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SAMENVATTING
Nederland zit in een transitie naar de circulaire economie, een kringloopeconomie waarin zo veel
mogelijk afval wordt omgezet in waardevolle producten. Het terugwinnen van grondstoffen en energie
uit organische reststromen vormt één van de belangrijkste elementen van de circulaire economie.
In het RAAK-MKB-project Re-Organise onderzocht de Hogeschool van Amsterdam, samen met
Aeres Hogeschool Dronten, de kansen en knelpunten voor het decentraal verwerken van organisch
afval. Aanleiding hiervoor waren de vragen over dit onderwerp die speelden bij meer dan tien
bedrijven. Deze praktijkvragen leidden tot de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen organische
reststromen decentraal worden verwerkt en benut door de inzet van nieuwe technische en
organisatorische oplossingen, om zo meer economische en ecologische waarde te creëren?
Twee stadslandbouwlocaties dienden als casestudie om praktijkgericht onderzoek te doen naar
organische reststromen en businessmodellen. Daarnaast werden samen met bedrijven projecten
uitgevoerd om de technieken voor de decentrale verwerking van organisch afval te optimaliseren.
Het onderzoeksproject Re-Organise heeft de volgende concrete resultaten voor bedrijfsleven,
beleidsmakers, onderzoekers en onderwijs opgeleverd:
1. Een keuzekaart, waarmee bedrijven met organische reststromen inzicht krijgen in de
verwerkingstechnieken die voor hen interessant zijn op basis van hun wensen en middelen.
2. Factsheets die inzicht geven in de verwerkingsprocessen en de voor- en nadelen bij decentrale
toepassing.
3. Een serious game. Het spel ‘Handel in organische reststromen’ kan worden gebruikt om
gezamenlijk oplossingen te creëren voor lokale benutting van organische reststromen.
4. Datasets van reststromen en circulaire concepten voor stadslandbouwcases waarin technische
mogelijkheden worden gecombineerd met de wensen en kansen in een gebied.
5. Prototypes, randvoorwaarden en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van kleinschalige
verwerkingsmethoden voor decentrale verwerking (technisch en organisatorisch).
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
l Composteren, vergisten, wormencomposteren, insectenkweken, paddenstoelenkweken en
biomeiler lijken geschikt te zijn (of binnen enkele jaren te worden) voor decentrale toepassing.
l Een groot aantal reststromen wordt bij de onderzochte stadslandbouwgebieden nog afgevoerd
en extern verwerkt. Uit het onderzoek bleken dit voornamelijk gft, gewasresten, snoeiafval,
grasmaaisel, mest en bierbostel te zijn.
l Het openbaar groen veroorzaakt in één van de grotere reststromen binnen de gebieden. Dit openbaar
groen wordt vaak door externe partijen onderhouden en de reststromen worden door hen afgevoerd.
l Gezamenlijke inzameling en verwerking van organische reststromen vindt in beide gebieden
nog nauwelijks plaats. Dit heeft onder andere te maken met de benodigde expertise, afspraken
omtrent eigenaarschap en verantwoordelijkheid, de benodigde investeringen en de complexiteit
van de bestaande regelgeving.
l De decentrale oplossingen worden toegepast op kleinere schaal dan in de ‘centrale’ inrichtingen.
De decentrale oplossingen dienen echter vaak aan de regelgeving voor grootschalige verwerking
te voldoen, waardoor kosten en tijdsinvestering voor vergunningen, registraties en controles
vaak niet in verhouding zijn met de opbrengsten.
l De ontwikkelde circulaire concepten zijn bij uitstek geschikt om de lokale samenwerking te
concretiseren of te versterken. De samenwerking is echter dusdanig vernieuwend van aard dat
er andere samenwerkingsafspraken moeten worden gemaakt. Deze hebben betrekking op de
uitwisseling van zaken als afval, arbeid, kennis en producten, en van waarden als duurzaamheid,
maatschappelijke betekenis en imagoverbetering.
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INLEIDING

1.1 Aanleiding
Steeds meer bedrijven zien mogelijkheden om hun
organisch afval op te werken tot waardevolle grondstoffen of producten in plaats van geld neer te tellen
voor de afvoer ervan. Door dit afval zelf of gezamenlijk
te verwerken, kunnen zij in de eerste plaats de afvaltransporten verminderen. Daarnaast kan het organisch
afval dicht bij de bron worden omgezet tot hoogwaardige grondstoffen, die aansluiten bij de vraag
van de lokale afnemer (het bedrijf zelf of een externe
partij in de buurt).
Rondom professionele stadslandbouw (vaak een
combinatie van teelt, horeca en recreatie) bestaan
bedrijven die in lokale kringloopsluiting voorop zouden
willen lopen. Zij vragen zich af hoe zij meer waarde
kunnen geven aan hun organische reststromen zoals
gft, gewasresten en snoeiafval.
Daarnaast zijn er bedrijven die oplossingen leveren voor
de decentrale verwerking van organisch afval. Dit zijn

organisatorische oplossingen zoals samenwerkingsvormen en vergunningen in combinatie met technische
installaties, zoals biovergisters of composteerinstallaties. Deze bedrijven zien in decentrale verwerking een
nieuwe markt, maar lopen in Nederland tegen bepaalde
obstakels aan. Zij vragen zich af hoe hun technologische oplossingen beter geschikt kunnen worden
gemaakt en welke businessmodellen hierbij mogelijk zijn. Daarbij geven zij aan dat de waarde van hun
oplossingen meer behelst dan louter financiële waarde.
Centrale onderzoeksvraag
De combinatie van deze praktijkvragen leidt tot de
centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen organische
reststromen decentraal worden verwerkt en benut
door de inzet van nieuwe technische en organisatorische oplossingen, om daarmee meer economische
en ecologische waarde te creëren?
In het onderzoeksproject ‘Re-Organise’ heeft de
Hogeschool van Amsterdam samen met Aeres
Hogeschool Dronten hierop antwoorden gezocht.

Inleiding

Partners in het onderzoek
Het Re-Organiseproject is een praktijkgericht
onderzoek. Om dicht bij het bedrijfsleven en de maatschappij te opereren en de kennisbehoeften goed te
begrijpen, is er samengewerkt met praktijkpartners.
Om de verschillende opties voor de verwerking van
organisch afval te onderzoeken, is er onder meer
samengewerkt met bedrijven met een expertise in
compostering, biovergisting, insectenkweek, paddenstoelenkweek en warmtewinning uit compost.
Om de vragen en mogelijkheden van ondernemers omtrent stadslandbouw te onderzoeken, is samengewerkt
met ondernemers op twee stadslandbouwlocaties, te
weten NoordOogst en Amsterdamse Tuinen van West.
Daarnaast zijn er deskundigen in het onderzoek betrokken om extra expertise in te kunnen zetten. Het
betreft onder andere kennisinstellingen, adviesbureaus
en de Branchevereniging Organische Reststoffen.

1.2 Doelstelling
Re-Organise heeft tot doel meer kennis te creëren
rondom het decentraal verwerken van organische reststromen. Met deze kennis moeten mkb-bedrijven en
andere betrokkenen inzicht krijgen in de kansen en
knelpunten voor zelfstandige, decentrale verwerking. De
kennis is onder te verdelen in de volgende onderwerpen:
1. Kennis van de technische verwerkingsmogelijkheden van organisch afval en de betreffende
randvoorwaarden, waaronder te benutten
reststromen, schaalgrootte en regelgeving;
2. Kennis over methoden voor het inzichtelijk
maken van kwantiteit, kwaliteit en continuïteit
van lokale organische reststromen;
3. K
 ennis over het geschikt maken van technische en
organisatorische ontwerpen voor stadslandbouwlocaties, gevat in circulaire businessmodellen.

Kader Urban Technology
Het praktijkgerichte onderzoek van de HvA is gericht op vijf multidisciplinaire speerpunten die
aansluiten bij actuele vraagstukken in de stad Amsterdam en het werkveld. In het speerpunt Urban
Technology (UT) werken acht lectoren, hoofddocenten, docent-onderzoekers, promovendi, alumni
en studenten samen aan concrete projecten met inzet van nieuwe technologieën. De oplossingen
moeten bijdragen aan een duurzame, leefbare en verbonden metropool en worden gerealiseerd in
de ‘proeftuin’, de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
Een van de vier ’grootstedelijke’ uitdagingen waar UT zich op richt is de Circulaire Stad, met praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden van hoogwaardig hergebruik van materialen, producten en
gebouwen. Hierbij wordt kennis van circulair ontwerpen en prototyping, circulair bouwen, digitale
productietechnieken, afval- en retourlogistiek en circulaire businessmodellen onderling gecombineerd.
Het onderzoek in Re-Organise draagt bij aan dit onderzoeksthema.
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Daarnaast beoogt Re-Organise een kennisnetwerk
te vormen op het gebied van decentrale verwerking.
Rondom decentrale verwerkingstechnieken zijn op
dit moment nog geen sterke collectieven of platforms
georganiseerd die de verschillende technieken
tezamen vertegenwoordigen.

1.3 Context
Wereldwijd groeit bij bedrijfsleven, overheden,
onderwijs en consumenten het besef dat afval moet
worden opgewerkt tot waardevolle grondstoffen.
Ook Nederland zit in een transitie naar de circulaire
economie, een kringloopeconomie waarin zo veel
mogelijk afval wordt omgezet in waardevolle
nieuwe producten (Volkskrant, 2017). Hiervoor is
in september 2016 het rijksbrede programma
‘Nederland Circulair in 2050’ gestart.
Experts op het gebied van de circulaire economie
beschouwen het hergebruik van organische reststromen als een van de belangrijkste prioriteiten
(European Commission, 2014; TNO, 2013; EMF,
2013; McKinsey Global Institute, 2011; Agudelo Vera
et al., 2012; Hajer & Dassen, 2014). Afval inzetten
als grondstof past binnen de concepten van circulaire
economie en biobased economy, waarvoor ook in
Nederland in politiek en bedrijfsleven veel aandacht is
(Royal Haskoning, 2015).
Huidige gang van zaken
Op dit moment wordt in Nederland jaarlijks ruim
1,5 miljoen ton organisch afval (waaronder gft) van
huishoudens en bedrijven centraal ingezameld. Dit
wordt verwerkt tot compost en biogas (Rijkswaterstaat, 2014). De productie van organisch afval is
hoog in steden, maar gescheiden inzameling is juist
daar niet gemakkelijk. Organisch afval, ongeveer 30
gewichtsprocent van het totale afval (Hoornweg &
BhadaTata, 2012), wordt ook in Amsterdam nog
nauwelijks gescheiden ingezameld en verwerkt.
De gemeente heeft in het verleden slechte ervaringen gehad met de inzameling van gft. De ingezamelde gft was dusdanig vervuild dat een groot
deel ervan alsnog moest worden meegegeven met
het restafval ter verbranding (interview Riny de
Jonge, 14 dec 2017). Aangezien gft veel water
bevat, is verbranding echter weinig aantrekkelijk. Ook gaan er zo waardevolle stoffen verloren,

zoals eiwitten, suikers en vezels. Op dit moment
wordt nog steeds een groot deel van het organische
afval met het restafval verbrand (AEB Amsterdam,
2017).
Toch heeft de gemeente Amsterdam in 2014 gekozen
voor de overgang naar een circulaire stad en zet ze
in op een zo circulair mogelijke afvalketen en dus op
hergebruik, reparatie en recycling van grondstoffen
en producten (Gemeente Amsterdam, 2014; Amsterdam Economic Board, 2015). Amsterdam wil ruimte
bieden aan de gewenste transformatie (Gemeente
Amsterdam, 2014) en streeft naar maximalisering van
de milieu-efficiency en de economische waarde door
recycling en upcycling (Gemeente Amsterdam, 2012).
Het platform Circle Economy heeft in dit kader een
studie uitgevoerd waarin circulaire strategieën worden
beschreven voor de metropoolregio Amsterdam.
Het rapport ‘Amsterdam Circulair’ laat zien dat
organische reststromen vanwege de grote ecologische
en economische impact zeer belangrijk zijn voor de
transitie naar een circulaire economie (Gemeente
Amsterdam, 2015). In Re-Organise is onderzocht hoe
we lokaal kunnen aansluiten op deze strategieën voor
de metropoolregio.
Decentrale verwerking van organische
reststromen
Recentelijk is er meer aandacht gekomen voor
onderzoek naar kleinschalige of middelgrote
verwerkingstechnologieën, met het oog op een
verschuiving naar decentrale inzameling, verwerking
en hergebruik van grondstoffen uit organisch afval
(WUR, 2013). De wens om onderzoek te doen naar
kleinschalige verwerking is daarnaast ingegeven
door het feit dat bottom-up disruptieve innovaties
de potentie hebben om de grootschalige verwerkers tot verandering aan te zetten. Voorbeelden
zijn reeds te vinden in andere branches, zoals de
local-for-local voedselmarkt (bijvoorbeeld Hello
Fresh) en de decentrale energiemarkt. Veel bekende
studies over kleinschalige verwerking van organische reststromen en omzetting in bruikbare
producten gaan slechts over één specifieke
stroom of verwerkingstechniek. Er is veel minder
bekend over de vraag hoe decentraal teruggewonnen reststomen kunnen worden gecombineerd, om tegemoet te komen aan kwaliteitsverbetering en op maat gesneden toepassingen.
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Een knelpunt bij de ontwikkeling van hoogwaardige
eindproducten is dat de verwerking vaak nog bezien
wordt als grootschalige ‘afvalverwerking’ in plaats
van productie van waardevolle grondstoffen. In het
landelijke programma ‘Van afval naar grondstof’ zijn
bijvoorbeeld doelen opgenomen voor de hoeveelheid
gescheiden afval. Hierdoor bestaat het risico dat de
kwaliteit van het te recyclen materiaal minder aandacht
krijgt (PBL, 2014).

mogelijkheden die de circulaire economie biedt (TNO,
2013). EMF (2013) noemt drie bouwstenen die
essentieel zijn voor een circulaire economie: circulaire
ontwerpprincipes, nieuwe businessmodellen en de
opbouw van hergebruikcycli. Dit onderzoeksproject
vraagt om zowel technologische als organisatorische
oplossingen, die met elkaar gecombineerd essentieel
zijn om tot een levensvatbaar en duurzaam circulair
businessmodel te komen.

Vraag naar hoogwaardig verwerkt organisch
product
De huidige en potentiële vraag naar verwerkt
organisch product verschilt per regio en per product.
De vraag naar van lokale bedrijven afkomstige
gft-compost is niet groot. Dit komt omdat de
mogelijke afnemers, veelal boeren, de compost
vanwege het mestoverschot niet zomaar binnen de
fosfaatnorm kunnen aannemen (Staps, 2015). De
compostindustrie streeft voor consumenten naar
producten die hoogwaardiger zijn dan die voor
boeren en tuinders, zoals compost die inzetbaar is als
een duurzame vervanger van veen in potgrond (WUR
et al., 2014a). Biovergisting wordt mondjesmaat op
kleinere schaal toegepast om energie op te wekken,
vaak voor eigen gebruik. Restproducten na vergisting
zijn digestaat en restwater. De vraag naar digestaat is in ontwikkeling; restwater verdwijnt over
het algemeen in het riool (Blankenborg, 2015),
waarbij ervan uit wordt gegaan dat de nuttige stoffen centraal worden teruggewonnen. Dit is echter in
zeer verdunde vorm en gemengd met ander rioolslib,
waardoor de kwaliteit er drastisch op achteruitgaat
en hoogwaardige herbenutting technisch uitermate
lastig wordt (Zeeman, 2012). Onderzoek naar
betere oplossingen is noodzakelijk. Het scheiden
van aparte gft- en groenafvalstromen om hoogwaardiger te kunnen herbenutten, vindt plaats als hier een
specifiek businessmodel voor is, zoals het kweken
van paddenstoelen op koffiedik (Cox, 2012),
of myceliumafval voor koeienvoer (Innovatienetwerk, 2015). Ook andere technieken, zoals
verwerking door middel van vliegenlarven en
bioraffinage, worden vanwege het vroege
ontwikkelingsstadium nog weinig toegepast.

Waardesystemen rondom decentrale
verwerking
Het huidige waardesysteem rondom organische
reststromen is van oudsher ingericht op grootschalige
centrale verwerking, voornamelijk omdat dit economisch schaalvoordeel biedt (BVOR, 2017). Van
deze manier van verwerken zijn veel historische data
beschikbaar, onder meer beschikbaar via de publieke
verwerkende bedrijven (zie bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (2014) en BVOR (2017). In het buitenland
zijn enkele studies geweest naar decentrale verwerkingstechnologieën, maar dit zijn vooral cases in
ontwikkelingslanden: decentrale verwerking ligt hier
economisch voor de hand vanwege het ontbreken van
infrastructuur (Alfaro & Miller, 2014). Er is echter nog
maar weinig onderzoek gedaan naar de schaalgrootte
waarop compostering en biovergisting in westerse
stedelijke circulaire waardesystemen in economisch,
ecologisch en sociaal opzicht interessant kunnen
worden (BVOR, 2014; Lange, Korevaar, Oskam, &
Herder, 2017).

Onbekend maakt onbemind: de beperkte vraag
naar hergebruikt organisch product is grotendeels
te verklaren door een gebrek aan kennis van de
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1.4 Aanpak onderzoek
Het onderzoek is globaal opgedeeld in twee werkstromen: technieken en businessmodellen. Deze
stromen ontmoeten elkaar bij de ontwikkeling van
oplossingsrichtingen en circulaire concepten.
Technieken
Om de mogelijke verwerkingstechnieken te
inventariseren en hieruit een selectie te maken
is gebruik gemaakt van expertinterviews en
deskresearch. Zo zijn de kennis- en ontwikkelvragen rondom de verschillende technieken boven
tafel gekomen. Vervolgens werden er met een
methode van ontwerpend onderzoek technische
concepten ontwikkeld. Deze concepten (veelal met
functioneel prototype) zijn bedoeld als optimalisatie

Inleiding

van bestaande technieken en als proof of concept.
Hierbij werden veelvuldig studenten ingezet. In
zogeheten InnovatieLab-, minor-, stage- en
afstudeeropdrachten hebben de studenten zes
technische concepten uitgewerkt. Zij deden dit in
samenwerking met de betrokken bedrijven, om de
kans op implementatie in de praktijk te vergroten.
De resultaten van deze opdrachten worden kort
beschreven in kaders door dit boek heen.
Ontwikkeling van businessmodellen
Voor de ontwikkeling van businessmodellen voor
decentrale verwerking van organisch afval is stadsWP1

Deelvraag 1 & 2

landbouw als casestudie het meest geschikt bevonden. Ten eerste komen er bij stadslandbouw veel
organische reststromen vrij, zoals gewasresten, stro
of houtsnippers. Ten tweede kan bij stadslandbouw
goed gebruik worden gemaakt van de producten die
met deze reststoffen weer te produceren zijn, zoals
bodemverbeteraar, meststoffen, diervoeder en
energie. Zo komen er veel verschillende stromen
vrij, zoals gewasresten, stro of houtsnippers.
Tegelijkertijd is er behoefte aan verschillende
producten die hiermee te maken zijn, zoals bodemverbeteraar, meststoffen, diervoeder en energie.

WP2

Deelvraag 3

Analyse verwerkingstechnieken
en randvoorwaarden

Vraag en aanbod reststromen
Analyse in casestudies

WP3

Deelvraag 4
Ontwikkeling oplossingsrichtingen

WP4

Deelvraag 5

WP5

Iteratie

Organisatorische- & businessmodelconcepten

Deelvraag 6
Technische concepten

Toepassen en casestudies

Ecologische en economische impact

WP6

Deelvraag 7

Businesscases en keuzekaart (incl. implementatie- en doorontwikkelingsaanbevelingen
voor organisatie- business- en technische oplossingen

Figuur 1.1 Schematisch onderzoeksplan Re-Organise.
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Met hulp van semigestructureerde interviews met
de ondernemers en betrokkenen bij de stadslandbouwlocaties zijn de reststromen en behoeften in kaart
gebracht. Met desk research en berekeningen zijn
ontbrekende gegevens verder aangevuld en benaderd.
Dit leverde een dataset op per gebied. In deze dataset
wordt per reststroom aangegeven in welk kwartaal
deze vrijkomt en waar deze voor te gebruiken is.
Samen met spelontwikkelaar Play the City en
kennisontwikkelaar Circle Economy is een spelvorm
ontwikkeld om samen met de stakeholders van de
stadslandbouwgebieden de eerste concepten van het
businessmodel te ontwikkelen (zie kader). Samen met
de ondernemers is per concept een eerste inschatting
van de impact gemaakt vanuit verschillende perspectieven: sociaal, ecologisch en economisch.

Businessmodellen
Om oplossingsrichtingen uit te werken tot circulaire
concepten is gebruik gemaakt van theorieën en
technieken op het gebied van business modelling.
Het zogenaamde multi-actornetwerk, de multi-value
en de multi-dimensional collaborative business
models zijn hiervan de belangrijkste hulpmiddelen,
omdat de circulaire concepten de volgende
elementen bevatten:
1. Samenwerking tussen meerdere bedrijven in
een netwerk (multi-actor, dus niet vanuit één
bedrijf of één keten maar in een dynamisch
netwerk van wisselende bedrijven);
2. Partners focussen niet alleen op economische
maar ook op andere waarden (multi-value);
3. Partijen kunnen meerdere en wisselende rollen
hebben in het netwerk, bijvoorbeeld zowel
aanbieder als vrager zijn (multi-dimensional).

Ecologisch
2
1
0

Sociaal

Figuur 1.2 Uitkomsten workshop.
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Economisch

Interne condities
1. Min. afhankelijkheid
externe leverancier
2. Afvalverwerking of
energiekostenvermindering
X
3. Waterbesparing
4. Energiebesparing
5. Samenwerking
X
6. Betrokkenheid wijk

Externe condities
1. Speelt in op regionale economische
voordelen
X
2. Investering in regio
3. Minder transport
(lokaal)
4. Minder verbranding
5. Werkgelegenheid
X
6. Educatief
X

Inleiding

Serious Game ‘Handel in organische reststromen’
Op tafel ligt een grote plattegrond van het casusgebied, met daarop aangegeven de locaties van
de deelnemers. Elke speler begint met speelgeld van zijn of haar restmaterialen en een overzicht
van zijn behoeften. Ook zijn er kaarten met verwerkingstechnieken.
In de eerste spelronde beelden de deelnemers met de linten en de kaarten van verwerkingstechnieken en materialen uit waar hun reststromen momenteel naartoe gaan: naar een bedrijf in de
buurt (dan leggen ze een lint op de plattegrond van het eigen naar het buurbedrijf met het speelgeld
erop), of het gebied uit (dan hangt het lint half van tafel af). In één oogopslag wordt zo duidelijk of
er nog veel reststromen van tafel vallen. Aan de spelers wordt gevraagd commentaar te geven op de
uitgebeelde situatie. Welke stromen blijven al wel in het gebied en hebben dus een lokale circulaire
toepassing? Welke niet? Hoe zou dit komen?
In de tweede ronde moeten de deelnemers onderling dealtjes zien te sluiten om door decentrale
verwerking van zoveel mogelijk reststromen af te komen. Denk aan het combineren van gft-stromen
om samen één vergister te kunnen aanschaffen. Of bladafval individueel dan wel collectief composteren… Wie heeft er plek over? Wie tijd? Door goed naar de kaart te kijken, leren de deelnemers elkaar
en elkaars behoeften kennen. Om een deal uit te beelden kunnen technologiekaarten – voorzien van
informatie over de benodigde inputstromen en randvoorwaarden – met het benodigde speelgeld op
het speelveld worden geplaatst.

Figuur 1.3 Binnen Re-Organise ontwikkelde Serious Game.
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(Negotiated Value Exchanges)
Transactions
Roles

Transactions
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Figuur 1.4 Value Network Analysis (Allee, 2008).
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Er is bij de analyse en het ontwerp van het businessmodel een toolbox ontwikkeld die gebaseerd
is op het theoretisch concept van Verna Allee’s
Value Network Analysis (Allee, 2008)]. De toolbox
bestaat uit een eenvoudig visueel model waarin
het netwerk, de transacties en de waardestromen
tussen verschillende belanghebbenden in het
netwerk (zowel tastbaar als niet tastbaar) centraal
staan. Dit model maakt het mogelijk om voor de
betrokkenen zichtbaar te maken welke rollen er in
een waardesysteem of circulair concept bestaan,
welke transacties daartussen plaatsvinden en welke
waarde de transacties vertegenwoordigen. De
eenvoud van het model en de focus op concrete
transacties maakt het mogelijk voor de stakeholders
om snel en effectief keuzes te maken met betrekking tot de rollen die ze in het netwerk zouden
willen vervullen. Doordat het model de waardestromen tussen stakeholders inzichtelijk maakt,
biedt het daarnaast directe aanknopingspunten
voor een studie naar achterliggende motivatie,
doelstellingen en concrete behoeftes van verschillende belanghebbenden.
Voor een meer generiek inzicht in het businessmodel
van een bepaalde reststroom wordt gebruik gemaakt
van de strategy sketch van Kraaijenbrink (2015).
De strategy sketch maakt in één oogopslag zichtbaar
welke (gedeelde) kernwaardeproposities en welke
stakeholders relevant zijn. Daarnaast biedt het de
mogelijkheid om het generieke businessmodel van
de belangrijkste resources, risico’s, prioriteiten en
contexten inzichtelijk te maken.

1.5 Resultaten en leeswijzer
Het onderzoeksproject Re-Organise heeft concrete
resultaten opgeleverd voor bedrijfsleven, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijs. De resultaten
worden in de verschillende hoofdstukken toegelicht:
Hoofdstuk 2 beschrijft de casuslocaties en de
geïnventariseerde reststromen en behoeften in
deze stadslandbouwgebieden.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de verwerkingsprocessen
welke geschikt zijn voor decentrale toepassing.
Tevens worden belangrijke randvoorwaarden
beschreven, zoals wet- en regelgeving.
In hoofdstuk 4 en 5 worden circulaire concepten
voor de casuslocaties getoond. Hierin worden
technische mogelijkheden gecombineerd met de
wensen en kansen in deze gebieden.
In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de toepassing
van de onderzoeksresultaten in een andere context,
in onderzoek of voor onderwijs. Daarnaast wordt de
ontwikkelde keuzekaart in dit hoofdstuk toegelicht.
Met de keuzekaart kunnen bedrijven met organische
reststromen inzicht krijgen in de verwerkingstechnieken die voor hen interessant zijn op basis
van hun wensen en middelen.
Hoofdstuk 7 beschrijft de conclusies van dit onderzoek en de aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

De genoemde modellen, of afgeleiden daarvan, zijn
eenvoudig gevisualiseerd, om de informatie te kunnen
delen met direct betrokken ondernemers. Zo konden
samen met deze ondernemers circulaire concepten
worden uitgewerkt tijdens diverse workshops op
locatie. De concepten zijn hierdoor in nauwe samenspraak met de praktijk ontwikkeld. Voor de generieke
toepassing in andere gebieden is door deze werkwijze
een toolbox van praktische hulpmiddelen ontstaan,
waarmee de circulaire concepten ook in toekomstige
cases in detail kunnen worden uitgewerkt.
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Kader techniek

Wormencompostering
Voor Stichting Buurtcompost hebben vier studenten een shredder ontworpen en gebouwd waarmee
gft-afval kan worden vermalen dat door buurtbewoners in een ondergrondse container is geworpen.
Zo kunnen de wormen onder in de container het gft sneller omzetten in compost. De shredder is
getest in het lab en klaar om te worden aangepast en ingebouwd in een gft-container.

