
Wat zijn waterlinzen?
Waterlinzen zijn voedselveilig in kassen geteeld eenden kroos, 

een van de snelst groeiende plantensoorten ter wereld. In 

Nederland kunnen we jaarlijks per hectare minimaal 200 ton 

waterlinzen produceren. Met een gehalte van 40% hoogwaardig 

eiwit levert dat per hectare per jaar bijna 10 x zoveel eiwit op 

als soja, het nu meest bekende eiwitgewas. Waterkroos is 

heel milieuvriendelijk te telen, te oogsten en te verwerken en 

dat maakt de soort uitermate geschikt als inheems gewas om 

plantaardige eiwitten uit te winnen. Die kunnen bijvoorbeeld 

worden gebruikt in vegetarische producten als vleesvervangers 

of in kaas.

Waterlinzen hebben tevens als voordeel dat zij, per kilo eiwit, 

minder water en land nodig hebben dan soja. Ook is het 

eten van plantaardig eiwit efficiënter omdat er geen sprake 

is van conversieverlies bij het winproces van de eiwitten. Ter 

vergelijking: voor elke kilo rundereiwit (rundvlees) heb je 10 kilo 

plantaardig eiwit als veevoer nodig!

De Projectpartners
In het project ‘Waterlinzen, de duurzame eiwitbron van 

de toekomst’ werken verscheidene ketenpartners samen 

om uiteindelijk te komen tot een haalbare, veilige en 

gecertificeerde productiemethode voor eiwitten uit waterlinzen:  

Initiatiefnemer is NextGarden, de netwerk organisatie van de 

Gemeente Lingewaard voor slimme, rendabele en duurzame 

glastuinbouw. Die werkt in het project samen met Van Hall 

Larenstein, University of Applied Sciences, Wageningen 

University & Research (WUR), drie telers en ABC-Kroos, dochter 

van het bedrijf Biorefinery Solutions BV. Het project is tot 

stand gekomen met een bijdrage vanuit OP-Oost, Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Europese Unie. Ook 

The Economic Board en de Rabobank hebben het project 

financieel ondersteund. 

Het project
Hogeschool VHL heeft een studie verricht naar de 

waardeketen van het verwerken van waterlinzen. Daaruit is 

gebleken dat het verwerken van een productie van 30 ton 

verse waterlinzen per jaar een goed economisch perspectief 

biedt. Telers Hans Roelofs en Sacha van den Hurk en adviseur 

Hay van Soest dragen zorg voor de gecontroleerde productie 

van de waterlinzen. Het eiwit daaruit wordt door ABC-Kroos 

volgens een eigen, gepatenteerd procedé gewonnen in 

een proeffabriek in Groenlo. Daarbij blijft het eiwit intact 

en oplosbaar en behoudt het alle vereiste en voedings-

technologisch interessante functionele eigenschappen. 

Voordelen van het product
Jan Jetten, Projectmanager en –coördinator van het 

waterlinzenproject vertelt dat de keuze voor waterlinzen een 

bewuste keuze was. “Door de snelle groei kun je veel oogsten, 

het eiwitgehalte in de plant is extreem hoog en daarnaast 

heeft het ook nog een gunstige nutritionele samenstelling. 

Wat veel mensen niet weten is dat waterlinzen al een oud 

voedingsmiddel zijn; zij werden in de middeleeuwen al gegeten 

en tevens gebruikt als medicament tegen jicht.” 

Veiligheid voorop
Namens de Wageningse Universiteit onderzoekt Jurriaan Mes 

welke invloed consumptie van het eiwit heeft op de mens. “Ook 

dat aspect willen we volledig afdekken. We willen voorkomen 

dat mensen het eiwit niet verdragen of anderszins niet goed 

reageren op de consumptie ervan. Een nieuw voedingsmiddel 

móet veilig zijn!”

