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1. OP ZOEK NAAR VERWAARDING VAN RESTSTROMEN  
 

1.1 Aanleiding 
 
Greenport Noord-Holland Noord heeft Food Cabinet gevraagd om de marktkansen te 
verkennen voor een andere verwaarding van groentereststromen (Klasse II), die voortkomen 
uit de glastuinbouw van Noord-Holland.  
 
Uit onderzoek van de TU Delft1 blijkt dat er in de agrarische en tuinbouwsector jaarlijks 
honderdduizenden tonnen groentereststromen ontstaan. Deze groenten worden veelal 
opgekocht door grote verwerkers en versneden of verwerkt in sauzen of soepen. De groenten 
die niet meer geschikt zijn voor consumptie, vanwege ernstige beschadiging of rotting, 
worden verwerkt tot veevoer of gebruikt voor compostering of biomassa.  
 
De groenten uit reststromen die nog wel eetbaar zijn en geschikt voor consumptie, maar die 
de schappen van de supermarkt niet halen door hun vorm of kleurverschil, worden verkocht 
aan de grote verwerkers onder de noemer ‘bulkproduct’. Als gevolg hiervan ontvangt de teler 
doorgaans een lage prijs voor een nog kwalitatief goed product.  
 
Kansen om deze producten op een andere manier te vermarkten lijken zich voor te doen. In 
de grote steden, zoals Amsterdam, London of New York worden gefermenteerde en 
ingemaakte groenten, zoals ‘kimchi’, steeds hipper en de vraag ernaar groeit. Ook de 
behoefte naar lokaal en gezond voedsel groeit onder consumenten. De glastuinbouw in 
Noord-Holland kan voorzien in goede kwaliteit groenten die uitermate geschikt zijn voor deze 
populaire producten. De tijd is daarom rijp om te onderzoeken of ook deze secundaire 
stromen gebruikt kunnen worden voor een nieuw hoogwaardig groenteproduct. Op deze 
manier krijgen telers een betere prijs voor hun restproduct en wordt een bijdrage geleverd 
om voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan.  
 
In deze marktverkenning gaan wij op zoek naar de haalbaarheid van een ‘volwaardig’ 
groenteproduct, gemaakt van groentereststromen uit de glastuinbouw van Noord-Holland.  
 

1.2 Vraagstelling 
 
Hierbij geven wij antwoord op de volgende centrale vraag en deelvragen.  
 
Centrale vraag 
Wat zijn de marktkansen voor een nieuw en volwaardig groenteproduct, gemaakt van 
groentereststromen uit Noord-Holland?  
 
Deelvragen: 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden hebben wij de volgende deelvragen opgesteld, 
die wij in deze marktverkenning behandelen. 
 
1. In welke mate zijn telers en voedselondernemers enthousiast over een nieuw en 

volwaardig groenteproduct, gemaakt van reststromen uit Noord-Holland? 
2. Hoe zit de keten van groentereststromen in elkaar? 

§ Welke groenten komen voort uit de secundaire stromen? 

                                                             
1
TU Delft, Toekomstige mogelijkheden hergebruik reststromen uit AGF sector 
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§ Wanneer ontstaan reststromen en hoe worden zij momenteel behandeld? 
§ Wat zijn kansen en bedreigingen vanuit de keten en de teler? 

3. Hoe ziet de markt van groentereststromen er precies uit? 
§ Wat gebeurt er nu met reststromen?  
§ Welke trends spelen een rol? 
§ Wie zijn de spelers en welke producten brengen zij op de markt? 
§ Wie zijn de consumenten en wat is hun perceptie van reststromen? 
§ Wat zijn kansen en bedreigingen vanuit de markt en de voedselondernemer? 

4. Via welke strategieën kan dit groenteproduct, gemaakt van reststromen, in de markt 
gezet worden? 
§ Met welke concepten kan je onderscheidend zijn? 
§ Hoe sluiten deze aan bij de markt? 

5. Hoe zou de markt het beste benaderd kunnen worden?  
§ Wat zijn daarin de eerste stappen? 

 

1.3 Over Food Cabinet 
 
Food Cabinet is een project- en campagnebureau dat zich specialiseert in 
voedselvraagstukken. Food Cabinet ondersteunt organisaties die willen bijdragen aan een 
beter voedselsysteem bij het verwezenlijken van hun ambities. Wij faciliteren verandering 
door nieuwe vormen van samenwerking, communicatie en organisatie binnen het 
voedsellandschap te bevorderen. Dit doen wij door het organiseren van sprekende 
evenementen, het begeleiden van verduurzamingstrajecten, het geven van (strategisch) 
advies en het uitwerken en uitvoeren van creatieve concepten en campagnes. De afgelopen 
jaren hebben wij bijvoorbeeld de campagne ‘Damn Food Waste’ georganiseerd, een 
publiekscampagne tegen voedselverspilling. Inzichten uit deze en andere campagnes of 
projecten hebben wij meegenomen in deze verkenning.  
 

1.4 Methodiek 
 
Voor deze marktverkenning hebben wij een onderzoek gedaan naar de keten en de markt 
rondom groentereststromen. Dit onderzoek heeft een kwalitatieve aanpak en betrof 
deskresearch naar bestaande literatuur over het onderwerp en het afnemen van 10 
interviews met telers uit de glastuinbouw in Noord-Holland, voedselondernemers en andere 
stakeholders. In hoofdstuk 6 van dit document zijn de literatuurlijst en de lijst met 
geïnterviewde professionals opgenomen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de 
glastuinbouwsector. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om een aantal interviews af te 
nemen met telers uit de vollegrondteelt in Noord-Holland. Op basis de onderzoeksresultaten 
hebben wij drie productstrategieën uitgewerkt.  
 

1.5 Leeswijzer 
 
Dit rapport bestaat uit drie onderdelen. In het eerste gedeelte brengen wij de keten in kaart 
(hoofdstuk 2, deelvraag 1, 2). Hier laten wij zien hoe en waar reststromen ontstaan en welke 
kansen en bedreigingen telers zien om iets te doen met deze reststromen. In het tweede 
gedeelte beschrijven wij de mogelijkheden voor verwaarding van reststromen aan de hand 
van diverse trends die wij bespeuren in de voedselsector en interviews die wij hebben 
afgenomen met verschillende voedselondernemers (hoofdstuk 3, deelvraag 1, 3). Hier komen 
een aantal concrete strategieën uit voort waarmee de verwaarding van groentereststromen 
gerealiseerd zou kunnen worden. Deze strategieën beschrijven wij in het derde gedeelte van 
dit rapport (hoofdstuk 4, deelvraag 4). We sluiten af met een conclusie en de benodigde 
vervolgstappen (hoofdstuk 5, deelvraag 5).  
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2. DE KETEN VAN GROENTERESTSTROMEN  
 
Hoe ziet de keten van groentereststromen in Noord-Holland er precies uit? Waar en wanneer 
ontstaan er reststromen? En waar liggen mogelijkheden om deze stromen te verwaarden? Als 
vertrekpunt van deze studie beschrijven wij in dit hoofdstuk hoe de keten van reststromen 
van groenten uit Noord-Holland in elkaar zit. Omdat de telers en hun enthousiasme over een 
andere verwaarding een belangrijke rol spelen, beschrijven wij tenslotte welke kansen en 
bedreigingen zij zelf zien in de keten.  
 

2.1 Een kijkje in de keten van Groentereststromen uit Noord-Holland 
 
Wat is een reststroom?  
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is de onafhankelijke partij die in Nederland de 
kwaliteitscontrole uitvoert van verse groenten en fruit die binnen Nederland worden 
verhandeld. Hiervoor hanteren zij de Europese normering. Deze normering bevat drie klassen 
waar groenten en fruit aan kunnen voldoen2: 
§ Klasse Extra: dit zijn excellente producten die worden verhandeld op de versmarkt. 
§ Klasse I: dit zijn producten van goede kwaliteit, maar met een geringe afwijking in kleur, 

kwaliteit en grootte. Ze zijn nog in goede staat en vinden tevens hun weg naar de 
versmarkt. 

§ Klasse II: dit zijn producten van redelijke kwaliteit die niet in de hogere klasse ingedeeld 
kunnen worden door afwijkingen in kwaliteit, grootte, rijpheid, vorm of bederf. Afhankelijk 
van de schade of het bederf van de groenten mag hier nog een bewerkt 
consumentenproduct van worden gemaakt.  

 
In de volksmond worden deze klassen ook categorie A, B, C genoemd. Klasse II, ofwel 
categorie C (en in sommige gevallen B), kan worden gezien als de reststromen van de AGF-
sector en is, afhankelijk van de staat van het product, nog te gebruiken voor een bewerkt 
consumentenproduct. Op basis van de interviews blijkt er discussie te bestaan over de 
definitie van reststromen. Volgens enkele telers en ondernemers zou een ‘reststroom’ 
impliceren dat het die stroom groente betreft die niet geschikt zou zijn voor consumptie en in 
de categorie diervoeding en compostering valt. Anderen noemen een reststroom alle 
groenten die niet in Klasse Extra of Klasse I valt en dus een secundaire bestemming 
tegemoetzien. Een genuanceerd beeld lijkt dus op zijn plaats. Om deze verwarring te 
voorkomen, bedoelen wij in deze verkenning met een reststroom de stroom van groente die 
wordt geclassificeerd als Klasse II door een afwijking in vorm, kleur, smaak of formaat, maar 
wel geschikt is voor een bewerkt consumentenproduct.  
 