Ontwerp van de shredder, aandrijving door pedaal.
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Gebouwd prototype van de shredder 1.

Kader techniek

De oogst van compost en percolaat in Amsterdam-Oost.
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2

BENUTTEN VAN RESTSTROMEN IN
STADSLANDBOUW

Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
organische reststromen decentraal te verwerken,
worden twee casuslocaties gebruikt. Dit zijn de stadslandbouwlocaties Tuinen van West en NoordOogst.
Het zijn twee zeer verschillende gebieden, zowel in
omvang als wat betreft de functies en bedrijven die
aanwezig zijn.
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste kenmerken
van de gebieden aan bod. Er gaat ook aandacht uit
naar de bezwaren en motivatie bij aanwezige ondernemers om organische reststromen te benutten.
Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de aanwezige organische reststromen en van de behoefte
aan producten die hieruit kunnen worden gemaakt.

2.1 Recreatie- en stadslandbouwgebied Tuinen van West
Casusgebied Tuinen van West bestaat uit een aantal
polders van in totaal 700 hectare aan de westrand van
Amsterdam. Hiervan is 400 hectare aangewezen als

recreatiegebied met speciale aandacht voor stadslandbouw (Vermeulen, 2018). Re-Organise richt
zich echter op alle 700 hectare. Dit is van oudsher
agrarisch gebied. Er zijn nog enkele zeer kleinschalige (hobby)veehouderijen over, met gemiddeld
15-30 koeien of schapen, en er is nog een stukje akkerbouwgebied met onder andere een zorgboerderij.
Daar is nieuwe bedrijvigheid bij gekomen, zoals een
zelfplukfruittuin, een zorgkwekerij, een brouwerij
en een restaurant annex feestlocatie. Behalve
voedselproducerende bedrijven huisvest het gebied
ook andere bedrijven met organische reststromen,
zoals hoveniers, maneges, een sportpark, een begraafplaats, een houtzagerij en verschillende volkstuinparken. Tenslotte zijn er openbare en particuliere
groengebieden waar bij het snoei- en maaibeheer ook
organische reststromen vrijkomen.
Het doel en de missie van de ondernemers –
verenigd in een ondernemersvereniging – komen
niet op alle punten overeen met het doel van de
Gemeente Amsterdam. De gemeente wil vooral het
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traditionele landschappelijke beeld behouden (de
‘agrarische uitstraling’) en op die manier recreatie
aantrekkelijk maken (Gemeente Amsterdam, 2006).
De ondernemers willen ondernemen, en hebben voor
hun nieuwe plannen soms uitbreiding van bijvoorbeeld
een schuur nodig, waarbij ze aanlopen tegen strenge
vergunningverlening. Ook de hoge pachtprijs is voor
velen een probleem. Gemeente en ondernemers vinden
elkaar daarentegen wel in de wens om van het gebied
een ‘circulaire proeftuin’ te maken: een gebied waarin
zoveel mogelijk materialen lokaal worden hergebruikt
(Terwindt, 2016).
2.1.1 Dataverzameling en extrapolatie
Van 22 ondernemingen zijn de organische reststromen
in kaart gebracht, alsook hun behoefte aan producten
die uit organische reststromen kunnen worden
gemaakt, en de motivatie van de ondernemers om
bij te dragen aan een circulaire economie. Er zijn nog
15 ondernemers geïdentificeerd die ook organische
reststromen hebben, maar zij zijn niet geïnterviewd
en hun reststromen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Voor het openbaar groenbeheer zijn data gebruikt
van Recreatieschap Spaarnwoude, die ruim een derde
van het openbare groen beheert, en van hoveniersbedrijf De Wit, die alle bomen in de Tuinen van West
onderhoudt. De hoeveelheid slootkantmaaisel is
geschat op basis van het aantal kilometer sloot. Het
beheer van het openbare groen is versnipperd: naast
het Recreatieschap zijn er ook andere beheerders en
ondernemers die delen van het openbaar groen maaien
of klepelen. Sommige dijken worden, uit economische
overwegingen, begraasd door schapen. Een algemeen
obstakel bij het verzamelen van data over reststromen
van openbaar groen is dat veel materiaal na het maaien
in het gebied achterblijft, omdat afvoeren en gebruiken
niet economisch rendabel is. Beherende instanties
kunnen de grootte van deze stromen zeer moeilijk
inschatten (Hoek Spaans, 2018).
Vanwege de onzekerheden is binnen Re-Organise
geen poging gedaan om door extrapolatie van interviewgegevens de volledige grootte van de verschillende reststromen in de Tuinen van West te schatten:
de scenario’s gaan uit van de reststromen die zeker
voorhanden zijn. Als zeer ruwe aanname kan worden
gesteld dat de meeste stromen maximaal tweemaal zo
groot zullen zijn wanneer alle bedrijven en groenbeheerders zouden worden geïnterviewd; de cijfers voor
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houtsnippers, slootkantmaaisel en bierbostel gelden al
wel voor het hele gebied. De publicatie Benutten van
organische reststromen in stadslandbouwgebied
Tuinen van West geeft een overzicht van nietgeïnterviewde bedrijven.
De getallen uit deze reststroominventarisatie dienen
ook als input voor de scenarioberekeningen in hoofdstuk 4. Daar is per reststroom de totale jaarlijkse
beschikbaarheid berekend. Vervolgens is op basis van
interviewgegevens en literatuur de verdeling van de
totaalstroom over de seizoenen geschat. Zo komen de
gewasresten van de kwekerij bijvoorbeeld eenmalig
in het najaar vrij, maar bierbostel het hele jaar door.
Van de reststromen is de geschiktheid bepaald voor
verschillende technieken: snoeiafval is bij-voorbeeld
ongeschikt voor vergisting maar levert goed structuurmateriaal voor een composthoop. Grasmaaisel kan
zowel in een composthoop als in een vergister worden
toegepast en gft-afval levert in een composthoop
risico op geuroverlast, maar kan wel worden toegepast
in een afgesloten wormencompostbak.
2.1.2 Organische reststromen Tuinen van West
Figuur 2.1 toont de omvang van de beschikbare reststromen in de Tuinen van West (gebaseerd op de
door interviews verkregen data en schattingen, zie
paragraaf Dataverzameling en extrapolatie). In de
stroom ‘grasmaaisel’ is het gras dat boeren zelf oogsten voor hooi- en kuilgrasproductie niet opgenomen;
de stroom bevat alleen gras van bermen, dijken en
materiaal uit overig openbaar groen (onder andere uit
natuurgebieden). Wel opgenomen in de grafiek zijn de
reststromen die momenteel al een lokale bestemming
hebben. Een aantal voorbeelden daarvan:
l

l

l

l

De bierbostel gaat als veevoeder naar veehouders in het gebied.
Ondernemers met moestuinen of akkerbouw
werken hun gewasresten onder als bodemverrijker.
Snoeihout wordt gebruikt als houtsnippers voor
paden.
Houtmot van de houtzagerij wordt gebruikt als
ligmateriaal voor vee.
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l

De Fruittuin heeft een biovergister en een biomeiler (een warmteproducerende composthoop)
waarin de eigen restproducten worden omgezet
in energie en bodemverbeteraars.

Vooral de volgende organische reststromen zijn nog
niet of nog niet volledig in lokale kringlopen opgenomen: bermmaaisel, bladafval, snoeiafval, gft,
paardenmest, kokossubstraat en gewasresten uit de
glastuinbouw en vet uit de horeca. Deze stromen verlaten het gebied om (vaak tegen kosten voor de ondernemers) elders in Nederland te worden verwerkt.

Een aantal stromen is opvallend groot; dit zijn de
stromen waarvan een significant aandeel afkomstig
is uit openbaar groen (slootbagger, slootkantmaaisel
en riet, snoeiafval, grasmaaisel en houtsnippers). De
grote stroom gewasresten komt wel in zijn geheel van
ondernemers: de helft van de zorgkwekerij en de helft
van overige telers in het gebied, waarbij de zorgboerderij na de zorgkwekerij de grootste speler is. De
gewasresten van de overige telers worden momenteel
ondergeploegd als bodemverbeteraar. Bij gft-afval
is het gft van huishoudens in het gebied niet meegenomen. Deze stroom kan dus groeien.

Reststromen Tuinen van West (ton/jaar)
Houtsnippers

1204

Slootbagger

1000

Gewasresten

841

Snoeiafval

737

Slootkantmaaisel en riet

545

Grasmaaisel

416

Vaste mest

373

Kokosmatten afgewerkt

300

Drijfmest

260

Bladafval

120

Digestaat

110

Bierbostel

14

Zaagsel

12

gft-afval

4

Witlofpennen

1

Vet, olie

1

Mislukte kuil

1

Champost

1

Figuur 2.1. Organische reststromen in de Tuinen van West. In groen de stromen waarvan een belangrijk deel
uit openbaar groenbeheer afkomstig is; in blauw de stromen die alleen van ondernemers komen.
Bronnen: CLM, 2011; Corporaal, 1993; Zandcompleet, 2018 en interviews met ondernemers.
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2.1.3 Productbehoeften
Van de producten die uit reststromen kunnen worden
gemaakt, is er bij ondernemers en organisaties in het
gebied vooral vraag naar elektriciteit, gas, warmte,
compost, meststoffen, ligmateriaal voor vee en diervoeder. De vraag naar diervoeder behelst met name
voeder voor koeien, schapen en paarden, zoals bierbostel of biks, terwijl het diervoeder dat met de voor
stadslandbouw geschikt geachte technologieën kan
worden geproduceerd vooral kippenvoer betreft
(insectenlarvenkweek). Wat betreft bierbostel is
de vraag groter dan het aanbod.
Figuur 2.2 geeft de vraag naar producten weer. Kwantitatieve gegevens waren maar van weinig ondernemers beschikbaar, en vaak gaat het bovendien om
producten die de ondernemers nu nog niet gebruiken,
maar waarvan ze denken dat ze die wel zouden kunnen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor compost,
insecten (ter gebruik als kippenvoer) en warmte.

De zorgkwekerij is een grootverbruiker van gas, maar
de meeste andere bedrijfsgebouwen en aanliggende woonhuizen worden ook met gas verwarmd. De
bedrijven die biologisch gecertificeerd zijn verlangen
een biologische versie van producten als compost en
diervoeder. Tenslotte kwam er uit de interviews ook
een duidelijke vraag naar lokale ingrediënten, als die
betaalbaar zouden kunnen worden geproduceerd (voor
bijvoorbeeld de brouwerij of het restaurant). Dit valt
echter buiten de scope van Re-Organise.
2.1.4 Motivatie
De meerderheid van de geïnterviewden staat er in
principe voor open om de mate van decentrale kringloopsluiting verder te verhogen. De motivatie verschilt per ondernemer. Voor zeker zeven respondenten
is ecologische duurzaamheid een belangrijk deel van
hun bedrijfsfilosofie. Zij zijn in principe ook bereid tijd,
geld of beide te investeren. Voor verschillende ondernemers is het belangrijk om materialen die zij nodig

Aantal ondernemers met vraag naar product
Electriciteit
Gas
Warmte
Mest
Compost
Diervoeder
Hooi
Stro
Overige meststoﬀen
Brandhout
Houtmot
Verpakkingsmateriaal
Diesel
Houtsnippers
0

2

4

Figuur 2.2 Vraag naar producten in de Tuinen van West
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hebben van dichtbij te halen. Soms omdat zij hun
producten als ‘lokaal product’ in de markt zetten (marketingvoordeel), soms omdat ze op die manier de herkomst beter kunnen controleren. Tenslotte zijn er ook
ondernemers die vooral geïnteresseerd zijn in mogelijke kostenbesparingen, bijvoorbeeld als reststromen
niet meer tegen betaling hoeven worden afgevoerd.
2.1.5 Belemmeringen
In de interviews werd ook een heel aantal belemmeringen voor verdere decentrale kringloopsluiting
genoemd. De belangrijkste hiervan zijn:
l

l

l

l

l

l

Onzekerheid over het overleven van het bedrijf. Dit speelt in het bijzonder bij boeren die
zich geen pacht meer kunnen veroorloven maar
ondernemen op land met een gebruikersovereenkomst. Deze kan in principe jaarlijks worden
opgezegd door de gemeente.
Verschillende ondernemers hebben nauwelijks
reststromen omdat ze alles zelf al gebruiken.
Dat geldt voor bijvoorbeeld mest en gewasresten van de boeren die in vollegrond telen.
Er is al concurrentie om reststromen: de vraag
naar bierbostel voor veevoer en houtmot als ligmateriaal is bijvoorbeeld groter dan het aanbod.
In het geval van schapenvachten ontbreekt de
vraag. Voor andere reststromen is momenteel
lokaal geen mogelijkheid om ze om te zetten in
producten. Een voorbeeld zijn de vezelrijke substraatmatten uit de glastuinbouw.
De aanwezigheid van zowel biologische als
niet-biologische bedrijven is een hindernis bij
het eventueel gezamenlijk produceren van compost. Een biologisch akkerbouwbedrijf kan geen
compost accepteren die is gemaakt van de reststromen van zijn niet-biologische buurman.
Verschillende ondernemers hebben geen plaats
voor restverwerkende apparatuur, of hebben
geen tijd om deze te onderhouden. Voor implementatie van technologische concepten is bij
veel ondernemers ook behoefte aan meer kennis.

2.2 Stadslandbouwlocatie
NoordOogst
NoordOogst bevindt zich in een ziltig veengebied tussen de Amsterdamse volkswijk Tuindorp en de ringweg
A10. Vroeger bestond het terrein vooral uit landerijen
en enkele jaren geleden is het terrein nog gebruikt als
opslag- en verzamelterrein bij de aanleg van de
Coentunnel, als vestigingsplaats voor een
AZC en als sportterrein. De gemeente Amsterdam
heeft het grondgebied in 2014 voor een periode van
tien jaar in bruikleen gegeven aan een groep ondernemers en enkele sportverenigingen die zich hebben
verenigd in de Stichting Stadslandbouwproject
Melkweg NoordOogst .
NoordOogst wil als stadslandbouwproject een voorbeeld zijn voor wat er nu en in de toekomst mogelijk is
op het gebied van circulaire economie. Centraal hierbij
staan zes kernwaarden: duurzame voedselketen, zien
en inspireren, doen en beleven, genieten en spelen,
ontmoeten en verbinden, leren en werken.
De aanwezigheid van jonge visionaire en betrokken
ondernemers, de diversiteit aan ondernemingen en de
stedelijke omgeving bieden interessante aanknopingspunten om te experimenteren met nieuwe circulaire
initiatieven rond deze thema’s.
Er zijn enkele ondernemers die reeds incidenteel
gebruik maken van elkaars reststromen (zie ook de
voorbeelden in de illustratie); dit gebeurt echter niet
structureel en op nog zeer beperkte schaal. Buiten
enkele composthopen bij de moestuinen en
ad-hoc-initiatieven lijkt er dan ook nauwelijks
sprake van een structureel circulaire bedrijfsvoering.
De kernwaarden komen nog op andere manieren tot
uitdrukking. Zo staan op het kinderdagverblijf gezonde
maaltijden op het menu die afkomstig zijn van de
gedeelde moestuinen, de imkerij of de ‘buitengewone
scharrelvarkens’. De houtwerkplaats verzorgt speelblokken van restanthout en er worden gezamenlijk
evenementen georganiseerd. In de middag kunnen
ouders en kinderen sporten bij de naastgelegen
sportverenigingen, waarna eventueel een gezonde
maaltijd kan worden afgehaald bij de Tuin van Eten.
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Het terras van Stroop biedt uitzicht op de zelfgeplante
wijnranken, de vlindertuin en het speelterrein waar de
kinderen veilig kunnen spelen.
In de afgelopen twee jaar zijn veel van de initiatieven
uitgegroeid tot beginnende bedrijfjes. Ondanks de
tijdelijke en onzekere status van de huurovereenkomst melden zich ook nieuwe initiatieven en enthousiaste ondernemers. NoordOogst is hierdoor een
echte broedplaats van initiatieven op het gebied van
circulaire economie en een dankbare casus voor het
onderzoek naar praktische implementaties binnen de
stadslandbouw.
2.2.1 Organische reststromen NoordOogst
Met behulp van semigestructureerde interviews
met ondernemers en organisaties op en rond het
bedrijfsterrein NoordOogst en berekeningen op basis
van oppervlakte en het actuele gebruik is de omvang
van beschikbare reststromen op het terrein in kaart
gebracht. Deze laat zich samenvatten in de volgende
grafieken:

Figuur 2.3 toont de reststromen die vrijkomen
binnen de hekken van het NoordOogst-terrein. Er
komt duidelijk naar voren dat ruim de helft van de
totale massa bestaat uit papier en karton. De tweede
stroom, ‘gewasresten’, is de potentiële stroom die
na de oogst van de groenten uit de moestuinen verzameld zou kunnen worden. De stroom ‘bierbostel’
is een vochtrijk nevenproduct van de bierbrouwerij.
Het bestaat hoofdzakelijk uit de buitenkant van de
gerstekorrel en de eiwitdelen van de brouwgerst,
waaruit de brouwer de koolhydraten heeft gehaald.
De stromen ‘snoeiafval intern’ en ‘grasmaaisel intern’
zijn gebaseerd op een berekende oppervlakte gras
en boom-achtige begroeiing. Een deel van de reststromen, waaronder gft- en houtafval, wordt reeds
hergebruikt en is daardoor mogelijk niet direct zichtbaar als reststroom.
De meeste stromen zijn seizoensgebonden; het
vrijkomen van bijvoorbeeld gebruikte olie en karton is
sterk afhankelijk van de aanwezigheid van het aantal
bezoekers in de horeca op het terrein.

Reststromen NoordOogst (kg/jaar)
Karton

34230

Gewasresten

10000

Bierbostel

8850

Snoeiafval intern

5250

gft-afval

3200

Vet, olie

2803

Grasmaaisel intern
Koﬃeprut

1297
436

Gebakresten 260
Zaagsel 39
0

5000

10000

15000

Figuur 2.3. Organische reststromen op NoordOogst.
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2.2.2 Productbehoeften
Van de producten die uit reststromen kunnen
worden gemaakt, is er bij ondernemers op het
NoordOogst-terrein vooral vraag naar gas, elektriciteit, water, compost en kampvuurhout. De vraag
naar hooi, stro en diervoeder betreft vooral de kippen
en varkens op het terrein.

Een aantal ondernemers probeert ‘zoveel mogelijk’
biologisch te zijn, maar geeft aan dat de hoge kosten,
de strenge certificeringseisen of de benodigde omschakelingstijd een beperking vormen.
Op basis van de interviews zijn de volgende generieke
uitspraken te doen:

De banketbakker is de belangrijkste verbruiker van
gas, elektriciteit en water, maar ook andere gebouwen
hebben hier behoefte aan.

l

2.2.3 Motivatie
Uit de gesprekken met de ondernemers op
NoordOogst blijkt dat bij de meeste van hen duurzaamheid, gezonde voeding en educatie een centrale
rol spelen. Meestal wordt binnen de onderneming
ook actief aan hergebruik van materialen gedaan,
bijvoorbeeld door eigen composthopen. Er zijn wel
verschillen tussen de ondernemers in waardeperceptie
en uitgangspunten van duurzaamheid.

l

Educatie en kennis rond een gezonde levensstijl
en voeding spelen een centrale rol; oplossingen
die als showcase of als voorbeeld kunnen dienen
zijn interessant.
Ook de interactie met de directe stedelijke omgeving, waaronder omwonenden, overheid en
bedrijven, speelt voor de meeste ondernemingen
een grote rol.

Aantal ondernemers met vraag naar product
Gas
Electriciteit
Water
Compost
Kampvuurhout
Stro
Overig
Hop
Varkensvoer
Kippenvoer
Houtsnippers
Vaste mest
Hooi
0

2

4

6

8

10

12

14

Figuur 2.4 Vraag naar producten in NoordOogst
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2.2.4 Belemmeringen
Naast de bovenstaande motivatie komen tijdens de
interviews en de workshop met ondernemers uit de
focusgroep een aantal aanvullende risico’s, knelpunten
en randvoorwaarden aan de orde:
l

l

l

l

l
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Hygiëne wordt door enkele deelnemers als
cruciaal gezien, met name in relatie tot ongedierteproblematiek in Amsterdam (ratten).
De nadruk ligt voor sommige startups nog op
‘overleven’. Onzekerheid, tijdgebrek en toekomstperspectief zijn belangrijke factoren die van
invloed zijn op de samenwerking en organisatie.
De mogelijkheden om te investeren in duurzaamheidsoplossingen die geld kosten zijn beperkt.
De rattenoverlast in Amsterdam-Noord kan
een argument zijn om heel gecontroleerd en
zorgvuldig te composteren (bijvoorbeeld in afgesloten composteertrommels). Aan de andere
kant kan de angst voor ratten voor sommige
partijen juist een reden zijn om alle organische
reststromen voor de zekerheid zo snel mogelijk
af te voeren (en dus niet meer te composteren).
Ondernemers zijn geïnteresseerd in nieuwe
technische mogelijkheden van lokale verwerking
van organische reststromen, maar er bestaan op
het vlak van kennis en technologie nog een aantal uitdagingen.

Tenslotte
In dit hoofdstuk zijn de twee casuslocaties beschreven
en de reststromen en behoeften inzichtelijk gemaakt.
In hoofdstuk 4 en 5 wordt hierop doorgebouwd,
middels circulaire concepten die voor deze gebieden
ontwikkeld zijn. Om tot circulaire concepten te komen,
is het nodig inzicht te hebben in verwerkingstechnieken en in relevante voorwaarden, zoals wetgeving. Vandaar dat deze nu eerst besproken worden in
hoofdstuk 3.

Stadslandbouw

Ervaring van een ondernemer
De bestaande wet- en regelgeving ‘past’ niet op het recentelijk in zwang geraakte concept van een
kleinschalige biovergister die bijvoorbeeld restaurantafval verwerkt. De overheid hecht echter wel aan
het versnellen van de circulaire economie en wijst vergunningsaanvragen daarom niet af op basis van
het ontbreken van wetgeving. In plaats daarvan wordt elke vergunningsaanvraag door de betreffende
overheidsdienst beoordeeld voor die specifieke situatie. ‘Bij goed overleg doet regelgeving er niet
toe,’ zo vat een van de bij Re-Organise betrokken ondernemers zijn ervaringen samen. Dat heeft
volgens hem wel een nadeel: een ondernemer kan er niet zomaar van uitgaan dat hij voldoet aan
bepaalde voorwaarden en dus wel een vergunning zal krijgen. Gemeenten en omgevingsdiensten
vragen details over de opbouw en werking van het apparaat. Projectontwikkelaars moeten dus
zorgen dat zij met een goed plan van aanpak komen. Hiervoor ontbreekt bij hen soms de technische
expertise, en in sommige gevallen is de technische informatie vertrouwelijk. De ondernemer heeft als
suggestie dat wanneer een projectontwikkelaar een vergister wil plaatsen, hij de vergunningaanvraag
altijd zou kunnen laten coördineren door de leverancier van de biovergister. De extra kosten van
die coördinatie zouden dan uit een gemeentelijke subsidie kunnen worden gedekt. Een tweede verbeterpunt is dat de subsidies zich niet primair zouden moeten richten op het kleine beetje geproduceerde groene gas, maar op de milieuvoordelen van de verwerking van de grote hoeveelheid
organisch afval (Andriesma, 2018).
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De gezamenlijke composthoop
Wanneer verschillende bedrijven gezamenlijk een composthoop willen opzetten, is het inzamelen van
de reststromen juridisch de lastigste stap. Vergunningen kunnen alleen achterwege blijven als het te
composteren materiaal (< 600 m3) wordt aangemerkt als ‘eigen materiaal’. Een van de bedrijven die
deelnemen aan Re-Organise heeft hierover gedetailleerd advies ontvangen van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. Die meldt als een van de mogelijkheden dat het bedrijf zijn reststromen in
opdracht kan laten maaien en afleveren op een afgebakend stuk van de eigen grond, waarna het
bedrijf – of een andere partij – de benodigde werkzaamheden voor het composteren uitvoert en
daarbij voldoet aan de regels van het Activiteitenbesluit. Als er ander materiaal wordt toegevoegd,
moet dit ook van (werkzaamheden in opdracht van) hetzelfde bedrijf komen. Vier weken voor aanvang
van de werkzaamheden moet daarnaast een melding van de aanstaande werkzaamheden
worden gedaan (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 2017).
Het gaat hier over een enkele casus. In andere situaties is het verstandig om bij de betreffende
omgevingsdienst te checken of een dergelijk scenario is toegestaan.
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Bouw schroefpers voor digestaat.
Een biogasinstallatie levert gas uit de vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief
slib of huisvuil. Na de vergisting blijft er digestaat als restproduct over. Digestaat is een waterige,
mestachtige substantie. Het bevat veel nuttige voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen zitten zowel
in het waterige deel (de dunne fractie) als in het vaste deel (de dikke fractie). De dunne fractie wordt
vaak gescheiden van de dikke fractie, zodat de dunne fractie eenvoudiger kan worden gebruikt als
meststof.
In samenwerking met Stadsgas uit Rotterdam, die een bedrijf dat gft-afval lokaal verwerkt en omzet
in energie, hebben vier engineeringstudenten een schroefpers ontworpen, gebouwd en getest,
waarmee het water uit het digestaat kan worden geperst zodat er een droge stof als restproduct
overblijft.
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3.1 Selectie van relevante ver-

technologieën zijn vervolgens verder uitgediept.
worden aangemerkt als kansrijk en passend. Deze
dit rijke palet aan verwerkingstechnologieën kan
context zorgen ervoor dat slechts een klein deel van
decentrale toepasbaarheid en de stadslandbouwliteratuur en gesprekken met experts. De eisen van
verwerkingstechnologieën onderzocht, op basis van
deze vraag te beantwoorden is een groot aantal
organische reststromen in de stadslandbouw? Om
Wat is er momenteel technisch al mogelijk met
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verwerken van organisch afval benoemd.
rijkste wet- en regelgeving voor het decentraal
decentrale inzetbaarheid. Tenslotte wordt de belanghet proces, de inputstromen, de producten en de
en per technologie een korte omschrijving van
ontwikkelingsfase de technologieën zich bevinden,
send’, een technologieroadmap die toont in welke
selecteren van technologieën als ‘kansrijk en pasaan bod: de dimensies die van invloed zijn op het
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen
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VERWERKINGSTECHNOLOGIEËN EN
RANDVOORWAARDEN

Wat is er momenteel technisch al mogelijk met
organische reststromen in de stadslandbouw? Om
deze vraag te beantwoorden is een groot aantal
verwerkingstechnologieën onderzocht, op basis van
literatuur en gesprekken met experts. De eisen van
decentrale toepasbaarheid en de stadslandbouwcontext zorgen ervoor dat slechts een klein deel van
dit rijke palet aan verwerkingstechnologieën kan
worden aangemerkt als kansrijk en passend. Deze
technologieën zijn vervolgens verder uitgediept.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen
aan bod: de dimensies die van invloed zijn op het
selecteren van technologieën als ‘kansrijk en passend’, een technologieroadmap die toont in welke
ontwikkelingsfase de technologieën zich bevinden,
en per technologie een korte omschrijving van
het proces, de inputstromen, de producten en de
decentrale inzetbaarheid. Tenslotte wordt de belangrijkste wet- en regelgeving voor het decentraal
verwerken van organisch afval benoemd.
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3.1 Selectie van relevante verwerkingstechnieken en roadmap
Inleiding
Figuur 3.1 laat zien welke dimensies van invloed
zijn op de selectie van decentrale verwerkingstechnologieën in een stadslandbouwcontext. Deze
dimensies worden hieronder verder toegelicht, waarna
ze worden gebruikt om relevante (kansrijke en passende) technologieën te identificeren aan de hand
van een technologieroadmap.
Vraag naar grondstoffen
Re-Organise richt zich op organische reststromen.
Dit zijn stromen die direct of indirect van biologische
oorsprong zijn (levend of levend geweest); denk bijvoorbeeld aan hout, gras en mest. De verwerking van
deze stromen valt vaak nog onder de doelstelling

‘afvalverwerking’. Biologisch gemakkelijk afbreekbare
stromen zoals gras en mest worden gecomposteerd of
vergist. Biologisch moeilijk afbreekbare stromen zoals
hout en taai onkruid worden soms verbrand. Bekende
bijproducten uit deze technieken zijn compost en biogas.
Vanuit het oogpunt van de circulaire economie bestaat
afval niet, maar kun je het beschouwen als grondstof.
Daarom is er een productbehoefte-analyse gedaan
door interviews af te nemen van ondernemers en
belanghebbenden in de twee stadslandbouwcasusgebieden. Hieruit kwam naar voren dat er naast compost en biogas óók behoefte is aan andere bodemverbeteraars en energiedragers. Verder was er behoefte
aan vezels en eiwitten voor diervoeder of verwerking in
materialen, zowel voor eigen gebruik als voor verkoop
als streekproduct. Deze uitkomst gaf richting aan de
zoektocht naar geschikte verwerkingstechnologieën.

