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Voorwoord
Beste lezer,
De Koning Boudewijnstichting, Fevia en Koffiecafe
sloegen in 2019 de handen in elkaar om de circulaire
transitie in de voedingssector te versnellen. Hierbij
is er nood aan concrete voorbeelden om alle spelers
in de waardeketen tot actie te laten overgaan. We
kozen ervoor specifiek te werken rond koffiegruis.
Koffiegruis is een herkenbare stroom, iedereen
komt ermee in contact, en dus ideaal om de
mogelijkheden van de circulaire economie tastbaar
te maken en om te inspireren.

“

We willen organische nevenstromen zo
hoogwaardig mogelijk valoriseren om de
circulaire transitie in de voedingssector
werkelijkheid te laten worden. Koffiegruis
is hier één van de mogelijke pistes.” – Tom
Quintelier, Fevia.

“

De Koning Boudewijnstichting wilde
circulariteit in de ware zin ondersteunen en op
macroniveau verbinding tot stand brengen.
Daarmee bedoelen we dat we circulariteit in
de hele waardeketen willen bewerkstelligen.
Hoe moeilijk en uitdagend dit ook is, circulaire
economie
moet
geïntegreerd
worden
doorheen de hele keten.” – Anneke Ernon,
Koning Boudewijnstichting.

economie: kweken van oesterzwammen, persen
van koffie-olie als basisproduct voor zeep en andere
cosmeticaproducten; gebruiken als actieve kool voor
waterzuivering; tot produceren van plaatmateriaal
en 3D-printdraad op basis van koffiegruis. Deze
oplossingen vragen nog verdere ontwikkeling,
niet enkel op technisch vlak, maar evenzeer om

Concreet ondersteunden we een tweejarig traject
dat als bedoeling had om duurzame oplossingen
voor het gebruik van koffiegruis te identificeren
en te implementeren. Het circulaire economie
team van het adviesbureau Möbius begeleidde dit
traject. In de eerste fase wilden we voornamelijk de
verschillende spelers in het koffie(gruis)ecosysteem
informeren en in actie brengen – gaande van
koffiegruisproducerende
organisaties
over
logistieke spelers tot zogenaamde valorisatoren
van koffiegruis en koffiebranders. We exploreerden
de voordelen van koffiegruisvalorisatie – denk aan
het vermijden van (rest)afval en de besparing op
primaire grondstoffen, maar evengoed de eventuele
(sociale) werkgelegenheid die kan ontstaan dankzij
het inzamelen en opnieuw inzetten van koffiegruis
– en dachten samen na over eerste businessideeën
voor de valorisatie van koffiegruis.
Er zijn ondertussen veel toepassingen mogelijk
met koffiegruis die perfect passen in een circulaire
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De power van koffiegruis. Samenwerkingen voor circulaire oplossingen.

te komen tot een kostenefficiënt model voor
selectieve inzameling en tot een businessmodel dat
voldoende voordelen brengt voor alle betrokken
spelers in de waardeketen.
In de tweede fase van het traject begeleidden
we daarom enkele zorgvuldig geselecteerde
pilootprojecten
bij
het
daadwerkelijk
operationaliseren van het hergebruik van het
koffiegruis uit hun grootkeukens en koffiehoeken.
We ondersteunden hen met het analyseren van de
waardeketen inclusief de zoektocht naar mogelijke
partners, het doorrekenen van de business case,
het vinden van financiering en we hielpen met het
opstellen van een actieplan voor de implementatie
van hun pilootprojecten. Met deze pilootprojecten
kon binnen de deelnemende organisaties ook op
laagdrempelige wijze sensibilisering gebeuren over
de principes van circulaire economie.
Het mobiliseren en doen samenwerken van spelers
doorheen de keten stond voor ons centraal. Om
circulaire projecten te realiseren moeten partners
uit hun vertrouwde logica of omgeving treden en
nieuwe vormen van samenwerking verkennen,
waarvan ze niet eens weten of ze rendabel zijn en
welke praktische implicaties ze hebben. Dat vergt
durf en ondernemerschap.

Vanuit de Koning Boudewijnstichting, Fevia en
Koffiecafe willen we de verschillende pilootprojecten
feliciteren voor de weg die ze hebben afgelegd
de afgelopen twee jaar. Het was bij momenten
uitdagend om een werkend model op te zetten
rond de hoogwaardige valorisatie van koffiegruis,
onder andere door de niet mis te verstane impact
van COVID-19, maar ieder heeft binnen de
vooropgestelde limieten iets interessants kunnen
realiseren. Ondanks de moeilijkheden heeft niets
jullie weerhouden om door te zetten.
We hopen dat jullie door dit eindrapport bijleren en
geïnspireerd worden!
Veel leesplezier,
De Koning Boudewijnstichting,
Fevia,
Koffiecafe.

“

Via dit project wilden we de koffiesector en
alle leden van Koffiecafe bewust maken over het
potentieel van circulaire economie. Circulaire
economie kan enkel een realiteit worden als
de hele keten zich engageert. Verschillende
spelers moeten hierbij uit hun comfortzone
treden en complexe samenwerkingen aangaan.
Sensibilisering over de noodzaak en de impact
van de circulaire transitie is hierbij een eerste
stap.” – Petty De Sloovere, Koffiecafe.
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Verkenningen van
nieuwe samenwerkingen

Een Belg drinkt gemiddeld 800 kopjes koffie per
jaar. Dit komt ongeveer overeen met 67 miljoen
kg droog koffiegruis. Dit koffiegruis eindigt soms
nog in het restafval (hoewel dit wettelijk gezien
niet mag), waarna het wordt verbrand in een
afvalverbrandingsoven. In het beste geval wordt het
als GFT ingezameld en verwerkt in een vergistings-

of composteringsinstallatie. Nochtans zijn er heel
wat toepassingen mogelijk met koffiegruis die nog
meer stroken met de principes van de circulaire
economie. Met elke kilo koffiegruis die we kunnen
redden van het restafval, besparen we 775 gram
CO2. Dit komt overeen met auto die 7 kilometer
aflegt.