Van de teler  
Aan het begin van de keten, wanneer de teler zijn groenten oogst en wast, vindt er een 
categorisering plaats: Klasse Extra, I of II. Uit interviews met verschillende telers blijkt dat het 
overgrote deel van de groenten (95%) die wordt geteeld in Klasse Extra en I valt. Dit betekent 
dat de groenten geschikt zijn voor de versmarkt. De groenten die overblijven hebben een 
(ernstig) mankement aan de kleur, vorm, smaak en het formaat of zijn vanwege bederf niet 
geschikt voor directe consumptie. Deze categorie wordt doorgaans aan de industrie verkocht 
waar het verwerkt wordt tot bewerkt product. De eerste sortering in klassen gebeurt door de 
teler (regulier/reststroom). Hij vervoert vervolgens beide groenteklassen door aan het 
handelshuis of in sommige gevallen direct naar de verwerker. Klasse II wordt als bulk 
verkocht voor een prijs die aanzienlijk lager ligt dan die van Klasse I-producten, zo blijkt uit 

                                                             
2 Kwaliteits-Controle-Bureau Nederland, Protocol Toezicht Groente en Fruit  
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interviews. Dit prijsverschil kan oplopen tot 1 euro per kilo. Voor Klasse II groenten komt dit 
vaak neer op een prijs van maximaal een paar dubbeltjes per kilo, of verkoop tegen kostprijs. 
 
Naar het handelshuis en de verwerker 
In de regel hebben telers contracten gesloten met handelshuizen en verwerkers die alle 
groenten in ontvangst nemen en hier vervolgens afzet voor vinden in de markt. The Greenery 
is een voorbeeld van een groot handelshuis waar de meeste telers uit Noord-Holland mee 
samenwerken. Zij zetten de productie vervolgens door richting verwerkers. In de contracten 
met de handelshuizen zit een leveringsplicht opgenomen voor telers. Specifiek voor 
reststromen zit er volgens verschillende telers speling in deze leverplicht en is er de 
mogelijkheid voor eigen verwerking.   
 
Verder de keten in 
Er bestaat een grote markt rondom groentereststromen. Deze worden veelal verhandeld 
door de handelshuizen en verkocht aan grote partijen, zoals Hessing en Vezet. Zij versnijden 
deze groenten voor salades of ‘to go’-producten. Of worden hier sauzen en soepen van 
gemaakt, zoals Unilever dat doet. Ook vinden de groentereststromen internationale afzet. Op 
kleinere schaal wordt er door telers met kleinere verwerkers gewerkt of geëxperimenteerd 
met het zelf maken van producten. Voorbeelden die naar voren kwamen uit interviews zijn 
tomaten- of paprikasoepen en knolselderijburgers. 
 
Wanneer ontstaan deze reststromen? 
Geïnterviewde telers geven aan dat ongeveer 5% of minder van hun teelt een secundaire 
bestemming krijgt. Voor veel telers ligt de productie in de zomermaanden het hoogst. Dan 
hebben zij de meeste reststromen. Onder andere door instraling van de zon ontstaan 
kleurverschillen. Naarmate het seizoen vordert, is het aantal groenten dat aan de planten 
hangt tevens groter. Een hogere productie betekent in de regel ook meer restproducten, 
geven telers aan. De groentereststromen kennen daarmee pieken, er is dus geen continue 
stabiele aanwas. Desondanks zijn er altijd wel wat reststromen gedurende het jaar.  
 
Wanneer de markt tegenvalt en er weinig vraag is kunnen overschotten ontstaan, ook van 
producten met Klasse I of hoger. Vaak gebeurt dit tegen het einde van het seizoen. Dan wordt 
geprobeerd deze overschotten te verkopen. Dit komt er meestal op neer dat ook deze 
groenten als bulk aan de grote verwerkers worden verkocht voor dezelfde lage prijs als de 
groenten uit Klasse II.  
 
De afgelopen jaren is in deze sector enorm geïnnoveerd om reststromen te verminderen. 
Simpelweg gedreven door de lage prijs die hiervoor ontvangen wordt. Met succes, zo blijkt uit 
het interview met een paprikateler. Hij geeft aan dat enkele jaren geleden zijn reststromen 
15% van zijn totale teelt vormde, terwijl dit percentage nu rond de 2-4% ligt.  
 

Bron: TU Delft3 
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Wat zijn de grootste groentereststromen in Noord-Holland? 
Noord-Holland brengt jaarlijks grote hoeveelheden aan groentereststromen voort. 
Ongeveer 55.500 ton aan groente en fruit wordt kan elk jaar worden gecategoriseerd als 
Klasse II. Dit zijn diverse soorten groente zoals: 
§ Tomaten: 4000 ton per jaar reststroom – het hele jaar door met een piek in de zomer 
§ Paprika: 4527 ton per jaar reststroom – het hele jaar door met een piek in de zomer 
§ Komkommers: vergelijkbaar aantal als de tomaten- en paprikateelt   
§ Knoflook: 100 ton knoflookschillen, 10-tallen tonnen knoflookbollen, het gehele jaar 

door 
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2.2 Op zoek naar een betere verwaarding van reststromen 
 
Wanneer er wordt gekeken naar een ander gebruik van groentereststromen, moet er ook 
worden gekeken naar de bestemming van reststromen. De Ladder van Moerman is een 
gangbaar model dat toont hoe reststromen van voedsel optimaal verwaard kunnen worden 
voor verschillende doeleinden (vanuit een ethische norm) 4.  
 
De Ladder van Moerman 
De Ladder van Moerman geeft weer wat goede en wat minder goede gebruiksdoelen zijn 
voor voedseloverschotten. De preventie van voedseloverschotten en verspilling is uiteraard 
de meest wenselijke oplossing. Helaas is dat in praktijk vaak niet haalbaar, dus beschrijft 
Moerman andere goede oplossingen, zoals het gebruik van voedsel met enige afwijking voor 
voedselbanken of het converteren naar producten voor 
menselijke consumptie. Wanneer dat niet mogelijk is kan 
het tot veevoer, compost of biomassa worden verwerkt. 
De allerlaatste stap op de ladder is dat voedsel op de 
stortplaatsen terechtkomt. In figuur 1 staat de Ladder 
van Moerman uitgewerkt.   
 
Ondanks dat er vele doeleinden gekozen kunnen worden 
voor groentereststromen, zal de verwaarding (financieel 
en ethisch) het hoogste zijn het hoogste zijn wanneer het 
doel hoger op de ladder ligt, maw: meer in de richting 
van voedsel voor consumptie gaat. Deze studie richt zich 
op de tweede en derde trede van de Ladder van 
Moerman, ‘toepassing voor humane voeding’ en 
‘converteerbaar voor humane voeding’.  

Figuur 1: Ladder van Moerman 
 
 

Bron: FAO, Milieu Centraal5 
  

                                                             
4 Wageningen Universiteit, Verminderen van voedselverspilling 
5 FAO, Global food losses and food waste, Milieu Centraal, 2012. Rapportage voedselverspilling voedingscentrum & GFK, 2015 

Voedselverspilling 
Deze case raakt tevens het thema voedselverspilling en kan bijdragen om voedselverspilling in de 
keten tegen te gaan. Vandaar hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.  
 
Wereldwijd 
Voedselverspilling is een van de globale uitdagingen van deze tijd. Volgens de Food & Agricultural 
Organisation (FAO) wordt een derde van ons voedsel verspild. Dit komt in Westerse landen in Europa 
en Noord-Amerika neer op een verspilling van zo’n 95 tot 115 kilo per persoon per jaar. Voedsel 
wordt verspild door de gehele keten: tijdens de agrarische productie aan het begin van de keten, tot 
aan de consumptie door consumenten.  Dit enorme aantal heeft wereldwijd een groot aandeel in de 
problematiek van klimaatverandering, armoede en honger. 
 
In Nederland 
Jaarlijks gooien consumenten ca. 47 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. Dat is ongeveer 14% van 
het door hen gekochte voedsel, in totaal ter waarde van € 2,2 miljard. Volgens onderzoek van de 
Wageningen Universiteit ligt het totale gewicht dat men per persoon jaarlijks verspilt op 109-162 kilo 
voedsel per persoon.  De top 5 meest verspilde producten (exclusief dranken) in Nederland zijn: 1.) 
Melk en melkproducten 2.) Brood 3.) Groenten 4.) Fruit 5.) Sauzen, oliën en vetten 
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Upcycling: van groentereststroom naar consumentenproduct 
Wanneer groenten uit reststromen worden bewerkt en hergebruikt voor humane voeding 
wordt dit ‘upcycling’ genoemd. De verwaarding van reststromen gebeurt nu veelal doordat 
deze worden verkocht aan grote verwerkers die deze groenten converteren naar 
consumentenproducten. Dit gebeurt reeds op grote schaal waarbij onder andere de volgende 
bewerkte producten worden gemaakt6: 
§ Ingemaakte groenten en tafelzuren 
§ Sauzen (pastasauzen) 
§ Sappen (vruchten of groenten) 
§ Soepen 
§ Quiches 
§ Kant en klaar maaltijden  
§ Versnijding tot groentezakken en salades (na extra sortering op versheid) 
 

2.3 Kansen en bedreigingen vanuit het perspectief van de teler 
 
Om te begrijpen of het verwaarden van groentereststromen naar een bewerkt 
groenteproduct ook daadwerkelijk een kans van slagen heeft, is het belangrijk om een goed 
beeld te hebben van de kansen en bedreigingen die telers zien in de keten en in welke mate 
zij enthousiast zijn over dit idee. Zij zijn immers de eerste schakel in het tot stand komen van 
een uiteindelijk product. Hieronder geven wij een overzicht van deze kansen en bedreigingen.  
 