Vraag naar grondstoffen

Schaalgrootte

Beschikbare reststromen

Toepasbaarheid

Benodigd kennisniveau

Stand der techniek

Economische haalbaarheid

Figuur 3.1 Dimensies die van belang zijn bij het selecteren van verwerkingstechnologieën voor decentrale
reststroomverwerking in stadslandbouwcontext.
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Input en aanbod van reststromen
Tijdens de interviews met de ondernemers zijn ook
de stromen die aanwezig zijn binnen een lokale
stadslandbouwcontext in kaart gebracht. Hierbij zijn,
naast gewasresten en mest, een kleine dertig verschillende reststromen geïdentificeerd, van bermmaaisel en hout tot snoei- en horeca-afval. De grootte
en kwaliteit van deze stromen fluctueert nogal per
seizoen. Daardoor vallen die technologieën af waarvoor de inputstroom zeer voorspelbaar moet vrijkomen
en zeer homogeen van samenstelling moet zijn. Voor
dit soort technologieëen zijn bijvoorbeeld reststromen
uit de voedingsindustrie meer geschikt.
Stand der techniek
De technologieën moeten toe te passen zijn op relatief
kleine volumes van organische reststromen. Hiervoor
is gekeken naar de huidige fase van technologische
ontwikkeling. Als een technologie aan deze eis nog
niet voldoet maar er wel zicht is op een ontwikkeling
waardoor kleinschalige toepasbaarheid in de nabije
toekomst beter mogelijk wordt, dan is die technologie
ook meegenomen in de roadmap.
Economische haalbaarheid
In stadslandbouwgebieden worden de investeringen
vaak gedaan door individuele ondernemers, die reststroomverwerking niet als kernactiviteit beschouwen.

In principe is het mogelijk dat een externe partij een
dure, grootschalige verwerkingsinstallatie zou realiseren
op een bedrijventerrein vlakbij de stadslandbouwlocatie.
Deze zou dan echter alleen financieel rendabel zijn als
er zeer grote volumes aan inputstromen verwerkt zouden worden. Het aandeel van die inputstroom dat nog uit
het stadslandbouwgebied zou komen, is dan zeer klein.
Daarom zijn zeer kostbare technologieën in de roadmap
buiten beschouwing gelaten.
Kennisniveau
Veel verwerkingsprocessen vereisen gecompliceerde
chemische reacties, waarvoor specialistische kennis
nodig is. Voorbeelden hiervan zijn pyrolyse en vergassing. In de roadmap zijn technologieën gekozen
die realiseerbaar zijn met de kennis die in een gemiddeld stadslandbouwgebied aanwezig is. Daarbij is
wel aangenomen dat er bereidheid is bij ondernemers
in het gebied om enige studie te doen om zich zo
vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om voor
hen nieuwe technologie te gebruiken.
Schaalgrootte
In de schaalgrootte komen veel van bovenstaande
criteria samen: de benodigde input, de investering,
de stand der techniek en het kennisniveau. Sommige
technieken zijn bijvoorbeeld (nog) niet op kleine schaal
beschikbaar, of erg kostbaar.

Bioraffinage: nog niet geschikt voor stadslandbouw
Een voorbeeld om de in Re-Organise gebruikte technologieselectiemethode te illustreren: een nieuwe
ontwikkeling in de markt is het raffineren van organische stromen. In dit proces worden heel bepaalde
fracties van de stoffen na opwerking geschikt gemaakt voor een nuttige toepassing of zelfs moleculair teruggebracht tot basisgrondstoffen. Zo kunnen vezels uit de organische fractie (bijvoorbeeld
uit mest) worden afgescheiden en gebruikt voor vezeltoepassingen (bijvoorbeeld voor papier, karton,
verpakkingen). Het is ook mogelijk om met technieken als pyrolyse en vergassing de organische
moleculen te kraken tot eenvoudige moleculen zoals koolmonoxide en waterstof, die weer als grondstof kunnen dienen voor de productie van grotere organische moleculen. Hiervoor zijn – gegeven de
huidige stand der techniek en veiligheidseisen – een grootschalige aanpak en specialistische kennis
vereist, en daarom valt bioraffinage af in de selectie. Delen van het bioraffinageproces kunnen echter
wel decentraal plaatsvinden. Een voorbeeld is het winnen van eiwitrijk grassap uit gras, de eerste
stap van bioraffinage.
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Technologieroadmap
De technologieën die geselecteerd zijn als kansrijk
en passend, en die dus een rol kunnen spelen bij het
verwezenlijken van kringloopsluiting in de stadslandbouw, zijn opgenomen in een technologieroadmap
(zie figuur 3.2). In deze roadmap maken we onderscheid tussen drie termijnen:
l

l

l

Korte termijn (tot 2020): wat is er nu mogelijk
op basis van bestaande kennis en technologie
en is dus al toe te passen?

Legenda
Onderzoek
Ontwikkeling
Decentrale toepassing
Kringloopintegratie

Middellange termijn (2020 tot 2025): wat zijn
de verwachte technologische ontwikkelingen
die gaan bijdragen aan kringloopsluiting in
stadslandbouw?
Lange termijn (2025 tot 2030): wat zijn de
te verwachten ontwikkelingen voor de verdere
toekomst?

Decentrale toepassing in stadslandbouwcontext

Korte termijn
nu - 2020

Toelichting

Middellange termijn
2020-2025

Lange termijn
2025-2030

Composthoop
Trommelcomposteren
Slimme composthoop

Afvalreductie, lokale bodemverbeteraar en educatieve waarde
Afvalreductie, lokale bodemverbeteraar en educatieve waarde

Nat vergisten
Droog vergisten
Slimme vergisters

Focus op energie
Focus op energie

Bovengronds
Ondergronds
Slimme wormencomposteerder

Afvalreductie, lokale bodemverbeteraar en educatieve waarde

Emmers
Zakken
Slimme kweek

Nadruk op educatieve waarde
Productie paddenstoelen en vermindering afvalbijdrage

Lokale warmte en hoge C/N-ratio
Educatief
Slimme biomeilers

Real-time kwaliteitsmeting

In slim kringloopnetwerk

Digestaat voor composteren
Digestaat voor composteren
Real-time kwaliteitsmeting In slim kringloopnetwerk
Afvalreductie, lokale bodemverbeteraar en educatieve waarde
Real-time kwaliteitsmeting

In slim kringloopnetwerk

Real-time kwaliteitsmeting In slim kringloopnetwerk
Compost en warmte
Nadruk op educatieve waarde
Real-time kwaliteitsmeting

In slim kringloopnetwerk

Meelwormen/Black Soldier Fly
Slimme insectenkweek

Zeer kleinschalig voor educatieve waarde en visvoer

Oplag in afgesloten tank
Slimme opslag

Voor natte vergisting

Melkzuurbacteriën in kuil
Slimme kuil

Voor diervoeder, composteren, vergisten

Beluchten

Voor composteren of verkoop extern

Vezelwinning uit reststromen

Voor lokaal gebruik veehouders (bv. ligmateriaal) of verkoop externe producten (bv. papier)

Eiwitproductie
R&D
R&D

Real-time kwaliteitsmeting In slim kringloopnetwerk
Real-time kwaliteitsmeting In slim kringloopnetwerk

Figuur 3.2 Technologieroadmap voor decentrale verwerking van organische reststromen in stadslandbouw.
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In rood staan de technologische ontwikkelingen die
zich nog in het stadium van fundamenteel onderzoek
bevinden. Geel betekent dat de technologie in het
stadium van toegepast onderzoek is. In lichtgroen
staan technologieën die marktrijp en dus toepasbaar
zijn, maar nog niet breed geïntegreerd zijn in kringloopnetwerken. Er zijn nog flinke verbeterslagen
mogelijk en gewenst. In donkergroen zijn de technologieën weergegeven die zich hebben bewezen
als verwerkingstechnologie in decentrale kringloopnetwerken. De technologieën zijn nooit uitontwikkeld
en er blijven verbeteringen mogelijk. Een voorbeeld
is de ontwikkeling van goedkope en eenvoudig te
gebruiken digitale sensoren die uitwisseling van data
faciliteren, zodat er op termijn ‘slimme’ en wellicht
zelflerende netwerken ontstaan, De verschillende
technologieën die in de roadmap staan vermeld,
beschrijven we stuk voor stuk in de volgende paragrafen. De technologieën die worden gebruikt in
circulaire concepten krijgen hierbij extra aandacht.

3.2 Composteren
Compostering is de afbraak van organisch materiaal
door micro-organismen onder zuurstofrijke omstandigheden. Het eindproduct van compostering is
compost: een stabiele vorm van organisch materiaal.
Compost kan worden gebruikt als meststof en
bodemverbeteraar. Compostering kan op verschillende schaalgroottes plaatsvinden, zowel heel
low-tech in de open lucht als ook overdekt, met

computergestuurde beluchting en klimaatregeling om
het proces te versnellen. Een andere interessante vorm
van composteren is actieve compostering met behulp
van een composteertrommel. Regelmatig draaien van
de trommel voert extra lucht door het materiaal, wat
het proces versnelt.
Proces
Bij compostering wordt organisch materiaal afgebroken door micro-organismen. Voor deze afbraak
zijn zuurstof en vocht (56-60 %) nodig. Tijdens het
proces ontstaat warmte en waterdamp.
Om het organisch materiaal goed te hygiëniseren
(vrijmaken van ziektekiemen en onkruidzaden) is het
van belang dat de compostering een zogenaamde
thermofiele fase doormaakt. Tijdens deze fase
loopt de temperatuur in de compostbult op tot zo’n
65 graden Celsius. Het is van belang om de compostbult niet té warm te laten worden: te hoge
temperaturen zorgen ervoor dat het chemisch evenwicht minder optimaal komt te liggen of dat er teveel
micro-organismen afsterven zodat er veel nutriënten
verloren gaan door vervlieging en uitspoeling.
Als de afbraak zuurstofarm of zelfs zuurstofloos
verloopt, gaat het organisch materiaal rotten. Door de
compost tijdens het proces regelmatig om te zetten
(onderste materiaal naar boven keren met mestvork
of machine) en met water te bevochtigen, blijft het
proces vochtig genoeg en goed belucht.

Thermofiel

Mesofiel

80oC

0oC

Rijpingsfase
Tijd

Figuur 3.3 De drie fasen van compostering.
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Tabel 3.1 Procesparameters voor compostering. (Rynk, Robert; van de Kamp, M., Willson, G.B., Singly, M.E.,
Richard, T.L., Kolega, J.J., Gouin, F.R., Laliberty, L., Kay, D., Murphy, D.W., Hoitink, H.A.J., Brinton, 1992)

Procesparameter Streefwaarde Opmerking
Zuurstofgehalte in
de lucht

>5 %

Regelmatige omzetting zorgt voor meer zuurstof in de compost.

Vochtgehalte

50 %-60 %

Het vochtgehalte moet rond de 60 % liggen.

Structuur
(deeltjesgrootte)

0,5-5,0 cm

De structuur moet open genoeg zijn om lucht in de compost toe te
laten maar dicht genoeg om te veel verdamping te voorkomen.

Temperatuur

50 °C-60 °C

Temperaturen boven de 60 °C remmen de microbiële activiteit.
Temperaturen onder de 40 °C zorgen voor slechte hygiënisering.

C/N-ratio
(koolstof-stikstof-verhouding)

25:1-30:1

De optimale massahoeveelheid koolstof ten opzichte van stikstof om
met compostering zo veel mogelijk stikstof vast te leggen. Deze verhouding kan sterk verschillen per soort compost (hoger in compost met
veel houtig materiaal dan in compost met veel gras of gewasresten)

Reststromen als input
Reststromen zijn geschikt voor compostering als
micro-organismen de structuur van de reststof
kunnen binnendringen. Bij riet gaat dit bijvoorbeeld
zeer moeilijk; daarom composteert riet slechts zeer
langzaam. Snoeihout wordt eerst versnipperd.
Micro-organismen hebben voor hun metabolisme
koolstof (C) en stikstof (N) nodig. De optimale
verhouding in de bult is ongeveer 30 atomen C op 1
atoom N. Als het C-gehalte hoger is (bijvoorbeeld
door veel houtig materiaal) dan vertraagt de compostering, omdat N dan limiterend is. Bij een erg hoog
N-gehalte gaat veel stikstof verloren, soms via ammoniak. Een compostbult wordt vaak in lagen opgebouwd
met afwisselend C-rijke en N-rijke inputstromen. Ook
karton kan in kleine hoeveelheden worden toegevoegd.
Bij actieve compostering in een composteertrommel
kan het aandeel karton maximaal 16 % zijn (AfOR, n.d.).
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Om zuurstof in de hoop te laten doordringen moet
ook structuurrijk materiaal aanwezig zijn; versnipperd
snoeihout is hiervoor bijvoorbeeld geschikt.
Kwaliteit en kwantiteit van de output
Compost kan worden gebruikt om de structuur van de
bodem te verbeteren (lucht- en waterdoorlatendheid),
voor de bemestende werking of voor een combinatie
daarvan. Ook heeft het een bodemleven-activerende
en ziektewerende werking (BVOR, 2015). Door de
CO2-uitstoot van de micro-organismen gaat er
relatief veel koolstof verloren tijdens de compostering.
Dit resulteert in een aanzienlijk verlies in totale massa
(tot zo’n 50 %)(BVOR, n.d.). Door vervlieging en uitspoeling gaan er bovendien voedingsstoffen zoals
stikstof, fosfor en kalium verloren.
Compost die gedurende het composteringsproces
te warm geworden is en daardoor verast, zal grijs
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Tabel 3.2 Typische samenstelling compostsoorten (Adhikary, 2012; PPO, LBI, Agrifirm, 2011). Groencompost wordt gemaakt uit groenafval zoals blad, hout en gras. Champost is afgewerkt champignonteeltsubstraat.
Gft-compost wordt gemaakt uit gft-afval en wormencompost is een op compost lijkend materiaal dat wordt
geproduceerd door wormen.

Compost

Organische
stof in kg/ton

Stikstof
(N kg/ton)

Fosfaat
(P2O5 kg/ton)

Kalium
(K2O kg/ton)

C/N-ratio

Gft-compost

242

12,8

6,3

11,3

11:1

Groencompost

179

5,0

2,2

4,2

20:1

Champost

211

7,6

4,5

10,0

Wormencompost

320

8,7

0,2

1,6

van kleur zijn. De geur van de compost is een goede
indicator voor de kwaliteit van het composteringsproces. Een goede compost ruikt naar humusrijke
grond, zoals bosgrond.
Decentrale toepassing
Organisch materiaal kan worden gecomposteerd op
kleine en op grote schaal. Op kleine schaal kan er
passief of actief worden gecomposteerd. Bij passieve
compostering wordt het organische materiaal op een
bult gezet. Deze bult dient geregeld ‘omgezet’
(omgedraaid) te worden met een mestvork. Een
dergelijke bult moet niet groter worden gemaakt dan
ca. 1 m3, omdat het midden anders niet voldoende
zuurstof krijgt. Deze manier van composteren duurt
zo’n 20 weken, waarbij in de eerste 4 weken de bult
wekelijks gekeerd moet worden om hem rijk aan
zuurstof te houden.

15:1
21:1

Bij actieve compostering wordt het organische
materiaal bijvoorbeeld in een composteertrommel
gecomposteerd. Een composteertrommel bestaat
uit een luchtdoorlatende trommel die kan worden
gedraaid. Omdat er continu genoeg zuurstof beschikbaar is en het organische materiaal door het draaien
regelmatig gemengd wordt, verloopt de compostering snel: in zo’n 6 weken wordt organisch materiaal
omgezet tot compost. Het nadeel van dit soort
systemen is de relatief lage capaciteit; kleine modellen
kunnen maximaal 125 liter organisch materiaal
tegelijkertijd composteren, grotere modellen tot
zo’n 400 liter.
Grootschalige compostering is zwaarder gemechaniseerd. Denk hierbij aan zogenaamde compostfrezen
en trekkers. De compost wordt dan vaak op rillen
opgezet.

39

Verwerkingstechnologieën

Tabel 3.3 Decentraal composteren.
Schaal

Klein

Middelgroot

Groot

Volume (input)

200 liter

10 m

40 m3

Investering

0-1000

€ 1000-€ 10.000

€ 10.000+

Kennisniveau

Basiskennis

Specialisme

Specialisme

Oppervlakte

0 m -10 m

10 m -100 m

2

2

3.3 Biovergisten
Bij biovergisting worden koolhydraten, eiwitten en
vetten door micro-organismen omgezet in biogas, een
gasmengsel van methaan en koolstofdioxide dat als
brandstof of voor elektriciteitsproductie kan worden
ingezet. Decentrale biogasinstallaties worden nu vaak
ingezet voor het verwerken van dierlijke mest. Dierlijke
mest levert niet veel biogas op. Om mestvergisting
financieel haalbaar te maken worden daaraan vaak
makkelijk vergistbare producten toegevoegd (zoals
mais en vetten) (RVO.nl, n.d.), de zogenaamde
co-vergisting. Het is echter ook mogelijk om gft
en swill te vergisten. In het vergistingsproces moet
warmte worden toegevoegd om een goede gasproductie te verkrijgen. Het restproduct, digestaat,
kan onder voorwaarden worden ingezet als meststof.
Biovergistingsinstallaties kunnen worden ingedeeld in
droge vergisters (een batchproces) en natte vergisters
(een continuproces), afhankelijk van het vochtgehalte
van het inputmateriaal. Droge vergisting is geschikt
voor niet-verpompbaar organisch materiaal met een
drogestofgehalte van 15 % of meer. Natte vergisting
is geschikt voor verpompbaar materiaal met een
drogestofgehalte van < 15 %. Het chemische proces
van vergisting is in beide typen vergisters hetzelfde,
maar het technisch ontwerp van de vergisters verschilt
wel (zie onder).
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Proces
Bij vergisting wordt organisch materiaal afgebroken
onder gecontroleerde en volledig anaerobe (zuurstofloze) condities. Hierbij ontstaan CO2, CH4, H2O
en restgassen zoals H2S. (Weiland, 2010) De vier
fasen van het vergistingsproces zijn weergegeven
in figuur 3.4.
Belangrijke parameters bij vergisting zijn pH,
temperatuur en verblijftijd. Voor de verschillende
fasen gelden verschillende streefwaardes van deze
parameters. Vooral voor de methaanvormende
bacteriën is het belangrijk dat de pH stabiel rond de
7 is, omdat afwijkende waarden leiden tot een sterke
remming van deze bacterieactiviteit (Kool et al., 2005).
Als de verzuring te snel verloopt en de methaanbacteriën de omzetting naar methaan niet meer
kunnen volhouden, dan kan de belasting van de
vergister worden verlaagd of kunnen kleine hoeveelheden kalk worden toegevoegd (Zickefoose &
Hayes, 1976).
Bij vergisting worden drie verschillende temperatuurbereiken onderscheiden: psychrofiel (0 °C-20 °C),
mesofiel (20 °C-40 °C) en thermofiel (40 °C-65 °C).
Voor psychrofiele vergisting wordt zelden gekozen,
omdat de methaanopbrengst heel laag is. Mesofiele
vergisting is een vrij stabiel proces waardoor deze
vorm van vergisting makkelijk is uit te voeren op
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Hydrolyse

Biomassa
-Koolhydraten
-Eiwitten
-Vetten

Acidogenese

Acetogenese

Methanogenese

Waterstof
en
koolstofdioxide

Suikers,
aminozuren
en vetzuren

Vluchtige
vetzuren en
alcoholen

Biogas
-methaan
-koolstofdioxide
-restgassen

Azijnzuur

Figuur 3.4 De vier vergistingsfasen.

bijvoorbeeld landbouwbedrijven. Thermofiele vergisting heeft de hoogste methaanopbrengst en een
goede hygiënisatie van het substraat. Het proces is
echter gevoeliger voor variaties in procesparameters
en daarmee voor destabilisatie.
Er moet een optimum worden bereikt tussen verblijftijd van de biomassa in de reactor en de methaanproductie. Bij een lange verblijftijd is de methaanproductie per eenheid inputmateriaal hoger, maar
kan er per tijdseenheid minder volume materiaal
worden verwerkt.
Reststromen als input
Goed vergistbare reststromen bevatten veel koolhydraten (suikers), eiwitten en vetten, en weinig
toxische stoffen die het vergistingsproces remmen,
zoals antibiotica en schoonmaakmiddelen (T. A. Seadi
et al., 2008). Daarnaast kunnen minerale stoffen als
calcium, magnesium, zwavel en ammoniumhoudende
zouten remmend werken. Zwavel leidt bovendien tot de
vorming van H2S-gas, wat sterk ruikt, toxisch is en
tijdens verbranding leidt tot de vorming van SO2 en
zwavelzuur, hetgeen weer corrosief werkt op metalen.

Voor een droge vergister zijn vooral gras, gewasresten, gft-afval en keukenafval geschikt. Deze
reststromen kunnen ook in een natte vergister
gebruikt worden, maar dan dient vaak extra water
toegevoegd te worden. Deze reststromen kunnen
worden toegepast in monovergisters omdat
ze zelfvergistend zijn. Een reststroom als stro of
slootkantmaaisel kan alleen in kleine hoeveelheden
worden bijgevoegd; de verhouding tussen koolstof
en stikstof is niet goed genoeg voor zelfvergisting.
Kwaliteit en kwantiteit van de output
Een typische verblijftijd van het inputmateriaal in de
vergister is 25-40 dagen (bij een mesofiele vergister).
De biogasopbrengst (CH4 + CO2) en de hoeveelheid
geproduceerd digestaat zijn een functie van het
inputmateriaal.
In onderstaande tabel is de gasproductie van
verschillende inputmaterialen weergegeven.
Gasopbrengst is sterk afhankelijk van de precieze
samenstelling en versheid van het inputmateriaal
en van de verblijftijd. De cijfers zijn daarom slechts
een indicatie.
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Tabel 3.4 Biogaspotentie van verschillende inputmaterialen (Achinas, Achinas, & Euverink, 2017).
Inputmateriaal
Keukenafval

110

Gft-afval

100

Fruit-perskoek

90

Gras (vers)

72

Gras (gekuild)

115

Groenteafval

72

Runderdrijfmest
(vers)

40

Biogas
Het biogas dat ontstaat bij vergisting kan, afhankelijk
van de methode, variëren in samenstelling. Gemiddeld
bevat biogas 45-75 % methaan, 24-45 % koolstofdioxide, 2-7 % water en < 2 % overige stoffen. Een hoge
concentratie methaan is wenselijk, omdat dit de calorische waarde van het biogas bepaalt. Voor het gebruik
van biogas (bijvoorbeeld om op te koken) zijn aangepaste branders nodig. Uit biogas kan in principe ook
‘groen gas’ worden geproduceerd, dat te gebruiken is
als aardgas, maar dit vereist een extra biogasopwerkingsinstallatie waarin zwavelcomponenten en CO2
uit het gas worden verwijderd. Als alternatief kan met
een WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling) het biogas direct worden omgezet in warmte en elektriciteit.
Het proces kent in een droge vergister een piek in de
gasopbrengst. In natte vergistingsinstallaties is deze
piek er niet omdat dagelijks nieuw materiaal wordt
aangevoerd. Als er bij droge vergisting behoefte is aan
een gelijkmatige gasaanvoer moeten er verschillende
vergisters aan elkaar geschakeld worden.
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Biogaspotentie in m3
per ton product

Digestaat
Digestaat is de fractie die overblijft na afloop van het
vergistingsproces. Het bestaat uit niet-vergistbaar
materiaal en dode bacteriën. Als het drogestofgehalte
tussen 1 en 5 % ligt, wordt het direct toegepast als
verpompbare organische mest. Digestaat uit een droge
vergister (DS% 10-15 %) is slecht stapelbaar en wordt
daarom nabehandeld, bijvoorbeeld door drogen
(door de verhitting bij het droogproces wordt
het digestaat bovendien gehygiëniseerd en dus
exporteerbaar). Ook wordt digestaat (bij plantaardige
vergisting) vaak vermengd met een hoeveelheid van
het gebruikte inputmateriaal en een tijd in een
thermofiele composteringsfase gebracht, waardoor
het voldoet aan de regelgeving om als compost
verhandeld te mogen worden.
De bemestende waarde van digestaat is ongeveer
gelijk aan die van het oorspronkelijke substraat omdat
de mineraleninhoud nagenoeg gelijk is aan de input.
Doordat de vergisting een groot deel van de organische verbindingen heeft afgebroken en de mineralen
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Tabel 3.5 Benodigde investering, kennisniveau en oppervlakte per schaal, afgeleid van De Dobbelaere et al. (2015).
Schaal

Klein

Middelgroot

Groot

Input

10 ton per jaar

1000 ton per jaar

5000+ ton per jaar

Investering

Vanaf € 10.000

Vanaf € 100.000

€ 1.000.000+

Kennisniveau

Gevorderd

Specialisme

Specialisme

Oppervlakte

0 m -10 m
2

2

10 m -100 m
2

2

100 m2+

Figuur 3.5 De zeer kleinschalige biovergister op de Fruittuin van West.

in de oplossing zijn vrijgekomen, is digestaat als
meststof redelijk snelwerkend (Van Geel & van Dijk,
2013) en draagt de stabiele organische stof langdurig
bij aan het organischestofgehalte in de bodem
(Enki Energy, n.d.).
Decentrale toepassing
Voor decentrale toepassing bestaan er zeer kleine
vergisters met een inhoud van 50 tot 7000 liter; deze
worden microvergisters genoemd. Een voorbeeld zijn
vergisters bij restaurantkeukens (Enki Energy, n.d.).
Er zijn ook grotere, tot enkele honderden m3 inhoud
(dit is al een flinke koepel of een meer dan 10 meter
hoge cilinder). Deze verwerken 2 tot 4 ton inputmateriaal per dag. Ter vergelijking: een grootschalige
industriële vergister vergist hoeveelheden in de orde
van 100 ton per dag.

