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De kers op  
de tomaat
 
Hoe meer doen met tomaten en hun reststromen

Voor grote landbouwreststromen bestaan, in tegenstelling tot 
voor tuinbouwreststromen, succesvolle industriële valorisatie- 
trajecten. Een bredere visie en georganiseerde aanpak  
ontbreken nog, zo blijkt uit het ILVO-project GeNeSys naar het 
gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie. Toepassings-
velden – in voeding, verpakkingen, cosmetica – voor delen van 
de reststroom ‘tomaat’ bestaan of kunnen ontwikkeld worden.

Eind 2012 startte bij het Vlaamse Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
(ILVO) het vierjarige GeNeSys-onderzoeks-
project naar het Gebruik van Nevenstro-

men als Systeeminnovatie. De tuinbouw-
reststromen, en met name de tomaten, vor-
men één van de onderzoekscases. Na een 
jaar intensief onderzoek naar vernieuwende 

processen, projecten en systemen om de 
reststroom van tomaat op een hoogwaardi-
ge manier te recupereren, biedt een aantal 
pistes perspectief op verdere uitdieping. 

De verloren tomaat
De tomatenteelt is één van de belangrijkste 
serreteelten in Vlaanderen met een areaal 
van ongeveer een vierde van de grondop-
pervlakte van de professionele serres. In 
2013 bedroeg de gemiddelde productie 54 
kg tomaten per vierkante meter, waarvan 
ongeveer de helft in de export belandde. 

Primaire stroom Jaar Productie industrie-
groenten in België¹

Productie industriegroenten in  
België en buitenland voor  

verwerking in België²

Resulterende  
reststromen³

- ton/jaar ton/jaar % ton

Schilverlies en verlies bij snijderijen

Diepvriesindustrie 2011 955.000 25

Verlies bij snijderijen 2012 - 20

Productieverliezen en verliezen als gevolg van ondermaatse kwaliteit

Bloemkool 2011 68.400 76.000 5 3.800

Bonen 2011 92.675 107.000 20 21.400

Cichorei 2010 75.000 75.000 11 8.250

Erwt 2011 61.100 130.000 18 23.400

Prei 2011 34.075 34.075 5 1.704

Spinazie 2011 92.400 96.000 5 4.800

Ui 2012 80.000 80.000 25 20.000

Wortel 2011 233.100 306.000 5 15.300

Fruit

Appel 2010 10 - 30%
¹VBT, 2010, ²Elst and Geyskens 2013, ³VEGEBE

Tabel 1. Productieverliezen in verwerkende industrie in België. 
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De proeven bij ILVO met de VaculIQ spiraalfilterpers hebben niet de productie van direct consumeerbaar tomatensap als  

primair doel. 

Er gaat heel wat verloren: grote volumes aan 
heterogene oogstresten die achterblijven  
bij de teler, homogene ladingen tomaten op 
de veiling die niet voldoen aan de strenge 
kwaliteitseisen (de zogenaamde doordraai-
gewassen), en de eventuele productieverlie-
zen uit de verwerkingsunits. Wereldwijd 
bedraagt naar schatting het verlies aan eet-
baar voedsel liefst één derde van de totale 
voedselproductie: 1,3 miljoen ton per jaar. 
De sector waar de grootste verliezen optre-
den, is precies de productie en verwerking 
van tuinbouwgewassen (groenten en fruit). 
Ongeveer 40-50% gaat daar verloren door-
heen de voedselketen. 

Valorisatie reststromen
De hoge verliespercentages suggereren dat 
het de moeite loont om naar valorisaties 
voor de reststromen uit de tuinbouwsector 
te zoeken (zie tabel 1). Er zijn echter eviden-
te obstakels. Zo is de beschikbaarheid van 
tuinbouwreststromen seizoensgebonden en 
dus niet continu. Het areaal van onze tuin-
bouw (7% van het cultuurareaal in Vlaande-
ren) is relatief beperkt, en dat geldt dus ook 
voor het productievolume én de grootte van 
de reststroom. Bovendien bevatten de pro-
ducten hoge vochtgehaltes (droge stofgehal-
te voor tuinbouwproducten ligt gemiddeld 
tussen 5 en 20%). Er moet dus veel ‘water’ 
met een relatief lage waarde getransporteerd 

