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In 2014 vertelde Rudi Dieleman, medeoprichter van Pectcof, in Chemie Magazine 
over de eerste succesvolle batch pectine uit koffiepulp. De pectine kan toegepast 

worden als emulgator en stabilisator in voedingsmiddelen zoals snoepgoed en 
sauzen en in cosmetica. 6 jaar later is het wachten op de Europese goedkeuring 

van het product, daarna ligt een grootschalige fabriek in het verschiet. 
Tekst: Igor Znidarsic

‘OVER 3 JAAR STAAT 
ER EEN FABRIEK’

Start-up

IN HET KORT
o	 Start-up Pectcof maakt de emulgator en stabilisator pectine uit koffiepulp. 
o	 Pectine verslaat met gemak Arabische gom; Pectcof noemt het daarom Dutch Gum. 
o	 Over 3 jaar wil de start-up 100-150 ton pectine uit 1000 ton koffiepulp produceren. 

e

VAN AFVALPRODUCT NAAR VOEDING: 
PECTCOF MAAKT DE CIRKEL ROND
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Directeur Rudi Dieleman 
en Femke Vertregt,

verantwoordelijk voor 
onderzoek en
ontwikkeling. 
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 K offiepulp, wat overblijft van de 
koffiebes nadat de koffieboon eruit 
is gehaald, dat is de grondstof van 
Pectcof. De pulp is in de koffie-
exporterende landen in ruime 

hoeveelheden als afvalproduct voorradig, zo 
wist de uit Colombia afkomstige medeoprich-
ter van Pectcof Andres Belalcazar. Omdat de 
pulp zich maar moeizaam laat composteren, 
wordt het vaak in de natuur gedumpt, met alle 
milieugevolgen van dien. Belalcazer en huidig 
directeur Rudi Dieleman studeerden aan de 
Wageningen University and Research (WUR), 
respectievelijk food chemistry en management 
and marketing, toen ze patent aanvroegen voor 
een door hen ontwikkeld bioraffinage-pro-
cedé om uit de koffiepulp pectine te extrahe-
ren. Pectine is als emulgator en stabilisator 
voor de voedingsindustrie een onontbeerlijk 
ingrediënt. 
Met de technologie, die traditionele pectine-
technologie combineert met membraantech-
nologie uit de watersector, wist het duo in een 
voormalig gebouw van FrieslandCampina in 

Wageningen 40 gram pectine per 2 dagen te 
produceren. Na het schrijven van een busi-
nessplan en het pitchen van het idee in 2011 
kregen ze een innovatielening van Startlife, de 
business incubator van WUR. Er kwam een lab 
met kantoor en het lukte om in de Bio Base 
Europe Pilot Plant in Gent op te schalen naar 1 
kilo. Ook de volgende stap naar 15 tot 20 kilo 
verliep succesvol. 

Dutch Gum
Na enige tijd bleek dat ze het oplosmiddel 
ethanol, traditioneel gebruikt in de pectine-
productie, achterwege konden laten, wat de 
productie goedkoper maakte, bovendien was 
er geen ‘explosieproof’ installatie nodig. 
Daarnaast versloeg de pectine met gemak 
‘concurrent’ Arabische gom. Onderzoek van 
NIZO Food Research wees uit dat er maar 1 
gram Pectcof-pectine nodig was tegen 30 
gram Arabische gom om dezelfde kwaliteit 
emulsie tot stand te brengen. “Wat ons pro-
duct uniek maakt is de combinatie van pectine 
(voor stabilisatie) en eiwit (voor emulsie), 
waardoor deze niet gelerend is maar emulge-
rend én stabiliserend”, vertelt Dieleman. “Dat 
is een andere functionaliteit dan bij de gang-
bare gelerende pectine. De effectiviteit ligt 
veel hoger, waardoor je significant minder 
nodig hebt. Daardoor kan een producent 
besparen op zijn receptuur.” Met een knipoog 
naar Arabische gom werd het product Dutch 
Gum gedoopt. De doelgroep zijn ingrediënten-
leveranciers van grote merken als Coca-Cola, 
Unilever en Procter and Gamble.
Op de vraag waar VNCI-lid Pectcof meer 
thuishoort, in de chemie of in de voeding, zegt 
Dieleman: “We gebruiken geavanceerde che-
mie om een voedingsproduct te maken, maar 
vanwege het ontbreken van oplosmiddelen is 
het meer een groen chemisch dan een puur 
chemisch proces.”

Koffiebelt
2015 was even een moeilijk jaar. Niet alleen 
verliet Belalcazar om persoonlijke redenen 
het bedrijf (hij is nog wel aandeelhouder), er 
was ook behoefte aan nieuwe investeerders. 
De eerste business angel werd gevonden in de 
persoon van Hans Verhoef, die veel ervaring 
had in het begeleiden van start-ups naar com-
mercialisatie en sindsdien CEO is. Een andere 
diende zich aan in 2016, die nu het gros van de 
financiering op zich neemt. Het team werd 
rond die tijd gecompleteerd met Femke Ver-
tregt, verantwoordelijk voor onderzoek en 
ontwikkeling.
De productie werd verplaatst naar service- e