Kansen  
Reststromen en overschotten worden als bulk verkocht, waarbij de prijs per kilo zeer laag ligt, 
terwijl de handling vergelijkbaar is met de reguliere stroom. Reststromen en overschotten zijn 
daarmee risicovol voor telers en kosten de teler geld. De belangrijkste incentive voor telers 
om hun reststromen een andere bestemming te geven, is wanneer dit als doel heeft om een 
betere prijs kunnen krijgen voor hun restproduct of overschot. Telers geven aan hier 
enthousiast over te zijn wanneer dit ook daadwerkelijk de insteek is. Wij zien daarom kansen 
wanneer telers worden aangesproken op hun ondernemerschap en zij duidelijk kunnen zien 
dat er wel degelijk mogelijkheden liggen in de markt voor het behalen van een betere prijs. 
Enkele telers experimenteren zelf ook met alternatieve producten, zoals paprika- of 
tomatensoepen en knolselderijburgers7. Op deze manier wordt tevens meer eigenaarschap 
gecreëerd bij telers als het gaat om de kansen van reststromen.  
 
Bedreigingen 
Voor telers zijn de samenwerkingen met handelshuizen en verwerkers gebaande paden, 
waarbij gemak en zekerheid wordt geboden – het restproduct kan altijd worden verkocht. 
Ondanks dat zij op prijs inleveren, zullen telers daarom niet zomaar voor een alternatief 
kiezen. Het is daarom belangrijk dat er een goed verdienmodel wordt gemaakt, dat het ook 
daadwerkelijk interessant maakt voor telers om (een gedeelte van) hun reststromen af te 
wenden van de grote verwerkers. 
 
Er zijn vele aantallen en soorten ‘restgroenten’. Met name uit de grote teelten van tomaten, 
paprika’s en komkommers komen veel restproducten beschikbaar. De uitdaging voor een 
nieuw verwaarding zit hem daarbij ook niet in de aantallen, maar in het gebrek aan 
continuïteit in aanwas van reststromen. De piek van reststromen en overschotten ligt 
namelijk in de zomermaanden (Juni-September) en is in andere maanden een stuk lager. Bij 
de verwerking van deze stromen tot een consumentenproduct moet hier dus rekening mee 
worden gehouden en dit kan grote implicaties hebben voor bijvoorbeeld het voorraadbeheer.  

                                                             
6Wageningen Universiteit, Verwaarding van reststromen in de biologische retail 
7 Afkomstig uit interviews met een paprikateler en knolselderijteler 
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Kansen 
 

Bedreigingen 

Betere verwaarding Klasse II (betere prijs & 
volwaardig product) 

Gemak en zekerheid geboden door 
verwerkers 

Ondernemerschap bij telers (reststromen 
kosten geld)  

Het gebrek aan continuïteit in reststromen 

Quotes van telers 
 
“In de zomermaanden is de productie het grootst. Dan hebben wij het meeste restproduct. Maar 
wat wij doen om dit te voorkomen is dat wij 3x in het jaar opnieuw planten. Krom of verkleuring 
komt namelijk het meest voor aan het einde van het seizoen.” Komkommerteler, dhr. Hoogland 
 
“De afzet verloopt via de Greenery en daarmee heb je een leveringsplicht en een contract. Toch 
heb je zelf ook ruimte in de behandeling van reststroom.” Komkommerteler, dhr. Hoogland 
 
Nu krijg ik een vaste prijs voor de reststroom van Hessing. Mocht er een goede business case 
komen met een verdienmodel, zou ik bereid zijn mijn restproduct daarvoor te gebruiken. Maar 
wel met een goed businessplan.” Paprikateler, dhr. Jansen 
 
“Als de paprika’s goedkoop zijn door bijvoorbeeld overproductie, gaan we zelf op zoek naar 
producten zoals soepen. Dan nemen we 10% uit de markt om daar soep van te maken of om het 
te drogen, dat is in Spanje heel groot.” Paprikateler, dhr. Jansen 
 
“Wij hebben nu een hamburger van een knolselderij. Om dit product rendabel te krijgen moet er 
wel volume worden gecreëerd, anders blijft het een aardigheidje.” Knolselderijteler, dhr. Vaalburg 
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GROENTERESTSTROMEN 



 

                   

12 

3. DE MARKT VAN GROENTERESTSTROMEN 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de markt van groenten en groentereststromen: welke trends 
zien we (markt breed en rondom reststromen)? Welke spelers zijn hier aanwezig? En waar 
zien de geïnterviewde ondernemers uit de voedselsector kansen en bedreigingen in de 
toetreding van deze markt? In dit hoofdstuk geven wij antwoord op deze vragen en maken wij 
inzichtelijk waar wij nog ruimte zien voor een groenteproduct uit reststromen.  
 

3.1 Conserven, Versneden groente & Tafelzuren  
 
Rondom de groentereststromen zit reeds een grote gevestigde industrie die al jaren bezig is 
met de verwerking van deze secundaire groenten. Het werken met reststromen is in wezen 
ook niets nieuws.  
 
Groenteconserven en versneden producten: een markt van volumes 
Eén van die gevestigde industrieën is de markt van groenteconserven, bewerkte producten en 
versneden groenten en fruit. Dit is een zeer competitieve markt met grote spelers en kleine 
marges, waar tevens weinig ruimte zit voor toetreding. Bovendien een markt die krimpt door 
ernstige concurrentie van de nog altijd groeiende versmarkt. De omvang van de markt van 
groenteconserven illustreert treffend de grootte van de markt rondom groentereststromen. 
Dit is een industrie van volumes en lage prijzen, die drijft op grote hoeveelheden 
reststromen8. Grote spelers in deze markt zijn Hessing, Vezet en Hak.  
 
Oud Hollands tafelzuur 
In de markt van geconserveerde groenten begeven zich ook diverse spelers in tafelzuur, die al 
jaren bezig zijn met het inleggen en verzuren van groenten. Afhankelijk van het product 
worden hier Klasse I of II producten voor gebruikt9. Deze bedrijven weten hun tafelzuur voor 
een lage prijs weg te zetten door de volumes die zij kunnen produceren. Ook deze bedrijven 
worden veelal niet gedreven door de incentive om reststromen tegen te gaan. Tafelzuur 
wordt gegeten door een brede doelgroep. Voorbeelden van bekende tafelzuren in Nederland: 
Kesbeke tafelzuur, De Leeuw tafelzuur en De Swaan tafelzuur. 

 
3.2 De laatste trends in voedselLAND 
 
In deze marktverkenning zoeken wij naar mogelijkheden voor de verwaarding van 
groentereststromen voor een nieuw product. Daarom is het interessant om allereerst te 
kijken naar relevante trends die wij zien in de voedselsector en van invloed zijn op de manier 
waarop we dit product in de markt kunnen zetten.  
 
‘Vers’ blijft mateloos populair 
Vers is al jaren populair. Volgens retailexpert David Klingen blijft ‘vers’ een groeimarkt, die 
alleen maar verder uit zal breiden. Consumenten hechten meer waarde aan gezond en vers 
voedsel. Hier spelen supermarkten op in met grote versafdelingen en food courts die 
tegenwoordig in supermarkten aanwezig zijn. Dit gebeurt ook via verse voedselboxen die op 
grote schaal online hun afzet vinden10.   
 
 

                                                             
8Afkomstig uit interview met retailexpert David Klingen 
9Afkomstig uit interview met tafelzuurproducent Oos Kesbeke 
10http://www.vmt.nl/Nieuws/Voedingstrends_2016_geen_glutenvrij_en_GM-voedsel_gezondheidstrend_wordt_sterker-151228121221 
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Gezondheid is ‘booming’ 
Een van de belangrijkste trends op het gebied van voedsel is momenteel gezondheid11. Dit is 
bijvoorbeeld te zien aan de hoeveelheden super foods, raw foods en glutenvrije producten 
die worden gegeten. Een steeds bredere consumentengroep besteed hier aandacht aan. 
Gezondheid wordt veelal gekoppeld aan vers en onbewerkt voedsel. Supermarkten zijn hier 
bovendien op ingesprongen met groenten als de ‘snacktomaatjes’. Ook de overheid en het 
Voedingscentrum besteden veel aandacht aan de promotie van groenten en fruit. Vanuit de 
overheid en verschillende gemeentes wordt tevens subsidie beschikbaar gesteld voor de 
promotie van groenten en fruit12.  
 
Lokaal is sterk 
Lokaal voedsel is sinds enkele jaren zeer in trek. De consument zoekt weer de verbinding met 
zijn voedsel en de boer die dit voedsel geteeld heeft. Het liefst komt dit voedsel van zo 
dichtbij mogelijk. Zodat de consument zelf kan beoordelen in welke mate het product 
verantwoord geproduceerd is13. Deze trend brengt nieuwe spelers op de markt zoals retailers 
Willem & Drees en Van Boer tot Bord of ‘crowdbutcher’ Koop een Koe. Deze spelers verkopen 
hun producten enkel online.  
 
Gemak dient de mens 
Gemak is reeds een gevestigd thema in de voedselsector, maar blijft desalniettemin 
relevant14. Supermarkten richten zich sinds enkele jaren op de individuele consument die 
geen tijd meer heeft om uitgebreid te koken. De eenpersoonsporties, gesneden 
groentezakken, maar ook de aan huis bezorgde maaltijdboxen zijn hier voorbeelden van.   
 

3.3 Concepten van reststromen Tegen voedselverspilling  
 
Wanneer we specifiek naar de markt van groentereststromen en groenteconserven kijken, 
zien we dat in de afgelopen jaren verschillende spelers toegetreden zijn die met hun 
bedrijfsconcept het thema voedselverspilling onder de aandacht willen brengen. Deze 
partijen maken gebruik van ‘misvormde’ groenten uit reststromen en communiceren dat deze 
groenten nog altijd van een zeer goede kwaliteit zijn. Veelal zoeken deze concepten zelf 
directe samenwerking met telers en schuiven hen ook naar voren in hun communicatie. 
Transparantie is daarbij in een bredere zin kenmerkend. Soepen zijn hier de meest 
voorkomende producten. 
 
Voorbeelden van deze maatschappelijk geëngageerde bedrijven zijn:  
§ Kromkommer: een soepenfabrikant van ‘misvormde’ groenten, afkomstig uit reststromen. 