Werksessies
De actuele koffiegruisketen
Inspirerende cases uit
binnen- en buitenland

Koffiebranders
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Hoe zit de koffiegruisketen in
elkaar en hoe kunnen we die
meer circulair maken?

Wie aan de slag wil gaan met
koffiegruis moet rekening
houden met vier sterk met
elkaar verweven factoren:
•

Designers
Onderzoekers
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•
•
•

keuze van koffiegruistoepassingen, rekening
houdend met waardebehoud,
inzamelingsmethode en het bijbehorende
logistiek model,
businessmodel,
de milieu-impact van de gekozen piste.

We bespreken ze op de volgende pagina’s
achtereenvolgens.
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Hoe kunnen we koffiegruis
hoogwaardig valoriseren?
Met koffiegruis kunnen we veel interessants doen,
gaande van het kweken van oesterzwammen
en microgroenten, over het persen van koffieolie voor gebruik in cosmetica en zepen en het
verwerken in actieve kool of in plaatmateriaal, tot
het transformeren in energiedragers zoals pellets
en briketten¹.
In de circulaire economie streven we naar maximaal
waardebehoud van grondstoffen. De cascade van
waardebehoud voor biomassa(reststromen) gaat als
volgt: eerst inzetten op preventie, daarna volgen
conversie naar voeding, dierenvoer, gebruik als

grondstof voor materialen, meststof en energie en
ten slotte verbranden en storten.
Met de biomassacascade van Vlaanderen
Circulair als startpunt, plaatsten we de gekende
valorisatiemogelijkheden van koffiegruis in een
koffiegruiscascade². De koffiegruiscascade is als
volgt opgebouwd: bovenaan vinden we het gebruik
van koffiegruis voor de extractie van koffie-olie
en andere stoffen voor de smaak- of cosmeticaindustrie of als coating voor materialen, daarna
het gebruik van de nutriënten in koffiegruis als
bodemverbeteraar voor de kweek van voeding,
vervolgens omvorming van koffiegruis tot
maakmaterialen en ten slotte de transformatie van
koffiegruis tot energiedragers.

Naast de mate van waardebehoud, moeten we
ook rekening houden met een verschil in maturiteit
tussen de verscheidene valorisatiemogelijkheden
en een verschil in volume aan koffiegruis dat
kan verwerkt worden. In de literatuur zijn er
reeds veel technologieën beschreven voor de
valorisatie van koffiegruis, maar sommige van
deze valorisatiemogelijkheden zijn (in België)
nog onvoldoende getest en matuur om op grote
schaal toe te passen. De extractie van koffie-olie is
bijvoorbeeld nog in een experimentele fase, terwijl
valorisatie als compost een beproefde methode is.

De toepassingen kennen ook een ander maximaal
volume van te verwerken koffiegruis. Zo kunnen we
bijvoorbeeld minder koffiegruis kwijt bij het kweken
van oesterzwammen dan bij vergisting.
Als het koffiegruis gedroogd wordt, neemt de
houdbaarheid ervan exponentieel toe waardoor
ook meer toepassingen mogelijk worden.

Koffiegruiscascade

Biomassa: cascade van waardebehoud

Bron: OVAM

¹ Het verwerken tot pellets of briketten is echter niet toegelaten in Vlaanderen. Dit staat gelijk aan verbranding.
² Deze cascade is gebaseerd op het concept van waardebehoud van materialen, niet op een analyse van verschillende milieuimpacten van de valorisatiemogelijkheden over de volledige levenscyclus.
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“

Nat koffiegruis is een excellente voedingsbodem voor schimmels. Deze zijn ongevaarlijk, maar
het uitzicht ervan is niet al te appetijtelijk. Het drogen van het koffiegruis biedt voordelen op het vlak
van houdbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Eénmaal gedroogd is het gruis zeer lang houdbaar
waardoor er continuïteit kan gegarandeerd worden en er zo ook geen toeleveringsproblemen zijn.”
– Ann Van Den Bosch, de oprichtster van EnAdviS.
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Wat is het belang
van logistiek om een
werkend model rond
koffiegruisvalorisatie op te
zetten?
We kunnen koffiegruis pas hergebruiken

wanneer we het inzamelen. Hierbij komt
het erop aan:
•
•

de benodigde kwaliteit van het koffiegruis te
vrijwaren in functie van de gekozen toepassing,
de kosten te controleren.

Het logistiek model hangt sterk samen met de
gekozen valorisatiemethode.
Zo mogen bij bepaalde valorisatiemethodes zoals
de kweek van oesterzwammen geen schimmels
optreden. Voor andere toepassingen zoals
vergisting is dit van minder belang.
Schimmelvorming kan tegengegaan worden door
een zeer frequente ophaling, een eerste droging
op het inzamelpunt zelf of een inzamelrecipiënt
waarin het koffiegruis minder snel beschimmelt.
De keuze voor één van de beschreven opties om
schimmelvorming te voorkomen heeft een impact
op de logistieke en/of droogkosten en dus ook op
de rendabiliteit van het project.

Kaffe Bueno
Kaffe Bueno biedt een koffiegruisrecycling service
aan aan bedrijven en hotels in Kopenhagen. Met
het ingezamelde koffiegruis produceren ze koffieolie voor personalcareproducten, bloem om in
voeding te gebruiken en scrubkorrels voor in
zepen, scrubs en gezichtsmaskers. Zij hebben een
inzamelrecipiënt ontwikkeld dat het koffiegruis kan
drogen waardoor er minder frequent koffiegruis
moet worden opgehaald.
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Er zijn verschillende
mogelijkheden om de
logistieke kosten onder
controle te houden

1

Het
koffiegruis
fijnmazig
inzamelen
binnen een beperkte perimeter met een
lagekostvervoersoplossing (bv. fietskoeriers uit
sociale economie) en het lokaal verwerken.

