemers.  

Organische reststromen:  

- Er was met name interesse in tulpresten, maar er zaten niet de juiste partners om een keten te 

kunnen opzetten. 

Insecten: 

- Insecten hebben nu al verschillende toepassingen. Andere mogelijkheid is insecten omzetten in 

hoogwaardige componenten zoals eiwitten, chitine en vetten.  

Praktische mogelijkheden kunnen eventueel uitgewerkt worden: hoe significant zijn hoeveelheden 

genoemde reststromen, zijn deze in de markt beschikbaar, en is er afzetmarkt voor de insecten? Is de 

business case rond te rekenen? 

 

Deze parallelle sessies leveren in de eerste instantie geen concrete project ideeën maar wel constructieve 

discussie en suggesties. 

Wel duidelijk was dat meeste ondernemers interesse hadden in de doge biomassa sessie. Dit kan 

waarschijnlijk zijn door het feit dat de onderwerp dichtbij de praktijk is.   

Een inventarisatie door gesprekken met de industrie/bedrijven in de regio om hun behoeftes en 

verwachtingen in kaart te kunnen brengen kan waardevolle inzichten leveren en mogelijk meerdere 

project ideeën.  

 

 

  