Gemakkelijke teelt biedt toekomstperspectief
Jan Taks, Acquisiteur Agribusiness bij NextGarden, geeft 

aan dat de teelt van waterlinzen voor een kleinschalig 

kassengebied als Lingewaard een mogelijk goede 

alternatieve inkomstenbron vormt en bij kan dragen aan de 

continuïteit van de glastuinbouw. “Als zodanig past het in 

het topsectorenbeleid van de stadsregio Arnhem-Nijmegen”. 

Jerke de Vries, Lector aan Hogeschool Larenstein beaamt 

dat. “De teelt van waterlinzen heeft als voordeel dat je weinig 

landoppervlak nodig hebt omdat desgewenst je in lagen kunt 

telen en omdat er sprake is van een hoge eiwitopbrengst per 

hectare.”

Noodzakelijke toetsingsprocedure
Inmiddels is het volgens Jan Jetten technisch mogelijk om 

een bruikbaar, veilig en economisch verhandelbaar eiwit te 

produceren. De belangrijkste barrière die echter nog te nemen  

is, is de officiële autorisatie als nieuw voedingsmiddel. In de 

Europese ‘Novel Food‘- regelgeving is vastgelegd dat voor 

nieuwe voedingsmiddelen toetsing plaats moet vinden op de 

voedselveiligheid. Dat geldt overigens ook voor innovatieve 

productieprocessen. Daarom werkt ABC-Kroos momenteel 

aan een aanvraag voor toepassing van waterlinzeneiwit in 

humane voedingsmiddelen. Sinds 2012 is het bedrijf bezig 

met alle ontwikkelingsaspecten van het eiwit. Daarbij maakt 

ABC-Kroos onder meer gebruik van de ‘green deal’ van de 

Nederlandse overheid. Tijdens de Voedsel-top in 2017 heeft 

het bedrijf, samen met andere koplopers het IMVO Convenant 

Plantaardige Eiwitten getekend.

Jan Jetten geeft aan dat de wettelijke fase van het project nu 

ingaat. “We moeten naar autorisatie toe om verder te kunnen. 

Half december dienen we de aanvraag bij de European Food 

Safety Authority (EFSA) in, waarna toetsing en inspectie door 

deze keuringsdienst zal plaatsvinden. Er zullen minimaal 9 

maanden voorbij gaan voordat we definitief uitsluitsel hebben. 

Vooralsnog verwachten we geen enkel probleem.” 

Vertrouwen in de toekomst
De projectpartners vinden het vooral belangrijk dat het 

waterlinzenproject wordt doorgezet. Jan Taks: “Dat is in het 

belang van goede en veilige voedselontwikkeling. Als zodanig 

past het ook in het idee van de kringlooplandbouw van 

minister Schouten. Voor de teelt van waterlinzen is immers 

veel stikstof en fosfaat nodig is, zodat die in de toekomst kan 

helpen ons mestoverschot te reduceren. We zien daarom de 

toekomst met vertrouwen tegemoet en geloven erin dat een 

kleine Nederlandse regio een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan de toekomstige voedselvoorziening. Wat hier kan, kan 

immers elders ook worden toegepast.”

Waterlinzen:  
duurzame voedingsbron voor de toekomst

Lingewaards project herintroduceert teelt van vergeten voedingsmiddel

De wereldpopulatie telt momenteel circa 7 miljard mensen en zal naar verwachting doorgroeien naar 
10 miljard. Dat betekent dat onze voedselvoorziening steeds verder onder druk komt te staan. Om die 
reden is het noodzakelijk dat we gaan zoeken naar nieuwe voedingsmiddelen, die veilig en verantwoord 
te produceren zijn en waarvan de teelt tevens een zo hoog mogelijke opbrengst geeft. In de gemeente 
Lingewaard loopt een project dat als doel heeft om grootschalig eiwitten te winnen uit waterlinzen 
voor toepassing in levensmiddelen. Na uitgebreid onderzoek is nu gebleken dat het teeltproces en 
het winnen van eiwit niet alleen veilig is, maar tevens economisch zeer goed haalbaar. Is eiwit uit 
waterlinzen daarmee een van de nieuwe voedingsingrediënten?
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