Voor het onderhouden van de zeer kleine vergisters is
wel wat ervaring nodig, maar de tijd die er per dag aan
besteed moet worden is vrij beperkt. Heel anders is dat
voor een vergistingsinstallatie van enkele honderden
m3, waarin vaak mest en co-vergistingsproducten
worden vergist. Het voeren en onderhouden van deze
installaties is een volledige dagtaak (Den Brok, 2017).
Op basis van de calorische waarde van aardgas heeft
biogas een waarde van zo’n € 0,40 per kuub (juni 2017).
De afzet van digestaat is in Nederland een belangrijke
kostenpost. Indien er minder dan 50 % mest vergist
wordt, wordt het als afvalstof aangemerkt en mag het
niet als meststof worden uitgereden. De verwerking
ervan in Nederland kost dan circa € 20-45 per ton.
(Rebel Group, 2007)
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3.4 Wormencomposteren
Wormencompostering is de afbraak van organisch
materiaal onder zuurstofrijke omstandigheden door
wormen. Het eindproduct is wormencompost: een
stabiele vorm van organisch materiaal dat gebruikt kan
worden als meststof en bodemverbeteraar (Román, P.;
Martínez, M., Pantoja, 2015). Wormencompostering
wordt ook wel vermicompostering of vermicultuur
genoemd, waar bij het laatste de nadruk ligt op de
kweek van de wormen zelf.
Proces
Vaak wordt gewerkt met de tijgerworm (Eisenia
fetida). Deze worm is te koop bij verschillende
aanbieders maar kan ook zelf geoogst worden uit
bestaande compost- of mestbulten.
In de wormencompostbult moet continu genoeg
zuurstof en vocht beschikbaar zijn. Belangrijk is dat de
compostbult niet hoger dan één meter wordt, zodat
hij niet te compact wordt onder zijn eigen gewicht.
Omdat de compostbult tijdens de wormencompostering niet kan worden omgezet, is het van belang dat
hij nat wordt gehouden. Verder moet de bult bestaan
uit een combinatie van zogenaamd beddingmateriaal
en voedselrijk materiaal. In de praktijk zijn dit net als
bij reguliere compostering respectievelijk koolstofrijk
en stikstofrijk materiaal (Munroe Glenn, 2007).
Tijdens de compostering ontstaat warmte en waterdamp. Een groot verschil met traditionele compostering is dat wormencompostering geen thermofiele fase
meemaakt. De afbraak van pathogenen en onkruidzaden is hierdoor niet gegarandeerd. Door na te

composteren kan de hygiënisering verbeterd worden
(Lazcano, Gómez-Brandón, & Domínguez, 2008)
In de volgende tabel zijn de procesparameters van
wormencompostering weergegeven (Munroe Glenn,
2007).
Reststromen als input
Geschikte voedelsbronnen zijn rundermest, kippenmest, voedselresten, veevoer en onvervuild karton
(Munroe Glenn, 2007). Beddingsmateriaal moet in
staat zijn de bult luchtig en open te maken maar ook
grote hoeveelheden vocht vast te houden. Voorbeelden van geschikt beddingmateriaal zijn paardenmest, hooi, stro, oud papier, karton, zaagsel en
bladeren (Munroe Glenn, 2007). Bij wormencompostering moet de C/N-ratio ca. 20:1 zijn (Shrimal &
Khwairakpam, 2010).
Kwaliteit en kwantiteit van de output
Door de CO2-uitstoot van de wormen en microorganismen gaat er relatief veel koolstof verloren
tijdens de compostering. Dit resulteert in een
massaverlies van 50 % tot soms wel 90 % (Munroe
Glenn, 2007). Door vervlieging of uitspoeling gaan
er daarentegen minder stikstof en andere nutriënten
verloren (Nigussie, Kuyper, Bruun, & de Neergaard,
2016).
In tabel 3.3 is de chemische samenstelling ten
opzichte van andere soorten compost weergegeven.
Decentrale toepassing
Op kleinere schaal kan er met wormen worden
gecomposteerd in speciaal hiervoor ontwikkelde

Tabel 3.6 Procesparameters wormencompostering.
Procesparameter

Streefwaarde

Opmerking

Zuurstofgehalte in
de lucht

>5%

Rekening houden met de openheid van het materiaal; er kan niet
worden omgezet.

Vochtgehalte

70 %-90 %

Het vochtgehalte moet rond de 80 % liggen.

Structuur (deeltjesgrootte)

0,5-1,0 cm

De structuur moet open genoeg zijn om lucht in de compost toe te
laten maar dicht genoeg om te veel verdamping te voorkomen.

Temperatuur

10 °C-30 °C

Wormen kunnen minder goed tegen temperaturen boven de 30 °C
maar kunnen relatief goed tegen vorst.

Zoutgehalte

< 0,5 %

Het zoutgehalte in de totale bult moet lager zijn dan 0,5 %.
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bakken. Deze systemen hebben meestal een volume van
150 tot 200 liter. Vaak bestaan ze uit verschillende lagen om zo hanteerbare groottes te realiseren en te kunnen stapelen (Angima, Noack, & Noack, 2011). In een
bak van 1 m2 en 25 cm diep kan circa 17,5 kg inputmateriaal per week worden verwerkt (Angima et al., 2011).
Op grotere schaal kunnen grofweg drie systemen
worden onderscheiden: wormencompostering op
rillen waarbij het beddingmateriaal en het voedsel door
elkaar worden gemengd; wormencompostering op
rillen waarbij het beddingmateriaal continu wordt
bedekt met vers voedsel; en wormencompostering in

bakken, waarbij ofwel het beddingmateriaal en voedsel
worden gemengd ofwel er boven op het beddingmateriaal een continue toevoer van voedsel plaatsvindt
(Munroe Glenn, 2007). Zo zijn in principe alle mogelijk
denkbare volumes te behalen (Angima et al., 2011).
De prijs van vermicompost is op dit moment (2017)
erg wisselend, wat mogelijk komt door het beperkte
aanbod: tussen € 43 en € 129 per kuub in een big
bag (1 m3 vermicompost weegt ca. 700 kg.)
(Wormenkwekerijwasse, n.d.). In kleinverpakking
(30 l) wordt de compost verkocht voor € 16,50,
omgerekend € 550/m3 (Bol.com, n.d.).

Tabel 3.7 Benodigde investering, kennisniveau en oppervlakte per schaal.
Schaal

Klein

Middel

Groot

Input

200 liter

10 m3

100 m3

Investering

€ 0-€ 1000

€ 1000-€ 10.000

€ 10.000+

Kennisniveau

Basiskennis

Specialisme

Specialisme

Oppervlakte

1 m2

Ca. 20 m2

200 m2+

Figuur 3.6 Wormenbak.
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3.5 Insectenkweek
Op reststromen (gft of gewasresten) kunnen redelijk
eenvoudig verschillende insecten worden gekweekt.
Meelwormen zijn een goed voorbeeld, maar deze
paragraaf is toegespitst op de zwarte soldaatvlieg
(black soldier fly). De poppen van deze vlieg hebben
een gunstige samenstelling om bijvoorbeeld te dienen
als veevoer.
Proces
De levenscyclus van de black soldier fly (BSF)
bestaat uit eitjes, larven, poppen en de vlieg zelf.
Het zijn de eiwit- en vetrijke poppen die geoogst en
eventueel gedroogd worden voordat ze worden gebruikt als diervoeder. Van eitje tot pop duurt het ongeveer vier weken. Als ook de productie van de eitjes
in eigen beheer wordt gerealiseerd, moet een aantal
poppen worden verzameld om weer op te kweken tot
vliegen, zodat de cyclus opnieuw gestart kan worden
(Caruso, Devic, Subamia, Talamond, & Baras, 2014).

Kwaliteit en kwantiteit van de output
Een hoger eiwitgehalte in het substraat lijkt te
resulteren in een hoger netto eiwitgehalte in de
larve. De hoeveelheid larven die op organisch afval
kan worden opgekweekt, verschilt per experiment.
Bij een invoer van 15 kg vers organisch afval/m2/dag
werd bijvoorbeeld een opbrengst van 0,8-1 kg verse
larven behaald (Diener, Solano, Gutierrez, Zurbrugg,
& Tockner, 2011); bij een ander experiment was de
opbrengst 3 kg verse larven bij een zelfde hoeveelheid
input. Een derde proef resulteerde erin dat 6-16 %
van het organisch afval werd omgezet in larven (droge
stof) en 55-77 % in residu (droge stof) (Diener,
Zurbrügg, & Tockner, 2009). Het residu kan worden
nagecomposteerd.
Er zijn wel diverse restricties van toepassing op het
inzetten van dierlijke eiwitten als diervoeder vanwege
het risico op verspreiding van dierziektes (EG, n.d.).
Zie ook hoofdstuk 2.3.

De larve van de Black Soldier Fly (BSFL) eet het best bij
35° C. Daarom is voor het kweken in de wintermaanden
bijbelichting nodig (Park, 2016). De luchtvochtigheid
heeft een optimum van 70 %. Het substraat moet te
allen tijde aeroob blijven (Neill Bullock, Emily Chapin,
Austin Evans, Blake Elder, Matthew Givens, Nathan
Jeffay, Betsy Pierce, 2013).

Decentrale toepassing
De BSF-pop kan, vers of gedroogd, worden
gebruikt als kippenvoer. Voordelen van drogen is dat
de pop langer te bewaren is, en zich niet meer tot vlieg
ontwikkelt. Gedroogde poppen kunnen ook tot meel
worden gemalen. Op dit moment echter is de wetgeving juist in geval van drogen beperkend.

Reststromen als input
Het eiwitgehalte in het substraat moet rond de
15 % liggen. De larven kunnen zich voeden met een
grote diversiteit aan reststromen, zoals gft-afval, mest
en koffiepulp (de resten van verse koffiebessen). Dat
de kweek van BSFL op koffiepulp bewezen succesvol
is, suggereert dat dit ook op koffiedrab zou kunnen.
In tabel 3.10 is het ruweiwit-gehalte gegeven van
verschillende materialen die als basis voor het substraat kunnen dienen.

Op kleine schaal is BSF-kweek goed mogelijk. Op
internet zijn er verschillende eenvoudige handleidingen
beschikbaar om zelf kweekbakken te maken van
emmers en pvc-pijpen.
BSF vertegenwoordigt een waarde van € 2 tot € 3
per kg poppen; verwerkt tot meel kan dit oplopen tot een
bedrag tussen € 3 en € 9 (ABN AMRO, 2016).
Het substraat kan worden afgezet als een compostachtig
product. De waarde van deze compost is onbekend.

Tabel 3.8 Eiwitgehalte verschillende mogelijke BSF-substraten (Campos-Vega, Loarca-Piña,
Vergara-Castañeda, & Dave Oomah, 2015; Spranghers et al., 2017; Tschirner & Simon, 2015).
Bierbostel Suikerbietpulp
Ruw eiwit 31,2
(in % DS)
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8,5

Kippenvoer

Digestaat

Groenteafval

Restaurantafval

Koffiedrab

17,5

24,6

8,6

15,7

13,6
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3.6 Paddenstoelenkweek
Eetbare paddenstoelen laten zich kweken op een
breed scala aan substraten. Hier is gekozen voor een
beschrijving van de kweek van oesterzwam, shiitake
en bietenputzwam op substraten die samengesteld
kunnen worden met in de stadslandbouw veel
voorkomende materialen.
Proces
Door gesteriliseerd materiaal te enten met sporen
wordt de kweek van de paddenstoelen opgestart.
Nadat deze sporen ontkiemen, ontstaat er mycelium
(schimmeldraden) waarop uitstulpingen, zogenaamde
pinheads, ontstaan, waaruit de paddenstoelen
groeien.
Schimmels kunnen als een van de weinige organismen
lignine afbreken. Paddenstoelen worden ook vaak
gekweekt op organische stof met een hoog ligninegehalte, bijvoorbeeld stro en hout.

In tabel 3.12 zijn de procesparameters van paddenstoelenkweek weergegeven.
Paddenstoelenteelt kent drie fasen: inoculeren, groei
van het mycelium en vruchtzetting. De vruchtzetting wordt altijd geïntroduceerd door bij de schimmel
koude- of waterstress te veroorzaken; bijvoorbeeld
door de temperatuur te verlagen of door de boomstammen waarop de schimmel groeit enige tijd in
koud water te laten drijven.
Tabel 3.13 geeft voorbeelden van substraatrecepten
die geschikt zijn voor de meeste paddenstoelen
(Rotterzwam, 2016).
Nadat het substraat is gemengd (bijvoorbeeld door een
betonmolen) wordt het in hitteresistente plastic zakken
gedaan. Deze worden twee uur lang in een klimaatkamer bij 121 °C gehouden. Voor kleinere toepassingen kunnen de zakken ook in een snelkookpan worden
gestoomd. Na deze ontsmetting worden ze geënt.

Tabel 3.9 Procesparameters paddenstoelenkweek (MushWorld, 2004, 2005; Nyberg, 2015).
Procesparameters:

Shiitake:

Oesterzwam:

Bietenputzwam:

Incubatietemperatuur

24 °C - 27 °C

20 °C - 22 °C

21 °C - 27 °C

Vruchtzettingtemperatuur

15 °C

15 °C - 18 °C

16 °C - 21 °C

Luchtvochtigheid

90 %

85 % - 95 %

70 % - 98 %

Substraat

Hardhoutstronken, geperste zaagselblokken

Koffieprut, zaagsel, stro,
oud papier

Houtsnippers , boomstammen, zaagsel

C/N-ratio substraat

25:1

32:1-600:1
(bij stammenkweek)

niet bekend
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Tabel 3.10 Typische substraatsamenstellingen voor de teelt van verschillende paddenstoelen.
Substraat A

Hoeveelheid
in kg

Substraat

Hoeveelheid in %

Substraat C

Hoeveelheid in %

Zaagsel

100

Koffieprut

29

Koffieprut

92

Zemelen

25

Stro

50

CaCO3

5,5

Gips (CaSO4)

2,5

Zemelen

20

Koffieschilletjes

2,5

Monocalciumfosfaat

0,5

Gips (CaSO4)

1

Suiker

1,5

Water

140

Met vochtgehalte

65

Met vochtgehalte 65

Tabel 3.11 Inputmateriaal substraat paddenstoelenteelt.
Substraat

C:N

Opmerkingen

Stro

150:1

Stro kan het best worden versnipperd voor de werkbaarheid.

Koffieprut

20:1

15 minuten koken om cafeïne en tannine te extraheren

Houtstammen

250:1

Voor de buitenteelt van shiitake

Verpoederd olifantsgras

80:1

De deeltjesgrootte van het gras moet rond de 3 mm zijn.

Figuur 3.7 Een kweekpakket voor koffieprut (links) en een commerciele kweek op stammen.
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Reststromen als input
Producten als koffieprut, stro, houtstammen en
olifantsgras kunnen goed worden gebruikt als
substraatmaterialen. Met name een laagwaardige
reststroom als koffieprut kan op deze manier hoogwaardig worden ingezet. Additieven die als meststof
worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld gips, melasse,
zemelen, suiker en monocalciumfosfaat.

Buiten wordt er met name op boomstammen gekweekt.
Belangrijk is dat de stammen in een schaduwrijke
omgeving staan zodat ze niet uitdrogen. Verder moeten
ze in hun geheel in het water gedompeld kunnen
worden, bijvoorbeeld in een vijver of een groot bad.
De intensievere teelt vindt binnen plaats. Hierbij
worden alle randvoorwaarden (zoals luchtvochtigheid
en temperatuur) in klimaatkamers optimaal op elkaar
afgestemd om de opbrengst te maximaliseren. De
kweek vraagt ook licht (de energiebron van paddenstoelen) en ventilatie (voor de afvoer van CO2).

Kwaliteit en kwantiteit van de output
Het voornaamste product zijn de paddenstoelen zelf.
De reststroom uit teelt op koffieprut kan worden
gebruikt als organische meststof. Deze is enigszins
vergelijkbaar met de champost die vrijkomt uit
reguliere paddenstoelteelt (zie tabel 3.3).
Paddenstoelen zijn op veel verschillende schaalgroottes
te telen. De kleine schaal bestaat uit kant en klare
kweekpakketten die enkel bevochtigd hoeven te worden
of waar alleen koffieprut aan toegevoegd moet worden.
Als er op commerciële schaal wordt gekweekt, is er
een splitsing te maken tussen binnen- en buitenteelt.

Hoewel er weinig wetenschappelijke literatuur
beschikbaar is over de opbrengsten van shiitakes
en andere paddenstoelen in de substraatteelt, wordt
aangenomen dat er ongeveer 10 % paddenstoelen
kunnen worden geoogst op basis van het gewicht
van het substraat. Afhankelijk van de soort vertegenwoordigen paddenstoelen een waarde van
€ 15-€ 20 per kilogram. Champost vertegenwoordigt
een waarde van € 5-€ 50 (Mycophilia, 2018) per ton.

Tabel 3.12 Paddensteoelenteelt: benodigde investering, kennisniveau en oppervlakte per schaal.
Schaal

Klein

Middelgroot

Groot

Input

0 kg-100 kg

100 kg-1000 kg

1000 kg +

Investering

€ 0-€ 1000

€ 1000-€ 10.000

€ 10.000+

Kennisniveau

Basiskennis

Gevorderd

Specialisme

Oppervlakte

0 m2-10 m2

10 m2-100 m2

>100 m2

Figuur 3.8 Intensieve teelt van oesterzwammen in plastic zakken vol substraat. Foto Rotterzwam;
LienekeFotografie
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3.7 Biomeiler
Het biomeilerproces is een composteringsproces,
waarbij in de compostbult een waterslang is ingebouwd zodat er uit het proces warmte kan
worden gewonnen. Organisch materiaal wordt in
aanwezigheid van zuurstof en vocht omgezet in
compost, waarbij ook CO2 en waterdamp vrijkomen,
en energie in de vorm van warmte.
Proces
De opstartfase (tot 50 °C) wordt de mesofiele fase
genoemd. Boven deze temperatuur start de thermofiele fase. In deze fase kan de warmte die vrijkomt
worden gewonnen door koud water door de slang
heen te pompen. De warmte kan worden gebruikt
voor bijvoorbeeld de verwarming van een woonhuis
of bedrijfsgebouw. Door warmte uit de hoop te
winnen, kan de thermofiele fase bovendien aanzienlijk
worden verlengd. Uit pilots met biomeilers blijkt dat
er anderhalf jaar lang warmte kan worden gewonnen
uit een biomeiler.
De biomeiler is niet goed om te zetten. Door hierop
te anticiperen met het inputmateriaal kan ervoor
worden gezorgd dat er voor langere tijd een goede
luchtdoorlaatbaarheid is.

Reststromen als input
Omdat het inputmateriaal in een biomeiler voornamelijk uit houtsnippers (koolstof) bestaat, zal er voldoende stikstofhoudend materiaal (bijvoorbeeld mest)
moeten worden toegevoegd om een koolstof-stikstofverhouding (C/N-ratio) van 30:1 te verkrijgen.
Kwaliteit en kwantiteit van de output
Over biomeilers zijn nog geen wetenschappelijke
artikelen verschenen. Dit maakt het moeilijk om
uitspraken te doen over exacte opbrengst, rendement
en samenstelling van de compost die uiteindelijk
vrijkomt. In Nederland is de Stichting Biomeiler
Nederland actief in het opbouwen van en experimenteren met biomeilers (biomeiler.nl). Wel is bekend
dat er, net als bij normaal composteren, veel massa
verloren gaat door de CO2-uitstoot van de microorganismen. Op basis van typische compostsamenstellingen waarin de voornaamste input uit hout
bestaat, mag verwacht worden dat de compost uit de
biomeiler relatief rijk aan organische stof is en relatief
arm aan stikstof. Deze samenstelling komt sterk
overeen met die van groencompost (zie tabel 3.3).
Decentrale toepassing
Om genoeg warmte te kunnen creeëren moet
de biomeiler uit voldoende massa bestaan. Een

Input materiaal met hoge C:N verhouding

Warm water uit
Koud water in
Vocht kerende vloer

Figuur 3.9 Schematische weergave biomeiler.
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gemiddelde biomeiler is zo’n 2,5 meter hoog en
heeft een doorsnee van 8 meter, wat een inhoud
van 125 m3 oplevert.
De groencompost uit de biomeiler heeft een waarde
van € 5 per ton (PPO WUR, n.d.). De hoeveelheid
energie die vrijkomt bij het biomeilerproces is tot nu
toe slechts theoretisch te benaderen. In experimenten met stro werd tussen de 12,8 MJ en 17,6 MJ per
kilogram waargenomen (Zhao, Gao, & Tong, 2015).
De Stichting Biomeiler heeft berekend zo’n 24.000
kWh te kunnen winnen met een biomeiler van 60 m3
houtsnippers (Stichting Biomeiler, n.d.). Hiermee
wordt dan een rendement van ongeveer 36 % behaald.
Deze biomeiler levert volgens de stichting een aardgasbesparing van € 1750 op (Stichting Biomeiler, n.d.).

3.8 Overige technologieën
Opslag organisch materiaal voor optimale
verwerking door het jaar heen
Omdat het aanbod van organische reststromen door
het jaar heen niet noodzakelijk gelijk is aan de vraag
ernaar voor het voeden van verwerkingsprocessen,
bestaat de mogelijkheid dat organisch materiaal tijdelijk moet worden opgeslagen. Met het opslaan moet
men het organische materiaal stabiliseren. Dit komt

neer op het aanpassen van het milieu waarin het zich
bevindt. In de praktijk betekent dit dat het milieu zodanig moet zijn dat het materiaal droog genoeg is om
niet te composteren, koel genoeg is om te niet vergisten en zuur genoeg is om niet te verrotten. Afhankelijk
van het te bewaren materiaal wordt het ingekuild,
gedroogd of luchtdicht opgeslagen in tanks.
In principe kunnen alle organische reststromen
worden opgeslagen met een van deze methoden.
Opslag in tanks is geschikt voor drijfmest en eiwiten suikerrijke sapstromen. Inkuilen is geschikt voor
gras, gewasresten en fijn snoeiafval. Drogen is geschikt voor stro of grof snoeiafval. Bij de opslag van
nat materiaal in tanks kan gasvorming optreden als
de temperatuur te hoog wordt. Hierdoor gaat een deel
van de koolstof verloren.
Bij het begin van het inkuilproces kan gas ontstaan als de
temperatuur te snel oploopt ten opzichte van de zuurtegraad. Hierbij gaat een deel van de koolstof verloren.
Bij het droog opslaan van materiaal gaat doorgaans
weinig materiaal verloren.
De opslag van vloeistoffen kan plaatsvinden in speciaal
daarvoor ontwikkelde tanks of in meer mobiele op-

Tabel 3.13 Biomeiler: Benodigde investering, kennisniveau en oppervlakte per schaal.
Schaal

Klein

Middelgroot

Groot

Input

25 m houtsnippers

100-150m houtsnippers

150-200 m3
houtsnippers

Investering

€ 0-€ 1000

€ 2000-€ 4000

€ 4000-€ 6000

Kennisniveau

Basiskennis

Gevorderde kennis

Gevorderde kennis

Oppervlakte

5m

25 m -35 m

45 m2-55 m2

3

2

3

2

2
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Tabel 3.14 Vezelwinning: benodigde investering, kennisniveau en oppervlakte per schaal.
Schaal

Klein

Middel

Groot

Input

5 ton per uur

10 ton per uur

15 ton per uur

Investering

€ 10.000+

€ 10.000+

€ 10.000+

Kennisniveau

Basiskennis

Basiskennis

Basiskennis

Oppervlakte

0 m -10 m

0 m -10 m

0 m2-10 m2

2

2

slag als tonnen, vaten of IBC-tanks. Inkuilen kan ook
plaatsvinden in tonnen of vaten of op grotere schaal
op verharde ondergrond, of in met plastic omwikkelde
balen. Het opslaan van bijvoorbeeld strobalen gebeurt
het best onder een afdak.
Bij het inkuilen van verse plantaardige resten kan
een aanzienlijk verlies aan biomassa worden verwacht:
15 % tot 20 % droge stof (OVAM, 2009; Postma,
R.; van Rotterdam-Los, D.; Schils, R.; Zwart, K.; van
Erp, 2013; Sanders, van Liere, & de Wilt, 2016). Bij
de opslag van mest of digestaat is het bewaarverlies
afhankelijk van de buitentemperatuur en de stabiliteit
van het product.
Vezelwinning door dik-dunscheiding
In de meeste organische meststromen zit een
vezelfractie die gewonnen kan worden, bijvoorbeeld
met een vijzelpers (een vorm van filtrering). Gras,
bermmaaisel, sommige gewasresten en drijfmest
zijn hiervoor geschikt. De vezels kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als bestanddeel van biocomposiet of papier, maar ook als ligmateriaal
voor vee. Ook de sapstroom die vrijkomt bij de
vezelwinning kan soms worden benut, bijvoorbeeld
als meststof. Om vezels in te zetten voor hoogwaardige toepassingen moeten deze worden opgewerkt met een vezelrefiner. Omdat dit een erg
intensief proces is, wordt dit niet beschreven in
deze paragraaf.
Decentrale toepassing
Een gemiddelde mestscheider heeft een capaciteit van 5 tot 15 ton mest per uur (Kool et al.,
2005; Weiland, 2010). Een gangbare grasscheider
kan 1 tot 10 ton per uur verwerken (Grassa, n.d.).
Aangezien dit in stadslandbouwcontext een redelijk
grote capaciteit is, zouden verschillende stadsland-
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bouwers gezamenlijk een mestscheider of
grassap-pers kunnen aanschaffen en gebruiken. Het
is goed denkbaar dat in bijvoorbeeld het geval van
de winning van grassap, de dikke fractie gebruikt
wordt als veevoeder en de dunne sapfractie centraal
wordt ingezameld om verder op te werken
naar hoogwaardige stoffen.
Bokashi
Bokashi maken is een vorm van inkuilen (fermentatie)
met toegevoegde stoffen. De resulterende bokashi is
een organische meststof. Een verschil met compost
is dat bokashi, als het in de bodem wordt gebracht,
nog een aeroob omzettingsproces doormaakt, waarbij
het verandert in humus en mineralen die voor de plant
beschikbaar komen. Naar het landbouwkundig effect
van bokashi is nog niet veel onderzoek gedaan. Het is
een geschikt proces om reststromen snel op te slaan
en te conserveren (Janmaat, 2015).
Materialen die doorgaans worden toegevoegd bij het
maken van bokashi zijn schelpenkalk, klei en ‘microferm’,
een mengsel van micro-organismen, ook wel EM
genoemd, . Het materiaal wordt ingekuild in laagjes, waardoor ook het inkuilproces duurder is. Hierdoor stijgen de
kosten van bokashi met ongeveer € 10 per m3 vergeleken
met humest (een vorm van compost) (Janmaat, 2015).
Het materiaal moet ongeveer 8 weken fermenteren.
Gewasresten, gft-afval, riet en bermmaaisel- en
slootkantmaaisel zijn geschikte inputstromen voor
bokashi, maar een combinatie van stro met drijfmest
wordt ook wel gebruikt.
Bokashi is goed geschikt voor decentrale toepassing. Het kan op zeer kleine schaal in keukenemmers
worden geproduceerd, maar ook op grotere schaal
in bulten in de open lucht.
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3.9 Relevante wetgeving
3.9.1 Inleiding
De mogelijkheid om decentrale verwerking van organische reststromen te realiseren is afhankelijk
van Europese en Nederlandse wetgeving. Zowel de
landelijke als de lokale overheden erkennen dat de
regelgeving nog niet goed is afgestemd op de recente
maatschappelijke streven naar een circulaire economie.
Wetgeving is log en traag, en veel nieuwe technologie
of nieuw gebruik van bekende reststromen past niet
binnen de hokjes van de oude regels. Waar landelijke
wetgeving geen uitsluitsel biedt over of iets mag of
niet, wordt de afweging overgelaten aan de betreffende omgevingsdienst (Stichting Groen Gas Nederland, 2018). Hierdoor kan het voorkomen dat iets
in het ene gebied wel, en in het andere niet is
toegestaan. In de praktijk worden activiteiten soms
gedoogd die eigenlijk wettelijk niet mogelijk zijn, al
dan niet door de aanwijzing van een gebied als ‘proeftuin’ (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 2018).

