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De tuinbouwsector brengt jaarlijks 
tonnen aan restmateriaal voort, dat veelal 
wordt verwerkt in veevoer of gebruikt 
voor compostering en bodembemes-
ting. Greenport Noord-Holland Noord ziet 
kansen voor het hergebruik van rest-
groenten tot consumentenproducten. 
In grote steden als Amsterdam worden 
producten van gefermenteerde en inge-
maakte groenten steeds hipper.

Een eerste verkenning door adviesbureau 
Food Cabinet naar diverse toepassingen 
laat interessante perspectieven zien. Op 
12 oktober worden die gepresenteerd 
aan telers, verwerkers en andere geïn-
teresseerde partijen tijdens een speciale 
masterclass in het Clusius Lab in Hoorn. 
Aanmelding voor deze bijeenkomst is nog 
mogelijk tot en met 7 oktober bij Green-
port Noord-Holland Noord.

Presentatie interessante perspectieven in masterclass

AmsterdAm - Noord-Hollands tafel-
zuur of gezonde repen van over-
gebleven groenten uit de streek. 
Volgens Food Cabinet is de tijd rijp 
om dergelijke nieuwe voedingscon-
cepten op de markt te brengen.

AchTERGROnD

Food Cabinet houdt kantoor in 
de Amsterdamse wijk Oud-West, 
een hippe buurt waar allerlei nieu-
we winkel- en horecaconcepten zijn 
gelanceerd. Het illustreert de ver-
schuiving die gaande is. ‘Veel men-
sen, zeker in de stad, zijn bewuster 
met voedsel bezig’, stelt Tim de 
Broekert, creatief strateeg bij het 
project- en campagnebureau voor 
voedselvraagstukken.

‘Zelf zijn we in brede zin actief 
om voedselsystemen te verbeteren. 
Het voorkomen van verspilling is 
daarin een belangrijk thema. Niet 
alleen voor ons, maar ook voor de 
consument. De tijd lijkt nu echt rijp 
om nieuwe voedselconcepten te 
introduceren rondom voedselver-
spilling.’

onverkochte producten
Het succes van een nieuw con-

cept zoals de startende restau-
rantketen Instock, is daarvan het 
bewijs, stelt De Broekert. Onlangs 

werd een nieuwe vestiging in Den 
Haag geopend. In de keukens wor-
den onverkochte producten van 
supermarkten gebruikt, die anders 
zouden zijn weggegooid. Ook lan-
ceert Instock eigen producten, zoals 
Pieper Bier.

‘Er is zeker behoefte aan pro-
ducten met een eerlijk verhaal. 
Nederlandse groenten en fruit zijn 
vers, gezond en smaakvol, ook als 
de kleur of de vorm misschien iets 
anders is. Daar ligt dus zeker een 
kans’, zegt de creatief strateeg.

Jaarlijks worden in Noord-Hol-
land nog vele tonnen aan groente 
en fruit vernietigd, vergist of tot 
diervoeding verwerkt. De Broekert 
merkt daarbij nog wel op dat groen-
tekwekerijen niet de grootste uitval 
veroorzaken in de keten.

‘In het verdere proces gaat het 
vaak veel erger mis. Maar we richten 
ons in deze businesscase eerst op de 
primaire sector. Het is de uitdaging 
om restproducten aantrekkelijk aan 
te bieden voor menselijke consump-
tie, omdat dat toch de hoogste trede 

is van de voedselladder.’
Reststromen kosten de onderne-

mer nu veelal geld. Dat gegeven kan 
het extra lonend maken om naar 
nieuwe toepassingen of marktcon-
cepten te zoeken, meent de creatief 

strateeg. Kromkrommer, AH Buiten-
beentjes en de Verspillingsfabriek 
zijn daarvan voorbeelden. ‘Ook 
daarvoor geldt dat de producten er 
misschien iets anders uitzien, maar 
de voedingswaarde is er zeker niet 
minder om.’

De Broekert ziet verder ook de 
chocolade van Tony’s Chocolonely 
als een aansprekend voorbeeld voor 
de Noord-Hollandse tuinbouw. ‘Ook 
daar zijn ze klein begonnen, maar 
heeft het goede verhaal over slaaf-
vrije cacao voor zoveel aanhangers 
gezorgd dat het merk nu een van 
de marktleiders is in Nederland. In 
groente moet zoiets ook realiseer-
baar zijn.’

gemAk
Gemak is nog zo’n trend, waarop 

kan worden ingespeeld, meent De 
Broekert. Hij denkt daarbij aan het 
persen van groenterepen. Dergelijke 
trends, die in Nederland voorzichtig 
opkomen, hebben over de grens al 
veel meer voet aan de grond gekre-
gen.

‘Zo is er in New York een hype 
met lokaal ingemaakte groenten. 
En ook de gefermenteerde groen-
telijn van Kimchi wint nog steeds 
aan populariteit. Het is te verwach-
ting dat die trend ook naar ons land 
overwaait.’