Kromkommer is een merk dat voedselverspilling met een positief geluid wil tegengaan. De 
soepen liggen bij Marqt en andere speciaalzaken.   

§ De Verspillingsfabriek: cateraar Hutten heeft in Veghel de Verspillingsfabriek opgezet, 
waarin zij voedselresten uit de catering en van supermarkten gebruiken om nieuwe 
producten mee te maken, zoals de soep Barstensvol.   

§ Restaurant Instock: een restaurant dat enkel kookt met voedsel uit reststromen en 
voedselverspilling op de kaart zet. Het restaurant haalt dagelijks voedsel op bij de 
verschillende supermarkten en is mede mogelijk gemaakt door Ahold. Dit jaar openen zij 
hun derde restaurant en een eigen productlijn, onder meer met een bier van aardappelen 
uit reststromen. Uit het interview met de oprichter en directeur van Kesbeke tafelzuur 
kwam naar voren dat hij een gedeelte van de reststromen van Instock opkoopt.  

                                                             
11http://www.vmt.nl/Nieuws/Voedingstrends_2016_geen_glutenvrij_en_GM-voedsel_gezondheidstrend_wordt_sterker-151228121221 
12https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/02/akkoord-over-inzet-europese-subsidie-voor-promotie-groente-en-fruit 
13https://innovation-awards.nl/blogs/de-nederlandse-food-trends-van-2015/ 
14http://www.voedingnu.nl/Nieuws/Consument_kiest_vaker_voor_gezond_en_makkelijk_eten-160513091526 
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§ Coco Conserven: Een kleine speler die strijd tegen de ‘vers-stroming’ en de 
voedselverspilling die het voortbrengt. Coco Conserven wil een nieuw en hip imago geven 
aan geconserveerd voedsel, door dit te maken met speciale recepturen.   

 
Ook supermarkten springen in op voedselverspilling 
Verschillende supermarkten hebben de afgelopen jaren concepten rondom voedselverspilling 
in hun assortiment opgenomen. De insteek hierbij is veelal om ‘geredde’ of ‘misvormde’ 
groenten een nieuw bestaan geven.  
§ EkoPlaza: Deze biologische supermarkt heeft onder het label ‘de Oorsprong’ de lijn 

‘Kliekjesdag’ in haar assortiment opgenomen. Deze lijn bestaat uit soepen, frittata’s en 
andere kant en klaar-maaltijden gemaakt van reststromen.  

§ Plus: zij is een samenwerking aangegaan met Hutten en de Verspillingsfabriek. Onder het 
merk ‘Overlekker’, worden beschadigde groenten van de Plus gebruikt voor sauzen en 
soepen. Deze producten worden vervolgens verkocht bij deze supermarkt.  

§ Albert Heijn: Met het concept ‘Buitenbeentjes’ is Albert Heijn een lijn gestart met afwijkende 
groente en fruit. Deze worden goedkoop aangeboden. Ook heeft zij recentelijk een app 
‘Foodsy’ gelanceerd voor consumenten om te zien welke producten over de 
houdbaarheidsdatum dreigen te raken. Het verspillingsrestaurant Instock, Foodsy en de 
Buitenbeentjes zijn de enige verspillingsconcepten van Albert Heijn.  

§ Jumbo: deze supermarkt heeft een eigen soeplijn gelanceerd met ‘geredde’ groenten. Deze 
soep heeft een vergelijkbare uitstraling als het merk Kromkommer.  

 

3.4 Pickles & Gefermenteerde groenten  
 
Een andere trend die relevant is, is de opkomst van nieuwe hippe merken rondom ‘pickels’ en 
ingemaakte groenten. Deze merken geven het oudhollandse tafelzuur weer een exclusief 
karakter en voegen daarmee waarde toe aan dit product. Aangezien dit om een bewerkt 
product gaat, zou deze tevens geschikt kunnen zijn om hier reststromen voor te gebruiken.  
 
Pickles & Ferments 
Overgewaaid uit New York en London zijn de ‘pickles’ en ‘ferments’, ofwel tafelzuur en 
ingemaakte groenten in een nieuw jasje. Deze pickles en gefermenteerde groenten zijn op 
een nieuwe en hippe manier in de markt gezet als gezonde delicatesse voor de moderne en 
bewuste stedeling. Kimchi is het meest bekende voorbeeld van deze trend, een Koreaans 
gefermenteerd groenterecept. Deze producten met vernieuwende recepturen en gebruik 
worden veelal verkocht in speciaalzaken, zogenaamde ‘concept stores’. Waar het in New York 
en London wemelt van Pickle bars en traiteurs, beginnen deze ook langzaam in Amsterdam 
en andere Nederlandse steden te verschijnen. Deze concepten maken niet specifiek gebruik 
van reststromen als grondstof voor hun producten. 
 
Voorbeelden van Pickles & Ferments (Internationaal & Nederland): 
§ Brooklyn Brine (New York): producent van pickles 
§ Thulls (Amsterdam): traiteur van pickles en gefermenteerde groenten  
§ Lepelboom (Amsterdam): producent van pickles en gefermenteerde groenten 
 
Chefs promoten gefermenteerde groenten 
Ook vele topchefs, zoals Jonnie Boer en Jamie Oliver werken met gefermenteerde groenten 
en pickles. Zij hebben deze weer op de kaart gezet als gezonde delicatesse of bijproduct. 
Jonnie Boer werkt daarnaast samen met Kesbeke tafelzuur aan een ingemaakte groentelijn.  
 
Als consument zelf aan de slag met fermenteren! 
Ingemaakte groenten zijn razend populair en terug van weggeweest. In programma’s zoals 
‘Koken met van Boven’, op tv-zender 24Kitchen of online wemelt het van de tips over hoe je 
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zelf groenten kan inmaken. Daarnaast zijn er diverse kookboeken op de markt met diverse 
recepturen over wat de consument met zijn overgebleven voedsel kan doen, zoals “Verrot 
lekker” of “Over rot”.  
 

3.5 Geëxtraheerde Plantenstoffen  
 
Een ontwikkeling die tenslotte interessant is om te benoemen, zijn de groeiende 
mogelijkheden van plantenstoffen die geëxtraheerd worden uit plantresten en groenten15. 
Deze plantenstoffen kunnen worden gebruikt voor verpakkingen, cosmetica maar ook voor 
voeding. Dit zou tevens een bestemming kunnen zijn voor de groentereststromen uit Noord-
Holland. Op dit moment richt deze techniek zich nog met name op toepassingen voor het 
bedrijfsleven en de industrie. Het is een veelbelovende ontwikkeling, die interessant is om te 
blijven volgen.   
 

3.6 Consumenten en hun perceptie van het gebruik van reststromen 
 
Wie zijn consumenten? 
Uit interviews met de ondernemers achter Kromkommer en Instock blijkt dat zij zich richten 
op een bredere doelgroep van grootstedelingen tussen de 25-65 jaar, die bewust in het leven 
staan, door de regel meer te besteden hebben en dit ook willen uitgeven aan biologische of 
verantwoorde voeding. Dit noemen zij lichtgroene consumenten, die het gevoel hebben dat 
het anders moet en gevoelig zijn voor maatschappelijke claims.  
 
Marktonderzoeksbureau Motivaction beschrijft in haar publicatie ‘Vijf tinten groen’16 
verschillende consumenten en hun relatie met de maatschappij en duurzaamheid. De 
bewuste consument die zich druk maakt om verschillende aspecten in de samenleving en zich 
hier ook verantwoordelijk voor voelt zijn volgens Motivaction de ‘plichtsgetrouwen’ en de 
‘verantwoordelijken’. Deze doelgroep, van zowel traditionele als moderne consumenten, is 
gevoelig voor communicatie over duurzaamheid en maatschappelijke kwesties, met de 
oproep om dit samen aan te pakken. De andere doelgroepen, ‘de structuurzoekers’, 
‘statusbewusten’ en ‘ontplooiers’ zijn veel minder gevoelig voor communicatie rondom 
duurzaamheid en maatschappij. Dit zijn individualistische consumenten, die eerder op prijs 
en gemak aankopen doen. De ‘plichtsgetrouwen’ en ‘verantwoordelijken’, ofwel de bewuste 
consument is een doelgroep die zeer interessant is voor deze verkenning.  
 
Aankoop & perceptie van reststromen 
Gaan consumenten overstag door de boodschap van bestrijding van voedselverspilling zoals 
bijvoorbeeld Kromkommer dat doet? Of gaan zij juist voor de lage prijs, zoals Albert Heijn zijn 
Buitenbeentjes verkoopt? Retailexpert David Klingen geeft aan dat enkel de groene 
consument gevoelig is voor claims rondom voedselverspilling of duurzaamheid. Met een 
kloppend verhaal over ‘het mankement’, de herkomst en de juiste marketing kan de 
consument hier mee tot aankoop aangezet worden. Belangrijk daarbij is dat de missie om 
reststromen of voedselverspilling tegen te gaan oprecht en fundamenteel is, om niet beticht 
te kunnen worden van ‘green washing’. Desalniettemin kiezen ook bewuste consumenten op 
prijs, dus deze moet wel marktconform zijn17. Volgens de oprichter van Tazed en Crick’s, Joost 
van Veen, zou de reguliere consument eerder met kwaliteit en smaak over de brug worden 
getrokken en moet je het reststroomverhaal juist achterwege laten. Hij geeft aan dat het nog 
steeds een premium product is. Chantal Engelen van Kromkommer beargumenteerd juist dat 
de consument inmiddels gewend is aan het concept ‘misvormde groenten’. 