Permafungi
Permafungi is dé pionier als het aankomt op
de hoogwaardige valorisatie van koffiegruis. Zij
startten in 2013 met eerste testen omtrent de
kweek van oesterzwammen op koffiegruis, wat nu
is uitgegroeid tot een zeer mature onderneming.
Daarnaast hebben ze ook de witloofkweek verkend
en geëxperimenteerd met materialen op basis
van mycelium. Nu onderzoekt Permafungi of het
materiaal op basis van mycelium te gebruiken is in
isolatiepanelen.
Naast het kweken van oesterzwammen en
andere valorisatiepistes zet Permafungi sterk
in op sensibilisering. Dit doen ze aan de hand
van rondleidingen, workshops en opleidingen.
Permafungi schakelt de sociale economie in bij de
ophaling van het koffiegruis. Biologisch koffiegruis
wordt met de fiets opgehaald bij de Exki en Pain
Quotidien-filialen in de buurt. Op deze manier wil
Permafungi een stabiele en duurzame werkplek
creëren voor jongeren in Brussel én de stedelijke
afvalstromen verminderen.
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2 Het koffiegruis in grote volumes inzamelen en

verwerken via een valorisatiemogelijkheid die
dergelijke grote volumes aankan.

Caffe Inc.
Caffe Inc. uit Nederland haalt olie en kleurstoffen
uit koffiegruis. De koffie-olie is een mooi ingrediënt
in personalcareproducten en van de kleurstoffen
wordt een natuurlijke verf voor textiel ontwikkeld.
Ook het residu van het proces kan worden gebruikt
in biomaterialen. Zij werken momenteel toe naar
een demo-plant in 2022 die in eerste instantie 15
ton per jaar zal verwerken, om in de jaren daarna op
te schalen naar industriële schaal (10.000 ton).

3

Het koffiegruis
(organische) stromen.

bundelen

met

andere

De Clique
De Clique is een Nederlandse startup die zich
voornamelijk focust op fijnmazige en frequente
ophaling in een stedelijke context. Zij zijn
momenteel operationeel in Utrecht waar ze
verschillende organische grondstoffen (koffiegruis,
sinaasappelschillen, etc.) van grootkeukens, horeca,
ziekenhuizen, universiteiten, etc. selectief inzamelen
en CO2-neutraal vervoeren naar de rand van de stad.
Zij starten nu ook op in Leuven. Van de ingezamelde
grondstoffen worden nieuwe producten gemaakt.
Dat doen ze zelf of in samenwerking met partners
(zoals PeelPioneers voor de sinaasappelschillen die
hier zepen van maken).

De power van koffiegruis. Samenwerkingen voor circulaire oplossingen.

11

4 Het leveren van nieuwe producten combineren
met het ophalen van het koffiegruis.

Center Parcs
Center Parcs heeft een tijdje koffiegruis en
sinaasappelschillen hoogwaardig gevaloriseerd.
De cateraar Albron leegde de koffiemachines en
de sinaasappelpersmachines en zamelde beide
stromen selectief in. Sligro, de voedingsleverancier
van Center Parcs, nam het koffiegruis en de
sinaasappelschillen mee via retourlogistiek naar
een retourcentrum in Veghel. Het koffiegruis
werd gebruikt door Gro voor het kweken van
oesterzwammen
en
oesterzwamsnacks.
De
oesterzwammen en snacks werden door de cateraar
Albron in de verschillende Center Parcs sites dan
geserveerd in de restaurants. Voor de valorisatie
van de sinaasappelschillen werkte Center Parcs
samen met de Nederlandse start-up PeelPioneers.
Het project is ondertussen stopgezet omwille van
een gebrek aan ruimte in de koeling. Cateringbedrijf

Albron diende het ingezamelde koffiegruis en de
sinaasappelschillen koel te bewaren zodat die vers
genoeg bleven voor de wekelijkse ophalingen.
Volgens het federaal voedselagentschap mogen
afvalstromen echter niet samen gekoeld worden
met voeding. Center Parcs moest hiervoor dus
aparte koelcellen voorzien, maar dit was niet
mogelijk gezien het ruimtegebrek

5 Het koffiegruis door de voortbrenger ervan
laten brengen naar een inzamelpunt (denk aan
het containerpark of de supermarkt).

6 De

droogkosten kunnen beperkt gehouden
worden door:
. Grote volumes koffiegruis te drogen door
middel van een industriële droger,
. (Kleinere volumes) koffiegruis te drogen aan
de lucht (eventueel in samenwerking met een
sociaaleconomiebedrijf).

UZ Leuven – Oostrem – EnAdviS
Sinds begin 2019 gaat het dagbestedingscentrum
Oostrem vzw elke vrijdag verschillende selectief
ingezamelde stromen ophalen bij UZ Leuven,
waaronder koffiegruis. In de werkplaats van
Oostrem vzw in Herent drogen mensen met een
beperking het koffiegruis in een serre aan de lucht.
Het koffiegruis wordt uitgespreid op gaas. Dit
proces wordt driemaal herhaald om voldoende
droog koffiegruis te verkrijgen.
Per week wordt 100kg nat gruis gedroogd.
Adviesbureau EnAdviS verkent vandaag met
enkele partners hoe het gedroogde koffiegruis van
Oostrem hoogwaardig gevaloriseerd kan worden.
Zo bekijken ze met een ander maatwerkbedrijf, Pro
Natura, of het gedroogde koffiegruis kan ingezet
worden voor de kweek van oesterzwammen.
Daarnaast werkt er ook een doctoraatstudent aan
een onderzoek om koffiegruis te verwerken tot
biochar (bodemverbeteraar).

“

Koffiegruis is in theorie een interessante
stroom, maar voorlopig blijven de successen in
de praktijk beperkt”, vertelt Karin op de Beeck,
facilitator circulaire economie bij Vlaanderen
Circulair. “Ik zie het meeste potentieel in lokale
oplossingen in een stedelijke context waarbij
het koffiegruis zo hoogwaardig mogelijk
wordt gevaloriseerd, nl. in voeding. En waarbij
een slimme retourlogistiek wordt toegepast,
dus oesterzwammen die worden afgeleverd
wanneer het koffiegruis wordt opgehaald.”
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Hoe zetten we een duurzaam
en werkend businessmodel
op rond de valorisatie van
koffiegruis?

