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Programmalijn Eiwitcascadering 
 

1. Visie en ambitie 
De Nederlandse akkerbouw, melkveehouderij en de hieraan verbonden verwerkende industrie zijn belangrijke peilers binnen de 

Nederlandse Agro & Food sector. Belangrijke producten zijn aardappelen, suikerbieten, graan, melkproducten die op hun beurt 

weer de grondstof kunnen zijn voor voedingsmiddelen, maar ook voor veevoer, chemicaliën en energie.  

Zowel bij de primaire productie, de verwerking als na consumptie ontstaan zij- en reststromen, die op hun beurt weer de grondstof 

kunnen zijn voor nieuwe producten. In de Nederlandse nevenstromen van bovenstaande sectoren bevindt zich maar liefst 250.000 

ton eiwit, een hoeveelheid vergelijkbaar met de import van soja eiwit voor de Nederlandse melkveehouderij. Het grootste deel van 

dit eiwit wordt echter nog niet nuttig toegepast. Zo is ongeveer 40% van het huidige volume eiwit in zijstromen afkomstig van 

groene bladeren, denk maar aan bietenloof, zijstromen uit de tuinbouw en gras. Een veelvoorkomend eiwit hierin is Rubisco. TNO 

heeft recent onderzoek gedaan naar de nutritionele, functionele en biologische eigenschappen van Rubisco. Gebleken is dat 

Rubisco goed scoort op nutritionele en functionele eigenschappen. In de toekomst kan de totale hoeveelheid eiwit nog sterk 

stijgen, door de opkomst van nieuwe gewassen zoals lupine en aquatische biomassa. 

 

2. Innovatie-opgave 
Cascadering van eiwitten uit zijstromen van de Nederlandse Agro & Food Industrie vereist onderzoek en innovaties op 

onderstaande terreinen: 

Processing 

 Scheidingstechnologie voor het winnen van nutritionele en functionele eiwitten uit primaire zijstromen (bietenloof, bladresten 
uit de tuinbouw, gras) en secundaire zijstromen uit de processing. Kenmerkende eigenschappen: waterige biomassastromen, 
relatief lage eiwitgehaltes, aanwezigheid storende componenten, niet het hele jaar rond beschikbaar.  

 Wetenschappelijke onderbouwing van benodigde scheidingstechnologie 

 hoe zuiver moet een preparaat zijn op basis van technische en markt overwegingen?  

 Verwijdering chlorofyl uit nevenstromen. 
Geschikt maken eiwitten uit plantaardige zijstromen voor voedseltoepassingen 

 Het maken van relevante food structuren van opgewerkte eiwitten uit (niet opgezuiverde eiwitten maar mengsels en 
concentraten) 

 Het beoordelen en vergroten van de meest waardevolle toepassingsmogelijkheden van eiwitten die in de processing 
functioneel zijn veranderd door bijvoorbeeld temperatuur of pH, via scheidingstechnologie, functionalisatie en modificatie van 
deze eiwitmoleculen. 

 Productontwikkeling, bv. producten uit gefermenteerde eiwitten, vervangers voor gluten 
 

3. Hoofdlijn activiteiten (ingedeeld naar strategisch toegepast en valorisatie)  

 

 

 Strategisch Toegepast Valorisatie 

Nieuwe eiwitten naast de 

dierlijke eiwitten 

Functionaliteit van nieuwe 

plantaardige eiwitten  

Identificatie van nieuwe 

bronnen, bijvoorbeeld uit 

groene bladeren  

Exploratie en identificatie 

van niet-conventionele 

gewassen, inclusief in kaart 

brengen van hun positieve 

en negatieve eigenschappen  

Valorisatie van zijstromen 

tot hoogwaardige (food en 

feed) producten 

Vertaling in 

productconcepten 

Modificatie voor 

uitwisselbare functionaliteit 

Gebruikmakend van 

structuur-functie relaties 

voor nieuwe (bio)conversies 

Nieuwe fermentatieve-, 

enzymatische en fysische 

modificaties met nieuwe 

grondstoffen 

Bestaande bioconversies en 

componenten toepassen 

voor nieuwe functionaliteit 

Efficiëntere fractionering, 

isolatie en zuivering van 

voedselcomponenten en 

invloed van processing op 

product / component 

functionaliteit 

Kennis naar overgangen en 

eigenschappen van 

componenten in hun matrix 

en tijdens processing 

Ontwikkeling van nieuwe 

methoden om de 

functionaliteit van 

bijvoorbeeld eiwitten in 

stand te houden tijdens 

processen 

Sluiting van bestaande 

processystemen en 

overgang naar mildere 

behandelingen 
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4. Resultaten en producten 
Eiwitcascadering beoogt hoogwaardige toepassing van eiwitten, hetgeen de volgende voordelen oplevert: 

