
Vermelding onderdeel organisatie

1

Toekomstverkenning mogelijkheden 
recycling reststromen uit 

voedselverwerkende industrie

donderdag 24 september, 2015
Agrivizier

Jan-Henk Welink, ww.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, 
015 – 278 9205, j.h.welink@tudelft.nl



2

Project

In opdracht van de provincie 

Noord-Holland

Doel
• Reduceren kosten voor de voedings- en 

genotsmiddelen industrie

• Ontwikkel bio-based chemie en andere industrie
in de provincie
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Insteek

Twee-zijdig
• Overzicht van verschillende restmaterialen in de VGI

• Overzicht van verschillende technologieën 

Combinatie: leiden tot bio-based chemie installaties en 
andere industrie in de  provincie. 
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Biomassa in Noord-Holland

Overzicht VGI
• Groente en fruit resten 50.000 ton/jaar

• Bleekaarde 10.000 ton/jaar

• Vlees en visresten 15.000 ton/jaar

• Cacaodoppen/massa 30.000 ton /jaar

• Vetten/vetzuren 2.000 ton/jaar

• Zetmeel-achtige 6.000 ton/jaar

• Diversen 10.000 ton/jaar
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Mogelijkheden

Gericht op soort biomassa
• Groente en Fruit, en GFT-achtig (thermo/biochemische

omzetting) 

• Tulpen/Grassen (papier/karton)

• Cacaodoppen (board, thee, papier-filler,vloer)

• Bleekaarde (regeratie bentoniet)

• Vlees/vis (enzymatische omzetting: proteinen)
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Omzetting Groente & Fruit resten 
en GFT

Huidige stand van zaken
• Vergassen (methanol)

• Hydrolyse: omzetting in C5 en C6 suikers

• Direct omzetting zetmeelachtigen in suikers en zuren

• Richten op basischemicaliën

• Melkzuur, barnsteenzuur (succunic acid), ethanol, 
caprolactam, butanol
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Omzetting G&F

Vergisting
1. Hydrolyse: complex, onopgelost materiaal � C5 en C6 

suikers: bacterie omzetting

2. Fermentatie (zuurvorming) = omzetting in eenvoudigere 
verbindingen (vluchtige vetzuren, alcoholen, melkzuur)

3. Acetogenese (intermediaire zuurvorming) = omzetting in 
acetaat, waterstof en carbonaat.

4. Methanogenese = acetaat, waterstof en carbonaat �

CO2 en CH4
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Omzetting G&F

Nieuwe technieken
1. Hydrolyse cellulose � C5 en C6 suikers

2. Zetmeel (suikers) � basischemicaliën

Meesten sluiten aan op vergisting (integratie)
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Hydrolyse en fermentatie

Residu
• Lignine: in vele processen: brandstof

• Lignine: bandbreedte 10-30%

• Gistresten: nagisten of direct aeroob nabehandelen



10

Hydrolyse en fermentatie

Combinatie technieken
Sommige bedrijven leveren alleen techniek om van planten
C5 en C6 suikers te maken (Midori, US)

Andere fermentatie technieken om die suikers in basis 
chemicalien om te zetten. 
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Hydrolyse en fermentatie

Productstromen: “combinatie” 
technieken

• Celtic Renewables (GB): ethanol

• Butalco (CH): ethanol, butanol

• Chaincraft (NL): middellange vetzuurketens

• Zeachem (US): azijnzuur en propionzuur
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Omzetting G&F

Nieuwe technieken
• Ca 30 stuks wereldwijd hydrolyse en/of fermentatie

• Demo en commerciële fase

• Meesten sinds 2011 – 2013

• Doorzet 50 – 100 kt/a

• Hydrolyse: enyzmatisch, thermochemisch, dus kan 
aansluiten op vergisting en compostering
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Hydrolyse en fermentatie

Aanpak
• Proef doen op GFT en andere stromen 

• Mogelijkheden technologieleveranciers vergelijken, zowel:

• Technisch-economisch (schaalgrootte)

• strategisch (welke producten) als qua 

• ontwikkeling (wanneer zijn ze zover)

• Massabalans vaststellen 

• Keuze op hydrolyse, of hydrolyse en fermentatie

• Plant doorrekenen voor commerciële operatie
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Vezel voor verpakking

Proeven gedaan met gekopte tulpen
• Bedrijf Huhtamaki maakt eierdozen e.d.

• Gras staatsbosbeheer getest en productie
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Vezel voor verpakking

Aanpak
• Anders maaien (minder zand mee) 

• Staatsbosbeheer heeft ervaring

• Contact maken met Huhtamaki voor proef
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Board persen (bouwmateriaal)

Board persen uit
• Tomatenloof

• Bermgras

• Stro

• Houtsnippers

• Nu proef met: cacaodop
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Board persen (bouwmateriaal)

Aanpak
• Gras: Anders maaien (minder zand mee) 

• Gras: Staatsbosbeheer heeft ervaring

• Proef met droog materiaal uitvoeren, bv tomatenloof e.d.

• Droog materiaal: Droger doorrekenen
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Cacaodoppen

Andere mogelijkheden
• Cacaothee

• Esthetisch structuurmateriaal in vloeren (hars)

• Vulmiddel in papier



19

Vragen?

Jan-Henk Welink

www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

015 – 278 9205

j.h.welink@tudelft.nl