                                                             
15http://www.plantstoffen.nl 
16Motivaction, Whitepaper ‘Vijf tinten groen’ 
17Afkomstig uit interview Selma Seddik, Instock en Chantal Engelen, Kromkommer 
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Bron: Wageningen Universiteit18 
 
 

3.7 Welke verkoopkanalen zouden geschikt zijn? 
 
De supermarkt  
De supermarkt is al jaren het meest gekozen kanaal voor consumenten om hun 
boodschappen te doen19. Hiermee zou direct een groot publiek bereikt worden en de meeste 
impact gemaakt kunnen worden. Daarentegen is dit kanaal volgens geïnterviewde 
ondernemers het meest ingewikkeld. Het is moeilijk om met een nieuw product in het 
assortiment te geraken. Inkopers van supermarkten hebben vaak vaste leveranciers en strikte 
procedures waaraan moet worden voldaan. Tevens vragen supermarkten volume, 
concurrerende prijzen en continuïteit in levering, aldus Selma Seddik van Instock. Daarnaast 
brengen supermarkten zelf ook concepten op de markt. Hier zou aansluiting bij gezocht 
kunnen worden. 
 
De speciaalzaak 
De route die veel beginnende concepten kiezen is ‘klein beginnen’ via de speciaalzaak, met 
een specifiekere doelgroep. Volgens David Klingen leent de speciaalzaak zich goed voor een 
product met een maatschappelijk verhaal. Speciaalzaken kunnen ook specifiekere 
supermarkten, zoals Marqt en EKO Plaza, zijn. Dit betekent wel dat het verhaal kloppend 
moet zijn dat aanzet tot bewustwording en dat onderscheidend is ten opzichte van 
bestaande, aldus de retailexpert. Vanuit de speciaalzaak zou bij gebleken succes de opstap 
naar de supermarkt gemaakt kunnen worden. Tony’s Chocolonely en Brandt & Levie zijn hier 
goede voorbeelden van. 
 
 

                                                             
18Wageningen Universiteit, Verwaarding van reststromen in de biologische retail  
19

Voedingscentrum, Smakelijk weten 

Onderzoek perceptie van reststromen onder EkoPlaza bezoekers (Wageningen Universiteit) 
 
Attitude 
Uit onderzoek van de WUR onder bezoekers van EkoPlaza blijkt dat wanneer er aan consumenten 
twee producten getoond worden zonder prijsvermelding, waarbij het ene product gemaakt is van 
afgekeurde groenten om voedselverspilling tegen te gaan en het andere regulier, consumenten een 
positievere houding aannemen t.o.v. het product gemaakt uit reststromen.  
 
Prijs 
Wanneer de prijs wordt toegevoegd aan de producten heeft het product uit reststromen alleen nog 
de voorkeur wanneer deze even duur of goedkoper is. Zeker wanneer deze goedkoper is zullen 
mensen voor het geüpcyclede product gaan. Dit kan zijn omdat men een eerste keuze maakt op 
basis van prijs en dat zij het feit dat het gemaakt is van restproducten als tweede afweging 
meenemen. De groep die het zal kopen wanneer de prijs gelijk is, maakt wel de bewuste keuze om 
het product te kopen om voedselverspilling tegen te gaan. De conclusie die hieruit kan worden 
getrokken is dat de algemene prijsperceptie van geüpcyclede producten zo in elkaar zit dat men 
ervan uit gaat dat deze hetzelfde of goedkoper moet zijn dan het reguliere product.  
 
Zorgen bij upcycling 
Bij het zelf benoemen van de belangrijkste zorg bij geüpcyclede producten die gemaakt zijn uit de 
voorraad van de supermarkt die niet op tijd verkocht is, staat ‘prijs’ bovenaan, maar ook ‘veiligheid’, 
‘kwaliteit’ en ‘verspilling’ worden vaak genoemd. ‘Gezondheid’ is tevens een belangrijke overweging.  
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Online 
De online foodmarkt is in 2015 met 55% gegroeid en zo’n 2% van de consument koopt zijn 
voedsel online20. Bestaande supermarkten en speciaalzaken begeven zich steeds meer online. 
Tevens zijn er een reeks nieuwe spelers die alleen online en rechtstreeks aan de consument 
verkopen, zoals de online supermarkt Picnic of de boxen van Hello Fresh en de Buurtboer.  
 

3.8 KANSEN & Bedreigingen vanuit het perspectief van de ondernemer 
  
De markt rondom voedsel is groot en complex met vele grote en kleine spelers, waar niet 
zomaar een nieuw product kan worden toegevoegd. Het is belangrijk om te weten waar nog 
ruimte zit in deze markt, aan welk product specifiek behoefte is en wat belangrijke aspecten 
zijn om rekening mee te houden bij toetreding. Als onderdeel van deze marktverkenning 
vroegen wij de verschillende voedselondernemers naar welke kansen en bedreigingen zij zien 
voor de toetreding van een groenteproduct uit reststromen.  
 
Kansen  
In de keuze van een product, verkoopkanaal en doelgroep is de insteek in de markt 
belangrijk. Doe je dit vanuit een ‘bewustwordingsperspectief’, via een premium product of 
richt je je op een volumeproduct met impact op het wegwerken van reststromen? Dit is een 
cruciale vraag die gesteld moet worden aan het begin van dit traject, aangezien dit grote 
gevolgen heeft voor de manier waarop de verwaarding van het restproduct plaatsvindt. 
Verschillende ondernemers zien de insteek van bewustwording en het aankaarten van de 
herwaardering van reststromen als maatschappelijk probleem, als levensvatbaar. Mits 
gezocht wordt naar een onderscheidende insteek, bijvoorbeeld in de vorm van een product of 
receptuur. Volgens Chantal Engelen van Kromkommer is dit een snel veranderende markt 
waar steeds meer spelers toetreden, maar waar nu nog voldoende ruimte is. Huidige spelers 
richten zich daarbij vooral op soepen. Doordat dit product zich met name richt op de bewuste 
consument, zou een goede toevoeging zijn om te werken met biologische reststromen, aldus 
retailexpert David Klingen. 
 
Foodondernemer Joost van Veen ziet bovendien kansen in de trend lokaal met een focus op 
kwaliteit (premium product). Bijvoorbeeld door te laten zien waar de reststromen vandaan 
komen (transparantie) en aan te tonen dat dit veelal nog steeds hoge kwaliteit en voedzame 
producten zijn, zelfs wanneer het bewerkt is. Dit zou ook kunnen gelden voor gezondheid.  
Zelf doet hij dit met zijn merken Tazed en Crick’s.  
 
Ondanks dat supermarkten reeds eigen concepten hebben rondom het thema 
voedselverspilling en reststromen, lijkt hier nog ruimte wanneer er wordt gezocht naar 
producten die niet worden aangeboden of wanneer samen wordt gewerkt met reeds 
bestaande concepten. Dan is er direct de mogelijkheid om impact te maken en reststromen 
op grote schaal te herwaarderen (op de Ladder van Moerman). Deze aansluiting kan worden 
gezocht bij partijen zoals de Verspillingsfabriek, Instock (Ahold) of Kesbeke.   
 
Bedreigingen 
Reststromen brengen voor ondernemers logistieke uitdagingen met zich mee. Rondom de 
momenten waarop de teler een piek heeft in zijn reststromen, krijgt de ondernemer deze 
aangeleverd. Niet alleen de aangeleverde hoeveelheden wisselen, dit geldt ook voor groottes 
en vormen van het product. Dit betekent dat productieprocessen ook flexibel ingericht 
moeten worden om deze te kunnen verwerken. Tevens moeten deze reststromen op korte 

                                                             
20http://www.marketingfacts.nl/berichten/Vier-trends-in-de-online-foodmarkt 
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termijn verwerkt worden in verband met bederf. Dit heeft bovendien negatieve gevolgen voor 
het voorraadbeheer van de ondernemer.  
 
Rondom de verwaarding van reststromen zitten volgens Selma Seddik van Instock ook 
uitdagingen rondom het behalen van schaalniveau en marktconforme prijzen. Volgens haar 
realiseer je enkel concurrerende prijzen door middel van volume. Het volume wordt behaald 
door standaardisering van werkprocessen. Restproducten zijn goedkoop qua inkoop, maar 
vereisen doorgaans meer handling dan een gewoon product: het productieproces is 
arbeidsintensiever en bewerkelijker. Dit maakt standaardisatie ingewikkeld en is het moeilijk 
om de prijs laag te houden.  
 
De insteek van bewustwording, waarbij op een kleinschalige manier wordt gewerkt aan een 
merk zal op korte termijn niet direct tot extra verwaarding leiden voor telers. Er zou dus goed 
gekeken moeten worden met telers in welke mate het interessant is voor hen om een 
gedeelte van hun reststroom te gebruiken voor een dergelijk product. Daarnaast zou er 
volgens verschillende ondernemers wel naar een concept gezocht moeten worden, waarmee 
men zich onderscheidt ten opzichte van bestaande merken.  
 

