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EIWIT Eendenkroos is het voedsel van de toekomst, gelooft Hans
Derksen van ABC Kroos. Maar de weg van vijver naar bord is lang en
ingewikkeld. En Brussel moet het ook nog zien zitten.
tekst Jeroen den Blijker beeld Herman Engbers

Lekker zonnen
op een graf

oit zag ik zandhagedissen op Schiermonnikoog, maar daar zijn ze
uitgestorven. Ook in
de rest van het land
verdwenen de reptielen gestaag. Alleen in de duinen, op de Veluwe en
in een paar andere heidegebieden
komen ze nog voor. Zowel het dichtgroeien als het machinaal afplaggen
van hei is dodelijk voor zandhagedissen. Maar in de Hollandse duinen
kun je op een rustige, zonnige plek
nog op een luierende zandhagedis
stuiten.
Hagedissen zijn een beetje geheimzinnig. Ze zitten roerloos te
zonnebaden tot ze razendsnel wegritselen. Een glimp krijg je te zien.
Hagedissen zijn algemeen op muren
en rotsen in Zuid-Europa en ik krijg
een soort vakantiegevoel als ik ze in
Nederland zie. Al zijn het dan zandhagedissen en geen muurhagedissen.
Zandhagedissen zijn groter dan
muurhagedissen en in de lente zijn
de mannetjes groen. Het is nu nazomer en dan zijn ze bruin, met strepen en vlekjes.
Als de grauwe wolken opentrekken, bezoeken we de begraafplaats
van oorlogssslachtoffers in de duinen bij Bloemendaal. We zijn de enige bezoekers, op een paar lijsters na.
Die zijn vooral geïnteresseerd in de
wijngaardslakken die hier huizen.
Het graf van Hannie Schaft ligt
vol schelpen en muntjes, als postuum eerbetoon aan deze jonge verzetsheldin. De andere helden moeten het zonder eerbetoon doen.
Maar op het graf van ene Bakker
zont een zandhagedis. Zelf lijkt het
me prachtig om vanuit mijn graf een
hagedis te zien zonnen.
De hagedis blijft doodstil zitten.
Zou hij denken dat we hem niet
zien? Na een tijdje draait hij zich om
op het graf, zodat zijn andere zij kan
opwarmen.
Nog even en de zon maakt plaats
voor herfstbuien. Dan begraven de
zandhagedissen zich voor een winterslaap.
Koos Dijksterhuis
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Zandhagedis
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Eendenkroos: het ni
maar nog verboden

K

ijk, zegt Hans Derksen,
terwijl hij een plastic
potje ophoudt met wat
groen poeder. “Aan het
eind van de dag is dit een
beetje van de oogst uit
500 kilo nat kroos.” Het
potje is van het formaat
kruidenmix, bekend uit
de keuken. Maar deze is
gevuld met puur en droog eiwit, gewonnen
uit eendenkroos. Het zal onze dis veranderen, verwacht Derksen, directeur van ABC
Kroos.
Hij loopt door het lab van zijn bedrijf in
Groenlo. Daar staan grote roestvrijstalen apparaten, die niet zouden misstaan bij een
doorsnee fabrikant van levensmiddelen. In
dit geval gaat er aan de ene kant kroos in uit
grote containers. En aan de andere kant komt
er eiwitpoeder uit, een procedé waarop Derksen en zijn compagnon Lourens Zwart patent
hebben.
“In 2011 zijn we met voorbereidend onderzoek voor ons bedrijf begonnen”, zegt Derksen, die toentertijd net als Zwart een eigen
adviesbureau had. “Algen waren een hype en
wij dachten: laten we daar eiwit uit gaan halen.” Een gouden idee, zo leek het, want de
huidige productie van eiwit, een noodzakelijke bouwstof voor mens en dier, is allesbehalve duurzaam. De belangrijkste eiwitbronnen,

‘We zagen die afzetmarkt
wel voor ons: vegaburgers
en vega-sauzen
bijvoorbeeld’

soja en vis, houden verband met grote problemen zoals ontbossing en overbevissing.
“En voor een kilo vlees heb je zo’n vijf kilo
plantaardige diervoeding nodig. Zeker nu de
wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen in 2050 hoef je niemand uit te leggen dat
dat onhoudbaar is.”

