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Kentallen

1919  Oprichting als ‘Aardappelmeel Verkoop Bureau’

• 1979 Overname aardappelzetmeel bedrijven KSH

1985 - 2005 Diversificatie; uitbreiding met tarwe- en tapiocazetmeel

2006 Strategische heroriëntatie op aardappelzetmeel

Omzet € 500 á 600 miljoen per jaar. Netto resultaat in 2013-14:  € 8,3 miljoen.

Productie van 600.000 ton aardappelzetmeel(derivaten) per jaar in NL, D en S.

2500 boerenleden/aandeelhouders (NL 1700 en D 800)

~1300 werknemers wereldwijd (ca. 1100 in NL)





Schaal: één vrachtwagen per 6 minuten

Opslag in Ter Apelkanaal (NL) voor 48 uur

Continu proces: 260 ton/uur 24/7



Strategie: naar Continuiteit & Goede uitbetalingsprijs

1. Marktgerichtheid
• Markt gedreven vs volume gedreven

2. Duurzaamheid
• thema's benoemd in de strategie

3. Innovatie, w.o.
• Zetmeel: doorbouwen op sterktes
• Energiereductie
• Eiwit: van Feed naar Food

4. Kostleiderschap
• Minder energieverbruik leidt tot lagere kosten
• Efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen

People, Planet, Profit.
Energie, water, logistiek, 
agro, vitaliteit, veiligheid, 
(keten)transparantie
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Bioraffinage



Aardappel als bron van vele waardevolle componenten

NL zetmeel   ~500.000 ton/jaar 

eiwit        ~30.000 ton/jaar
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Productie plantaardig eiwit per ha in Veenkoloniën
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gewas
% 

eiwit
t/ha

Ruw 

eiwit 

t/ha

eiwit 

isolaat* 

t/ha

% eiwit 

isolaat

zuiver 

eiwit t/ha
bron

Soja 45 2,8 1,3 0,7 90% 0,63
FAO: teelt 

EU

Lupine 40 2,6 1,0 0,4 57% 0,22
FAO: teelt 

Duitsland

Aardappel 2,8 ** 44 1,2 0,7 90% 0,63 Avebe

*: winbaar eiwit, ** totaal N ~2,6 %



Eiwit Piramide 

10

Eiwit voor Diervoeding: 

vissen, varkens

voedingswaarde: 

aminozuur samenstelling  

3€/kg (soja eiwit)

‘free from’, duurzaam, 

plantaardig, puur

4-5€/kg (erwt-eiwit)

Textuurvorming

10€/kg (ei-ewit)

Oplosbaarheid, smaak

8€/kg (melk-eiwit)

Health

claims

>15€/kgNatief

Aardappeleiwit

Gecoaguleerd

Aardappeleiwit

Foodgrade eiwit:

4,5 mio ton

Feedgrade

eiwitHuidig proces



Onderscheid natief en gecoaguleerd aardappeleiwit

• Gecoaguleerd  foodgrade :

• SolanicTM 100

- Onoplosbaar, gecoaguleerd eiwit

• ‘No.1 Plant Protein for Nutrition’

• 7000 ton aardappeleiwit = ca 1 
miljard stuks eieren
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DIAAS (%) 

Excellent protein quality

Good protein quality

No protein quality claim 

dietary indispensable amino acids



Onderscheid natief en gecoaguleerd aardappeleiwit

• Natief foodgrade aardappeleiwit:

• SolanicTM 200 & SolanicTM 300

• Oplosbaar, natief, functioneel eiwit

• ‘No. 1 ‘Free From’ texturizing protein’
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‘Free From’:
-allergenen

-dieren, eieren

-E-nummers

‘Free From’:
-allergenen

-dieren, eieren

-E-nummers



Slotopmerkingen

Aardappeleiwit is een belangrijke bron van plantaardig 
eiwit 

Levert een steeds hogere bijdrage aan het rendement 
van Avebe en de telers.

Solanic technologie is een doorbraak voor de 
aardappelzetmeelindustrie

Aardappeleiwit van probleem (<1980) en nevenproduct  
(1980-2015) naar hoofdproduct (2018)



• Dank u