 
 
 
 
 
 

Kansen 
 

Bedreigingen 

Product rondom bewustwording (aanpak 
voedselverspilling) 

Volume vs. continuïteit 

Samenwerking met supermarkten en 
bestaande concepten  

Standaardisatie issues vs. prijs product 

Trends gezondheid, lokaal Onderscheidend karakter is essentieel 
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Quotes van ondernemers 
 
“De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: volume of bewustwording? Ik zie met name 
kansen voor bewustwording met een goed verhaal.” Retailexpert David Klingen 
 
“Wanneer je bij Marqt binnen wilt komen, moet je in eerste instantie de basis op orde 
hebben, qua productspecificaties etc. Maar waar het echt om gaat is dat helder is wat dit 
product onderscheidend maakt.” Retailexpert David Klingen 
 
“Waste is goedkoop. Maar eigenlijk is het veel duurder, want het heeft veel meer handling 
dan een gewoon product, aangezien je nooit weet wat je krijgt. Beat the price!” Oprichter 
Restaurant Instock Selma Seddik 
 
“Mensen zeggen dat ze gevoelig zijn voor voedselverspilling. Uiteindelijk kopen ze vaak toch 
op prijs. Tenzij het goed wordt gebracht: marketing!” Oprichter Restaurant Instock Selma 
Seddik 
 
“Je moet echt naar een eindproduct gaan. Een merk bouwen met een goed verhaal erachter. 
Niet over reststromen het is gewoon een premium product.” Oprichter Tazed en Crick’s, Joost 
van Veen  
 
“Dit is zeker interessant voor Kesbeke, een lijn van restproducten, maar er moet eerst goed 
geïnventariseerd worden wat er allemaal aanwezig is, qua grondstof, product en 
verkooplijn.” Directeur Kesbeke, Oos Kesbeke 
 
“De markt wordt moeilijker, meer en grotere spelers, meer aandacht voor waste, het verhaal 
gaat ook vertroebelen, weet je nog wel echt waar het vandaan komt en is iedereen oprecht? 
Daar is nu ook geen keurmerk nu voor.” Oprichter Kromkommer, Chantal Engelen 
 
“De perceptie van reststromen? Kwaliteit moet goed zijn. Daarnaast is het niet helemaal 
nieuw meer. Mensen zijn er eigenlijk al een beetje aan gewend of hebben er ergens van 
gehoord.” Oprichter Kromkommer, Chantal Engelen 
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4. STRATEGIE  
 
In dit hoofdstuk zetten wij de onderzoeksresultaten om in concrete productstrategieën. Met 
deze strategieën laten wij zien hoe groentereststromen uit Noord-Holland kunnen worden 
geherwaardeerd naar een volwaardig groenteproduct.   
 

4.1 Uitgangspunten voor een productstrategie 
 
Kijkend naar de kansen en bedreigingen in de keten en in markt, zien wij verschillende 
uitgangspunten voor de verwaarding van reststromen via een nieuw en volwaardig 
groenteproducten.  
 
Een consumentenproduct voor supermarkten, speciaalzaken of online-kanalen 
Wij zien potentie in een consumentenproduct dat kan worden verkocht in supermarkten, 
speciaalzaken of via online kanalen. Er gebeurt veel in de markt van groenten en gezondheid 
(zowel regulier als reststromen) en de koppeling met voedselverspilling. Desalniettemin zien 
wij op dit moment nog ruimte: gezondheid richt zich met name op vers en de concepten 
rondom voedselverspilling zijn nog relatief kleinschalig. De duidelijke herkomst van de 
reststromen is tevens een duidelijke USP die aan zal slaan bij consumenten. Een 
horecaproduct van reststromen zou kunnen voor ambachtelijke zuren of gefermenteerde 
groente met een bijzondere receptuur, afkomstig uit Noord-Holland.  
 
Kleinschalig gericht op bewustwording of impact via volume? 
Het antwoord op de vraag of dit product kleinschalig moet worden gestart, gericht op 
bewustwording, of juist grootschalig, gericht op het maken van impact, is niet eenduidig. Dit 
kunnen twee verschillende strategieën zijn met allebei hun eigen aanpak en afzetkanalen. Wij 
geloven dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Een maatschappelijk verhaal kan 
bijvoorbeeld, door de juiste samenwerkingen aan te gaan, ook uitgroeien tot een 
volumeproduct. Tony’s Chocolonely is hier een sprekend voorbeeld van. Op basis van 
interviews zien wij hiervoor onder andere kansen in samenwerking tussen Instock, 
tafelzuurproducent Kesbeke en Albert Heijn.  
 
Een marktconforme prijs is essentieel 
Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen21 blijkt dat consumenten bereid zijn om te 
betalen voor een maatschappelijk verhaal rondom reststromen. Desalniettemin moet deze 
prijs in ieder geval vergelijkbaar zijn met het reguliere product, wil de consument het kopen. 
Bij voorkeur zelfs goedkoper. Afhankelijk van het verkoopkanaal worden verschillende prijzen 
gehanteerd. Verschillende ondernemers zien dat er bij de speciaalzaak meer ruimte zit in de 
prijs dan bij de supermarkten; daar moeten de prijzen concurrerender zijn. Het gekozen 
afzetkanaal is daarmee bepalend voor de prijsstelling van het uiteindelijke product.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21Wageningen Universiteit, Verwaarding van reststromen in de biologische retail 

Volume 
• Grote aantallen 
• Impact door volume 
• Lager prijsniveau 

(marktconform)  
• Supermarkt, 

speciaalzaak, online 

Bewustwording 
• Kleine aantallen 
• Impact door 

bewustwording 
• Hoger prijsniveau 
• Speciaalzaak, Online 
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Gebruik van reststromen 
Uit diverse interviews komt naar voren dat de handling van reststromen vrij kostbaar is qua 
tijd. Het is daarom verstandig om zoveel mogelijk de aansluiting te zoeken bij bestaande 
producenten en verkoopkanalen. Daar waar dat lastiger is, zou ook de mogelijkheid kunnen 
worden aangegrepen om subsidie aan te vragen.  

 
4.2 Een bewerkt groenteproduct van reststromen uit Noord-Holland 
 
Er liggen kansen in de verwaarding van reststromen naar nieuw bewerkt groenteproduct. De 
ondernemers die wij gesproken hebben zien met name kansen voor een groenteproduct met 
een onderscheidend verhaal. Kijkend naar de huidige markt kan dit onderscheidende verhaal 
onder andere ingaan op het tegengaan van groentereststromen en voedselverspilling of 
inspelen op de trends van gezondheid of lokaal.  
 
Doordat gebruik wordt gemaakt van groenten uit Klasse II moet het vanuit wetgeving in de 
meeste gevallen een bewerkt product zijn. Er lijken verschillende mogelijkheden te zijn voor 
het gebruik van reststromen van tomaten, paprika’s en komkommers in bewerkte producten. 
Interessant is ook te kijken naar andere groenten uit de landteelt, zoals knolselderij of 
broccoli. Kijkend naar de verschillende trends die wij bespeuren, zien wij voor de volgende 
bewerkte producten kansen:  
§ Zuren en gefermenteerde groenten: een steeds populairder product onder grootstedelijke en 

bewuste consumenten. (Komkommers, paprika’s en andere groenten); 
§ Soepen: het meest voorkomende product dat wordt gemaakt van reststromen. Ruimte lijkt 

met name te zitten in een onderscheidend verhaal of receptuur. (Tomaten, paprika’s en 
andere groenten); 

§ Groentesnacks: gedroogde groenten die dienen als snack om het eten van groenten 
makkelijker en toegankelijker te maken. (Tomaten, paprika’s en andere groenten). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende paragrafen lichten wij drie productstrategieën toe waarmee wij specifieke 
kansen zien voor verwaarding van groentereststromen.   
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4.3 Strategie 1: de verspillingslijn ‘Te Gekke Groente’ 
 
Trend 
Met de lijn ‘Te Gekke Groente’ koppelen we de verwaarding van groentereststromen aan 
voedselverspilling en duurzaamheid. Het product is gemaakt van lokale reststromen en 
draagt de maatschappelijke boodschap uit dat er van de ‘overgebleven’ groenten uit Noord-
Holland nog een hoogwaardig product kan worden gemaakt. Deze ‘overgebleven’ groenten 
zouden anders in de verwerkende industrie belanden als bulkproduct. Met deze lijn geven wij 
deze groenten een waardevolle bestemming als humane voeding en gaan we samen 
voedselverspilling zoveel mogelijk tegen. De markt rondom food waste kent reeds een aantal 
kleine als grote spelers, zoals Kromkommer, de Verspillingsfabriek of verspillingsconcepten 
van supermarkten zelf. Er zit nog ruimte in deze markt wanneer gekozen wordt voor een 
onderscheidend verhaal (afkomstig uit Noord-Holland), product, receptuur en smaak.  
 
Product 
De verspillingslijn ‘Te Gekke Groente’ is een lijn van tafelzuur, een soep of gedroogde groente 
snacks, gemaakt van tomaten, paprika’s of komkommers uit Klasse II. Dit zou ook knolselderij 
of broccoli kunnen zijn. Doordat soepen reeds veel gebruikte concepten zijn, zouden 
tafelzuren/pickles of gedroogde groenten meer onderscheidend zijn. Ook zou gekozen 
kunnen worden voor een lijn van deze producten tezamen. Echter lijkt dit met name kansrijk 
wanneer er 1 producent kan worden gevonden die de mogelijkheid heeft om alle producten 
te verwerken.  
 
Consument 
Met deze lijn richten we ons op de bewuste consument: stedeling, hoger opgeleid die 
duurzaamheid belangrijk vindt. Uit de interviews blijkt dat met name de bewuste consument, 
die het gevoel heeft dat het anders moet in de wereld, bereikt kan worden met claims 
rondom duurzaamheid. Met deze lijn betrekken we de consument in het realiseren van een 
duurzamer voedselsysteem. 
 
Waarden & USP’s: 
Waarden: samen, duurzaam, positief, speels, onderscheidend. 
USP’s: een bewuste keuze, samen tegen voedselverspilling, een houdbaar lekker product. 
 
Kansen en potentiele samenwerkingsverbanden 
Er zijn verschillende ideeën en samenwerkingsverbanden te bedenken over hoe de 
verspillingslijn ‘Te Gekke Groente’ in de markt kan worden gezet: 
§ ‘Te Gekke Groente’ als grootschalige productlijn: in samenwerking met Instock en Albert 

Heijn. Deze supermarkt heeft rondom voedselverspilling enkel dit restaurant, een app en 
de Buitenbeentjes. Een tafelzuur of gedroogde groentesnack uit reststromen zou hier een 
toevoeging op kunnen zijn. Een soep zou ook kunnen, maar dit wordt ook al door 
concurrenten Jumbo en Plus gedaan. Onder het Instock-label zou dit product bij Albert 
Heijn in de schappen kunnen komen.  