Proeven
Maar het kweken en vooral verwerken van algen bleek al snel lastiger dan gedacht. “De
oogst was niet stabiel en er was geen goed
businessmodel van te maken. We moesten
daarom zoeken naar andere snelgroeiende
aquatische biomassa met veel eiwit.”
En toen moest Derksen opeens denken
aan proeven die werden gedaan aan de Universiteit Wageningen . “Ik was daar midden

LIEVER ‘WATERLINZEN’
DAN ‘EENDENKROOS’
Iedereen denkt bij de naam
‘eendenkroos’ aan dat explosief groeiende waterplantje.
Maar Derksen zelf heeft het liever, ondanks dat zijn bedrijf
nog steeds ABC Kroos heet,
over waterlinzen. “Zo heette
het ook bij ons in de Middeleeuwen, net als tegenwoordig
nog steeds in diverse vreemde
talen.” Want ‘eendenkroos’ is
een ongelukkige naam voor vegetariërs. Een eend is immers
taboe in het vegetarische menu, terwijl dat juist de markt is
waarop ABC Kroos zich richt.
Ook blijkt uit reacties dat mensen bij ‘kroos’ onwillekeurig
aan ‘kroost’ (nazaten) denken.
Derksen: “In dat geval zou ABC
Kroos dus jonge eendjes verwerken”. Met het oog op de
voedselveiligheid is ‘waterlinzen’ ook te verkiezen, vindt hij.
“Immers: je moet voorkomen
dat mensen kroos uit vervuilde
vijvers en sloten gaan halen.”
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WATERLINZEN-CURRY
‘Waterlinzen’ kunje ook zelf kwekenén vervolgens eten.
ABCKr ooslie tdaart oeeen receptenboekjemak enin samenwerkingme thogeschool VanHall Lar enstein.Daarin
staanonder ander e recepten voorsalade ,soepen, bur gersen curry .
Hetbenodigde kr oos kunje vanmaart totsept emberuit

vijverof sloot halen (‘Kies de plek me tbeleid; haal he t
daar waarje geen vervuiling verwacht’). Washe tkr oos
thuisonder de kr aanen kweekhe tin een kweekbakje.
Eenpr ecieze handleiding staatin he t receptenboekje
‘Waterlinzen,heerlijk en ge zond’, te bestellenvia de
website vanABC Kr oos.

ieuwe
soja
jaren negentigdirec teurvan een busin essunit
vanwa tnu Food en Biobased Researchvan
WageningenUR is. De vegaburger,waar voor
plantaardigeeiw itten nodigzijn, raakt ein die
jarenpopulair en in Wageningenzijn toendiversepot entiëleeiw itbronnenon derzocht.”
Kroos vieldaarbij op door heteiw itpercentage.Afhank elijkvan de precieze kw eekwijze
kanda toplopen tot wel45 proc ent.
Deproduc tievan kroos is bo vendieneenvoudig,bedacht hetduo zich. “Jekw eekt het
inbassins. Kroos groeit heelsn el,zoda tje eigenlijkiedere weekkunt oogst en,bijna het
helejaar door .” Metéén hectareeen denkroos
kunje per saldo netzo veeleiw itproduc eren
als mettien hectaresoja. Zek erin kassen –
waarvaner tegenwoordig veelleegstaan – is
dieproduc tie totin detail teco ntroleren.
Hetidee was dus geboren.Maar hoedan verder?
Inderdaad,beaamt Derksen, behalv eeen
planhadden ze hadden nogniks. “Kroos werd
nog nergens gekweekt, we wisten nogniet
precies hoe heteiw iter uit te halen,en van
eenafzetmarkt was geensprak e.Maar we zagendie markt wel voorons: vegaburgersen
vega-sauzenbijv oorbeeld.En als we met voedingsbedrijvensprak en,waren ze zek er geïnteresseerdin ons idee. ”
“Toenzijn we gaanzoek ennaar een leegstaandeloods, waar we tweedehandslabora toriumapparatuurin plaa tsten.En op heterf van