passing van meststoffen (waaronder compost)
is toegestaan.
l

3.9.3 Vervoer van reststromen en producten
l

l

Dit hoofdstuk zet de belangrijkste regels op een rij.
Het ambieert niet om volledig te zijn; voor de actuele
stand van zaken kan men het beste rechtstreeks de
overheid benaderen.
3.9.2 Wetgeving
Een bedrijf dat organische reststromen wil gaan
verwerken heeft vooral te maken met:
l

l

l

l

Afvalstoffenregelgeving – hieronder vallen o.a.
het Landelijke Afvalbeheerplan, regels omtrent
het melden van afvalstoffen aan RVO.
De Wet Milieubeheer en het daaraan ondersteunende Activiteitenbesluit. Hierin staan regels
per soort milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld compostering) en per soort milieubelasting
(bijvoorbeeld geur) (Infomil.nl, 2018).
De Wabo ofwel Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, waarop de omgevingsvergunningen worden gebaseerd (de omgevingsvergunning vervangt onder andere de vroegere
milieuvergunning en de bouwvergunning).
De Meststoffenwet, die bepaalt onder welke
voorwaarden vervoer van, handel in en toe-

De Waterwet. Een Waterwetvergunning is
soms nodig als een bedrijf afvalstoffen loost
op oppervlaktewater.

l

l

Volgens de wet Milieubeheer moeten niet alleen
gft, maar ook snoeihout, berm- en natuurgras
worden aangemerkt als afvalstof. Dit brengt
beperkingen met zich mee voor het vervoer: de
vervoerder moet een ‘VIHB-registratie’ hebben.
Bosbouw- en landbouwmateriaal zijn vrijgesteld
van een deel van de afvalstoffenregelgeving als
zij als niet-gevaarlijk worden aangemerkt. Het is
echter niet in harde eisen vastgelegd wanneer dit
het geval is (BVOR, 2017a).
Volgens de Vrijstellingsregeling Plantenresten (een ontheffing van het ‘stortverbod buiten
inrichtingen’) mag onder bepaalde omstandigheden maaisel op maximaal 1 km afstand van
de plaats van inzameling, eventueel na mechanische bewerking, op of in de bodem worden
gebracht. Deze afstand wordt binnenkort
aangepast tot 5 km. Deze uitzondering geldt
echter niet voor stromen die eerst worden gecomposteerd of vergist (BVOR, 2017a).
De Meststoffenwet bepaalt dat voor het vervoer
van mest of compost een Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost nodig is. Hiermee worden
onder andere de vervoerder en het adres van
toepassing geregistreerd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de compost
in kleine zakken wordt vervoerd (RVO, 2018).
Bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen van
afvalstoffen moeten de vergunningen aanvragen
om een erkend afvalinzamelaar/verwerker te zijn
(BVOR, 2017b). Zie verder bij ‘biovergisting’.
Volgens verschillende partijen die ervaring hebben met kleinschalige organische reststroomverwerking is dit een van de grootste knelpunten
waardoor bepaalde interessante verwerkingsscenario’s momenteel niet mogelijk zijn.

53

Verwerkingstechnologieën

3.9.4 Composteren, wormencomposteren en
biomeiler
l

(afdoding van onkruidzaden en schadelijke micro-organismen zoals plantenziekten) en er een
stabiel eindproduct ontstaat. De composthoop
moet voldoende vaak worden omgezet om anaerobe afbraak te voorkomen. In Artikel 17 van het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn kwaliteitseisen voor compost opgenomen. Compost mag
alleen worden verhandeld en vervoerd (met Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost) als het
voldoet aan die eisen. (Wetten.overheid.nl, 2015)

Op biomeilers is de wetgeving omtrent composteren van toepassing. Voor het plaatsen van een
biomeiler is een omgevingsvergunning nodig. De
wetgeving voor wormencompost is onduidelijk,
omdat dit ook kan worden gezien als ‘dierlijke
mest’. Uit gesprekken met ondernemers blijkt
dat zij ervan uitgaan dat de regel voor composthopen tot 3 m3 ook hier geldt (zie onder).
l

l

l

l

l

l

l
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Bij compostering zijn de regels uit het Activiteitenbesluit voor compostering van toepassing.
Composthopen tot 3 m3 mag men op eigen
grond zonder wettelijke regels realiseren.
 ls een ondernemer eigen materiaal (zelf ingeA
zameld) op eigen grond wil bewaren en/of composteren, dan mag dat tot 600 m3 (vrijstelling vergunningsplicht). Het bedrijf waar de afvalstoffen worden
opgeslagen, versnipperd en/of gecomposteerd, moet
dus ook het bedrijf zijn dat de werkzaamheden heeft
verricht waardoor de afvalstoffen zijn ontstaan.

3.9.5 Biovergister
l

 ls het niet om eigen materiaal gaat, heeft de
A
composteerder een omgevingsvergunning (milieu)
nodig voor ‘het verwerken van afvalstoffen’. Voor
deze vergunning hoeft niet betaald te worden. De
vergunningprocedure duurt rond 6 maanden. In
de vergunning worden voorschriften opgenomen
over acceptatie en verwerking van het groenafval. Bovendien moet de vervoerder van reststromen ook een vergunning hebben voor ‘erkend
afvalinzamelaar’. Zie ‘Biovergisting’.
Bij composteren zijn een vloeistofkerende vloer
en afvoer van percolaat verplicht, alsmede een
afstand van minimaal 100 meter vanaf een geurgevoelig object (50 meter buiten de bebouwde
kom) en 5 meter van waterlichamen.
Ook moet worden zorggedragen voor een proces waarbij de composthoop de minimale temperatuur bereikt die nodig is voor hygiënisering

I n plaats van composteren wordt wel de zuurstofloze techniek van fermenteren toegepast; het
eindproduct heet dan bokashi. Bokashi is geen
toegestane meststof, tenzij de bokashi door een
akkerbouwer op eigen terrein met eigen organisch
materiaal is geproduceerd. Dan mag hij de bokashi
toepassen als bodemverbeteraar (BVOR, 2016).

l

Het gebruik van een biogasinstallatie wordt in de
Wabo aangemerkt als een agrarische of industriële activiteit. Er is sprake van een agrarische
activiteit als er minder dan 4000 m3 gasopslag
wordt gerealiseerd en meer dan 50 % van het inputmateriaal bestaat uit mest. Bij meer dan 4000
m3 gas (waarbij biomassaverhoudingen niet van
belang zijn) is er sprake van een industriële activiteit (Stichting Groen Gas Nederland, 2013).
Een kleinschalige biovergister waarin geen mest
wordt vergist, zoals een grasvergister of een
vergister van stedelijk afval of horeca-afval, valt
buiten deze categorieën. Zodoende zijn er geen
duidelijke landelijke regels voor dit type vergisting, en is het aan de betreffende omgevingsdienst om al dan niet een vergunning af te geven
(Stichting Groen Gas Nederland, 2018).
 ls de omgevingsdienst een vergunning moet verA
lenen voor deze ‘industriële’ apparatuur tellen in de
praktijk in ieder geval de volgende aspecten mee:
¡

de bestemming die het gebied heeft
(naar verwachting wordt een vergunning doorgaans gemakkelijker verleend
als de bestemming van het gebied
agrarisch of industrieel is dan wanneer
deze ‘recreatie’ of ‘wonen’ is);
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¡

¡

l

de capaciteit van de vergister;
de plaats waar de installatie wordt gerealiseerd: in een pand of in de open lucht.
(Stichting Groen Gas Nederland, 2018).

Een omgevingsdienst kan pas een besluit
nemen als de details over een voorgenomen
vergistingsinstallatie bekend zijn. Amsterdam
valt onder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bij deze instantie is generieke informatie
opgevraagd om bij de scenario’s die in het kader
van Re-Organise worden opgesteld enige
juridische kanttekeningen te kunnen plaatsen:
¡

¡

Een biovergister is altijd vergunningplichtig. De vergunning hoeft niet
duur te zijn (voornamelijk eenmalige
bouwleges, een percentage van de
bouwkosten) maar kost wel een
half jaar tijd om aan te vragen.
In de praktijk blijkt het onderdeel
‘inzamelen’ juridisch lastiger. Als een
bedrijf alleen zijn eigen reststromen
vergist, wordt dit vaak toegestaan.
Maar zodra bijvoorbeeld drie bedrijven
hun reststroom naar de vergister van
een vierde bedrijf brengen, moet dit
vierde bedrijf zich laten certificeren
als erkend afvalinzamelaar. Het Westergasfabriekterrein in Amsterdam is
bijvoorbeeld een gebied van 14 hectare
waar het restaurantafval van alle horeca
centraal vergist wordt. Dit kan alleen
doordat het hele terrein is aangemerkt
als één instelling. De omgevingsdienst
geeft aan dat dit een bijzonder flexibele interpretatie van de regelgeving
was die wellicht niet zomaar herhaald
kan worden (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 2018).

3.9.6 Overige verwerkingstechnieken
Insectenkweek
Vanwege het risico van overdracht van de ziekte TSE
is de wetgeving op het gebruik van dierlijk eiwit als
diervoeder zeer streng. Insecten vallen ook deels onder
deze wetgeving. Tot 2017 mochten insecten alleen
levend worden gevoerd aan vissen, kippen of varkens, en
gedroogd of als eiwitextract waren ze alleen toegestaan als voer voor kleine huisdieren. In 2017 is nieuwe
Europese regelgeving van kracht geworden waardoor
insecten ook in de aquacultuur in gedroogde vorm of
als eiwitextract mogen worden gebruikt. In 2020 wordt
verdere versoepeling van de regelgeving verwacht, waardoor insecten ook in kippen- en varkensvoer mogen
worden verwerkt (IPIFF, 2017). Voor het neerzetten
van een insectenproductiefaciliteit is een omgevingsvergunning vereist. Ook moet worden voldaan aan Europese
richtlijnen voor het houden van dieren.
Paddenstoelenkweek
Voor kleinschalige paddenstoelenkweek in bakken
binnenshuis is geen vergunning nodig.
Vezelwinning
Van mobiele mestscheiders (die ‘dik-dunscheiding’
uitvoeren, waarna uit de dikke fractie vezels
kunnen worden gewonnen) is bekend dat er een
omgevingsvergunning Milieu nodig is, onder meer
vanwege het geluid dat de apparatuur maakt.
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Mobiele Biomeiler

Bestaande biomeilers zijn groot, met diameters van 4 tot 8 meter, en dus niet makkelijk te verplaatsen naar plekken waar de warmte nuttig kan worden gemaakt. Studenten engineering van de
HvA hebben daarom een kleinere, verplaatsbare biomeiler ontworpen en gebouwd. Hiermee kan
warmte worden geleverd op een locatie waar er een – al dan niet tijdelijke – behoefte aan bestaat,
bijvoorbeeld op festivals. Er kunnen ook een aantal containers worden gekoppeld.
Een afstudeerder bij de afdeling engineering heeft met de technische software Matlab een computermodel gebouwd om het warmteverloop in de biomeiler over een aantal maanden te visualiseren.

De temperatuur, warmtegeneratie en warmtestromen in de Minimeiler.
Het model kan nu verder worden geoptimaliseerd met behulp van metingen door in de biomeiler
geplaatste sensoren.
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4

CIRCULAIRE CONCEPTEN

Om te onderzoeken hoe de verwerking van organisch
afval bij stadslandbouwlocaties eruit kan komen te
zien, zijn zes circulaire concepten ontwikkeld: drie
bij Tuinen van West en drie bij NoordOogst.
De circulaire concepten starten met een uitleg van
de belangrijkste uitgangspunten van het businessmodel. Vervolgens wordt het concept in vijf stappen
beschreven:
1. Een plattegrond geeft aan hoe geselecteerde
reststromen door het gebied worden verwerkt
en gebruikt.

4 Circulaire concepten Tuinen van West
Tijdens een eerste workshop in de Tuinen van West
is een aantal technische oplossingen en samenwerkings-scenario’s voorgelegd aan de samenwerkende
ondernemers. Na diverse consultatierondes en
een serie van vervolgworkshops is besloten om drie
circulaire concepten zo concreet mogelijk uit te
werken. In dit hoofdstuk komen de volgende
concepten aan bod:
l

l

2. Een waardenetwerk laat zien wat de belangrijkste
rollen binnen het concept zijn en welke transacties tussen deze rollen kunnen plaatsvinden.
3. Een stroomdiagram maakt de input en output
van het concept zichtbaar. Indien relevant
worden verschillende stroomdiagrammen
getoond voor verschillende seizoenen.
4. Een beknopt financieel overzicht toont de
belangrijkste data die nodig zijn voor het
opbouwen van een businesscase.
5. Het circulaire concept wordt tegen een meetlat gelegd met vier economische, vier ecologische en vier sociale indicatoren. Daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen indicatoren die
met name van invloed zijn op de deelnemende
organisaties (intern) en indicatoren die vooral
invloed hebben op een breder publiek (extern).
Indien de indicator groen is, betekent dit dat
er sprake is van impact.

l

compostcoöperatie binnen de Circulaire
ProefTuin van West
biovergisting bij glastuinbouw
biomeiler bij stadslandbouw

In de uitwerking van deze concepten worden de kansen en knelpunten beschreven voor de verschillende
verwerkingsmogelijkheden bij de Tuinen van West.

4.1 Circulair concept Compostcoöperatie binnen de Circulaire
ProefTuin van West
In het kader van de Circulaire ProefTuin van West,
die als doel heeft de groene grondstoffen in het
gebied te houden, heeft de ondernemersvereniging
gekozen voor een combinatie van drie vormen van
composteren, namelijk een actieve composthoop,
vermicultuur en bokashi (strikt genomen geen
composteerproces maar fermentatie). In dit hoofdstuk zal de samenwerking tussen ondernemers
binnen een circulair educatief centrum nader worden
geconcretiseerd met een businessmodel, de invulling
van rollen, onderliggende transacties, inzicht in
tastbare stromen en een beknopte businesscase.

Circulaire concepten

4.1.1 Basis businessmodel en waardenetwerk

Figuur 4.1 Plattegrond compostcoöperatie binnen de Circulaire ProefTuin van West.
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De compostcoöperatie van de Circulaire ProefTuin
van West heeft als hoofddoel om zoveel mogelijk
praktische kennis te verzamelen over de verschillende
vormen van composteren.
In het verdienmodel moet rekening worden gehouden
met zowel eenmalige kosten voor de opzet en lopende
kosten voor onderhoud en begeleiding. Veel van de
potentiële financiële kosten, zoals manuren en materieel, kunnen worden vermeden wanneer de samenwerkende ondernemers hier een bijdrage aan leveren
op basis van kennisontwikkeling en zelfwerkzaamheid.
Uitgangspunt van dit concept is dat er wordt gewerkt
met een maximum van 600 m3 aan eigen beschikbare
reststromen (om vergunningsaanvragen te vermijden).
Hierbij is het van belang dat rekening wordt gehouden
met de juiste samenstelling van het ingangsmateriaal.
Zie hiervoor de techniekbeschrijving.

Voordelen van het businessmodel
l

l

l

l

Afvalstromen worden omgezet in waardevolle compostsoorten: ‘normale’ compost,
vermicompost en bokashi.
Er is aandacht voor de educatieve waarde.
Er wordt op middelgrote schaal ervaring
opgedaan met decentraal verwerken van
organische reststromen. Deze praktijkervaring
kan worden gebruikt om de mogelijkheden van
het decentraal verwerken aan te tonen.
Er is een brede samenwerking mogelijk,
waardoor afhankelijkheid van specifieke partijen
beperkt is. Dit vergroot de veerkracht van het
model op lange termijn.

Figuur 4.2 Waardenetwerk van rollen en transacties compostcoöperatie binnen de Circulaire ProefTuin van West.
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Mogelijke knelpunten
l

l

Conform de regelgeving mogen alleen groenafval of gewasresten verwerkt worden die
afkomstig zijn van het eigen bedrijf, of van
eigen werkzaamheden buiten het bedrijf.
Vermicompost en bokashi hebben geen hygiëniseringsslag gehad (geen verhitting zoals bij
compostering), waardoor pathogenen en zaden
nog actief kunnen zijn. Hierdoor gelden andere
regels voor de toepassing. Zo dienen deze technieken officieel slechts op eigen gronden te
worden toegepast en mag het eindproduct niet
verhandeld worden zonder uitgebreide testen.

l

 lassieke compostering vraagt veel ruimte
K
en aandacht. Om geurhinder te voorkomen en
om de temperatuur onder controle te houden
moet de composthoop regelmatig worden
omgezet. Het omzetten moet gedurende de
looptijd van de composthoop minimaal 10 tot
15 keren gebeuren. In de beginfase 2 tot 3 keer
per week. (Rahan, 2017; Zuilichem & Dam,
2006)

Figuur 4.3 Diagram van de in- en uitgaande stromen compostcoöperatie binnen de Circulaire ProefTuin
van West in kwartalen 1-2 (start maart/april).
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4.1.2 Fysieke stromen
Binnen het concept kan vanwege de ruime beschikbaarheid van groene stromen worden gekozen voor
samenwerking met een beperkt aantal partijen, of juist
voor een spreiding van meerdere kleine aanvoerstromen. Indien wordt gekozen voor het verwerken
van gft, bijvoorbeeld bij verwerking via vermicultuur,
dan ligt een spreiding van aanvoerstromen voor de
hand. Gft-stromen zijn immers in kleinere hoeveelheden beschikbaar en meer verspreid.
Afhankelijk van de omvang en gewenste kwaliteit van
de composthoop kunnen procesbeheersing, risicomanagement en logistieke handling echter redenen

zijn om te kiezen voor een samenwerking met een
beperkt aantal partijen. Juridisch gezien blijft het voorlopig ook nog onmogelijk om reststromen in te zamelen
zonder vergunning. Alleen met een vergunning kan men
erkend afvalinzamelaar of afvalverwerker worden.
De 600 m3 aan inputstromen worden verdeeld in
60% voor de composthoop, 20% voor bokashi en
nog eens 20% voor vermicultuur. Een aanzienlijk deel
van deze inputstromen wordt omgezet in gassen en
vocht en zorgt voor massaverlies (bij de klassieke
composthoop en de vermicultuur veel meer dan bij
bokashi). De compost wordt evenredig verdeeld
onder de samenwerkende partijen.

Figuur 4.4 Diagram van de in- en uitgaande stromen compostcoöperatie binnen de Circulaire ProefTuin van
West in kwartalen 3-4 (start augustus/september).
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kosten

1

Beschrijving Benodigde middelen/
activiteit
ruimte

Investering variabele
jaar 1
kosten

Leveren
materialen en
diensten

€ 1500

Financiële
opbrengsten

2 ton gft
286 ton
gewasresten
119 ton
snoeiafval

inname:
gft € 70/ton =
€ 140/jr
snoeiafval/
gewasresten
€ 25 / ton =
€ 10.000

270 ton compost/ jr x € 20

5400

afname vermicompost

54 ton vermicompost /jr
x € 40 euro

2300

afname bokashi

170 t per jaar
x € 30 euro

5100

Aanleg bodembedekking:
100 stelconplaten 2x2 m
of 2,5 of puin zoals nu
(vloeistofkerend met n
zaksloot eromheen)
huur grondoppervlak
400m2

2

Leveren van
reststromen

€ 1200 /jr

Graven sloot greppel en
haag plaatsen
(aan 2 zijden)

€ 1200

compostdoek

€ 1000

2 x 600 m3 gewasresten,
gft (groen), snoeiafval en
houtsnippers

transport aanvoer

3

hakselaar

€ 1000

arbeid
2dg/mnd

omzetten
composthoop

huur sjofel

€ 200 / dag
1 dag / mnd
= € 2400

arbeid 1 dag/
mnd
arbeid 0,5
dag/ wk

voeden en
monitoring
wormencompostering

4
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op eigen
kosten, verrekend met
inname-prijs

inname en
hakselen

opzetten
bokashi

opbrengsten
Hoeveelheid

12 t Microferm, klei en
schelpen

Verwerken en compostzeef
leveren van
compostmetingen
compost
afname compost

€ 5- 10 / ton
= € 120/jr
€ 500-1000 arbeid 6 dg/jr
€ 1000 / jr
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4.1.3 Beknopte businesscase
Economische waarde
In onderstaande businesscase wordt verwezen naar
de transacties in de generieke visualisaties van 4.1.1.
Voor iedere transactie worden zowel de eenmalige
investeringen als de lopende kosten en opbrengsten
globaal geschetst. Zo ontstaat er een totaaloverzicht
voor de onderliggende (financiële) businesscase
In de businesscase zijn gangbare bedragen gebruikt
voor de afvoer van afvalstromen en voor de verkoop
van compostsoorten zoals deze in interviews met
betrokkenen en deskundigen werden genoemd.
Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuurgegevens
van Janmaat (2015) en de techniekbeschrijving elders
in deze publicatie.
In dit concept dienen aanvullend onderlinge afspraken
gemaakt te worden over geldstromen, arbeid, materieel en de onderlinge verrekening hierin. De businesscase toont daarom slechts een indicatie die op basis

INTERN
grotere
Grotere
Grotere
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid

Afvalverwerking of
energiekostenvermindering

van deze onderlinge afspraken en de verrekening van
uren (bijvoorbeeld op basis van uren zelfwerkzaamheid en educatietrajecten) substantieel kan worden
aangepast. De economische waarde van bokashi
en vermicompost is hoger dan compost van een
composthoop.
Ecologische en sociale waarde
Naast economische waarde spelen ecologische
en sociale waarden een belangrijke rol bij de
keuze en uitwerking van dit concept. Er bestaan
zowel interne voordelen als voordelen voor de
regio, of externe voordelen. Het concept zorgt
ervoor dat afvalstromen minder ver getransporteerd
worden en een lokale verwerking krijgen. Bovendien
wordt rekening gehouden met de lokale mogelijkheden en behoeften en wordt de samenwerking
in het gebied bevorderd. De educatieve waarde
speelt een grote rol bij de opzet van dit concept.
De genoemde vormen van ecologische en sociale
waarde worden gevisualiseerd in de onderstaande
‘thermometer’.

EXTERN

Speelt in op regionale
ecomomische voordelen

Investering
in de regio

Waterbesparing
grotere
onafhankelijkheid

Minder transport
Energiebesparing

Minder verbranding
Samenwerking

Betrokkenheid
met wijk

grotere
onafhankelijkheid

Creëert
grotere
werkgelegenheid
onafhankelijkheid

Educatief
Economie
Ecologie
Sociaal

Figuur 4.5 Thermometer ecologische en sociale waarde.
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4.2

Circulair Concept Biovergisting
bij glastuinbouw

4.2.1 Basis businessmodel en waardenetwerk
Dit concept draait om het vergisten van gras, gewasresten en bierbostel. De waarde van dit concept zit
in de omzetting van organisch afval (kostenpost)
naar energie en waardevolle compost. Bij het concept
biovergisting wordt een biogasinstallatie bij een lokaal
glastuinbouwbedrijf geplaatst. Deze installatie produceert biogas, dat gebruikt wordt als energiebron voor

Figuur 4.6 Plattegrond biovergisting bij glastuinbouw.
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de verwarming van de kassen, en dat na uitbreiding
met een warmtekrachtkoppeling (WKK) eventueel
ook omgezet kan worden in elektriciteit. De deelnemende partijen maken onderling afspraken over
de inname van organisch afval, kwaliteitsborging en
het eigendom en beheer van de installatie. De partij
die de biovergister beheert, speelt een centrale rol
in het waardenetwerk. Deze partij werkt nauw
samen met de verschillende leveranciers van groene
reststoffen, én met de afnemers van biogas en
digestaat.

Circulaire concepten

Gewasresten van kwekers of akkerbouwers en snoeiresten van hoveniers, groenonderhoud en natuurbeheer worden naar een biovergistingsinstallatie
gebracht. In dit concept is de partij die het biogas
gebruikt ook de partij die de ruimte ter beschikking
stelt voor de biovergistingsinstallatie: een glastuinbouwer. De kosten worden naar rato verrekend. Er
wordt een aparte beheerder aangesteld, aangezien de
glastuinbouwer niet beschikt over deze expertise en
geen behoefte heeft aan een extra bedrijfsactiviteit.
Voor de warmte in de kassen wordt veel gas gebruikt.
Vanwege het ontbreken van dierlijke reststoffen kan

het digestaat in dit geval ook gebruikt worden voor
compostering1. De partijen die hun organisch afval
brengen of laten ophalen, betalen hiervoor aan de
beheerder van de biovergistingsinstallatie.
De belangrijkste waarde van het concept zit in de
omzetting van afval in energie, zonder dat er mineralen
verloren gaan, zoals bij verbranding. De hoge investering, de relatief hoge mate van benodigde expertise
(bij de opstart), de verwerking van het digestaat en de
benodigde vergunningen, kunnen een belemmering
vormen voor de haalbaarheid van dit concept.

Figuur 4.7 Waardenetwerk van rollen en transacties biovergisting bij glastuinbouw.
1. Wanneer men dierlijke meststoffen wil toevoegen aan de vergister, dan zal dit minimaal 50% van de totale input moeten zijn, om het digestaat te mogen inzetten als
dierlijke meststof (AgentschapNL, 2010).
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Voordelen van het businessmodel:
l

l

Organisch afval (kostenpost) wordt omgezet in
waardevol biogas (warmte-energie en mogelijk
elektriciteit) en in digestaat, dat gebruikt kan
worden als meststof en bodemverbeteraar.
Doordat er geen dierlijke bijproducten worden
toegepast, is er geen sanitatiestap verplicht
voor het gebruik van het digestaat als bodemverbeteraar.