§ ‘Te Gekke Groente’ als kleinschalige productlijn: een tafelzuur, soep of gedroogde groente 
van een lokale grondstof en speciale receptuur met een maatschappelijk geëngageerd 
verhaal rondom voedselverspilling, onder gebracht bij speciaalzaken, zoals bijvoorbeeld bij 
Marqt of EKO Plaza. Tevens kan online een verkoopkanaal zijn. 

§ ‘Te Gekke Groente’ i.s.m. Kesbeke: Specifiek voor een verspillingslijn van tafelzuur ligt een 
kans bij Kesbeke. Deze tafelzuurproducent gaf aan hiervoor open te staan voor een 
productlijn van reststromen. Deze lijn zou zich lenen om uit te groeien als volumeproduct.  

§ Gemeente Amsterdam reikt aanzienlijke subsidies uit voor circulaire initiatieven en 
bedrijfsconcepten. Hier zou deze lijn aanspraak op kunnen maken.  
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4.4 Strategie 2: ‘Go Green’ – Gezonde groentesnacks 
 
Trend 
‘Go Green’ is een gezonde groentesnack, gemaakt van reststromen en inspelend op de trend 
gezondheid. Deze groentelijn vindt zijn plaats tussen de superfoods en snacktomaatjes die 
het mensen makkelijker maakt om groenten te eten en gezonder te leven. De producten uit 
deze groentesnacklijn bieden het verantwoorde en gezonde tussendoortje. Groenten uit 
reststromen bevatten nog net zoveel vitamines en voedingswaarde als de A-categorie. Door 
de bewerking van deze groenten naar een groenteproduct wordt ingespeeld op deze trend. 
De koppeling met de trend van ingemaakte groenten kan hier tevens worden gemaakt, als 
gezond en pro-biotisch product.  
 
Product 
‘Go Green’ bestaat uit een lijn van gedroogde groentesnacks, zoals ongezouten groentechips 
en repen van gedroogde groenten en noten. Dit zou ook als lijn van ingemaakte 
groentesnacks kunnen worden gelanceerd. Tomaten, paprika’s en komkommers of andere 
groenten, zoals courgette of aubergines, kunnen hiervoor gebruikt worden. Belangrijk in deze 
groentesnacklijn is het gemak en de toegankelijkheid van het eten van groenten, zodat 
mensen worden gestimuleerd om dit meer te gaan eten. Het gebruik van reststromen wordt 
in een mindere mate gecommuniceerd. Dat is in dit geval minder relevant.  
 
Consument 
Gezondheid zou in principe iedere consument kunnen aanspreken. Veelal zijn het de 
grootstedelingen en meer bewuste consumenten, met meer bestedingsvermogen, die op 
grote schaal gehoor geven aan deze trend van gezondheid. Echter deze groentelijn zou tevens 
de consument moeten bereiken die wel met gezondheid bezig wil zijn, maar dit niet direct 
doet omdat het te veel tijd kost om gezond te eten.  
 
Waarden & USP’s: 
Waarden: Verantwoord, gezond, lifestyle, comfort food. 
USP’s: Gezond, bewuste keuze, gemak, lekker. 
 
Kansen en potentiele samenwerkingsverbanden  
Er zijn verschillende ideeën en samenwerkingsverbanden te bedenken over hoe de lijn van 
groentesnacks in de markt kan worden gezet: 
§ ‘Go Green’ gezonde groentesnacks: een lijn van betaalbare snacks, zoals repen, chips of 

snoep afkomstig van diverse soorten groenten uit reststromen, om gezond en makkelijk te 
snacken. Voor Marqt zou dit interessant zijn vanwege het onderscheidende verhaal. 
Tevens zouden ook supermarkten geïnteresseerd kunnen zijn, aangezien het gezondheid 
betreft en het een brede doelgroep betreft. Doordat het toegankelijk moet zijn om deze 
groentesnacks te eten moet de prijs laag zijn en volume worden behaald. Beschikbare 
subsidiebedragen vanuit de overheid zouden aangesproken kunnen worden om de 
opstart mogelijk te maken.    

§ ‘Go Green’ gezonde ingemaakte groentesnacks: bovenstaande lijn zou ook uitgevoerd kunnen 
worden voor ingemaakte groentesnacks van diverse groenten. Deze trend speelt naast 
gezondheid ook in op de opkomst van pickles en gefermenteerde groenten. Belangrijk 
hierbij is dat de snackvorm behouden blijft. Voor deze lijn zou ook met Kesbeke kunnen 
worden samengewerkt en zal zich vanwege zijn kleinschaligheid en specifiekere doelgroep 
meer lenen voor de speciaalzaak of online verkoopkanalen.  

§ Overige ideeën ‘gezondheid’: biologische groentesnacks via EkoPlaza, versproduct van 
reststromen via Hessing of Vezet op de markt brengen.   
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4.5 Strategie 3: ‘Hollandsche inmakers’ – Pickles & Ferments  
 
Trend 
Het concept ‘Hollandsche Inmakers’ komt voort uit de trend van lokaal en de wens van de 
consument om weer in contact te komen met de boer, teler of producent van hun voedsel. 
Dit product wordt gemaakt van groentereststromen uit Noord-Holland en zal daarom worden 
gepositioneerd als een lokaal product, waarmee transparantie in de keten wordt geboden. In 
dit concept zal de teler ook een belangrijke rol spelen om te zien waar het product vandaan 
komt en hoe dit geteeld is. Deze trend wordt gecombineerd met de opkomst van diverse 
soorten pickles en ingemaakte groenteproducten, die opkomend zijn in de diverse grote 
steden.  
 
Product 
De glastuinbouwsector in Noord-Holland levert premium A-kwaliteit groente. Ondanks dat de 
groenten een andere vorm of kleur hebben, kunnen met deze groente hele smaakvolle en 
kwalitatieve producten worden gemaakt. ‘Hollandsche Inmakers’ doen dit via een lijn van 
smaakvolle pickles van diverse groenten, zoals ondermaatse komkommers en paprika’s, die 
worden ingemaakt via speciale recepturen. Hiervoor zouden ook groenten zoals knolselderij, 
broccoli of kool gebruikt kunnen worden. Aan deze lijn kunnen ook ‘Hollandsche soepen 
worden toegevoegd. In deze lijn wordt dus in de communicatie ingezet op de herkomst van 
de groenten. 
 
Consument 
Het consumentenprofiel dat past bij deze lijn is vergelijkbaar met die van ‘Te Gekke Groente’: 
de hoger opgeleide, bewuste, grootstedelijke consument. Deze consument is bovendien 
duidelijk op zoek naar de verbinding met zijn voedsel en zoekt transparantie in de keten.  
 
Waarden & UPS’s 
Waarden: Lokaal, eenvoud, kwaliteit, rechtstreeks, transparant.  
USP’s: Noord-Holland, dichtbij, smaak, in contact met de teler. 
 
Kansen en potentiele samenwerkingsverbanden  
Er zijn verschillende ideeën en samenwerkingsverbanden te bedenken over hoe dit in de 
markt kan worden gezet: 
§ Hollandsche Inmakers: een lijn van smaakvolle en hoge kwaliteit pickles en ingemaakte 

groenten van diverse reststromen gericht op een specifieke groep bewuste en 
grootstedelijke consumenten. Dit concept kan naar ons idee het beste kleinschalig 
begonnen worden waarbij veel aandacht wordt besteed aan het product, de receptuur en 
het verhaal achter het product. Doordat de prijs iets hoger zal liggen, is deze lijn met name 
kansrijk bij speciaalzaken, zoals Marqt, of bij online kanalen zoals Willem & Drees. Ook hier 
geldt dat wanneer het biologische groente betreft waarmee de pickles gemaakt worden er 
meer kansen liggen bij EkoPlaza. Met ‘Hollandsche Inmakers’ zou tevens een eigen pickle 
bar kunnen worden geopend. 

§ Hollandsche Soepen: Deze lijn smaakvolle soepen van groentereststromen uit Noord-
Holland kent een vergelijkbare aanpak en doelgroep als ‘Hollandsche Inmakers. 

§ Overige ideeën ‘lokaal’: kwalitatieve lokale tomatenpuree of gepelde tomaten in 
samenwerking met het merk Tazed of Crick’s, speciale recepturen voor exclusief tafelzuur 
in samenwerking met bekende chef-koks, zoals Jonnie Boer.  
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5. CONCLUSIE & NEXT STEPS 
 

5.1 Conclusie 
 
De glastuinbouw brengt jaarlijks tienduizenden tonnen groentereststromen Klasse II voort. 
Deze reststromen, inclusief overschotten, ontstaan met name in de zomermaanden (juni-
september), wanneer de teeltomvang het grootst is. Deze reststromen worden nu veelal in 
grote bulken verkocht aan grote verwerkers, zoals Hessing en Vezet. In deze marktverkenning 
zijn wij op zoek gegaan naar manieren voor een andere verwaarding van deze reststromen.   
 
Onder telers bespeuren wij enthousiasme over een betere verwaarding van hun reststromen. 
Nu ontvangen zij veelal een lage prijs voor de bulk aan restproducten die zij wegzetten bij de 
grote verwerkers. Deze verwerkers bieden voor deze lage prijs de telers veel gemak door het 
product in grote getalen van hen af te nemen. Wanneer met een andere verwaarding een 
betere prijs kan worden geboden voor het restproduct, wordt het voor telers interessant. Zij 
worden op deze manier weer aangesproken op hun ondernemerschap en er wordt bij hen 
meer eigenaarschap gecreëerd rondom de aanpak van het restproduct. Zelf gaan telers bij 
zeer lage prijzen nu ook al op zoek naar alternatieve verwaarding, bijvoorbeeld door het 
maken van eigen soepen. Een uitdaging in het gebruik van reststroom is het gebrek aan 
continuïteit in groenten (piek in de zomer) en het verschil in vorm en grootte, wat 
standaardisering van het productieproces lastig maakt.  
 
