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Productie van
eiwitten uit
eendenkroos
een veelbelovend
alternatief voor
dierlijke eiwitten

Producenten
nieuwe eiwitten
voor foodsector
werken samen
Het aanbod van vernieuwende, plantaardige
eiwitproducten zit in een stroomversnelling. Niet
alleen startende ondernemers zien brood in de
productie van deze innovatieve en duurzame eiEendenkroos. Foto: ABC Kroos

witten, ook multinationals steken er tijd en energie
in. Dat heeft alles te maken met de productie van
gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking, die in 2020 9 miljard mensen telt.
De ‘eiwittransitie’ is het gevolg van het inzicht
dat de productie van dierlijke eiwitten in vlees
en zuivelproducten een (te) groot beslag legt
op de natuur. “Door de toenemende welvaart
eten mensen steeds meer vleesproducten. Dat
is niet altijd even goed voor hun lijf, denk aan
cholesterol, maar ook niet voor het milieu en
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Derksen is geen luchtfietser. Er is al een pilot-plant
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voor de verwerking van eendenkroos tot eiwitten,
cellulose en plantaardige vezels, die tweehonderd

‘Flexitariër
worden vraagt
om verandering
van gedrag.’

kilogram kroos per uur verwerkt. ABC Kroos uit
Apeldoorn ontwikkelde het inmiddels gepatenteerd proces voor bio-raffinage van eendenkroos.
Samen met machinebouwer ColubrisTechnologies
in Winterswijk is dat proces getest en uitgewerkt
tot productielijn.
“We zoeken investeerders, zodat we in Groenlo

Hans Derksen (links) en Gertie van den Hurk bij de pilot-plant. Foto: Han Kolkman

een proeffabriek te kunnen bouwen, die tienduizend
ton kroos per jaar verwerkt”, kondigt Derksen aan.
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ABC Kroos is begin 2012 door Derksen en twee
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Leon Sebek en LiesbethTemme van Wageningen

miljoen euro nodig. Investeringsmaatschappij PPM
Oost van de provincie Gelderland wil een deel voor
zijn rekening nemen om zo innovatie en werkgelegenheid te stimuleren. Voorwaarde is dat private
investeerders en/of marktpartijen ook instappen.
Via BIC-ON, het Bio-economy Innovation Cluster

Eiwitgel. Foto: ABC Kroos

De twee ondernemers hebben bijna drie miljoen
euro geïnvesteerd in het eendenkroos-project.Via de

Eendenkroos bleek een betere optie. Niet het
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Die is al recepten met eiwitten uit eendenkroos
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sumentenmerken. Het betreft producenten van
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Met het bio-raffinageproces van ABC Kroos worden ‘rauwe’ eiwitten uit eendenkroos gehaald. “Die
functionele eiwitten hebben veel waarde voor de
voedingsmiddelenindustrie. Ze worden verwerkt in
allerlei producten”, legt Derksen uit. “Van vegetarische burgers en kaas tot met eiwit verrijkte drankjes voor sporters.” Het behoud van de functionele
eigenschappen van de eiwitten, scheelt een factor
tien in waarde, becijfert Derksen. Hij verdiept zich

Nederlandse
fabrikant
vegaburgers
test recepten
voor productie
eendenkroosburger
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wereldwijd. Directeur Van den Hurk wil niet al te
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geheim van de smid”, klinkt het met een lachje.

Flexitariër-campagne vorm te geven.”

“Het werkt, dat is het belangrijkst.”
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