3 De koffiegruisgebaseerde producten moeten

ook kunnen concurreren op basis van prijs met
niet-duurzame alternatieven. Ofwel moeten
consumenten bereid zijn om een zogenaamde
‘green premium’ te betalen voor kleinschalige en/
of startende circulaire initiatieven en producten
die hun sympathie wegdragen.

1 Om een succesvol businessmodel op te zetten

rond de valorisatie van koffiegruis is het van
belang dat er goede samenwerkingsverbanden
gevormd worden doorheen de gehele keten. Elke
speler in de keten heeft hierbij een belangrijke
rol:
•

•
•

De inzamelaar van het koffiegruis moet
zorgen voor een zuivere selectief ingezamelde
koffiegruisstroom. Er mogen bijvoorbeeld geen
suikerzakjes of andere etensresten mee bij het
koffiegruis worden gegooid.
De logistieke speler moet zorgen voor een
voldoende frequente en efficiënte ophaling.
De valorisator
– die eventueel ook een
eerste droging uitvoert – moet zorgen
voor een duurzame productie van circulaire
koffiegruisgebaseerde
halffabricaten
of
eindproducten.

Coffee Based
Coffee Based werkt samen met koffieleverancier
MAAS, die inzamelcontainers voorziet voor het
koffiegruis, en logistieke partner Suez, die instaat
voor de tweewekelijkse ophaling van koffiegruis.
Organisaties betalen per kopje koffie een meerprijs
om de logistieke kosten voor de inzameling en
verwerking van het koffiegruis te dekken. In ruil
daarvoor krijgen ze winkelpunten, die besteed
kunnen worden op een website waarop allerlei
producten van koffiegruis aangekocht kunnen
worden.
Coffee Based maakt biopolymeren die geschikt
zijn voor het maken van allerlei producten, zoals
koffiemokken, notitieboeken en plantenpotten.

14

“

Als je ons product afrekent op een lineair
model dan is het duurder dan wat er in de markt
is. Reken je af op een circulair model (dus waar
negatieve externaliteiten in de prijs zitten) dan
is ons product attractiever. Maar dit vereist een
paradigmashift van de maatschappij”, vertelt
Josephine Nijstad van Caffe Inc.

Kaffee Circulair
Kaffee Circulair is begin dit jaar opgestart door
GLIMPS.bio en zet in op de productie van koffieolie. Als je koffiegruis droogt en daarna perst, hou
je olie en perskoek over. De koffieolie verzepen ze
bij het Gentse Govi, producent van hoogwaardige
chemicaliën. Nadien wordt het verzeepte
halffabrikaat door zusterbedrijf Christeyns verder
bewerkt tot een natuurlijke handzeep. Daarnaast
kan de perskoek gepyrolyseerd worden en gebruikt
worden als bodemverbeteraar. Daarnaast voert
Kaffee Circulair nog testen uit omtrent koffiegruis als
grondstof voor plaatmateriaal en 3D-printmateriaal.

We kunnen dus concluderen
dat een goed werkend

Een ander deel van het koffiegruis gaat naar
de kweek van zwammen, compostering of nog
andere valorisatiemogelijkheden. Zij zorgen
dat klanten uit een gevarieerd aanbod van
koffiegruisgebaseerde producten kunnen kiezen.

2 Naast de benodigde partnerschappen in het
ecosysteem,
dienen
koffiegruisgebaseerde
producten de concurrentie aan te kunnen
met gelijkaardige, niet-koffiegruisgebaseerde
producten. Hiervoor is afzet cruciaal.

“

De grote uitdaging van dit project is dat
de afzetmarkt nog niet gekend is”, legt Dimitri
Strybos, projectmanager van Kaffee Circulair
uit. “De koffie-olie wordt al gebruikt, maar
voornamelijk in de VS. In België merken we
dat er nog veel vraagtekens bestaan rond
het gebruik van circulaire grondstoffen en
dit vraagt een mindshift.” Dit beaamt ook
Josephine Nijstad van Caffe Inc.: “Onze
technologie werkt zeer goed, maar we moeten
eigenlijk onze eigen afzetmarkt creëren voor
de koffie-olie.”

De power van koffiegruis. Samenwerkingen voor circulaire oplossingen.

In sommige businessmodellen wordt deze
afzet gegarandeerd doordat de producent van
het koffiegruis ook de koffiegruisgebaseerde
producten terugneemt, zoals het geval is in de
eerder beschreven voorbeelden van Permafungi en
Centerparcs.
In andere cases zorgen de valorisatoren
ervoor dat zij differentiëren over verschillende
valorisatiemogelijkheden en koffiegruisgebaseerde
producten en verhogen ze op die manier hun
afzetmogelijkheden.

businessmodel voor
koffiegruisvalorisatie de
volgende kenmerken heeft:
•

•

•

Een intens samenwerkingsverband tussen
verschillende stakeholders (gaande van
een koffiebrander over sociale economie
tot logistieke partners en valorisatoren);
Een afzetmarkt, eventueel gegarandeerd
door afname van de bedrijven die het
koffiegruis aanleveren;
Een gediversifieerd en concurrentieel
aanbod
aan
koffiegruisgebaseerde
producten.

15

Wat is de milieu-impact van
de hoogwaardige valorisatie
van koffiegruis?
Het redden van koffiegruis uit het restafval, en dus
ook uit verbranding, zorgt voor een positieve milieuimpact. Koffiegruis bestaat immers voor ongeveer
55% uit water en bij verbranding verspillen we dus
energie aan het verdampen van water. Sinds januari
2021 is het echter verplicht voor een grote groep
aan horecazaken, ziekenhuizen, kantoren, etc.
verplicht om hun keukenafval (inclusief koffiegruis)
selectief in te zamelen. Deze stromen worden samen
gevaloriseerd door compostering of vergisting.
Koffiegruis bevat echter nog veel waardevolle
nutriënten en kan worden gebruikt voor het maken
van nieuwe producten.