Mogelijke knelpunten:
l

Het is kennisintensief, er is veel expertise nodig.

l

Het is tamelijk arbeidsintensief.

l

Er is een behoorlijke investering nodig.

l

l

l

Er is een omgevingsvergunning nodig voor de
biogasinstallatie.
In dit concept wordt bermgras gebruikt. Vervuiling van de compost, bijvoorbeeld door
zwerfafval, kan hierbij een probleem vormen.
Het verwerken van digestaat vormt een extra
processtap, waarvoor expertise, tijd en middelen
nodig zijn. Het afvoeren ervan kost geld.

Figuur 4.8 Diagram van biovergisting bij glastuinbouw (januari t/m maart). Er zijn weinig verse gewasresten,
dus wordt de biovergister voornamelijk gevuld met ingekuilde gewasresten.
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4.2.2 Fysieke stromen
Omdat het drogestofgehalte van het aangevoerde
organisch afval gemiddeld boven de 15% ligt, wordt
gebruik gemaakt van droge vergisters, die in batches
gevuld en geleegd worden. De hoeveelheid biogas
die hiermee kan worden opgewekt is maar een klein
deel van de totale energiebehoefte van de kwekerij.
De droge vergisters vormen daarom slechts een
aanvulling op de bestaande energiehuishouding rond
de kassen.
Om het digestaat te mogen gebruiken als compost,
zou het in dit scenario moeten worden nagecomposteerd. Het kan hiervoor worden gemengd met snoei-

afval. De compostering vindt dan elders plaats,
bijvoorbeeld bij de compostcoöperatie binnen de
Circulaire ProefTuin van West (hoofdstuk 4.1)
In de zomermaanden wordt een deel van de
gewasresten en het gras ingekuild. Het ingekuilde
product kan in de winter weer worden gebruikt
om de vergister operationeel te houden. De diagrammen in dit hoofdstuk laten zien hoe de reststromen in de verschillende kwartalen worden
omgezet in biogas en digestaat.
In totaal wordt er in dit concept per jaar 829 ton
organisch afval omgezet in 80.000 m3 biogas.

Figuur 4.9 Diagram van biovergisting bij glastuinbouw (april t/m juni). Een deel van het gras en de
gewasresten wordt ingekuild voor de periode november t/m maart.
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Figuur 4.10 Diagram van biovergisting bij glastuinbouw (juli t/m september). Een deel van het gras en de
gewasresten wordt ingekuild voor de periode november t/m maart.

Figuur 4.11 Diagram van biovergisting bij glastuinbouw (september t/m december). Een deel van de
gewasresten wordt ingekuild voor de periode januari t/m maart.
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4.2.3 Beknopte businesscase
In onderstaande tabel worden de belangrijkste data
benoemd die van belang zijn voor de businesscase.
Omdat de totale businesscase sterk afhankelijk is van
welke deelnemers er meedoen, welke reststromen
worden ingezet en welke onderlinge afspraken worden
gemaakt, zijn de hier getoonde cijfers vooral bedoeld
om een gevoel te geven van de ordegroottes. Belangrijke factoren voor de businesscase bij een biovergistingsinstallatie zijn onder andere:
l

de kosten die worden gemaakt voor het afvoeren
van afval;

l

de omvang van de installatie;

l

wat er met het digestaat kan worden gedaan.

van toepassing is, wordt het digestaat na hygiënisatie (€ 5-7 per ton) regelmatig naar Duitsland
vervoerd [Agentschap NL, 2010]. Zo vindt er
dus veel transport plaats en worden kringlopen
niet lokaal gesloten.
b. Doordat in kwartaal 1 gebruik wordt gemaakt
van reststromen die in de andere kwartalen
vrijkomen, zijn extra voorzieningen nodig om
deze in te kuilen, zodat ook in de wintermaanden kan worden vergist. Dit vermindert
de haalbaarheid van dit concept.
c. Dit circulaire concept creëert circa 0,5 fte aan
arbeidsplaatsen.
d. De investeringen voor een dergelijke biogasinstallatie zijn hoog vergeleken met de andere
circulaire concepten. De kosten gaan uit van een
droge vergister met besturingssysteem en
gasopslag. De kosten van een vergister worden
in het algemeen hoger naarmate er meer
meetapparatuur wordt geïnstalleerd.

a. In deze tabel wordt een derde stap toegevoegd
waarbij het digestaat gecomposteerd wordt. Als
dat niet gebeurt, dient het digestaat te worden
afgevoerd. In Nederland kost dit geld. Omdat in
andere Europese landen gunstiger regelgeving

kosten

opbrengsten

BeschrijBenodigde
Investering
ving activiteit middelen/ruimte

Variabele
kosten

Hoeveelheid

Financiële
opbrengst

1

Inzameling
organisch afval

Aanhanger
Hakselaar
Buitenruimte voor
circa 500 m3 kuil
= circa 250 m2

Ca € 20.000

0,5 dg/ wk
(=26 dg / jr)

ca. 415 ton/jr
organisch afval.
(gewasresten
en bierbostel)

Besparing
organisch afval
ca. € 25 / ton =>
€ 10.000,-

2

Productie biogas

Biogasinstallatie
(meerdere cellen /
containers)
Circa 100 m2
buitenruimte

Ca € 50.000
- € 100.000

80.000 m3
1 uur/dag
(=45 dg / jr)
biogas/ jr
+€ 1000 /jr
onderhoud
+ electriciteit
voor besturing
en verwarming

€ 0,40 /m3
(o.b.v. calorische
waarde biogas)
=> € 32.000,-

3

Verwerking
digestaat tot
compost

Composteersysteem

Ca € 500010000

4dg/ mnd
(=48 dg/ jr)

Besparing inname
snoeiafval € 25
/ ton
=> € 5750
Compost € 15 /
ton => € 6.900,-

460 t / jr
compost (aannames: ca.
230t snoeiafval
toegevoegd aan
690t digestaat,
50% massaverlies)
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4.2.4 Ecologische en sociale waarde
Naast economische waarde spelen ecologische en
sociale waarden een rol bij de keuze en uitwerking van
dit concept. Door biovergisting wordt organisch afval
gebruikt voor zowel energie als meststoffen. Daarnaast levert het lokaal werkgelegenheid op. Dit
circulaire concept wordt in de onderstaande ‘thermometer’ (figuur 4.12) langs een meetlat gelegd met
vier economische, vier ecologische en vier sociale
indicatoren. Indien de indicator groen is, betekent dit
dat het concept impact heeft op deze indicator
Alternatieve businessmodellen
IIn dit businessmodel zijn verschillende varianten
mogelijk om de investering en de risico’s te spreiden.

Zo is het mogelijk een coöperatie op te starten die de
biovergister in bezit heeft. Kosten en opbrengsten
worden verdeeld naar rato van de aanvoer van
organisch afval en het gebruik van energie of compost.
In dit concept kan het biogas worden gebruikt voor de
verwarming van de kas. Door een WKK te installeren is
het mogelijk om het biogas om te zetten in elektriciteit.
Het basisbusinessmodel kan worden aangevuld met
mogelijkheden om het digestaat verder te verwerken.
Voor deze stappen moet echter worden samengewerkt,
omdat een grootschaliger aanpak nodig is. De composteringsstap die in de businesscase is beschreven, is ook
uit te besteden aan een lokale composteerder.

INTERN
Grotere
grotere
Grotere
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid

Afvalverwerking of
energiekostenvermindering

EXTERN

Speelt in op regionale
ecomomische voordelen

Investering
in de regio

Waterbesparing
grotere
onafhankelijkheid

Minder transport
Energiebesparing

Minder verbranding
Samenwerking

Betrokkenheid
met wijk

grotere
onafhankelijkheid

Creëert
grotere
werkgelegenheid
onafhankelijkheid

Educatief
Economie
Ecologie
Sociaal

Figuur 4.12 Thermometer ecologische en sociale waarde.
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4.3 Circulair Concept Biomeiler
bij stadslandbouw
4.3.1 basis businessmodel en waarde netwerk
Dit basisbusinessmodel voor de biomeiler is gericht
op het winnen van warmte en verkrijgen van goede
compost uit houtsnippers en paardenmest. De houtsnippers worden verkregen uit het gebied zelf en uit
naastliggende natuurgebieden. De mest komt van een

manege. Kennis over biomeilers wordt ingewonnen
bij de experts van Stichting Biomeiler, die in de
Tuinen van West aanwezig zijn. De ruimte wordt
beschikbaar gesteld door een stadslandbouwbedrijf,
dat in ruil hiervoor de warmte die vrijkomt mag
gebruiken voor de verwarming van gebouwen en
kassen. De compost wordt naar rato verdeeld onder
de deelnemers of kan worden verkocht aan agrarisch
ondernemers.

Figuur 4.13 Plattegrond Biomeiler bij stadslandbouw.
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De waarde van dit concept zit voor een groot
deelin de productie van uitzonderlijke compost
die vanwege de lange rijpingstijd rijk is aan
schimmels en stabiele organische stof. De warmte
die in het composteringsproces vrijkomt, heeft een
directe economische en ecologische waarde en
vormt bovendien een belangrijk middel in de
marketing en acceptatie. De benodigde ruimte,
kosten voor de houtsnippers en regelgeving vormen
de belangrijkste obstakels voor een haalbaar
businessmodel.

Voordelen van het businessmodel:
l

l

l

Organische stoffen worden gebruikt voor
energie én bodemverbeteraar.
Een biomeiler levert door de lange rijpingstijd
uitzonderlijke compost.
Een biomeiler is een extra vorm om schone
energie op te wekken (ook als de zon niet schijnt
of de wind niet waait).

Figuur 4.14 Waardenetwerk van rollen en transacties Biomeiler bij stadslandbouw.
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l

l

Deze vorm van compostering is mogelijk op
kleine tot middelgrote schaal. De diameter van
de biomeiler is vooraf te kiezen en bedraagt
3 tot 8 meter. Ook is het mogelijk meerdere
biomeilers op één warmtenet aan te sluiten.
De biomeiler vraagt zeer weinig onderhoud en
aandacht.

l

l

l

Mogelijke knelpunten:
l
l

Subsidie op biomassa voor bijstook in energiecentrales heeft tot gevolg dat houtsnippers
kostbaar zijn. (Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+, ministerie van Economische
Zaken en Klimaat)

l

Er bestaat onzekerheid over de duurzame voortzetting van het initiatief omdat er elke 2 jaar een
nieuwe biomeiler opgezet dient te worden.
Warmte komt ook vrij in de zomer, wanneer
het niet altijd nodig is.
Er zijn aanpassingen in gebouwen nodig om
de warmte te benutten.
Een biomeiler heeft veel ruimte nodig
Conform de regelgeving mag alleen eigen
restmateriaal worden gecomposteerd. Om dit
concept uit te voeren zou formeel dus toestemming gevraagd moeten worden.

Figuur 4.15 Diagram van in- en uitgaande stromen Biomeiler bij stadslandbouw.
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kosten

1

Beschrijving
activiteit

Benodigde middelen/
ruimte

Investering

Opbouw biomeiler

Constructiemateriaal

€ 2000 2500

Arbeid, advies + kraan

€ 4000 7000

houtsnippers

€ 3500

Variabele
kosten

opbrengsten
Hoeveelheid

Financiële
opbrengst

230 m3/
120 ton

paardenmest

7 ton

Besparing afvoer
€ 150 -300

123.000 kWh

Besparing gas
€ 9000

64 ton/jaar

Opbrengst compost
ca. € 2500

50 m2 ruimte
2

Energieproductie

Beheer/procesbewaking
€1000

3

Afbouw biomeiler

Kraan en arbeid

€ 2000 4000

4

Verkoop compost

metingen

€ 500

Bronnen tabel: Jorritsma, Schone, & Stoker; Stichting Biomeiler, n.d.; Van der Tol, 2018; Vosse groenrecycling, 2018.

4.3.2 Fysieke stromen
In dit circulaire concept worden biomeilers met een
diameter van 8 meter en een hoogte van 3,5 meter
opgebouwd die circa 1,5 jaar blijven liggen. Hierna is
de warmtewinning nog maar minimaal. Een biomeiler
levert circa 123.000 kWh warmte van maximaal
45-60 °C en 64 ton compost op. De warmte is
jaarrond beschikbaar, dus ook in de winter. Om de
warmte te gebruiken is een gesloten leidingsysteem
nodig dat het opgewarmde water van de biomeiler
naar en door de naastliggende gebouwen voert.
In elk seizoen is er voldoende aanbod van houtige
stoffen en meststoffen voor het opbouwen van
biomeilers in het gebied. In het bijgevoegde Sankeydiagram zien we hoe alle houtsnippers uit het gebied
die in een jaar vrijkomen, benut kunnen worden om
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biomeilers op te bouwen. Daarbij wordt er in dit
concept van uitgegaan dat er circa 5 massaprocent
paardenmest wordt toegevoegd om het composteringsproces op te starten. In principe kan er in
plaats van met houtsnippers ook worden gewerkt
met snoeiafval en riet. Dat is in dit concept echter
niet meegenomen.
4.3.3 Beknopte businesscase
In onderstaande tabel worden de belangrijkste data
benoemd die van belang zijn voor de businesscase.
Keuzes en aannames:
l

De biomeiler heeft een diameter van 8 meter
en een hoogte van 3,5 meter.

Circulaire concepten

INTERN
Grotere
grotere
Grotere
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid

Afvalverwerking of
energiekostenvermindering

EXTERN

Speelt in op regionale
ecomomische voordelen

Investering
in de regio

Waterbesparing
grotere
onafhankelijkheid

Minder transport
Energiebesparing

Minder verbranding
Samenwerking

Betrokkenheid
met wijk

grotere
onafhankelijkheid

Creëert
grotere
werkgelegenheid
onafhankelijkheid

Educatief
Economie
Ecologie
Sociaal

Figuur 4.16 Thermometer ecologische en sociale waarde.

l

l

De biomeiler is 12-24 maanden ‘in bedrijf’, dus
er wordt gerekend met 18 maanden gemiddeld.
Het constructiemateriaal is exclusief de aansluiting op de verwarmingsinstallatie van het gebouw

l

Gas heeft een prijs van € 0,07/kWh

l

Biomeilercompost heeft een waarde van € 40/ton.

Uit deze tabel blijkt dat het mogelijk is om de
businesscase rond te krijgen, zolang de grondprijs
niet te hoog is en er afnemers worden gevonden voor
de hoogwaardige compost.

Ecologische en sociale waarde
Naast economische waarde spelen ecologische en
sociale waarde een belangrijke rol bij de keuze en
uitwerking van dit concept. Stichting Biomeiler
geeft aan dat de werkelijke winst van de biomeiler
zit in de compostproductie, waarmee de bodemkwaliteit kan worden verbeterd en de broeikasgassen
in de lucht worden gereduceerd. De directe opbrengst in warmte is echter voor velen de belangrijkste reden om een biomeiler te bouwen. Het
gezamenlijk opbouwen van een biomeiler heeft
sociale waarde, evenals de rol die de biomeiler kan
spelen bij educatie rondom compostering en schone
energie. Omdat de biomeiler op zichzelf weinig
onderhoud nodig heeft, voelen de deelnemers echter
mogelijk een beperkte verbinding met deze techniek
(in vergelijking met bijvoorbeeld wormencompostering of een biovergister).
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4.4 Conclusie
Dit hoofdstuk behandelt drie concepten om organische reststromen om te zetten in waardevolle
producten bij de Tuinen van West. In deze concepten
wordt een deel van de beschikbare reststromen
ingezet. Dit heeft deels te maken met regelgeving en
deels met de kwaliteit van de output. Zo wordt er in
deze concepten voor gekozen om een bepaalde
schaalgrootte aan te houden voor de compostcoöperatie. Ook worden er geen mest en gft in de biovergister gebruikt, zodat er geen dierlijke bijproducten
vergist worden in verband met het gebruik van het
digestaat. Doordat in elk concept een deel van de
reststromen gebruikt wordt, sluiten ze elkaar niet
uit en kunnen er ook combinaties van concepten
gemaakt worden.
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De concepten laten zien dat op deze schaal al aanzienlijke investeringen nodig zijn, terwijl de economische opbrengsten beperkt zullen zijn. Nieuwe
vormen van samenwerking zijn nodig om deze
businessmodellen te implementeren. Ook dienen er
afspraken met regionale overheidsorganen te worden
gemaakt voordat het concept kan worden uitgevoerd.
Vanuit sociaal oogpunt bevorderen deze concepten
de samenwerking. Daarnaast wordt zichtbaar gemaakt
hoe organische kringlopen kunnen worden gesloten,
wat weer een educatieve waarde heeft. Vanuit ecologisch oogpunt wordt met deze concepten bespaard
op het transport en de verbranding van organische
stoffen. Er worden alternatieve vormen van hernieuwbare energie gebruikt en deelnemers worden gestimuleerd om de bodems in het gebied te verbeteren.

Kader techniek

Restaurantafval omzetten in biogas
Restaurant De Ceuvel in Amsterdam-Noord wil voedselresten vermalen in een shredder en, met
toevoeging van water, verpompen naar een mobiele biogasinstallatie op een boot naast het
restaurant, de ‘biogasboot’.
Drie studenten hebben een bestaande shredder, bedoeld voor gebruik aan boord van schepen,
getest en aangepast. Het waterverbruik lag veel te hoog, waardoor er teveel water in het vermaalde
afval terechtkwam. Er is een eenvoudig waterdoseersysteem aangeschaft in combinatie met een
geperforeerde slang, waardoor het water beter gedoseerd werd. Vervolgens bleek het blokkeren
van de toevoer door grote stukken groente een probleem. Hiervoor is een ‘aanstampmechanisme’
ontworpen, waarvan een prototype is gebouwd om het principe aan te tonen. Een andere groep
van vijf studenten heeft dit verder uitgewerkt om een werkende machine te krijgen die in de
dagelijkse praktijk in de keuken kan worden ingezet.
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CIRCULAIRE CONCEPTEN NOORDOOGST

Tijdens workshops met ondernemers bij NoordOogst
werd een zestal concepten met technieken en globale
businesscases gepresenteerd. De ondernemers
hebben hun voorkeur uitgesproken voor drie concepten, die in dit hoofdstuk nadere uitwerking krijgen.
Om een scherper beeld te krijgen van de achterliggende motivaties, verwachtingen en waarden die worden
uitgewisseld rond ieder businessmodel, is de ondernemers gevraagd naar hun overwegingen. Dit heeft
geleid tot de onderstaande top drie.
Educatie en beleving blijken de meestgenoemde
redenen te zijn om vóór een oplossing te kiezen.

Daarnaast zijn ook eenvoud en gemak voor
debetrokken ondernemers van belang.
De belangrijkste redenen om niet te kiezen
voor een bepaald businessmodel waren:
complexiteit, hygiëne, schaalgrootte en
gebrek aan middelen (geld, tijd, kennis,
ervaring of ruimte).
De gekozen technieken bleken goed aan te
sluiten op de algemene randvoorwaarden die bij
de eerste workshop en tijdens interviews met
belanghebbenden werden geformuleerd.

Tabel 5.1 Top drie circulaire concepten voor locatie NoordOogst.
Voorkeur

Techniek

Meest genoemde reden

Overige redenen

1

trommelcompostering

output, eenvoud, gemak,
snelheid en haalbaarheid

educatie, zichtbaarheid, kosten,
decentraal, input

2

vermicompostering

educatie, beleving, eenvoud,
output

decentraal, kleinschalig, haalbaar,
sociaal, kosten, tastbaar

3

oesterzwammen

beleving, educatie

zichtbaar, tastbaar, eenvoud,
combinatie andere output/input

NoordOogst

5.1

Circulair concept
Trommelcomposteren

5.1.1 Basisbusinessmodel en waardenetwerk
Tijdens de workshops hebben de ondernemers hun
voorkeur uitgesproken voor een concept met twee
handmatig aangedreven composttrommels boven een
composthoop. Het zijn voornamelijk de schaalgrootte,
het gebruiksgemak, de hygiëne, het uiterlijk en de mate
van lokale samenwerking binnen het terrein die de
(economische) haalbaarheid van dit concept bepalen.

Op basis van feedback die naar voren kwam in
de discussie tijdens de workshops is een generiek
businessmodel ontstaan. De gekozen oplossing
en samenwerkingsvorm speelt in op de eenvoud,
het gemak en de haalbaarheid. Een belangrijk
neveneffect is de directe beschikbaarheid van
bodemverbeteraar, waardoor deze niet van buiten
behoeft te worden aangekocht en tegelijk logistieke
inspanningen worden vermeden.

Figuur 5.1 Plattegrond Trommelcomposteren NoordOogst.
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De eenmalige investeringen kunnen vanwege de lange
levensduur van de handmatig aangedreven machines
over een relatief lange periode worden gespreid,
onderhoudskosten zijn te verwaarlozen en bij een
zoveel mogelijk lokaal gedeelde toepassing blijven
de additionele benodigde arbeidsuren beperkt. De
eventuele extra benodigde arbeidsuren kunnen
bovendien vanuit zelfwerkzaamheid (sociaal) en
educatie (mentaal) worden ‘gefinancierd’. Zo blijven
total costs of ownership onder de te verwachten
besparingen en opbrengsten.

Binnen de gekozen oplossing voor trommelcomposteren zijn ten minste zes kernrollen te
verdelen. De schaalgrootte of de mate van samenwerking heeft weliswaar invloed op de concrete
rolverdeling tussen belanghebbenden en verdere
invulling van waardetransacties, maar zal het
basismodel nauwelijks beïnvloeden. Uiteraard
kunnen later eventueel rollen worden toegevoegd.
Er kan bijvoorbeeld meer nadruk worden gelegd
op educatie. Dit levert dan weer extra sociale
waarde op.

Figuur 5.2 Waardenetwerk van verschillende spelers en stromen rondom trommelcomposteren.
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5.1.2 Fysieke stromen
Uit onderstaande schema’s blijkt dat diverse
‘afvalstromen’ uit voornamelijk keukens en tuinen
kunnen worden ingezet voor de productie van
ongeveer 9280 kg compost per jaar.
Groene reststromen zijn de stikstofrijke stromen
(veelal letterlijk groen van kleur, bijvoorbeeld gewasresten en gras) en de bruine reststromen zijn
koolstof- en structuurrijk (vaak bruin van kleur,
bijvoorbeeld hout en karton) (Viaene, Reubens,
Vandecasteele, & Willekens, 2014)

De ondernemers bij NoordOogst geven de voorkeur
aan een oplossing waarbij sprake is van optimale
samenwerking en gezamenlijk gebruik van technische
installaties. Bij het verwerken van 18.560 kg per jaar
met een verhouding van 3 delen ‘groene’ reststromen
(gft en gewasresten) en 1 deel ‘bruine’ reststromen
(zaagsel en karton) wordt gekozen voor twee composttrommels met verschillende schaalgroottes:
l

l

1 x max 80 liter per week (kinderopvang,
restaurant en catering)
1 x max 400 liter per week (gewasresten uit
de tuintjes en gft uit het restaurant)

In de zomermaanden komen per week circa 83 kg gft
en 385 kg gewasresten vrij.

Figuur 5.3 Diagram van de in- en uitgaande stromen voor trommelcomposteren op locatie NoordOogst.
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Knelpunten en risico’s
l

l

overigens ook moet worden af- en aangevoerd).
De gezamenlijke ondernemers zien voldoende
mogelijkheden om deze extra tijd kosteloos
vanuit zelfwerkzaamheid en educatieve en
sociaal-maatschappelijke activiteiten in te vullen.
Hierover dienen echter wel goede afspraken te
worden gemaakt.

Voor het succesvol composteren zal actieve
monitoring moeten plaatsvinden op samenstelling (bijvoorbeeld zuurtegraad, vocht- en zuurstofgehalte) en de status en voortgang van
het composteringsproces aan de hand van de
temperatuur en de samenstelling. De doorlooptijd van dit proces wordt geschat op zes weken.
Het inzamelen van het restmateriaal en de
monitoring op het composteringsproces kosten
meer tijd dan in de huidige situatie (waarbij

l

Externe verkoop is officieel niet mogelijk
vanwege certificeringseisen.

5.1.3 Beknopte businesscase
In tabel 5.2 worden de belangrijkste data benoemd
die van belang zijn voor de businesscase.

Tabel 5.2 Businesscase trommelcomposteren NoordOogst.
kosten
Beschrijving
activiteit
1 inkoop composteerders

Benodigde
middelen/
ruimte

Investering
jaar 1

1 x 80 l / wk
(1 m2-2 m2)

5628 eenmalig kosten
= 563 € / jaar buitenruimte;
(afschrijven 10
jaar)

1 x 400 l / wk
(3m2-5 m2)
2 leveren
organisch
materiaal

conform huidige
activiteiten

geen

incidenteel
vervoer lokaal
(kruiwagen)

geen

3 leveren
compost

incidenteel
vervoer lokaal
(kruiwagen)

geen

Variabele
kosten

opbrengsten
Hoeveelheid

Financiële
opbrengsten

Besparing op afvoer € 490 / jaar
gft via grijze kliko
€ 70 / ton = € 260
p / jaar + 10 ton
afvoer gewasresten
x € 23 / ton =
€ 230 / jr
9280 kg: besparing
€ 25 p / ton inkoop
bodemverbeteraar

€ 232 / jaar

besparing transport
aanvoer
4 leveren eindproduct (fruit/
groente)

ruimte
beschikbaar
(12 m2-18 m2)

kosten buitenruimte:
zelfredzaamheid
en educatie
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Bovenstaande businesscase is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:
l

l

l

l

eenmalige investering in 2 handmatig aangedreven trommelcomposteermachines
verspreid over 2 locaties, levensduur 10 jaar,
geen significant onderhoud
de huidige afvoer van gft verloopt voornamelijk
via grijze kliko (à 70 euro per ton)
er is lokaal behoefte aan bodemverbeteraar
(die op de markt verkrijgbaar is voor
15-40 euro per m3 (1 m3 = 0,7 ton)

Ecologische en sociale waarde
Naast economische waarde spelen ecologische en
sociale waarden een belangrijke rol bij de keuze en
uitwerking van dit concept. Er bestaan zowel interne
voordelen als voordelen voor de regio, ofwel externe
voordelen. Het concept zorgt ervoor dat afvalstromen
minder ver getransporteerd worden en een lokale
verwerking krijgen. Bovendien wordt rekening gehouden met de lokale mogelijkheden en behoeften
en wordt de samenwerking in het gebied bevorderd.
De educatieve waarde speelt een grote rol bij de
opzet van dit concept.

invloed van rente en waardevermindering is
verwaarloosbaar
INTERN
Grotere
Grotere
grotere
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid

Afvalverwerking of
energiekostenvermindering

EXTERN

Speelt in op regionale
ecomomische voordelen

Investering
in de regio

Waterbesparing
grotere
onafhankelijkheid

Minder transport
Energiebesparing

Minder verbranding
Samenwerking

Betrokkenheid
met wijk

grotere
onafhankelijkheid

Creëert
grotere
werkgelegenheid
onafhankelijkheid

Educatief
Economie
Ecologie
Sociaal

Figuur 5.4 Thermometer ecologische en sociale waarde.
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5.2 Circulair concept
Vermicompostering
5.2.1 Basis businessmodel en waardenetwerk
Het basisbusinessmodel van vermicomposteren gaat
uit van de kweek van wormen op het substraat van
gft-afval, gewasresten en karton. In de keuze voor
dit specifieke concept staan beleving en educatie
centraal. Er worden twee wormencompostbakken
op goed zichtbare plaatsen op het terrein neergezet.
Dit aantal is nodig om de beschikbare hoeveelheid te
kunnen verwerken, de risico’s te spreiden en om twee
verschillende wormencompostbakken te maken: een
voor biologisch gft-afval en een voor niet-biologisch

gft-afval. Bovendien waren er twee partijen die graag
een wormencompostbak wilden beheren. Voor elke
wormencompostbak is één partij verantwoordelijk. In
dit concept is dat de partij die afspraken maakt over de
inzameling van het gft-afval, de gewasresten en het
karton. Het gft-afval hoeft op deze wijze niet meer
te worden afgevoerd, wat een financiële besparing
oplevert. In de wormencompostbakken zetten de
wormen het afval om in vermicompost. De vermicompost wordt in batches geoogst. De compost
wordt gebruikt als meststof en bodemverbeteraar
in de moestuinen. De partijen die meedoen, maken
afspraken over het gebruik en de kosten van de
vermicompost.

