
Student Challenge
Ontwerp de fabriek van de toekomst en              
win een jaar collegegeld!  

Hou jij van een uitdaging, wil je        
kennis maken met Avebe én                            
wil je een jaar collegegeld 
verdienen? 

Schrijf je dan in voor 
de  Avebe student  
challenge. 

https://www.avebe.nl/student-challenge/



100 Jaar Avebe, Student Challenge

Avebe bestaat dit jaar 100 jaar. Sinds het prille begin  wordt er zetmeel uit aardappelen gehaald. 

Eigenlijk gebeurt dat al sinds halverwege de 19e eeuw op grote schaal. 

In die 100 jaar is het proces in de kern hetzelfde gebleven, maar is 

er tegelijk heel veel veranderd. Tot in de 70er jaren van de 20ste eeuw 

werd alles wat geen zetmeel was, geloosd op de kanalen. Tijdens de 

campagne stond het schuim soms meters hoog op het water en stonk 

het bij tijden verschrikkelijk. De omwonenden namen dat voor lief 

omdat ze eigenlijk geen alternatief hadden en ze zelf bij de fabrieken 

werkten of leverden als boer. 

Sinds de 70er jaren is er veel veranderd. Voor het afvalwater werden waterzuiveringen gebouwd. 

De overlast was weg. In dat afvalwater zaten echter stoffen die best bruikbaar waren, namelijk 

eiwitten. Er werden processen bedacht om die eruit te halen en er een belangrijke component in 

veevoer van te maken. 

Tegenwoordig neemt de vraag naar plantaardig eiwit toe, mede als gevolg 

van de groeiende wereldbevolking. Het proces werd aangepast, het eiwit werd 

geschikt gemaakt voor menselijke consumptie en het aardappeleiwit wordt 

nu gebruikt in vleesvangers, veganistische kaas en veel andere producten. 

Intussen staan de ontwikkelingen in zetmeel ook niet stil en worden nog  

telkens procesverbeteringen en nieuwe toepassingen bedacht. Vanzelfsprekend 

wordt er steeds meer op energie en waterverbruik gelet, maar ook op het 

gebruik van chemicaliën. 

Niet de eerste prijsvraag…

Toch was het idee om aardappeleiwit te winnen uit het zogenaamde ‘aardappelvruchtwater’ niet 

nieuw. Al in 1872 werd een prijsvraag uitgeschreven om dit probleem op te lossen. Zie pagina 5. 

Maar er zit nog meer in een aardappel…
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Een vooruitblik

Stel je voor, het is 2070, we zijn een halve eeuw verder. Avebe bestaat 150 jaar. De 

productielocatie is onherkenbaar veranderd, maar sommige gebouwen en processen zijn toch 

alweer 40 jaar oud. Gebouwd in 2030, zo’n tien jaar na de ontwikkeling van de eerste ideeën in 

2019. 

De CEO van Avebe is net gepensioneerd en kijkt nog eens met trots naar 

het ontwerp van de ‘Fabriek van de Toekomst’ die ingelijst aan de muur 

hangt. “Toen printten we onze presentatie nog”, realiseert ze zich. Het is 

het winnende ontwerp van de Student Challenge die Avebe uitschreef 

ter ere van het 100-jarig jubileum van de coöperatie. Nadat ze met haar 

collega studenten hun ontwerp van de fabriek van de toekomst had 

ingediend, ging het allemaal snel. Het had weinig gescheeld of ze hadden 

kansloos verloren, omdat ze aanvankelijk een soort business as usual plan wilden inleveren. 

In de laatste week hadden ze alles omgegooid om met een werkelijk disruptive voorstel te 

komen. Ze hadden de jury verrast en verward. Het had heftige discussies veroorzaakt over de 

haalbaarheid. Maar toch had de jury hen voorgedragen en had hun pitch uiteindelijk iedereen 

overtuigd. Durf te dromen, was daarom altijd haar motto gebleven. Ook toen ze 10 jaar na 

haar afstuderen bij Avebe terugkwam als CEO.

Het is 2070, er leven ruim 10 miljard mensen op aarde die voornamelijk plant-based eten. 