“

Een echte circulaire economie, is een
participatieve en open source-economie
waarbij positieve sociale en ecologische
impact centraal staat”, vertelt Julien Jacquet
CEO van Permafungi, “we moeten projecten
uitvoeren die effectief van het begin tot het
einde ecologisch zijn en kritisch zijn voor
circular washing.”

koffiegruisgebaseerde producten vergelijkt met
hun ‘reguliere’ tegenhangers.
Sowieso moet het koffiegruis selectief ingezameld
worden en dit, afhankelijk van de gekozen
toepassing, op minder of meer frequente basis
zodat het binnen korte tijd kan worden verwerkt.
De vraagt stelt zich dus ook of de milieuvoordelen
van het hergebruik van koffiegruis groter zijn dan
de CO2-uitstoot van de transportbewegingen? Hier
zou dezelfde logica kunnen gelden als die voor het
beperken van de transportkosten. Ofwel beperken
we de perimeter waarin we werken. Indien we lokaal
inzamelen en verwerken en in korte ketens kunnen
werken en zo onze logistieke bewegingen inperken,
vermindert de milieu-impact van het transport.
Ofwel proberen we de milieu-impact onder
controle te houden door het verhogen van het
volume dat we inzamelen per transportbeweging.
Dit kan bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan
ophaling bij grote organisaties die veel koffiegruis
produceren, door koffiegruis te bundelen met
andere organische stromen, door het logistieke

netwerk waarmee nieuwe producten worden
vervoerd ook in te zetten om het koffiegruis terug
in te zamelen of door op de kar te springen van
bestaande (collectieve) retoursystemen.
Er is in elk geval verder onderzoek nodig
om de milieu-impact van de verschillende
valorisatiemogelijkheden in kaart te brengen waarbij
we niet enkel focussen op circulariteit, maar ook op
andere milieu-aspecten, en waarbij de impact van
de logistiek mee in rekening wordt genomen.

“

Ons ultieme doel is om bij te dragen
aan zero waste cities en steden die zichzelf
kunnen blijven voeden”, vertelt Jurjen Groot,
samenwerkingsspecialist bij De Clique. “In de
stad komen veel stromen vrij die geproduceerd
zijn op het platteland, we geven op basis van
de vrijgekomen stromen in de stad compost
terug aan het platteland om de bodem te
verbeteren en we geven voeding terug aan
de stad. Zo kunnen we de kringloop op alle
vlakken sluiten.”

Momenteel is er echter weinig informatie beschikbaar
over welk van de gekende valorisatiemogelijkheden,
gaande van de transformatie tot energiedrager tot
de extractie van koffie-olie als grondstof voor de
chemie of de smaakindustrie, het ‘voordeligst’ is
vanuit milieuoogpunt.
De koffiegruiscascade focust op waardebehoud en
op het hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen,
maar houdt geen rekening met andere mogelijke
milieu-aspecten, denk bijvoorbeeld aan de
verbruikte energie tijdens het verwerkingsproces.
Ook vonden wij geen data die de milieu-impact van
16

De power van koffiegruis. Samenwerkingen voor circulaire oplossingen.

17

Welke pilootprojecten werden
opgestart in het kader van
het begeleidingstraject?
Sinds 2019 werden binnen dit traject verschillende
organisaties begeleid bij het uittekenen van
vernieuwende oplossingen voor het hergebruik
van het door hen gegenereerde koffiegruis. We
lichten graag toe welke projecten dit waren, zowel
in de eerste fase (die bestond uit ondersteuning
bij het uitwerken en verfijnen van een projectidee)
als in de tweede fase (waarin ondersteuning werd
geboden aan een beperkt aantal pilootprojecten bij
implementatie).

Ondanks het enthousiasme bij de deelnemende
organisaties zijn niet alle projecten opgestart. Dit
als gevolg van COVID-19 en de sterke daling in
de hoeveelheden vrijkomend koffiegruis in hotels,
kantoren en de luchthaven die met de pandemie
gepaard ging.

De pilootorganisaties tijdens fase 1 & 2
van het begeleidingstraject

Radisson

Brussels Airport

Hotelketen Radisson tekende een oplossing uit
waarbij in 1 tot 3 hotels in Brussel de zeep (en
eventueel shampoo) op de hotelkamers werd
vervangen door koffiegruisgebaseerde varianten.
Daarnaast wilden zij ook verder de mogelijkheden
onderzoeken om koffiegruisgebaseerde voedingsproducten te serveren in hun restaurants.

Brussels Airport, Autogrill en Suez wensten de
handen in elkaar te slaan om het koffiegruis van
een 30-tal uitbatingen van Autogrill te valoriseren,
met eventueel een uitbreiding naar de omliggende
kantoorgebouwen op lange termijn. Na een
selectieve inzameling van het koffiegruis door
de medewerkers van de restaurants en cafés
van Autogrill, zou de poetsploeg het koffiegruis
centraliseren op het voorziene ‘containerpark’
van Brussels Airport. Hier zou ook al de eerste
droging van het koffiegruis plaatsvinden om de
houdbaarheid te verlengen en het aantal transporten
te reduceren. Vanaf daar wou Suez het externe
transport overnemen. Brussels Airport wenste het
koffiegruis te valoriseren in zeepproducten. Deze
producten zouden dan in de vertrekhallen gebruikt
worden, zodat dit initiatief zichtbaar werd naar de
reizigers toe.

Stand van zaken: Radisson nam deel aan de eerste
fase van het begeleidingstraject. Dit project werd
op pauze gezet als gevolg van urgentere noden
en een gebrek aan beschikbaar koffiegruis door
COVID-19.