In de markt zien wij verschillende kansen voor verwaarding, onder andere door in te spelen 
op bewustwording rondom de aanpak van voedselverspilling, in combinatie met een 
onderscheidend product. Dit kan gedaan worden via een verspillingslijn van tafelzuur, een 
soep met speciale receptuur of met gedroogde groenten. Met name de bewuste consument 
staat hiervoor open. Door samen te werken met partijen zoals Instock en Albert Heijn – die 
nog relatief weinig doen met supermarktproducten rondom voedselverspilling – zou dit ook 
als volumeproduct gelanceerd kunnen worden. Toetreding tot de markt van groente-
conserven of versneden groenten lijkt lastiger, vanwege de dominantie van grote spelers. 
 
Andere kansen voor verwaarding zien wij in de koppeling met trends zoals gezondheid en 
lokaal. Gezond eten en gezond leven zijn thema’s die momenteel leven onder een brede 
groep consumenten. Een mogelijkheid om onderscheidend te zijn, zien wij in het makkelijk 
maken van groenteconsumptie via gedroogde groentesnacks of groenterepen. Dit biedt de 
consument gemak en stimuleert het eten van meer groenten, hetgeen de overheid wil 
stimuleren en subsidie voor uitreikt. De insteek van lokaal, met een kleinschalige smaakvolle 
pickle of ander zuur uit Noord-Holland, lijkt tevens kansrijk. Dit biedt consumenten 
transparantie in de keten en laat de consument zien wie er achter hun voedsel zit. Hetgeen 
een grote groep stedelijke hoogopgeleide consumenten momenteel zoekt.  
 
Naast kansen zien wij ook bedreigingen in de prijs van het product en in de verwerking. Het 
gebruik van reststromen is kostbaar, vanwege de moeilijkheid in standaardisatie in productie-
processen. Daarom is het moeilijker een concurrerende prijs te krijgen per product en een 
volumeproduct te realiseren. Zowel de consument als de afnemende partij willen niet meer 
betalen voor een product uit reststromen dan voor een regulier product. Een oplossing 
hiervoor zou kunnen zijn om de aansluiting te zoeken bij bestaande ondernemers en 
verwerkers.  
 
Wanneer wij de balans opmaken en de ‘voors’ en ‘tegens’ tegen elkaar afzetten, zien we 
voldoende kansen voor de verwaarding van groentereststromen Klasse II naar een bewerkt 
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consumentenproduct. Het is volgens ons dus ook zeker de moeite waard om deze verkenning 
door te zetten en te kijken hoe tot een daadwerkelijk merk of product gekomen kan worden.  
 

5.2 Next Steps 
 
Ondanks dat de verwaarding van reststromen kansrijk is, zijn er ook een aantal belangrijke 
stappen die gezet moeten worden, alvorens dit succesvol kan worden.  
 
Een duidelijk ontwerp van de keten  
Allereerst zou goed naar het ontwerp van de logistieke keten gekeken moeten worden, met 
een specifieke focus op de aanlevering en verwerking van reststromen. Hoe wordt er 
omgegaan met de wispelturige aanlevering van reststromen versus enorme voorraden die 
ontstaan bij ondernemers? En hoe kan de verwerking van reststromen kostenefficiënt 
worden opgezet, zodat er marktconforme prijzen geboden kunnen worden? Om tot een goed 
ontwerp te komen zou nader het gesprek aangegaan kunnen worden met Kromkommer, 
Instock, de Verspillingsfabriek of grootleverancier van tafelzuur, Kesbeke. 
 
Nader onderzoek van de markt 
Daarnaast zouden wij een nadere verkenning van de markt adviseren. Ten eerste zou 
individueel gesproken moeten worden met de ondernemers die terugkomen in de 
verschillende concepten, zoals Instock, Kesbeke of Albert Heijn. Met hen zou een 
verdiepingsslag gemaakt kunnen worden op de voorgestelde productstrategieën en verder 
kunnen worden verkend in welke mate zij open staan voor verdere samenwerking.  
 
Daarnaast zou er marktonderzoek uitgevoerd kunnen worden om de uitkomsten uit deze 
marktverkenning te valideren en de consumentenbehoefte specifieker in kaart te brengen. In 
dit marktonderzoek zou onder andere naar voren moeten komen: 
§ Validering van doelgroepen en marktsegmenten 
§ Het vaststellen van een prijsrange  
§ Het testen van de merkboodschap per concept 
§ Beoordeling van de look & feel per concept 
 
De uitkomsten van het marktonderzoek dienen als basis voor een marketingstrategie om een 
van de voorgestelde concepten in de markt te zetten. 
 
Een concrete aanpak voor telers en ondernemers 
Uit de verschillende interviews kwam naar voren dat er zeker interesse is bij verschillende 
telers en ondernemers om mee te denken of te werken aan een alternatieve verwaarding van 
reststromen. Daarbij gaven zij tevens aan dat hierbij behoefte is aan een concrete aanpak en 
als er gepraat wordt in concrete mogelijkheden, aantallen en producten. Naar aanleiding van 
deze marktverkenning zou een concreet vervolgplan gemaakt moeten worden.  
 
Benaderen van de markt via een eerste pilot 
Deze concrete aanpak zou plaats kunnen vinden in de vorm van een kleinschalige pilot 
rondom een van de concepten, opgezet met betrokken ondernemers en telers. Het zou 
helpen wanneer het duidelijk is vanuit de telers is welke aantallen reststromen zij hier ter 
beschikking kunnen stellen vanuit de contracten met de handelshuizen. Voor deze pilot zou 
aanspraak kunnen worden gemaakt op de verschillende subsidietrajecten die worden 
aangeboden vanuit de Rijksoverheid of Gemeente Amsterdam rondom het promoten van 
groenten of circulaire initiatieven. Het doel van deze pilot is productontwikkeling, zodat er op 
een effectieve manier kan worden toegewerkt naar een betere verwaarding van groenten, die 
nu door de industrie als restproduct worden bestempeld. 
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6. APPENDIX 
 

6.1 lijst met Gesproken personen 
 
Telers 
 
Fa. P. Hoogland en Zonen (Noord-Holland) 
Dhr. Hoogland, Komkommerteler  
 
Jansen Paprika (Noord-Holland) 
Dhr. Jansen, Paprikateler  
 
Rene Verdonk Broccoli (Noord-Holland) 
Dhr. Verdonk, Broccoliteler  
 
Ted’s Knolselderij (Noord-Holland) 
Dhr. Vaalburg, Knolselderijteler  
 
Ondernemers 
 
Kesbeke Tafelzuur (Amsterdam) 
Dhr. Kesbeke, Directeur 
 
O.a. Marqt, Ghee, Chikko Not Coffee (Amsterdam) 
Dhr. Klingen, Retailexpert, adviseur en ondernemer   
 
Restaurant Instock (Amsterdam, Den Haag) 
Mevr. Seddik, Medeoprichter 
 
Kromkommer (Rotterdam) 
Mevr. Engelen, Medeoprichter 
 
Tazed, Crick’s, Uitgekookt Food Strategy (Delft) 
Dhr. Van Veen, Oprichter, Adviseur 
 
Brancheorganisaties 
 
Kwaliteits-Controle-Bureau (Zoetermeer) 
Medewerker Afdeling Productie & Controle 
 
Het Groente en Fruithuis (Zoetermeer) 
Mevr. Borgdorff, Afdeling Voeding & Gezondheid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

34 

6.2 Literatuurlijst 
 
Artikelen 
 
PWC (2013), Monitoring en optimalisatie van voedselreststromen maakt deel uit van de 
bedrijfsvoering binnen de bedrijven in de AGF-keten  
 
J. Snels, (2012), Wageningen Universiteit, Beperken van voedselverspilling, een 
ketenbenadering 
 
Milieu Centraal, (2012), Factsheet: Feiten en cijfers over het verspillen van voedsel door 
consumenten 
 
M. Temminghoff, G. Van Helden, (2015), GFK / Het Voedingscentrum, Voedselverspilling 
meting 2015 
 
Food and Agriculture Organization, UN, (2011), Global food losses and food waste 
 
J.H. Welink, (2015), TU Delft, Meer waarde uit reststromen: Toekomstverkenning van 
mogelijkheden recycling reststromen uit voedings- en genotmiddelenindustrie 
 
S.O. Tromp (2014), Wageningen Universiteit, Verwaarding van reststromen in de biologische 
retail (deel 2), een casestudie bij Udea/EkoPlaza 
 
Het Groente & Fruithuis, (2015), Gezond voor de Nederlandse economie en samenleving 
 
Voedingscentrum, (2012), Samelijk Weten, Trends in voeding en gezondheid 
 
Wageningen Universiteit, (2011), Verminderen van Voedselverspilling, Ervaren 
belemmeringen rond wet- en regelgeving 
 
Motivaction, Whitepaper, Vijf tinten groen, Input voor effectieve duurzaamheidsstrategieën 
 
Gebruikte websites 
 
www.kcb.nl 
 
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Voedingsmiddelen-uit-reststromen-in-trek.htm 
 
http://www.vmt.nl/Nieuws/Voedingstrends_2016_geen_glutenvrij_en_GM-
voedsel_gezondheidstrend_wordt_sterker-151228121221 
 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/02/akkoord-over-inzet-europese-
subsidie-voor-promotie-groente-en-fruit 
 
https://innovation-awards.nl/blogs/de-nederlandse-food-trends-van-2015/ 
 
http://www.voedingnu.nl/Nieuws/Consument_kiest_vaker_voor_gezond_en_makkelijk_eten-
160513091526 
 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/Vier-trends-in-de-online-foodmarkt 
 
http://www.plantenstoffen.nl 