 lokale kringloopsluiting door verminderde import van (soja-)eiwit 

 eiwitten met een lagere ecologische footprint (o.a. efficiënter landgebruik) 

 toegevoegde waarde en werkgelegenheid 
 

5. Economische impact korte en langere termijn 
De technologieën en producten zijn direct toepasbaar voor de participerende industriële partijen en geven daarmee een 
substantiële bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de topsector Agrofood (20 – 30 % reductie van de footprint over de 
gehele keten) en het creëren van toegevoegde waarde uit rest- en zijstromen (target: 1 miljard € in 2020). Een overall hogere 
kwaliteit en daarmee toegevoegde waarde door vergroten van uitwisselbaarheid van (eiwit)grondstoffen en -componenten.  
 

6. Maatschappelijke relevantie 
Het zekerstellen van de beschikbaarheid van levensmiddelen, naast de zich ontwikkelende BBE, die gepaard gaat met een verlaging 

van de hiervoor benodigde footprint is van zeer groot maatschappelijk belang. Beschikbaarheid van bijvoorbeeld alternatieve 

eiwitten kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de voedselproductie, naast het verlagen van de footprint in de 

bestaande eiwitketens. Internationaal leiderschap van Nederland, ook wat betreft het creëren van kansen voor opkomende 

landbouwgebieden, en valoriseren daarvan zowel voor de Nederlandse als de internationale economie en voedselvoorziening, 

inclusief sluiting van kringlopen door expertise te delen. 

 

7. Wetenschappelijke waarde 

 Verdieping van kennis over structuur-functie relaties van eiwitten 

 Duurzame productie- en verwerkingstechnologieën (inclusief bioraffinage) 

 Integratie van dit onderwerp in opleidingen zal een uitstekende investering in de toekomst zijn, en zal bovendien het imago 
van de sector verbeteren, en studenten inspireren. 

 

8. Taken en bijdrage bedrijfsleven  

 Definiëren van de einddoelen van onderzoek en de implementatie van ontwikkelde kennis 

 Ontwikkeling van producten op basis van niet-conventionele eiwitten 

 Vertalen consumentwensen naar producten met niet-conventionele eiwitten 
 

9. Taken en bijdrage Kennispartijen 

 Wetenschappelijke toetsing 

 Conceptontwikkeling en vertaling naar toepassingen 

 Opbouw (inter)nationale netwerken 
 

10. Taken en bijdrage overheden 

 Stimuleren realisatie van innovaties – ook voor MKB (marktfalen bij eerste implementaties) 

 Financieringsruimte voor de eerste fase van het innovatietraject, met name voor MKB 

 Experimenteerruimte t.a.v. wet- en regelgeving (b.v. Novel Food Regulation) 
 

11. Cross over (inclusief partnerschappen - strategische allianties) 
Op initiatief van NIZO en WUR wordt gewerkt aan de oprichting van een Protein Competence Centre. Naast deze partijen 

beschikken ook RUG, TNO, en de TU's over kennis en expertise op dit terrein. Eiwitcascadering kan een van de speerpunten van het 

PCC zijn.  Een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel, daarbij is het bedrijfsleven bereid zijn (pilot) installaties 

en apparatuur beschikbaar te stellen voor onderzoek.  

Dit voorstel raakt ook aan huidig onderzoek (ISPT) en aan de in ontwikkeling zijnde innovatiecontracten voor Chemie, AgroFood, 

Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Biobased Economy. 

Het voorstel eiwitcascadering wordt onderschreven door: 

 partijen betrokken bij het Dutch Biorefinery Cluster 

 Eiwitcascadering is één van de drie ontwikkellijnen binnen het Platform Agro-Papier-Chemie. 
 

12. Showcases 
Voorbeelden van relevante eiwit raffinage projecten: 

 Solanic van Avebe (aardappeleiwit) 

 Grassa (graseiwit voor veevoer – o.a. Hoogland Marrum, Beuker) 
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