GSK
Bij de start van het begeleidingstraject valoriseerde
het farmaceutisch bedrijf GSK hun koffiegruis al
via biomethanisatie. Zij wensten hoogwaardigere
valorisatiepiste verder te exploreren, en met
name het gebruiken van hun koffiegruis als
bodemverbeteraar bij lokale landbouw. Daarnaast
bekeken ze ook de piste van een circulaire coffee
corner met koffiegruisgebaseerde producten zoals
koekjes, herbruikbare bekers en kommen, etc. ter
sensibilisering van het personeel.

Stand van zaken: Brussels Airport zou meedoen
aan fase twee in het begeleidingstraject, maar
hun project werd op pauze gezet als gevolg van
urgentere noden en een gebrek aan beschikbaar
koffiegruis omdat COVID-19 leidde tot een sterk
verminderde activiteit op de luchthaven.

Stand van zaken: GSK werd begeleid tijdens
de eerste fase van het begeleidingstraject, bij
het uitdenken van een mogelijk concept voor
koffiegruisvalorisatie.

Fase 1:

Stad Mechelen, Radisson,
FOD Financiën, GSK & Brussels Airport

Fase 2:

Port of Antwerp & Proximus

18
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FOD Financiën
FOD Financiën dacht na over de piste om
oesterzwammen te kweken op hun koffiegruis en
oesterzwamsnacks, zoals vegetarische burgers,
vegetarische kroketten, e.a. te laten produceren
door een lokale speler. Zij vonden het ook interessant
om na de kweek van de oesterzwammen, ook
nog mircogroenten te kweken op en compost te
maken van het koffiegruis. FOD Financiën wou de
oesterzwammen, oesterzwamgebaseerde snacks en
microgroenten dan serveren in het bedrijfsrestaurant
of aanbieden aan het personeel. Dit eventueel in
samenwerking met andere bedrijven aan BrusselNoord om zo aan schaalvoordeel te winnen.
Stand van zaken: FOD Financiën nam deel aan de
eerste fase van het begeleidingstraject. Hun project
werd op pauze gezet wegens te weinig beschikbaar
koffiegruis door COVID-19.

Stad Mechelen
Vanuit de eerste fase van het begeleidingstraject
groeide in Mechelen het idee om met hun
koffiegruis aan de slag te gaan. Het opzet was
om circulaire economie visibel te maken naar de
burgers en de medewerkers van Stad Mechelen.
Snel werd duidelijk dat hun voorkeur ging naar
zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren en dus
met name van voeding naar voeding. Cosmetica
en zeepproducten waren daarnaast ook een optie
gezien hun sensibiliserend potentieel.

plaatmateriaal (in samenwerking met Pro Natura of
Circular Matters). Naast de kwekerij wenst Coflab
ook voornamelijk de Mechelaars te sensibiliseren.
Ze delen alle benodigde informatie zodat je thuis
zelf aan de slag kan met je koffiegruis om er
oesterzwammen op te kweken.

“

We zien de Potterij als een lab waar mensen
samenkomen rond organische reststromen“,
vertelt Julie Poppe, programmamanager
circulaire stad in Mechelen, “zo willen we
samenwerkingen rond organische stromen,
waaronder koffiegruis, stimuleren zodat er
op termijn meerdere valorisatiepistes van
koffiegruis verkend kunnen worden, maar ook
de valorisatie van andere voedingsstromen.“

Proximus
Proximus wenste oesterzwammen en microgroenten
te kweken op hun koffiegruis en deze dan in het
bedrijfsrestaurant te serveren.

Stand van zaken: Door de coronacrisis waren de
volumes koffiegruis echter te beperkt om het
origineel bedacht pilootproject op te zetten.
Proximus besliste om in samenwerking met Renewi
het koffiegruis mee in te zamelen met de gegaarde
voedselresten uit de keukenomgeving (het
zogenaamde swill-afval). Op deze manier wordt
het koffiegruis gebundeld met andere organische
stromen en verwerkt via vergisting.

“

Ik ben ervan overtuigd dat als hoeveelheden groot genoeg zijn, ons koffiegruis nog
beter gevaloriseerd kan worden dan in het
swill-afval”, zegt Christine Gondry, nationale
catering manager bij Proximus. “Indien de
valorisatiemethodes matuur genoeg zijn en
onze volumes weer op peil zijn, staan we er
voor open om ons oorspronkelijke projectidee
opnieuw te verkennen.”

Stand van zaken: Stad Mechelen heeft ondertussen
een samenwerking opgezet met Citamine en
Coflab. Citamine haalt het koffiegruis van de Stad
en enkele horecazaken met twee bakfietsen op
en brengt dit naar de Potterij, een incubator voor
circulaire ondernemers waar er oesterzwammen,
witloof en groenten gekweekt worden op het
koffiegruis. De valorisatiepistes kunnen op
termijn nog uitbreiden naar andere producten
zoals zeep (in samenwerking met Kaffeefabrik) en
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De samenwerking tussen Havenbedrijf
Antwerpen,

Universiteit

Antwerpen,

Renewi, Kringwinkel Antwerpen en
Kopje Zwam

Het Havenbedrijf en de Universiteit Antwerpen
wensten hun koffiegruis gecascadeerd te
valoriseren. Hiermee bedoelen we dat er eerst
koffie-olie wordt onttrokken uit het koffiegruis
voor zepen en cosmeticaproducten, waarna van
het restproduct materialen (voor bijvoorbeeld
vloeren, meubelcoating,...) en substraat voor de
oesterzwamkweek gemaakt wordt.
Stand van zaken: Het Havenbedrijf Antwerpen
en Renewi sloegen de handen in elkaar om bij het
Havenbedrijf te starten met eerste testen omtrent
de selectieve inzameling van koffiegruis. Momenteel
zijn ze nog bezig met het experimenteren met
de ophaalfrequentie en de impact hiervan op
beschimmeling. Zowel Renewi als het Havenbedrijf
Antwerpen hopen om snel over te kunnen gaan
naar het effectief valoriseren van het ingezamelde
koffiegruis. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar een
voldoende mature partner die de ingezamelde
hoeveelheden koffiegruis kan verwerken tot
koffiegruisgebaseerde
producten
waarvoor
voldoende afzet bestaat.
De Universiteit van Antwerpen wenste graag
hun koffiegruis hoogwaardig te valoriseren in
een lokaal en circulair verhaal, waarbij de interne
expertise en academische kennis kon worden
ingezet. Maar ook hier gooide de coronacrisis roet
in het eten. Het volgende academiejaar (2021 –