en verwerkt worden. Ook de beperkte 
houdbaarheid is een bijkomende kopzorg. 
Gevolg is dat er vooralsnog sporadisch een 
kleinschalige benutting is van verse tuin-
bouwreststromen: als onbewerkte compo-
nent in diervoeding bij een lokale veeteler, 
als meststof of als grondstof voor energie. 
Voor grote landbouwreststromen (zoals 
bietenloof, gras, aardappelschillen) bestaan 
er wel al succesvolle industriële valorisatie-
trajecten. Een bredere visie en georgani-
seerde aanpak ontbreken nog voor tuin-
bouwreststromen, zo blijkt uit het 
GeNeSys-project op dit moment. ILVO 
wetenschappers opperen dat het beperkt 
aantal industrieel succesvolle vertalingen 
mede het gevolg kan zijn van de gehanteer-
de conventionele onderzoeksaanpak. Die 
houdt geen of weinig rekening met de prak-
tische verwezenlijking van innovatieve 
technieken. 

Fractioneer en stabiliseer met visie
GeNeSys pakt de zaken daarom anders aan, 
met een participatief stappenplan dat de 
kans op een daadwerkelijke toepassing in 
de dagdagelijkse praktijk verhoogt. Dit 
omvat transdisciplinair werken, inspelen op 
de huidige noden, knelpunten identificeren, 
samenwerken met alle spelers binnen de 
sector, oog hebben voor economische haal-
baarheid, enzovoort. De keuze bij de gese-

lecteerde cases, zoals tomaat, is bovendien 
om via stabilisering en vooral fractionering 
in componenten te komen op toepassingen 
van die componenten met een hoge toege-
voegde waarde. Voor tomaten zijn dit de 
velletjes, de pitjes, het sap, de vezelfractie, 
de pithullen, maar ook componenten uit de 
stengels, bladeren. De toepassingen kunnen 
als gevolg hiervan ook breder gaan dan de 
klassieke voedingssector (zoals tomatensap, 
-soep, -poeder). Andere geïnteresseerde 
sectoren komen in het vizier voor bijvoor-
beeld voederadditieven, materialen, chemi-
caliën, farmacie en cosmetica. 

Verpakkingen
In de materialensector hebben wetenschap-
pers en bedrijven de lignocelluloserijke 
reststroom van de tomatenstengels, houtige 
gewasresten en bladeren gebruikt voor de 
extractie van vezels. Eén onderzoeksproject 
raakte tot bij de ontwikkeling van een bakje 
op basis van vezelpulp van tomatenblade-
ren, en tot aan een proef met kartonproduc-
tie. Alternatieve verpakkingsmaterialen 
dus. Voor dit alles blijkt een meer gestruc-
tureerde aanpak nodig omwille van een 
aantal knelpunten. Zo zijn er het seizoens-
gebonden karakter van de reststroom 
(beperkte beschikbaarheid), de slechte 
bewaring van het basismateriaal en de plas-
tic clips en touwen die verwijderd moeten 
worden uit het restmateriaal (arbeidsinten-
sief proces). 
Overigens houdt dit verhaal niet op bij ver-
pakkingen. ILVO botste op het nieuws dat 
Heinz de handen in elkaar sloeg met Ford. 
Een levensmiddelenproducent die in zee  
wil gaan met een autofabrikant; want de 
vezels in de schillen, steeltjes en zaden van 
de meer dan 2 miljoen ton tomaten die 
Heinz per jaar verwerkt kunnen misschien 
reïncarneren in vellen duurzame bioplastic 
voor toepassingen in het binnenwerk van 
wagens. 

Bioactieve stoffen 
De analyse en de daaropvolgende fractione-
ring en extrahering van de aparte chemi-
sche componenten, eiwitten, antioxidanten 
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en andere bioactieve stoffen zijn niet te 
stoppen trends in de farmaceutica en cos-
metica (zie tabel 2). De plantaardige oor-
sprong van de grondstoffen wordt als een 
troef beschouwd. Eén van de mogelijkhe-
den van tomaat is, volgens een Amerikaan-
se studie, dat er een stof (het zogenoemde 
2-undecanone) uit gewonnen kan worden 
die effectiever (en veiliger!) is ter afstoting 
van muggen en teken dan de gangbare che-
mische middelen. Verder bevatten tomaten 
ook lycopeen, een antioxidant die in een 
geconcentreerde vorm in tomatenpasta te 
vinden is. Die stof zorgt er onder meer voor 
dat je huid weerbaarder wordt tegen UV- 
straling. En ook de olie die uit de pitjes 
gehaald kan worden, vindt zijn weg naar 
allerlei gebruik in voeding of cosmetica.