‘Voor een commerciële
installatie moeten we echt
tonnen eiwit per week
gaan produceren’

eenbev riendeboer mochten we eenbassin
aanleggen,om kroos in te kweken.”ABC –
AquatischeBiomassa Con cepten – Krooswas
toeneen feit.
Maar,bleek al sn el,on danks het hoge eiwitpercentage hebje heel veeleen denkroos nodig vooreen kilo drog eeiw it.“Uit een bassin
van100 vierkante meterkun je per keereen
paarkilo kroos oogst en, goed voor10 à 20
grameiw it.En da twas weleen probleem. Wil
jepot entiëleklant en verleidenom je produc t
opkwalit eiten toepasbaarheid te onderzoeken,dan moetje al sn el metkilo ’sof tientallenkilo ’saank omen. We moestende produc tiedus opschalen. ”
Opda t momentpraa tje overgroot geld.
“Totdan toestak en wevo oraleig en geldin
onsbedrijf. We kochtenbijv oorbeeld voorei-

genrek eninglabappara tuur.Wij blev enalle beiook, naast ons werk voorABC Kroos, advieswerkdoen. Lourens doet da t nogst eeds,
ik werknu nogtw eedag enper weekals lec tor
BiobasedEc onomybij de hogeschool VanHall
Larenstein.”
Vanbank en hebje in zo ’n gevalniks teve rwachten,zeg tDerksen. “Die komenalleen
overde br ugals je een bew ezenproduc t hebt
meteen deg elijkbusin essplan, voldoendeze kerhedenen een duidelijk eafzetmarkt. ”
Gelukkigzag de pro vincieGelderlan d wel
potentiein de kroost eelt, vooral met hetoog
opde ec onomischeontw ikkelingvan de Achterhoek.De pro vinciereg eldeook een Euro peseregionale subsidie, op voorwaardeda t
ABCKroos zich vanuit Apeldoorn in de Achterhoek vestigde.En zo gebeurde. “Weont wikkelden,sam en meteen machin efabriek
uitde regio, Colubris, de installa tiedie je hier
ziet.En hier in de regio zitt enook pot entiële
klanten”, zegtDerksen. “Het is nogst eeds
geen commerciëleinstalla tie,daar voor moeten we echt tonneneiw itper weekgaan pro ducerenen da tlukt niet metde huidig e
schaal.Maar we hebben weleen grot estap in
de goederichting gezet.”
Wanter is nogeen grot e horde te nemen–
aldoet Derksen daar luchtig jes over:de toelatingin Europa van een denkroosals voedingsmiddel geschikt voor menselijke consumptie.
Derksen:“De huidig eBr usselsereg elgeving

verbiedtda t.”Da tmaakt het vooralsnogook
lastigom de broodn odigepriva te ﬁnanciers
aan te trekken,al hebbendie welint eressein
zijnbedrijf, zeg tDerksen. “Wijlev erendus
netjesalle gevraagdedossiers en on derzoeken
aan hetColleg e terBeoordeling van Gen eesmiddelen,da tde veiligheidvan nieuw e voedingsmiddelen toetst.”
“Het kostallemaal tijd, in derdaad.Maar
eind2017, begin 2018 is hetecht zo ver. En
ondertussenzitt en we,zoals de priva te ﬁnanciersons adv iseren, volopaan tafel bij onze
potentiëleklant en.”

Uienschillen
Maar hoekan Derksen in de tussentijd zijn
hoofddan bo venwa ter houden?Hij glimlacht,
klaptzijn lapt opopen en laa tdaarop een re portagezien van Mol Fresh Food in Putt en,
eenbedrijf da tper week honderden tonnen
uien verwerkt voorde horecaen de lev ensmiddelenindustrie.
“Datbedrijf st ortte tot voor kort duizenden tonnenuienschillen per jaar .Daar voor
moest hetﬂink betalen. Maar uienschillen be vattenook eiw itten.En die eiw ittenkunn en
wij terugwinnen,dankzij ons proc edé.”
Dus wordtnu in Putt ensam en metMol
FreshFood driftig gebouwdaan een eiw itfabriek.“Het eiw itpercentagevan uienschillen
isniet zo hoogals da tvan kroos, maar de fabriekis welren dabel.”