2022) wanneer er terug een volledige bezetting
is, wenst de Universiteit van Antwerpen verder
met de Kringwinkel Antwerpen en Kopje Zwam te
verkennen of er lokaal - en in samenwerking met
de sociale economie - oesterzwammen en andere
microgroenten gekweekt kunnen worden op het
koffiegruis van de UA. Ondertussen is alvast een
thesisonderzoek rond de ideale inzamelrecipiënt
voor koffiegruis opgestart.

“

Het is zeer jammer dat we door de
coronacrisis en dus het gebrek aan
koffiegruis niets concreet op poten hebben
kunnen zetten”, vertelt Carla Uwents,
duurzaamheidscoördinator van de Universiteit
Antwerpen, “om hier volgend academiejaar
verder mee aan de slag te gaan zullen we met
experten met praktische ervaring in zee moeten
gaan. Daarnaast moeten we de mensen intern
meekrijgen in het verhaal en overtuigen.”

De

voorziene

gecascadeerde

valorisatie van koffiegruis in het
pilootproject van Antwerpen

“

Je leert veel en heel snel bij door effectief
te starten, te experimenteren en uit te
testen”, vertelt Lien Dauwe, milieudeskundige
bij Port of Antwerp, “hierbij hebben we ook
voornamelijk geleerd dat we ons niet moeten
vastpinnen op één idee, maar moeten blijven
openstaan voor alle mogelijkheden en ons
idee continu moeten bijstellen op basis van de
testen en ervaringen.”

22
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10 leerlessen rond het
hergebruik van koffiegruis

Bijkomend aan de voorgaande inzichten rond
valorisatiemogelijkheden, logistiek, businessmodel
en milieu-impact, hebben we volgende leerlessen
getrokken uit de begeleiding van de pilootprojecten
en uit verschillende interviews met spelers doorheen
de keten.

1

Koffiegruis is een alledaags product dat
iedereen herkent en waar iedereen zich mee kan
identificeren. Dit maakt het een geschikte stroom
om aan sensibilisering te doen over de principes
van de circulaire economie.

komen tot goede afspraken over een eerlijke
spreiding van de kosten en de baten doorheen de
keten.

2 Organisaties die koffiegruis voortbrengen zijn

op zoek naar een totaaloplossing – denk in termen
van ‘duurzame koffie als een dienst’ en wensen
graag van begin tot einde ontzorgd te worden.
Idealiter hebben zij een contract met één speler,
die – met partners – instaat voor én het leveren
van (duurzame) koffie en de koffiemachines én de
inzameling en terugname van het koffiegruis én de
hoogwaardige valorisatie ervan.

“

Coffee Based wil de overgang naar een
circulaire economie versnellen door koffieafval
niet langer te verbranden, maar voortaan in te
zetten als grondstof. De samenwerking met
koffieleverancier MAAS geeft ons toegang tot
de keten waarin deze reststroom ontstaat en
verzameld kan worden”, vertelt Remco Addink
van Coffee Based.

Het helpt als er een partij opstaat die de ketenregie
opneemt. Coffee Based en De Clique zijn daarvan
mooie voorbeelden. Ook als we een mix van grote,
gevestigde en kleine, nieuwe spelers bijeenbrengen
gaat het vaak sneller. De eerste hebben de
middelen, de mensen, het netwerk en een reeds
bestaande markt. Kleine, startende spelers zijn vaak
specialisten in de materie, zijn wendbaar en sterk in
innovatie.

“

Het is zeer belangrijk om met de juiste
mensen aan tafel te zitten en dat er bij alle
partijen voldoende kennis en enthousiasme
is om iets op te zetten”, vertelt Lien Dauwe,
milieudeskundige bij Port of Antwerp. Ook
Stephan Claes, innovation manager bij Renewi,
beaamt dit. “Er is een gemeenschappelijke
inspanning nodig van de verschillende
schakels in de keten.” Het Havenbedrijf moet
extra inspanningen doen voor de selectieve
inzameling, terwijl Renewi de logistiek voor
zulke selectieve stromen verder op punt moet
zetten. “Daarnaast delen we ook de extra
logistieke kosten om dit experiment te kunnen
uitvoeren.”

“

Koffiegruis is een zeer interessante stroom
die tot de verbeelding spreekt”, vertelt Julie
Poppe programmamanager circulaire stad
in Mechelen. “Door dit verhaal te vertellen,
begrijpen mensen het concept van circulaire
economie veel beter.”

3

Samenwerkingen zijn noodzakelijk om een
goed werkend model op te zetten rond de
hoogwaardige valorisatie van koffiegruis, maar
komen niet spontaan tot stand. Het gaat immers
om verschillende soorten spelers die normaal
gezien niet samenwerken. Hierdoor is er een nood
aan actieve matchmaking tussen de verschillende
schakels in de keten. Ook is er tijd nodig om elkaar
te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en te
24
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4

Geen geslaagde circulaire innovatie zonder
leiderschap. Er zijn mensen nodig die zich niet
laten ontmoedigen door kleine tegenslagen, maar
vasthouden aan hun langetermijnvisie en anderen

over die visie weten te enthousiasmeren. Wie geen
risico’s durft te nemen, verandert niets.
De drijvende krachten achter de hier beschreven
(startende) koffiegruisinitiatieven zijn mensen die
lef tonen en afwijken van de gekende paden. Het
zijn tenslotte bruggenbouwers die zowel binnen
als buiten de eigen organisatie relaties kunnen
opbouwen.