Food Cabinet geeft op woensdag 
12 oktober de masterclass ‘Verwaar-
den van Reststromen’ in Hoorn. De 
Broekert hoopt dat deze masterclass 
nog een vervolg krijgt. ‘Het is de 
kunst om ondernemers te vinden 
die hun nek willen en durven uit-
steken. Het gaat dan om tuinders, 
maar ook om ondernemers die zich 
bezighouden met de verwerking of 
de handel.’

Het door sommige tuinders 
aangekaarte risico dat grote markt-
partijen met de beste ideeën aan de 
haal gaan en daarmee de telers uit-
eindelijk toch weer buitenspel zet-
ten, is nooit volledig weg te nemen. 
‘Maar het hoeft geen belemmering 
te zijn om iets nieuws te ontwikke-
len. Nogmaals: als het verhaal van 
een product goed en oprecht is, dan 
is daar zeker vraag naar.’

‘Tijd is rijp voor nieuw voedselconcept’

Tim de Broekert van Food Cabinet: ‘Het is de kunst om ondernemers te vinden die hun nek willen en durven uitsteken.’

‘Er is zeker behoefte 
aan producten met 
een eerlijk verhaal’

hoe kan de tuinbouw een hogere waarde geven aan 

reststromen? Die vraag kreeg Food cabinet voorgelegd 

door Greenport noord-holland noord. Aan de hand van 

interviews met glastuinders - onder wie komkommer-

teler Piet hoogland uit heiloo - verwerkers en andere 

belanghebbenden deed het adviesbureau in Amsterdam 

een marktverkenning en werkte daarbij drie nieuwe 

concepten uit. Op 12 oktober worden die tijdens een 

speciale masterclass gepresenteerd en nader toegelicht.

Verwaarding van reststromen
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heiloo - Komkommerteler Piet 
Hoogland uit Heiloo liet zich 
interviewen door adviesbureau 
Food Cabinet. Deels vanuit de 
overweging om enkele hardnekkige 
misverstanden weg te nemen, maar 
vooral ook om een bijdrage te leve-
ren aan een nog efficiënter gebruik 
van tuinbouwgewassen.

inTERViEw

welk misverstand wilde u uit de wereld 
helpen?
‘Het is een misvatting dat wij als 
komkommertelers veel van ons pro-
duct weggooien. Eigenlijk is er voor 
elke soort en maat - groot, klein, 
recht of krom - wel een markt. Uiter-
aard scheelt dit in de prijs die het 

oplevert, maar er is altijd een partij 
die het wil afnemen.’

Dat geldt dus ook voor het B-product?
‘Zeker, hoewel ik het eigenlijk een 
beetje een onaardige term vindt. 
Klasse II zoals we die vroeger nog 
wel eens afzetten op de stadsmark-
ten of de wat mindere groentewin-
keltjes, verdwijnt tegenwoordig in 
de stekbak. De kleine kromme kom-
kommertjes verkopen we in zakken 
rechtstreeks aan de stedelingen, die 
het eten als hartige snack. De rest 
gaat naar verwerkende industrie.’

Dus wat u betreft is er geen sprake van 
een probleem?
‘Zo wil ik dat niet stellen. Elke kilo 
die we weggooien van ons product, 
is er eigenlijk één te veel. Voedsel is 

waardevol. Daar moeten we dus zo 
zorgvuldig mogelijk mee omsprin-
gen, zeker gezien het imago van 
onze sector.’

De ontwikkeling van nieuwe producten 
kan daarbij helpen?
‘Het zou mooi zijn als het lukt, maar 
eenvoudig is het niet. De simpelste 
toepassing die ik kan verzinnen, is 

sap. Mijn moeder maakte vroeger al 
met een klein beetje azijn en suiker 
komkommerdrank. Heel kleinscha-
lig natuurlijk. Willen we dit vraag-
stuk oplossen, dan praten we toch 
over een andere orde van grootte.’

Kan een masterclass over de verwaar-
ding van reststromen daarbij helpen?
‘Het is in elk geval het proberen 

waard. De kracht van dit soort initi-
atieven schuilt in het samenbrengen 
van deskundigen uit andere werel-
den. Om succes te boeken moeten 
eerst logistieke, organisatorische 
en marketingtechnische vraagstuk-
ken worden opgelost. Telers hebben 
die kennis niet en het ontbreekt hun 
ook aan tijd om daar in te duiken.
‘Zelf zal ik het zeker met interesse 
volgen. Wel vanaf de zijlijn. Mijn 
focus ligt op de teelt. Wat ik mooi 
vind aan dit soort initiatieven van 
de greenport is dat het ons product 
iets meer uit de anonimiteit haalt. 
Zo ook het project om regionale 
groente te leveren aan het Westfries-
gasthuis in Hoorn. Het is gezond, 
vers en uit de buurt. Ook daar was er 
eerst scepsis of het zou slagen. Toch 
is het gelukt.’

‘Kracht schuilt in het samenbrengen van andere werelden’

voedsel is waardevol. 
daar moeten we dus zo 
zorgvuldig mogelijk mee 
omspringen, zeker gezien 
het imago van onze sector.

piet hoogland, komkommerteler in heiloo.