Legio toepassingen mogelijk
Kortom, de toepassingsvelden – in voeding, 
verpakkingen, cosmetica en andere secto-
ren – voor delen van de reststroom ‘tomaat’ 
bestaan of kunnen ontwikkeld worden. 
Willen de onderzoekers binnen het 
GeNeSys-project de beschikbare biomassa 
efficiënt gaan gebruiken, dan moet er vooraf 
nog heel wat werk verricht worden. En dan 
gaat het vooral over een gerichtere aanpak, 
zoals de ILVO-onderzoekers stellen. Zo 
pleiten zij ervoor om de problemen die 
tuinbouwreststromen stellen (beperkte hoe-
veelheden, variabele kwaliteit, snel bederf) 
weg te werken door te zoeken naar een 
geschikte organisatievorm. De economi-
sche, logistieke en organisatorische aspec-
ten zullen uiteindelijk de al dan niet haal-

baarheid van een valorisatie van een rest-
stroom bepalen en aldus bijdragen aan het 
innovatieve maatschappelijk verhaal. 
ILVO neemt zich voor om te starten met 
een doordachte stabilisatie van de rest- 
stromen (langere houdbaarheid) en flexibe-
le raffinageprocessen (homogeniteit).  
Op die manier kan gezorgd worden voor 
gestabiliseerde, homogene en continu 
beschikbare stromen die makkelijker  
hoogwaardig zijn te verwerken. Wat ook 
voor verloren tomaten een duurzamer 
nieuw leven kan betekenen. 

VaculIQ spiraalfilterpers
ILVO-onderzoekers zijn reeds een tijdje 
bezig met het testen van een nieuw type 
sappers, de VaculIQ spiraalfilterpers, in 
combinatie met labo-analyses op de beko-
men producten. De spiraalfilterpers haalt 
minstens vergelijkbare rendementen als 
klassieke persen, maar heeft het bijkomen-
de voordeel dat de voedingswaarde van bij-
voorbeeld tomatensap beter is. Dit komt 
door de beperkte blootstelling van de  
aanwezige voedingsstoffen aan zuurstof, 
waardoor oxidatieve omzettingen worden 
beperkt. 
Niet onbelangrijk is dat het persresidu, als 
nevenproduct van het persen, ook van een 
uitstekende kwaliteit blijkt te zijn. Dit kan 
eveneens beginnen aan een nieuw leven als 
bijvoorbeeld kweekbodem voor bepaalde 
insecten, bron van antioxidanten, oliën of 
vezels. De proeven bij ILVO hebben niet de 
productie van direct consumeerbaar toma-
tensap als primair doel. Het gaat hier om 

een stabilisatietechniek, om zo geen dure 
droogtechniek te moeten inzetten om 95% 
water uit de tomaat te verdampen. Vervol-
gens kunnen de onderzoekers verder wer-
ken met de resulterende fracties en nog ver-
der gaan fractioneren. 
Er is nu ook een mobiele versie van deze 
pers, zodat de technologie tot bij de biomas-
sa bij telers en veilingen ‘gerold kan worden’. 
Dat spoort met een idee dat ILVO-onder-
zoekers al een tijdje opperden, omdat op die 
manier geen watertransport nodig is, snel 
kan worden ingespeeld op beschikbaarheid 
en zo bederf kan worden vermeden. Zo 
wordt alles van waarde dan misschien toch 
nog bruikbaar.

• LIES KIPS, FILIP MATTHIJS EN GREET 

RIEBBELS •

L. Kips, wetenschappelijk onderzoeker, F. Matthijs en  

G. Riebbels, afdeling communicatie, ILVO, Merelbeke

De plantaardige oorsprong van de grondstoffen 

wordt als een troef beschouwd. 

Bron van voedselverlies Resulterend product Gebruik

Citrusschil Suikersiroop Natuurlijke zoetstof en smaak in sappen

Afvalwater van olijvenverwerking Fenolische componenten en voedingsvezels Bewaarmiddel in bakkerijproducten

Tomatenafval Lycopeen Kleurstof en antioxidant in de voeding met wer-
king tegen kanker en cardiovasculaire ziektes

Appel pomace Voedingsvezels Voedingssupplement of calorie-arm  
bulk ingrediënt in voeding

Granaatappel (schil en zaadhullen) Ellaginezuur en punicalagine Antioxidant in voedsel en cosmetica

Druiven- en veenbeszaden Proanthocyanidine Kleurstof in sojasaus

Tabel 2. Patenten gerelateerd aan de valorisatie van tuinbouwreststromen die zijn omgezet in commerciële toepassingen  
(Galanakis, 2012).
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