Figuur 5.5 Plattegrond Vermicomposteren bij NoordOogst.
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De waarde van dit concept zit voor een groot deel in
de mogelijkheid om de omzetting van gft in waardevolle compost zichtbaarder te maken. De wormen
fungeren als een soort huisdieren. Bij afgesloten
compostbakken doen voornamelijk bacteriën het werk
Voordelen van het businessmodel:

l

l

l

l

Gft (kostenpost) wordt omgezet in waardevolle
vermicompost.

l

 et project kan op kleine schaal worden opgeH
start en is eenvoudig op te schalen, ook modulair.

l

De wormencompostbakken zijn geschikt om de
samenwerking op NoordOogst te versterken.

Er zijn slechts beperkte investeringen nodig.

Mogelijke knelpunten:
l

l

Het is mogelijk onderscheid te maken tussen
biologische en niet-biologische gft.

Het is behoorlijk arbeidsintensief.
Het mag niet te koud worden in de winter of
te heet in de zomer.
Er bestaat op NoordOogst nog weinig ervaring
met vermicomposteren.

5.2.2 Fysieke stromen
In kwartaal 2 en 3 wordt op NoordOogst circa 83 kg

Figuur 5.6 Waardenetwerk van verschillende spelers en stromen rondom vermicomposteren.
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gft per week geproduceerd. Om dit te kunnen verwerken zijn twee wormencompostbakken nodig met
ieder een volume van 2 m3. Deze wormencompostbakken zijn opgebouwd uit drie lagen met een oppervlakte
van 2,5 m2 en een hoogte van 25 cm. De wormenbakken dienen goed afgesloten te kunnen worden om
overlast met ongedierte te voorkomen. De wormen

worden gevoerd met het gft, dat wordt aangevuld met
gewasresten en karton om de juiste omstandigheden
te creëren. Met deze twee compostbakken kan circa
25 kg vermicompost per week worden geproduceerd.
Hiermee kan een deel (ongeveer 10 procent) van de
compostbehoefte op NoordOogst worden vervuld.

Figuur 5.7 Diagram van in- en uitgaande stromen bij vermicomposteren op locatie NoordOogst in de zomer
(kwartaal 2 en 3).

Figuur 5.8 Diagram van in- en uitgaande stromen bij vermicomposteren op locatie NoordOogst in de winter
(kwartaal 4 en 1, mits de bakken beschermd zijn tegen de kou).
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Wanneer in de kwartalen 4 en 1 de temperatuur onder
10 graden Celsius daalt, zullen de wormen minder
actief zijn en kan er minder gft worden verwerkt. In
deze periode produceert NoordOogst ook minder gft.
Tijdens vorstperioden dienen de wormenbakken te
worden beschermd tegen de kou om sterfte van de
wormen te voorkomen. Door de wormenbakken binnen
te zetten kan het verwerkingsproces doorgang vinden.

Uit deze tabel blijkt dat er een aantal voorwaarden van
belang zijn om de businesscase rond te krijgen.
l

l

5.2.3 Beknopte businesscase
In onderstaande tabel worden de belangrijkste data
benoemd die van belang zijn voor de businesscase.
Uitgangspunten:
l
l

l

l

l

Al het gft bij NoordOogst wordt gebruikt.
De afvoerkosten gft bedragen normaliter
€ 70 per ton.

Arbeid mag geen of nauwelijks geld kosten.
De prijs van de compostbakken hangt sterk
af van het type: er bestaan kant-en-klare
wormencompostbakken en bakken die zelf in
elkaar moeten worden gezet. Een investering
in mooie kant-en-klare wormencompostbakken
betekent een lange ‘terugverdientijd’ (circa
7 jaar, waarbij nog zonder arbeidskosten en
huur wordt gerekend).
De financiële waarde van dit concept is zeer
beperkt. Om een robuust circulair concept te
kunnen neerzetten, is het nodig dat de deelnemers meer belang hechten aan andere
waarden, bijvoorbeeld sociale of ecologische.

Van de massa van gft en karton blijft 30 % over
als compost.
De waarde van vermicompost bedraagt
€ 60-100 per ton.

Tabel 5.3 Beknopte weergave van de belangrijkste kosten en baten van vermicomposteren bij NoordOogst.
kosten

opbrengsten

Beschrijving
activiteit

Benodigde middelen/
ruimte

Investering

Variabele
kosten

Hoeveelheid
(kg/jaar)

Financiële
opbrengst

1

Inzameling
gft, groenafval en
karton

emmers, kartonbak

Ca € 100,-

0,5 uur / dag

3850 kg/jr gft
3850 kg/jr
karton

Besparing gft
€ 70 / ton =
€ 260

2

Productie
2 womenvermicompost compostbakken van
2,5 m2

Ca € 5003000,-

1 uur / week
huur 5 m2

2300 kg vermicompost / jr

€ 60-100 / ton
vermicompost
= ca € 150 –
230 / jr

Opslag
Container / open
vermicompost ruimte, 2 m2

Ca € 100,-

3
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buitenruimte
huur 2 m2
buitenruimte
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5.2.4 Ecologische en sociale waarde
Naast economische waarde spelen ecologische
en sociale waarden een belangrijke rol bij de keuze
en uitwerking van dit concept. Op het moment van
dit onderzoek verdwijnt het gft-afval samen met het
restafval en wordt het verbrand. Door de wormencompostbakken zullen transport en verbranding van
het gft-afval niet meer nodig zijn. Vanuit sociaal
oogpunt vergroot dit concept de samenwerking op
het terrein en worden er elementen toegevoegd
met een potentiële educatieve waarde voor
bezoekers van NoordOogst.

INTERN
Grotere
grotere
Grotere
onafhankelijkheid
onafhankelijkheid

Afvalverwerking of
energiekostenvermindering

Alternatieve businessmodellen
Het basisbusinessmodel kan worden aangevuld met
de verkoop van wormen en wormenthee, de donkere
vloeistof die door wormen wordt afgescheiden en kan
dienen als rijke voedingsstof voor planten (Wormenkwekerijwasse.nl, 2017). De wormenthee en wormen
kunnen tijdens educatieve activiteiten of workshops
worden geoogst uit de systemen. Zo wordt vermicultuur in al haar facetten nog concreter uitgedragen.

EXTERN

Speelt in op regionale
ecomomische voordelen

Investering
in de regio
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grotere
onafhankelijkheid

Minder transport
Energiebesparing

Minder verbranding
Samenwerking

Betrokkenheid
met wijk

grotere
onafhankelijkheid

Creëert
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werkgelegenheid
onafhankelijkheid
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Ecologie
Sociaal

Figuur 5.9 Thermometer ecologische en sociale waarde.
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5.3 Circulair concept
Oesterzwammenkweek
Oesterzwammen kweken kan op verschillende
manieren, met daarbij verschillende doelstellingen,
schaalgroottes, samenwerkingsvormen en technische
varianten. De variant waaraan de deelnemers de voorkeur gaven, is een eenvoudige en kleinschalige variant
op basis van koffiedik, waarbij veel nadruk ligt op het

educatieve karakter. Meer risicovolle of bewerkelijke
technieken, zoals de productie van oesterzwammen op
basis van bierbostel, zijn binnen deze context minder
geschikt. Over de productie op basis van koffiedik is
reeds veel bekend vanwege de toepassing elders, waardoor de slagingskans hier het hoogst wordt ingeschat.
Daarbij wordt rekening gehouden met de doelgroepen
en doelstellingen van NoordOogst, waar beleving en
educatie (met name voor kinderen) van belang zijn.

Figuur 5. 10 Plattegrond Oesterzwammenkweek bij NoordOogst..
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5.3.1 Basisbusinessmodel en waardenetwerk
In de keuze voor dit specifieke concept staan de
beleving en educatie centraal. Naast de hieraan
verwante criteria zoals zichtbaarheid en tastbaarheid,
speelt ook eenvoud een rol, evenals de mogelijkheid
om deze techniek te combineren met andere
praktische vormen van verwerking van organische
reststromen.

Binnen de gekozen oplossing voor kleinschalige
kweek van oesterzwammen zijn tenminste zeven
kernrollen met bijbehorende activiteiten te verdelen.
De verschillende activiteiten zijn verderop in de
businesscase in grote lijnen uitgewerkt.

Figuur 5.11: Waardenetwerk van verschillende spelers en stromen rondom oesterzwammenkweek.
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5.3.2 Fysieke stromen
Uit onderstaand schema blijkt dat een combinatie van
beschikbaar koffiedik, zaagsel en karton kan worden
ingezet als basis voor de productie van 41 kg oesterzwammen voor voedselverwerkers en 200 kg
champost voor de lokale moestuinen.
Knelpunten en risico’s
l

l

l

Als er kinderen bij het project worden betrokken, wordt geadviseerd om sporenvrij broed te
gebruiken in verband met het risico op allergische reacties in de luchtwegen.
De economische waarde met focus op koffiedik
is marginaal vanwege de beperkte beschikbaarheid van reststromen.

Dagelijks verse aanvoer van koffiedik en borgen
van actief eigenaarschap zijn van belang voor
een succesvolle implementatie met de focus op
educatie en beleving.

Figuur 5.12 Diagram van de ingaande en uitgaande stromen bij oesterzwammenkweek op locatie NoordOogst.
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5.3.3 Beknopte businesscase
In onderstaande tabel worden de belangrijkste
data benoemd die van belang zijn voor de businesscase. Hieruit blijkt dat een positief saldo mogelijk is.
Belang- rijke kanttekening hierbij is dat er enkele
fundamentele aannames moeten worden gedaan over
de inzet van vrijwilligers en de beschikbaarheid van
kennis en ruimte.
Bovenstaande businesscase is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:
l

l

Er wordt dagelijks (!) verse koffiedrab aangevoerd op basis van zelfwerkzaamheid.
De opbrengst oesterzwammen is in gewicht
tenminste 10% van de input.

l

Het koffiedik kan eventueel (gedeeltelijk)
op locatie worden verwerkt met het oog op
beleving en educatie (bij het kinderdagverblijf,
in de kantoren en het restaurant)

Ecologische en sociale waarde
Economische waarde speelt een ondergeschikte
rol in dit concept, ecologische en sociale
waardecreatie des te meer. Er bestaan zowel
interne als externe voordelen (voordelen voor de
regio). Het concept zorgt ervoor dat afvalstromen
minder ver getransporteerd worden en lokaal
verwerkt worden. Bovendien wordt rekening
gehouden met de lokale mogelijkheden en
behoeften en wordt de samenwerking in het
gebied bevorderd. De educatieve waarde speelt
een grote rol bij de opzet van dit concept.

Tabel 5.4 Businesscase oesterzwammenkweek NoordOogst.
kosten
Beschrijving
activiteit

Benodigde
Investering
middelen/ruimte jaar 1

1

substraat
leveren

2

ophaal- &
bezorgservice

uren inspanning

3

leveren
kweekmaterialen

kweekemmers

4

productie en
verkoop oesterzwammen

5

productie
en verkoop
champost

6

verwerking
oesterzwammen
in maaltijd

Variabele kosten

levering
gratis

sporen, koelkast

ruimte
voor
enkele
emmertjes

Hoeveelheid

Financiële
opbrengsten

436 kg koffiedik

besparing op
afvoer ± 0,5
ton x € 70 =
karton max 10% € 35
dagelijks vers aanvoeren 15-30 min

beschikbaar
via restaurant en
keukens

opbrengsten

dagelijks

± € 6,50 x 10 kg =
± € 300

zelfwerkzaamheid/
educatie

± 41 kg oesterzwammen

± € 400

± 200 kg
champost

conform as-is
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Figuur 5.13 Thermometer ecologische en sociale waarde.

5.4 Conclusie
In de huidige situatie worden de organische
reststromen bij stadlandbouwgebied NoordOogst
nog afgevoerd, mede omdat de controle opveiligheid
en hygiëne veel inspanning vergt. Dit hoofdstuk
presenteert drie concepten om organische reststromen
op een laagdrempelige, maar toch ook veilige en hygiënische manier om te zetten in waardevolle producten. In deze concepten krijgt een groot deel van de
beschikbare reststromen een bestemming. Met name
gft en gewasresten worden op een gecontroleerde
manier gebruikt. Een aantal reststromen zijn bij deze
concepten echter lastiger te gebruiken, zoals olie en
vet, die wel geschikt zouden zijn voor biovergisting.
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Bierbostel vormt nu ook nog een belangrijke reststroom, maar kan mogelijk nog hoogwaardiger worden
benut als eiwitrijk diervoeder of voor het bakken van
koeken of brood.
De concepten laten zien dat op deze schaal vanuit
economisch oogpunt het gewin minimaal is. De
motivatie om hier tijd en energie in te steken,
dient dus ergens anders vandaan te komen. Het
zichtbaar en tastbaar bezig zijn met het sluiten
van organische kringlopen vormt een belangrijke
educatieve en sociale waarde. Daarnaast is het
vanuit ecologisch oogpunt waardevol dat er
minder transport nodig is en minder organische
stoffen worden verbrand.

Kader techniek

Minorproject warmtewisselaar

Voor de minor Energy Engineering heeft een team van vier studenten een testopstelling met een
warmtepomp gebouwd voor de verwarming van het vergistingsvat van een biogasinstallatie.
Het doel was om een bestaande biogasinstallatie op een duurzamere manier te verwarmen tot
de minimale temperatuur van 35o C, de temperatuur waarbij microbacteriën het best gedijen.
De huidige verwarmingselementen verbruiken meer elektriciteit dan een warmtepomp.
Tijdens het project is het meeste onderzoek gedaan naar het ontwerp van een warmtewisselaar.
Er is een model gemaakt dat de warmtebalans in het vergistingsvat simuleert.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de materiaalsoorten rvs 316L (rvs met laag koolstofgehalte) en de kunststoffen pvc, tyleen en PE-RT (poly ethylene raised temperature) geschikt zijn
voor de te ontwerpen warmtewisselaar, vanwege hun gunstige warmteweerstandwaarde, flexibiliteit
en verkrijgbaarheid.

De voor het project gebouwde testopstelling met warmtewisselaar

De voor het project ontworpen spiraalvormige warmtewisselaar in biovergistingsvat
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EN NU VERDER! GENERIEKE TOEPASSING VAN
ONDERZOEKSRESULTATEN

In Re-Organise is gewerkt met twee sterk verschillende stadslandbouwgebieden. Mkb-ondernemers,
beleidsmakers en onderzoekers kunnen de bevindingen en eindresultaten van Re-Organise gebruiken als
bron of inspiratie voor toegepast onderzoek of als
hulpmiddel bij de implementatie van soortgelijke
initiatieven op andere stadslandbouwprojecten.
Voor mkb’ers die hun organische reststromen willen
opwaarderen tot producten – al dan niet in samenwerking met andere publieke of private partijen – is
de Keuzekaart decentrale organische reststroomverwerking ontwikkeld. In deze online adviestool
kunnen de beschikbare reststromen of juist de beoogde gerecyclede producten worden ingevoerd, waarna
de ondernemer advies krijgt over omzettingstechnieken die in een specifieke situatie geschikt zijn.
In dit hoofdstuk wordt, naast een beknopte uitleg
van de keuzekaart, ingegaan op de manier waarop de
resultaten van Re-Organise kunnen worden toegepast
in de praktijk, in onderwijs en onderzoek.

6.1 Keuzekaart decentrale organische
reststroomverwerking
Om de belangrijkste resultaten van het Re-Organiseonderzoek gemakkelijk toepasbaar te maken is in
samenwerking met CLM (Centrum voor Landbouw
en Milieu) de Keuzekaart decentrale organische reststroomverwerking ontwikkeld. Dit is een online adviestool, bedoeld voor ondernemers en andere partijen
die organische reststromen decentraal zelf willen
verwerken tot producten, of deze producten willen
afnemen. De gebruiker vult eerst een aantal kenmerken
van zijn organisatie, reststromen en behoeften in, en
krijgt vervolgens een overzicht van verwerkingstechnieken die voor hem ‘mogelijk geschikt’ zijn. Hiervoor
kijkt het model niet alleen naar de grootte en aard van
de reststromen of productbehoeften die de gebruiker
heeft ingevuld, maar ook naar factoren als de beschikbaarheid van geld of tijd. Er wordt dus enerzijds rekening gehouden met wensen en mogelijkheden, maar
ook randvoorwaarden en knelpunten spelen een rol. Zo
krijgt de ondernemer een realistisch en haalbaar advies.

Generieke toepassing

Wat levert de Keuzekaart?
Een voorbeeld: als een ondernemer aangeeft weinig geld te hebben om in apparatuur te investeren,
dan zal de (dure) biovergister niet als optie in de output verschijnen, ook als er in principe goed
vergistbare reststromen beschikbaar zijn. Als een ondernemer als reststroom slechts een bescheiden
hoeveelheid gft-afval heeft, wordt hem wormencompostering aangeraden (want daar is, anders dan
bij andere vormen van compostering, geen houtig materiaal voor nodig). Heeft hij echter ook nog
voldoende grasmaaisel en snoeihout, dan komt er klassieke compostering op hopen of rillen als optie
bij, omdat daarbij groen materiaal moet worden gecombineerd met houtiger materiaal en er een
bepaalde minimumhoeveelheid materiaal voor nodig is.
Daarnaast geeft de Keuzekaart per techniek een link naar een uitgebreidere factsheet met relevante
details waarmee rekening gehouden kan worden. Deze details hebben veelal betrekking op de praktische uitvoering of de randvoorwaarden, zoals het feit dat wormen geen citrusschillen verdragen of
dat een composthoop op een bepaalde minimumafstand van bebouwing moet liggen. Hiermee kan de
ondernemer nog beter bepalen of de techniek echt past bij de specifieke situatie.

Parameters binnen de Keuzekaart
Om tot een goed advies te kunnen komen dient de
gebruiker vooraf een aantal gegevens in te voeren.
Hieronder een overzicht met een beknopte uitleg van
deze basisgegevens:
l
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Wijze van deelname aan de circulaire economie.
De Keuzekaart kan worden gebruikt vanuit twee
verschillende uitgangssituaties: ofwel de
gebruiker heeft reststromen en wil deze tot
waarde brengen,ofwel hij heeft behoefte aan
‘circulaire producten’, producten die gemaakt
kunnen worden uit reststromen (terwijl hij zelf
geen reststromen heeft). Bij de optie ‘Ik heb
reststromen’ verschijnt een invultabel waarin
de precieze volumes van de stromen kunnen
worden ingevuld. In het outputscherm verschijnt

dan een overzicht van processen en technieken
waarmee de gebruiker deze reststromen kan
verwerken. Bij de optie ‘Ik wil circulaire producten gebruiken’ verschijnt er een keuzescherm
waarin men de gewenste producten kan selecteren. In het outputscherm verschijnt dan een
overzicht van processen en technieken waarmee
de gebruiker deze producten kan verkrijgen. Als
de gebruiker zowel reststromen heeft als een
behoefte aan specifieke producten, moet hij de
Keuzekaart tweemaal invullen.
l

Sector. Voor een aantal sectoren, zoals landen tuinbouw en horeca, wordt automatisch
het aantal keuzemogelijkheden in reststromen
aangepast aan de typische reststromen van een
bedrijf in die sector. Bij de selectie ‘andere of

Generieke toepassing

Figuur 1 Inputpagina van de Keuzekaart. Met deze input zal de computer melden dat er geen technieken
beschikbaar zijn. Als er >10m2 beschikbare ruimte wordt ingevuld, geeft de computer paddenstoelenkweek
als geschikte techniek.

mogelijke technieken te zien met daarbij de aanbeveling om op zoek te gaan naar iemand anders
die de reststromen wil omzetten in producten.

meerdere sectoren’ verschijnt een uitgebreider
keuzeoverzicht met alle stromen waarover in
het model informatie beschikbaar is.
l

l

Grootte van de jaarlijks beschikbare stromen.
Voor deze input kan de gebruiker de eenheid
kiezen waarin hij de meeste stromen gemakkelijk kan uitdrukken. Alle stromen moeten
vervolgens in deze eenheid worden uitgedrukt.
Ook moet worden aangegeven of het product
gelijkmatig gedurende het hele jaar vrijkomt,
omdat het niet wenselijk is om bijvoorbeeld een
biovergister voor een half jaar uit te schakelen.
 ijd. Voor elke techniek is een minimum aan
T
beschikbare tijd benodigd. Als de gebruiker ‘geen
tijd beschikbaar’ invult, krijgt hij in de output de

l

l

Ruimte. Als ‘geen ruimte beschikbaar’ wordt
ingevuld, krijgt de gebruiker de mogelijke technieken te zien met daarbij de aanbeveling om te
zoeken naar ruimte buiten het eigen bedrijf.
Kennis. Als de gebruiker kiest voor de optie ‘Ik
wil zelf geen kennis vergaren; ik besteed het
liever uit’, dan krijgt hij de mogelijke technieken
te zien met daarbij de aanbeveling om op zoek
te gaan naar iemand die kennis kan aanleveren
of anders de verwerking van de reststromen aan
een andere partij over te laten.
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Structuur en rekenmodel van de Keuzekaart
Achter de input- en outputpagina zijn acht rekenbladen verborgen, een voor elke verwerkingstechniek die
in Re-Organise onderzocht is. Het rekenmodel omvat
drie schaalgroottes (klein, middelgroot en groot). Per
techniek en schaalgrootte zijn kentallen opgenomen
die refereren aan de benodigde minimumomvang van
de reststromen, de koolstof-stikstofverhouding van
de reststromen, het minimum aan benodigde tijd en
ruimte, de vraag of de reststromen jaarrond beschikbaar moeten zijn, en het minimum aan investeringskosten. Ook de uitgaande producten die met deze
techniek worden verkregen, zijn omschreven.

‘mogelijk geschikt’ voor de gebruiker. Een link naar een
uitgebreide factsheet helpt de gebruiker verder
op weg (zie Kader over de keuzekaart).

In het model wordt de input van de gebruiker getoetst
aan de eisen die in de rekenbladen zijn vastgelegd. Zo
berekent het model welke techniek op welke schaalgrootte in de output moet worden aangemerkt als

Producten opgenomen in de keuzekaart
Wat geldt voor de reststromen geldt ook voor de
producten: ze zijn afgeleid uit de casusgebieden en
aan te passen in het rekenmodel.

Reststromen opgenomen in de Keuzekaart
In de Keuzekaart zijn de onderstaande reststromen
opgenomen, die alle voorkwamen in de twee casusgebieden: reststromen van de land- en (glas)tuinbouw,
de horeca, enkele andere bedrijven en het openbaar
groenbeheer. In andere stadslandbouw- of recreatiegebieden zijn ongeveer dezelfde stromen te verwachten, en indien nodig kunnen nieuwe reststromen
redelijk eenvoudig in het model worden toegevoegd.

Tabel 6.1 Reststromen in de Keuzekaart.
Houtsnippers

Slootkantmaaisel en riet

Gewasresten

Mislukte kuil

Koffieprut

Snoeiafval

Slootbagger

Kokosmatten afgewerkt

Gft-afval

Karton

Grasmaaisel

Algen

Bierbostel

Digestaat

Bladafval

Vaste mest

Stro

Champost

Zaagsel

Drijfmest

Witlofpennen

Vet, olie

Tabel 6.2 Producten uit verwerkingsprocessen in Keuzekaart.
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Bodemverbeteraar

Diervoeder

Meststof

Voedsel

Energie (gas)

Biobased materiaal

Energie (warmte)

Werkgelegenheid

Generieke toepassing

6.2 Toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de resultaten
van Re-Organise kunnen worden toegepast door
private of publieke partijen. De resultaten omvatten
naast de Keuzekaart ook de technologieroadmap met
factsheets, de Circular Game en de casestudieresultaten in de vorm van datasets en businessmodellen.
Per uitkomst wordt aangegeven hoe deze gebruikt kan
worden in de praktijk of voor ander onderzoek. Vervolgens worden per doelgroep aanbevelingen gedaan.
a. Keuzekaart. De Keuzekaart kan worden
gebruikt door elke organisatie die een indruk
wil krijgen van de mogelijkheden voor ‘upcyclen’
van organische reststromen.
b. De technologieroadmap geeft een snelle
indicatie van enkele technologieën die op korte,
middellange en langere termijn interessant
kunnen zijn voor inzet en doorontwikkeling. De
factsheets geven meer inzicht in de processen
en in de voor- en nadelen (Schrik et al., 2017).
a. Circular Game ‘Handel in organische reststromen’. Het spel kan worden gebruikt om
gezamenlijk oplossingen te creëren voor lokale
benutting van organische reststromen. Daarvoor is wel eerst een inventarisatie nodig van de
reststromen en behoeften binnen het gebied.
De Circular Game kan, na doorontwikkeling of
modificatie voor een specifieke context, door
beleidsmakers worden gebruikt om te toetsen
hoe beleidsveranderingen van invloed zijn op
lokale reststroomverwerking.
d. Datasets. De gedetailleerde datasets met daarin
onder andere alle reststromen en behoeften per
ondernemer en ook de fysische eigenschappen
van de reststromen, geven een indicatie van
de organische reststromen die in een gebied
vrijkomen. Ze geven concrete antwoorden op
de vraag welke reststromen te verwachten zijn
bij welke activiteiten (zoals volkstuin, horeca,
manege, kinderdagverblijf). De dataset kan ook
worden gebruikt om te zien welke reststroom
voor welke toepassing te gebruiken is. De

opbouw van de dataset kan daarmee ook waardevol zijn voor belanghebbenden in andere stadslandbouwgebieden. De dataset kan bij toepassing in andere situaties ook worden uitgebreid.
e. Businessmodellen. Het waardenetwerkmodel waarin het totaalproces werd opgedeeld
in losse processtappen, bleek uitermate bruikbaar voor het concretiseren van de circulaire
concepten. Het kan worden gebruikt om rollen en verantwoordelijkheden te verdelen en
om de voorwaarden te bespreken. Daarbij kan
ook inzichtelijk worden gemaakt welke middelen (zoals geld, kennis, arbeid of producten)
worden uitgewisseld.
Voor mkb’ers
Terwijl de Keuzekaart een eerste indicatie van toepasbare technieken geeft, kan de geïnteresseerde
mkb’er zijn kennis over de verschillende technieken
verder verdiepen met de roadmap en met het boekje
Decentrale organische reststroomverwerking –
factsheets. Dit biedt meer achtergrondinformatie over de
processen die aan de technieken ten grondslag liggen.
Voor de deelnemende mkb’ers in Re-Organise is een
dataset ontwikkeld die inzicht verschaft over de aanwezige stromen en de decentrale verwerkingspotentie.
Voor mkb’ers in andere stadslandbouwgebieden kan
deze dataset interessant zijn. De set kan als voorbeeld
dienen om de eigen gebieden in kaart te brengen. Verder kan de dataset worden gebruikt om een prognose te
geven van de beschikbaarheid van stromen en van de
manier waarop deze stromen kunnen worden benut.
De in dit boek uitgewerkte scenario’s (zie hoofdstuk
4 en 5) dienen als inspiratiebron voor de inrichting van
businessmodellen. Daarnaast bieden ze een indicatie
van de mate waarin bepaalde businessmodellen voor
losse spelers of voor het gebied winstgevend zijn en
op welke manier ze in bredere zin van ecologische of
sociale waarde zijn.
Door deelname aan het spel kunnen mkb’ers en
technologieleveranciers inzichten verwerven in de
keuzemogelijkheden die eindgebruikers hebben en
de beslissingen die zij nemen. Dit kan inspiratie bieden
voor verdere ontwikkeling of implementatie van
technologieën.
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Voor beleidsmakers
Het onderzoek binnen Re-Organise heeft een indicatie
opgeleverd van de grootte en de aard van de organische reststromen die in een stadslandbouwgebied
kunnen worden verwacht, maar dat niet alleen. Met
de opzet van diepgaande interviews met ondernemers
heeft het project ook tal van praktische kansen en
obstakels aan het licht gebracht, onder anderen op
gebied van wetgeving (zie hoofdstuk 3). Daarnaast
onderzocht Re-Organise de manier waarop ondernemers hun relatie met overheden op het gebied van
kringloopsluiting ervaren, en de wensen en dromen die
zij hebben over de rol van hun bedrijf in de omgeving.