Gemiddeld eten mensen nog maar maximaal 5% dierlijk eiwit, voornamelijk afkomstig van 

‘boter, kaas en eieren’. Vlees eten is ‘iets van vroeger’. 

Fossiele energie wordt allang niet meer gebruikt en afval en afvalwater bestaan ook niet. 

Productieprocessen zijn circulair. Alles van de aardappel wordt benut. De aardappelrassen 

zijn verder geoptimaliseerd en bevatten nu gemiddeld ruim boven de 20% zetmeel en een 

ruime 3% eiwit. Dat heeft nog wel even geduurd, maar dat maakt het winnen gemakkelijker 

dan in 2019. De andere componenten zijn het ongeveer gelijk gebleven[1].

[1] De precieze samenstelling van de aardappel uit 2019 vind je op pagina 6
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De Challenge

Ontwerp de fabriek van de toekomst om aardappelen volledig te verwaarden tot een reeks 

van hoogstaande producten, die de plant-based voedseltransitie mogelijk maken, met slimme 

processen die minimale energie verbruiken, minimale chemie en geen extra water. Denk aan 

katalyse, biochemie, enzymen, fermentatie, biomimicry of scheidingstechnieken die nu nog 

klein of experimenteel zijn. 

Wat op te leveren

We verwachten een paper met je visie over hoe deze Avebe fabriek van de toekomst er uit zou 

moeten zien. Geef een overzicht van de processen en procesvolgorde en de flow van (tussen)

producten. Geef aan waar/hoe de eindproducten worden gebruikt en waarom juist daar? Ga 

uit van een fabriek met een verwerkingsvolume van 1.000.000 ton aardappelen per jaar. 
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Bijlage 1 :
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Verwerken van het afvalwater

Het sterk vervuilde afvalwater van de zetmeelindustrie vormde al een 

probleem vanaf het moment dat de eerste fabriek bestond. Het water om 

de aardappelen te wassen werd alleen over een modderbassin geleid om 

het zand te laten bezinken. De rest van het afvalwater werd, met het eiwit 

en andere reststoffen, rechtstreeks geloosd in de kanalen. Als gevolg van 

het rottingsproces verdween alle zuurstof uit het water, stierven de vissen, 

kwamen allerlei kwalijk riekende stoffen vrij en konden witte raamkozijnen, 

die met loodwit waren geverfd, in een nacht zwart worden. Men heeft 

reeds vanaf die vroege periode pogingen gedaan om dit probleem op te 

lossen. In 1872 werd een prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij 

voor Nijverheid en Handel voor de oplossing van het stankprobleem in 

de Veenkoloniale kanalen. De prijs werd nooit uitgereikt. In 1906 deed de 

coöperatieve fabriek De Eendracht een eerste proef om het eiwit uit het 

aardappelsap te onttrekken. Bij verhitting tot 75°C stolt het eiwit waarna het 

uit het water gefilterd kon worden. Het was echter financieel niet haalbaar. 

Men klaarde het water wel door de vezels eruit te zeven en een klein deel 

hiervan goed te mengen met kalk. Dit kalkmengsel werd dan weer gemengd 

met de rest van het afvalwater, dat hierdoor de juiste pH kreeg. De eiwitten 

sloegen dan neer op de vezeldeeltjes, waardoor alles bezonk. Het water kon 

dan helder aflopen en de vaste rest was bruikbaar als mest of veevoeder. 

Door dit proces werd het vervuilingsprobleem slechts ten dele opgelost, 

omdat de andere verontreinigende bestanddelen niet uit het afvalwater 

gehaald konden worden.

Bron: pagina 44 uit http://www.industrieel-erfgoed.nl/sites/default/files/bijlagen/bestanden/pie_rapport 12 
aardappelmeel.pdf



Bijlage 2: Samenstelling van de aardappel

75% Water

2% Eiwit 

2% Overig

1% Vezels

20% Zetmeel

Soluble components in  Potato juice  (protein + others) g / l
Protein 12
Peptides & amino acids 10
Sugars 8
Organic & phenolic acids 6
Salts 5.2
               of which potassium 4.3
Lipids 1.3
Glycoalkaloids 0.1
Dry Matter 42.6
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