“

Om op grote schaal te produceren is een
grote investering in infrastructuur nodig en als
kleine start-up is dit niet zo eenvoudig”, vertelt
Dimitri Strybos van GLIMPS.bio. “We moeten
voornamelijk aantonen dat dit een beloftevol
businessmodel is om de benodigde fondsen te
werven.”

5 In theorie is het interessant om een model op

te zetten met het gecascadeerd gebruik van
koffiegruis. Hiermee bedoelen we: eerst onttrekken
van koffie-olie voor de productie van zeepproducten
en cosmetica, het restproduct dan gebruiken voor
de kweek van oesterzwammen, waarna er ook
microgroenten op gekweekt worden en daarna het
koffiegruis als compost verwerken.
Maar in de praktijk blijkt een dergelijk gecascadeerd
model niet evident, bijvoorbeeld omdat de ene
toepassing nog in de onderzoeksfase zit en de
andere al klaar is voor commercialisering of omdat
één technologie grote volumes nodig heeft en de
andere dit niet aankan.
25

6 Bij het hoogwaardig valoriseren van koffiegruis 7 Wetgeving kan een remmende factor zijn bij het
zijn er kansen voor de sociale economie, zowel
voor inzameling als verwerking.

“

We willen voornamelijk inzetten op lokale
en korte ketens waarmee we een positieve
ecologische impact creëren en waarbij we
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zinvol werk verschaffen”, vertelt Ann Van Den
Bosch, de oprichtster van EnAdviS.

Hoe zit het met de afvalwetgeving bij
de valorisatie van koffiegruis in België?

Grondstoffenverklaring:
voor de hoogwaardige valorisatie van koffiegruis
vraag je best een grondstoffenverklaring
aan. Dit is evenwel niet verplicht. Enkel om
koffiegruis rechtsreeks te gebruiken als
bodemverbeteraar is dit wel verplicht. Indien
je een autocontrolesysteem hebt om aan te
tonen dat je kan voldoen aan artikel 36 en 37
van het VLAREMA is dit niet nodig. Indien er
een persing of droging wordt uitgevoerd, is
dit het omslagpunt waarna het koffiegruis
wordt bekeken als een grondstof in plaats van
afvalstof.
Wetgeving omtrent afvaltransport:
de logistieke spelers (zowel grote spelers als
fietskoeriers) moeten rekening houden met
de volgende elementen indien zij organische
afvalstoffen transporteren.

26

opzetten van een pilootproject rond hoogwaardige
valorisatie van koffiegruis.
•

•

U wilt het afval van derden zelf vervoeren,
maar u beslist niet waar het afval naartoe
gaat en draagt geen verantwoordelijkheid.
U hebt dan een registratie als vervoerder
van afvalstoffen nodig.
U wilt het afval van derden vervoeren en
u beslist zelf waar het afval naartoe gaat
en draagt wel verantwoordelijkheid. U
hebt dan een registratie als inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of –makelaar nodig.
Als de inzamelaar, handelaar of -makelaar
deze afvalstoffen zelf vervoert, moet hij
ook beschikken over een registratie als
vervoerder van afvalstoffen.

8

Bij het opzetten van een pilootproject rond
de hoogwaardige valorisatie van koffiegruis is het
belangrijk om te experimenteren, verschillende
zaken uit te testen en hiervan te leren. Zo moet je
ook pistes durven afvoeren wanneer ze niet blijken
te werken.

“

De kunst van zulke pilootprojecten is om
klein te beginnen, bepaalde dingen uit te
testen en hiervan te leren”, legt Els Marjaux van
de dienst preventie en milieu van UZ Leuven
uit. “Het personeel hierbij sensibiliseren en
enthousiasmeren is ook cruciaal.

9 Koffiegruis mag dan een herkenbare stroom zijn

voor een breed publiek, het blijkt een uitdaging
– zowel technisch als naar rendabiliteit – om de
kringloop ervan te sluiten. Om de opportuniteiten
bloot te leggen moeten onderzoekers en
ondernemers de handen in elkaar slaan en verder
onderzoek doen naar alle schakels van de keten:
naar de betalingsbereidheid bij consumenten,
de ecologische impact van de verschillende
valorisatiemogelijkheden, logistieke innovaties, het
optimale droogproces, enz.

“

Het zou interessant zijn mochten
ondernemers en academici elkaar kunnen
versterken in dit circulaire verhaal rond
koffiegruis”,
vertelt
Carla
Uwents,
duurzaamheidscoördinator van de Universiteit
Antwerpen.

Wetgeving omtrent afvalopslag:
voor de overslag van afvalstoffen heb je een
omgevingsvergunning klasse 2 of 1 (afhankelijk
van de hoeveelheid koffiegruis) nodig.
Wetgeving voor droog- en persinstallaties:
er is een omgevingsvergunning (klasse 2 of
1 afhankelijk van de hoeveelheid koffiegruis)
nodig. Voor onderzoeksprojecten wordt soms
een uitzondering gemaakt, maar dit wordt
project per project bekeken.
Naast de afvalwetgeving moet er ook
nog rekening worden gehouden met de
voedingswetgeving,
transportwetgeving,
wetgeving omtrent productnormering, etc.
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Dit project werd mogelijk gemaakt
door de input en samenwerkingen met
verschillende stakeholders

De volgende organisaties werkten mee aan dit
project:

10

Veel van de bestaande koffiegruisinitiatieven
kunnen vooralsnog niet overleven zonder subsidies.
Wie wil schalen zal op zoek moeten naar de juiste
financieringsmix. Naast overheidsfinanciering zijn
er bijvoorbeeld business angels, crowdfunding en
risicokapitaal.

“

Momenteel zien we in de praktijk nog maar
weinig initiatieven rond de hoogwaardige
valorisatie van koffiegruis die het redden
zonder subsidies”, licht Joke Van Cuyck,
beleidsmedewerker bij OVAM toe, “vaak zijn
de logistieke kosten te hoog om het business
model rond te krijgen.
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Java
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