Beleidsmakers die een stadslandbouwgebied verder
willen ontwikkelen of die anderszins te maken hebben
met decentrale reststroomverwerking in een gebied
met veel kleine ondernemers, kunnen deze leerpunten
uit Re-Organise teruglezen in de publicaties die dieper
ingaan op onderzoeken in de Tuinen van West en
NoordOogst (Akker et al., 2017a, 2017b).
Deelname aan de Circular Game kan voor beleidsmakers interessant zijn, omdat ze tijdens het spel een
inhoudelijke discussie met eindgebruikers en technologieleveranciers voeren en zo praktische inzichten verwerven in kansen of obstakels als gevolg van beleid.

Leren van obstakels
Uit de interviews komen interessante leerpunten naar voren voor andere stadslandbouwlocaties.
Een voorbeeld uit de Tuinen van West: de gemeente ziet hier de stadslandbouw als middel om
een landelijke uitstraling van het (recreatie)gebied te behouden, en wil ook graag werken aan een
circulaire economie in het gebied. Sommige boeren noemen echter regelgeving en hoge pachtprijzen
als reden voor hun onzekerheid over de mogelijkheden om in de toekomst in het gebied te blijven
ondernemen. Deze onzekerheid leidt weer tot aarzeling om te investeren in reststroomverwerkende
technologie. Een typische redenering luidt: ‘Ik wil wel een biomeiler, maar dan bij de nieuwe stal die
ik wil bouwen, maar daarvoor moet ik eerst een vergunning krijgen’. Zo leidt de wens om het landschap te beschermen tot een obstakel voor een circulaire economie.
Uit de scenariovingeroefening kan verder al worden afgelezen dat als decentrale reststroomverwerking wordt uitgevoerd op een schaal waarop een significant deel van alle reststromen uit een gebied
lokaal wordt hergebruikt, er behoorlijk wat ruimte moet worden gereserveerd voor bijvoorbeeld een
composthoop of een vergister, en dat deze waarschijnlijk ook in het landschap zichtbaar zullen zijn.
Een ander leerpunt dat tijdens de interviews met verschillende experts naar voren kwam, is dat verwerkingstechnieken vaak nog bezien worden vanuit het oogpunt van ‘het afval kwijt zien te raken’.
De nadruk zou eigenlijk moeten liggen op de kwaliteit die het resulterende product moet hebben
(waarbij de kwaliteit van de reststroom soms aan eisen moet voldoen), zodat de kringloopsluiting
bijdraagt aan waardecreatie.
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6.3 Toepassing van resultaten voor
onderwijs en onderzoek
Voor onderwijs
De techniekfactsheets zijn in het onderwijs eenvoudig te gebruiken als inspiratiebron voor studenten
die interesse hebben in onderzoek, ontwikkeling en
ontwerp van verwerkingstechnieken. De factsheets
zijn inmiddels gebruikt door engineeringstudenten
in het Re-Organiseproject zelf, en ook in twee
ontwikkelingsprojecten rondom laagdrempelige
meetmethoden voor composteren en biovergisten
(Hogeschool van Amsterdam, 2016, 2017).
De datasets, casebeschrijvingen en Circular Game
‘Handel in organische reststromen’ zijn geschikt voor
inzet in onderwijs. Studenten kunnen de game spelen
omdat het ook hun inzichten kan verschaffen in de
overwegingen en behoeften van spelers in een circulair stadslandbouwgebied. Omdat er twee versies zijn
ontwikkeld (een voor Tuinen van West en een voor
NoordOogst) kunnen studenten overeenkomsten en
verschillen bestuderen tussen kleinschalige en iets
grotere kringloopsystemen. Daarnaast kunnen alle
resultaten worden gebruikt voor inspiratie op het
gebied van ontwerpend onderwijs, bijvoorbeeld voor
het ontwikkelen van nieuwe businesscases of van
innovatieve kringloopsluitende ketens.
De businessmodelbenadering die is gebruikt in
Re-Organise kan worden aangewend om studenten
te leren over maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) of Circular Business Modelling,
waarin niet alleen economische waarde, maar ook
sociaal-maatschappelijke en milieuwaarde (uit
kringloopsluiting, of in bredere zin) van groot
belang zijn.

Voor onderzoek
Met betrekking tot technieken is er literatuuronderzoek verricht en zijn er expertinterviews geweest.
Re-Organise heeft voor onderzoekers interessante
literatuurreview opgeleverd naar relevante verwerkingstechnieken voor decentrale verwerking. Ook de
methode van selectie met daarin de zes dimensies
leveren nieuwe inzichten op.
Met betrekking tot businessmodellen hebben er
interviews en workshops plaatsgevonden, naar
reststromen, productbehoeften en motivaties van
deelnemers in twee stadslandbouwgebieden. De
participatieve aard van het onderzoek heeft als groot
voordeel dat er een goede aansluiting is op de praktijksituatie. Een nadeel is dat niet altijd de meest
ideale situatie onderzocht wordt, en dat de methode
nogal onderhevig is aan de dagelijkse praktijk. Hierdoor veranderen de data en de context en is het
arbeidsintensief om resultaten actueel te houden.
De datasets uit Re-Organise hebben geresulteerd in
zeer gedetailleerde gegevens die goed bruikbaar zijn
om onderzoek te verrichten naar reststromen van
particulieren. Voor praktijkgerichte onderzoekers
kunnen de data handig zijn, omdat van alle reststromen in de twee gebieden is aangegeven voor
welke techniek ze input kunnen vormen, kunnen
ze ook gebruikt worden voor andere locaties.
Re-Organise heeft ook methodische inzichten voor
andere onderzoekers opgeleverd. Vooral voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de sociale interactie
tussen deelnemers of in ontwerpend onderzoeken, kan
de methode van Serious Gaming tot nieuwe inzichten leiden. Dit bleek bij de toepassing van het Circular
Game ‘Handel in organische reststromen’. Het spel
kan na aanpassing ook worden toegepast in een
andere context.
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Sensormetingen vermicompost
Een masterstudent Biological Sciences aan de UvA heeft voor Re-Organise op het Science
Park een onderzoeksproject van acht maanden gedaan om met sensoren de temperatuur, pH,
conductiviteit en vochtigheid van het vermicomposteringsproces te meten.

De Stichting Buurtcompost heeft zo’n dertig wormenhotels geplaatst in Amsterdam waar
buurtbewoners na een instructie hun gft-afval in deponeren. In samenwerking met de gemeente Amsterdam is er op het Cruquiuseiland ook een ondergrondse container van ongeveer 5 m3
geplaatst voor het verzamelen van gft-afval door buurtbewoners. Het gft-afval wordt met behulp van wormen omgezet in vermicompost.
Het onderzoek had ten doel om het project te ondersteunen met gekwantificeerde resultaten.
Er is gebruik gemaakt van de compostscorekaart van Schrik & Koopmans (2015). De kwaliteit
van vermicompost is in dit rapport gebaseerd op twee waarden:
1.
2.

de hoeveelheid stikstof per ton compost
de stikstof-fosforratio (N:P-ratio).

Voor de gebruikte compost van Stichting Buurtcompost werden de hoogst haalbare waarden
ruimschoots gehaald. De kwaliteit van deze vermicompost is dus erg hoog als er alleen gekeken wordt naar de twee genoemde aspecten van de compostscorekaart (er zijn in totaal zestien
aspecten waarop de compost beoordeeld kan worden). Er is ook een verschil te zien tussen de
hoeveel stikstof en de N:P-ratio’s van ervaren en onervaren composteerders.
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Figuur: hoeveelheid stikstof per ton compost, met verschillen in ervaren en onervaren composteerders.

Figuur: stikstof: fosforratio, met verschillen in ervaren - onervaren composteerders.

107

7

CONCLUSIE

Hoe kunnen organische reststromen decentraal
worden verwerkt en benut door de inzet van nieuwe
technische en organisatorische oplossingen, zodat
de economische en ecologische waarde stijgt? Dat
was de centrale vraag in het Re-Organise-onderzoek. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste lessen uit
de onderzoeksmethoden en resultaten samengevat.
Ook doen we enkele aanbevelingen voor het gebruik
van de uitkomsten van dit onderzoek, en voor vervolgonderzoek.
Re-Organise was een praktijkgericht en ontwerpend
onderzoeksproject, met als doel een heel palet van
verwerkingstechnieken te analyseren en toepasbaar te
maken op concrete situaties. Dit heeft geleid tot een
gedetailleerd inzicht in mogelijke reststromen en behoeften van lokale eindgebruikers, een overzicht van
verwerkingstechnieken die op dit moment geschikt
zijn voor decentrale verwerking, en enkele beknopte
circulaire businessmodellen op het gebied van decentrale verwerking. Om deze kennis te toetsen en
verder uit te breiden, is ze toegepast op praktijksituaties: ontwerpen van circulaire concepten bij
stadslandbouwlocaties. Tot slot zijn de Circular Game
en de Keuzekaart ontwikkeld: twee concrete tools die
bijdragen aan inzichten bij belanghebbenden.

7.1 Reflectie op de gebruikte onderzoeksmethoden en resultaten
Participatie van belanghebbenden leidt tot
nieuwe en gedetailleerde inzichten, maar kost tijd
Veel organisaties hebben beperkt zicht op hun
organische reststromen, vooral als zij niet verplicht

zijn deze te administreren of als zij ze voor andere
doeleinden gebruiken, zoals stro. Het proces helpt
het in kaart brengen van gedetailleerde informatie
over lokale reststromen en behoeften. Dit bleek voor
de deelnemers nuttig te zijn: alleen al door de informatie expliciet te maken kregen zij meer inzicht in
onbenutte kansen en in hun motivatie om al dan niet
deel te nemen aan circulaire concepten.
Er is veel aandacht besteed aan face-to-face-interviews en workshops. Om de behoefte aan producten
die uit organische reststromen gemaakt kunnen
worden, zoals energie of compost, in kaart te brengen,
is onder andere gekeken naar het inkoopgedrag van
organisaties. Belangrijke keuzes in de uitwerking van
de circulaire concepten zijn gemaakt in samenspraak
met de ondernemers. Deze praktijkgerichte aanpak
heeft voor- en nadelen.
Het belangrijkste voordeel is dat de oplossingen dicht
bij de interesses van de ondernemers liggen en de kans
op implementatie groot is. Voor de deelnemers en
onderzoekers leverde het proces daarnaast zeer
gedetailleerde informatie op. De interviews geven
bijvoorbeeld reden om aan te nemen dat behoeften
ook kunnen veranderen op het moment dat deze
producten lokaal vrijkomen. Een voorbeeld is compost:
een aantal ondernemers gebruikt dat nu nog niet of
in beperkte mate, maar geeft aan wel geïnteresseerd
te zijn in lokaal geproduceerde compost. De motivatie
hiervoor verschilt per persoon: voor de een is het de
prijs, voor de ander de wens om lokaal kringlopen te
sluiten en zo een bijdrage te leveren aan verbetering
van het milieu.

Conclusie

Het belangrijkste nadeel is dat de praktijk wispelturig
is en het onderzoek kan inhalen. Soms bijvoorbeeld
veranderen tussentijds de doelstellingen of de
focus van een organisatie. Dit leidt ertoe dat er
minder diepgaand onderzoek kan worden verricht en
dat data en concepten moeten worden aangepast,
wat flexibiliteit vergt. Bovendien blijken de data snel te
verouderen, doordat ook de onderzochte gebieden aan
verandering onderhevig zijn. Om de datasheet actueel
te houden is de hulp van alle betrokken deelnemers
nodig. Deze moeten daarbij goed geïnstrueerd zijn
over het noteren van hun data.
Gedetailleerd participerend onderzoek bleek niet in
alle gevallen de meest geschikte methode te zijn.
Vooral bij het grotere gebied, de Tuinen van West,
waar de reststromen uit openbaar groen zeer substantieel bleken te zijn in vergelijking met die van
ondernemers. Deze reststromen uit openbaar groen
bleken zeer versnipperd te worden beheerd, en dit
vertraagde het onderzoek. Daarnaast werd de analyse
van deze reststromen bemoeilijkt doordat ze nauwelijks geregistreerd worden: er blijft onder andere een
significant gedeelte van reststromen als maaisel en
snoeihout ter plaatse liggen. Een poging om een goede
berekening van de ordegrootte te maken aan de hand
van kentallen uit de literatuur bleek op dit detailniveau
ook lastig, omdat factoren als grondsoort, waterstand
en ligging van grote invloed zijn. In Re-Organise lag
de focus op de reststromen van ondernemers, maar
het is aan te raden om in andere onderzoeksprojecten
ook data over openbaar groen expliciet te betrekken
(mits dit groen beschikbaar kan komen voor verwerking door ondernemers), en deze vanuit een grotere
schaal of institutioneel niveau te benaderen.
De opbouw van de datasheet en de berekeningen
kunnen waardevolle instrumenten zijn om reststromen
in andere gebieden in kaart te brengen.

7.2 Lokale reststromen en behoeften
Voor de twee verschillende stadslandbouwgebieden
is een zo gedetailleerd mogelijk overzicht gemaakt
van de organische reststromen en behoeften. In beide
gebieden bleek dat er al rekening wordt gehouden
met benutting van organische reststromen. Dit gaat
vooral om de stromen die direct te gebruiken zijn,
zonder verwerkt te hoeven worden, bijvoorbeeld als
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bemesting, diervoeder of ligmateriaal. Daarnaast
komen deze stromen deels terecht op kleine composthopen. Reststromen die wel eerst verwerkt dienen te
worden, worden vaak nog afgevoerd en extern verwerkt. Uit het onderzoek bleken dit voornamelijk gft,
gewasresten, snoeiafval, grasmaaisel, mest en (in één
casuslocatie) bierbostel te zijn.
Samenwerking tussen bedrijven en overheden
is van belang
Gezamenlijke inzameling en verwerking van
organische reststromen in de beide gebieden vindt
nog nauwelijks plaats. Dit heeft onder meer te
maken met de benodigde expertise, te maken
afspraken over eigenaarschap en verantwoordelijkheid, benodigde investeringen en complexiteit
van bestaande regelgeving, die voorschrijft dat
er vergunningen nodig zijn om andermans
organische afval te verwerken.
Voor overheden is het van belang om te weten dat het
openbaar groen relatief grote reststromen oplevert.
Het beheer van het openbaar groen kan in een groter
gebied echter behoorlijk versnipperd zijn. Groenbeheer
wordt vaak georganiseerd via openbare aanbesteding.
In dat geval wordt meestal nog zeer beperkt rekening
gehouden met de lokale en ecologische waarde van
de reststromen. Daarom zijn in het onderzoek ter
controle ook berekeningen gemaakt op basis van
kentallen uit de literatuur.

7.3 Verwerkingstechnieken
In het onderzoek is een selectie gemaakt van verwerkingstechnieken die geschikt zijn voor decentrale
verwerking van de aanwezige reststromen. De belangrijkste criteria die gebruikt zijn voor deze selectie zijn
de schaalgrootte, de benodigde investering, het benodigde kennisniveau, de benodigde ruimte en de lokale
behoefte aan de resulterende producten. Op basis van
deze criteria komen zes geschikte verwerkingstechnieken naar voren: compostering, vergisting, wormencompostering, insectenkweek, paddenstoelenkweek
en de biomeiler. Deze technieken kunnen worden
aangevuld met technieken voor opslag van organisch
materiaal en voor vezelwinning of dik-dunscheiding.
Om organisaties te helpen hier inzicht in te krijgen
en keuzes te maken, is de Keuzekaart decentrale
organische reststroomverwerking ontwikkeld.

Conclusie

Decentrale verwerkingsoplossingen voor
ondernemers zijn volop in ontwikkeling
Bij vrijwel alle technieken blijkt dat de toepassing op
kleine tot middelgrote schaal nog niet uitontwikkeld is.
De verbetermogelijkheden liggen zowel op technologisch als op organisatorisch vlak.
Over het algemeen is te zien dat van elke techniek op
zeer kleine schaal hobbymatige varianten bestaan en
dat er al veel wetenschappelijke kennis en regelgeving
worden ontwikkeld voor grootschalige verwerking.

Maar de een tussenliggende schaalgrootte voor
circulaire ondernemers heeft tot nog toe beperkt
aandacht gehad. Deze ‘tussenschaal’ dient vaak
aan de regelgeving voor grootschalige verwerking
te voldoen, waardoor kosten en tijdsinvestering
voor vergunningen, registraties en controles vaak
niet in verhouding zijn met de opbrengsten.
Toch is er vanuit het mkb wel veel interesse in
decentrale oplossingen, dit heeft vaak te maken
met economische motieven en een gevoel van
onafhankelijkheid.

Tabel 7.1. Verbetermogelijkheden per verwerkingstechniek.
Techniek

Verbetermogelijkheden technologisch

Verbetermogelijkheden organisatorisch

compostering

Technieken om gescheiden inzameling
van reststromen te verbeteren zijn in
ontwikkeling

Verbetering afvalscheidingsgedrag is nodig
om zuivere stromen te kunnen composteren
in stedelijk gebied.
Regelgeving richt zich op grootschalige,
centrale compostering en belemmert de
samenwerking.

wormencompostering

Ervaringen, kennis en voorzieningen op
middelgrote schaal nog beperkt.

Regelgeving richt zich op grootschalige,
centrale (klassieke) compostering en belemmert de samenwerking.

biomeiler

Nauwelijks wetenschappelijke kennis beschikbaar. Proceskennis beperkt.
Op- en afbouw nog niet efficiënt en met
complicaties

Regelgeving richt zich op grootschalige,
centrale (klassieke) compostering met
geurhinder. Regelgeving past niet bij de
eigenschappen van biomeilers.

biovergisting

Aansluiting van installatie op de locatie is
nog niet perfect (o.a. logistiek van afval en
aanpassingen gebouw).

Regelgeving richt zich op grootschalige
vergisting en mestvergisting en is beperkend
voor kleinere gft-vergisting en samenwerking. Gebruik van het digestaat bij kleinschalige
vergisting in stedelijk gebied vormt in Nederland nog een probleem.

Meten en benutten van voedingsstoffen
in en waarde van digestaat vormen nog
een grote kostenpost i.p.v. dat ze waarde
opleveren.
paddenstoelenkweek

Logistiek om met reststromen te kunnen
werken (hygiëne en snelle verwerking) is
nog niet perfect.

insectenkweek

Op kleine schaal zijn er nauwelijks leveranciers van kweekmaterialen en er is weinig
kennis beschikbaar.

Regelgeving zorgt ervoor dat insectenkweek
op afvalstromen financieel moeilijk haalbaar
is, omdat de larven nog niet mogen worden
verwerkt als diervoeder.
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Discussie: vergelijking tussen decentrale en grootschalige verwerking
Het was niet expliciet de opzet van Re-Organise om een vergelijking te maken tussen decentrale en grootschalig-centrale verwerking. Toch kwamen er uit het onderzoek een aantal voor- en nadelen van decentrale
verwerking ten opzichte van grootschalige verwerking naar voren, die we hieronder uiteen hebben gezet.
Voordelen decentrale verwerking
l

l

l

Een betere scheiding aan de bron. Doordat deelnemers zich beter bewust zijn van het proces en
van de gevolgen van hun gedrag, zorgen zij voor een betere scheiding. Dit is bijvoorbeeld te zien bij
Stichting Buurtcompost waar geselecteerde buurtbewoners samen een wormenbak onderhouden.
Verbetering van de sociale cohesie. Zo wordt het organisch afval door belanghebbenden bij
NoordOogst gezamenlijk verwerkt, wat een heel concrete vorm van samenwerking oplevert.
Minder transport. Bij centrale verwerking worden veel afvalstromen naar de goedkoopste bieder
getransporteerd. Afstand vormt daarbij maar een kleine economische driver, waardoor veel
gft- en groenstromen behoorlijk ver weg worden verwerkt, wat ten koste gaat van het milieu.

Nadelen decentrale verwerking
l

l

l

Minder expertise, omdat veel ondernemers de reststroomverwerking ‘erbij doen’. Dit kan ervoor
zorgen dat het verwerkingsproces niet optimaal verloopt, waardoor eindproducten minder goed
of minder betrouwbaar zijn en er per saldo meer uitstoot van bijvoorbeeld CO2 kan voorkomen.
Omdat er met een beperkt aantal afvalbronnen wordt gewerkt, kunnen er verkeerde verhoudingen ontstaan tussen de verschillende afvalstromen die nodig zijn voor een bepaalde techniek.
Zo is er voor compostering een bepaalde verhouding tussen de hoeveelheid ‘groen’ en ‘bruin’
afval nodig. Een centrale compostinstallatie kan stromen uit een groter gebied betrekken, en
heeft zo een grotere variëteit aan ingangsmateriaal tot zijn beschikking.
Bepaalde verwerkingsstappen zijn te duur om op kleine schaal uit te voeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de raffinage van waardevolle stoffen uit digestaat, of het verwerken van insectenlarven tot voedermeel.

Interessante combinaties
Uiteraard hoeft het een het ander niet uit te sluiten en is het interessant om naar combinaties te
zoeken van decentrale en centrale verwerking die elkaar versterken. Een aantal mogelijkheden:
l

l

l
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decentrale vergisting van afval in combinatie met centrale verwerking van het digestaat;
decentraal composteren van afval in combinatie met centrale kwaliteitsmonitoring en centraal
opwerken tot eindproducten als potgrond;
decentraal opkweken van insectenlarven op afval in combinatie met centrale verwerking en
productie van nieuwe larven

Conclusie

7.4 Circulaire businessmodellen
Tijdens de het project zijn er verschillende waardenetwerken met businessmodellen ontwikkeld om
lokale reststroomverwerking mogelijk te maken.
Opvallend is dat de businessmodellen hierbij niet
gericht zijn op winstmaximalisatie, maar eerder op
sociale aspecten.
Arbeid, samenwerking en onderlinge
afhankelijkheid
De belangrijkste conclusies zijn:
1. De financiële haalbaarheid van veel concepten is
afhankelijk van goedkope arbeid, ruimte en pacht.
Vrijwilligerswerk kan derhalve een belangrijke factor
zijn in de ontwikkeling van circulaire oplossingen.
2. Circulaire concepten zijn zeer geschikt om lokale
samenwerking te concretiseren of te versterken.
De samenwerking is echter dusdanig vernieuwend
van aard dat er ook andere samenwerkingsafspraken dienen te worden gemaakt. Deze hebben betrekking op de uitruil van meerdere soorten zaken
(zoals afval, arbeid, kennis of producten) en
waarden (zoals duurzaamheid, maatschappelijke
betekenis en imagoverbetering).
3. De uitruil van verschillende waarden in een samenwerkingsverband maken de circulaire concepten
sterk afhankelijk van de deelnemende partijen. Wat
wil iemand erin stoppen en wat wil iemand eruit
halen? Doordat de partijen en hun onderlinge afspraken nog niet bekend zijn in dit conceptstadium,
kunnen slechts indicaties worden gegeven over de
haalbaarheid van het concept.

7.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Om de werkelijke potentie van decentrale oplossingen
te leren kennen is er meer onderzoek nodig naar de
succes- en faalfactoren van dergelijke initiatieven.
Dit kan aanknopingspunten bieden voor aanpassingen
aan beleid en regelgeving.
Er is meer onderzoek nodig naar zogenaamde
circulaire multi-actorbusinessmodellen. Huidige
businessmodellen richten zich over het algemeen

op één organisatie, terwijl samenwerking vaak
noodzakelijk is om een circulair concept te ontwikkelen. De Hogeschool van Amsterdam besteedt
hier volop aandacht aan binnen het onderzoeksprogramma Urban Technology. Hierbij wordt ook gekeken
naar circulaire businessmodellen rondom recycling
en upcycling van de niet-biobased technische reststromen, onder andere uit de bouw en industrie.
Om de waarde van de circulaire concepten in te
schatten is er meer onderzoek nodig naar de ecologische en sociale impact ervan. Doordat de concepten nog veranderlijk zijn, is een uitgebreide Life
Cycle Analysis voor het bepalen van ecologische
impact niet uit te voeren. Het verdient aanbeveling
meer onderzoek te doen naar manieren om de praktijk
te helpen om ook de ecologische en sociale impact van
hun ideeën te kunnen duiden. Vervolgens blijft het een
lastig gegeven dat veel gangbare niet-circulaire producten nog geen true price hebben: de kosten voor
het herstellen van schade aan ecologie en sociale
structuren worden niet verrekend in de prijs.
Er is meer onderzoek nodig naar combinaties van
decentrale en centrale verwerking. Deze combinaties
hebben de potentie om het beste van twee werelden
te verenigen. Dit vergt echter inzicht in de interactie tussen de twee, op verschillende institutionele
niveaus.
In het door SIA gefinancierde vervolgproject
Re-StORe zal hieraan dan ook volop aandacht worden
besteed. In samenwerking met innovatieve mkb’ers,
brancheorganisatie BVOR, de gemeente Amsterdam
en verscheidene kennisinstellingen, zal de HvA in dit
project onderzoek verrichten naar metingen van
economische, ecologische en sociale impact voor
decentraal composteren en biovergisten. Daarnaast
zullen er generieke technologische en organisatorische
ontwerpregels voor deze technologieën in de stedelijke context worden ontwikkeld.
Bij Aeres Hogeschool Dronten vindt ook al enige tijd
onderzoek plaats naar reststromen uit de grootschalige agrifood-business. De Hogeschool van
Amsterdam en Aeres Hogeschool Dronten zullen het
onderzoek naar circulaire organische reststromen vanwege de grote maatschappelijke belangstelling voor de
circulaire economie blijven voortzetten en uitbreiden.
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