 ‘Producent kan 
besparen op  

zijn receptuur  
doordat onze  

pectine veel  
effectiever is’
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Vruchten van de koffieplant.
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provider Bodec in Helmond. “We gingen 
vooral focussen op technologieontwikkeling”, 
aldus Dieleman, “en op de zuiverheid van het 
product en op alle mogelijke toepassingen. De 
schaal bedraagt inmiddels 1 kuub extractie 
per uur, binnenkort volgt 6 kuub, daarna gaan 
we opschalen naar 10 en naar 30. Dat is vooral 
een engineering-technische uitdaging, het 
kiezen van de best passende apparatuur. De 
theorie hebben we inmiddels wel onder de 
knie.”
Over aanvoer van grondstof hoeft men zich 
geen zorgen te maken. “We halen nu veel pulp 
uit Zuid-Amerika, maar zijn nu ook met Ethio-
pië bezig. We krijgen eigenlijk uit de hele kof-
fiebelt verzoeken, want de koffieboeren willen 
de afvalstroom graag vermarkten.” Omdat de 
koffiepulp al internationaal was geregistreerd 
onder een exportcode, zijn er nooit logistieke 
problemen geweest.

Fantastisch leerproces
“In het begin denk je dat je in een paar jaar 
klaar bent”, zegt Dieleman terugkijkend op de 
afgelopen 10 jaar. Maar het liep anders. “Dat 
komt vooral doordat er voor zo’n nieuw pro-
duct nog geen standaarden zijn. Er zitten drie 
nieuwe aspecten aan ons businessmodel: het 
is een nieuwe grondstof, we gebruiken een 
nieuwe technologie, en we hebben een nieuw 
eindproduct. Dat is dus driemaal nieuw. Bij de 
meeste bedrijven gaat het om één nieuw 

aspect: een rebranding of een andere verpak-
king of een andere samenstelling van 
bestaande producten. Wij innoveren aan drie 
kanten. Dat vergt gewoon veel tijd. Maar het is 
wel een fantastisch leerproces.”
Pectcof is nu met een aantal partijen in 
gesprek voor de vervolgfinanciering voor 1,5 
tot 2 jaar. Ondertussen loopt het traject voor 
goedkeuring van het product door de Euro-
pean Food Safety Authority (EFSA). “Als je in 
de EU een nieuw ingrediënt op de markt wilt 
brengen, moet je bewijzen en goed onderbou-
wen dat het een veilig product is.” Het dossier 
wordt binnenkort ingediend, dan is het wach-
ten op de beoordeling, die 9 tot 24 maanden 
kan duren. 
Daarna kan Dutch Gum eindelijk geleverd 
gaan worden. “Met een aantal potentiële klan-
ten hebben we vergaande mondelinge afspra-
ken, die we schriftelijk gaan vastleggen zodra 
het product Europees is goedgekeurd en 
recept en dosering zijn uitgewerkt. We heb-
ben bijvoorbeeld een snoepgoed-toepassing 
uitgewerkt en een saus-toepassing, en we zijn 
ook met verf en cosmetica bezig geweest, 
waar je overigens geen goedkeuring voor 
nodig hebt.”

In de schappen
Ergens in 2022 hoopt Pectcof de financiering 
rond te hebben voor de bouw van een groot-
schalige fabriek. “We gaan of op zoek naar 
een bestaande fabriek die we kunnen uitbou-
wen of we bouwen een nieuwe fabriek, wat 
met vergunningen en dergelijke natuurlijk nog 
wel wat tijd gaat kosten. Nederland is daar-
voor op dit moment de beste vestigingsplaats, 
omdat we hier al onze partners en expertise 
hebben en snel kunnen ingrijpen indien nodig. 
Het hangt natuurlijk ook af van de financiers 
die straks instappen. Maar voor nu ligt de 
focus in Nederland.”
Het plan is om ongeveer 1000 ton biomassa 
om te zetten in 100 tot 150 ton eindproduct. 
“Voor de voedingsindustrie is dat weinig, daar 
gaat het meestal om duizenden tonnen. Maar 
met zo’n schaal kunnen we wel laten zien dat 
we dit kunnen, en dat is voor een multinational 
voldoende om samen te werken of om op te 
schalen naar hun niveau.” Dan breekt voor de 
start-up eindelijk de fase aan van omzet 
maken en op eigen benen staan. Over een jaar 
of 3 zou het zomaar kunnen dat er in het schap 
bij de supermarkt producten liggen waarin 
Dutch Gum is verwerkt. “Dat commerciële 
vooruitzicht is iets dat we heel graag realiteit 
willen zien worden”, aldus Dieleman. p

‘ We willen dat straks 
in de supermarkten 
producten met Dutch 
Gum liggen’ 

VEZELS
Uit de pectine kunnen ook 
antioxidanten en pigmenten 
(de rode kleur van de koffie-
bes) worden gehaald. Daar-
voor zijn met de Avans Hoge-
school een aantal trajecten 
uitgewerkt. Dieleman: “Daarin 
zie je dat het pas rendabel 
wordt als de fabriek vijf keer 
groter is dan de schaal die wij 
nu in het vooruitzicht hebben. 
Dat is dus iets voor de langere 
termijn.” 
Op de kortere termijn ziet hij 
meer kansen voor de vezels, 
qua volume de grootste rest-
stroom. “Die vinden nu nog 
een toepassing in de papier- of 
pulpindustrie, maar omdat ze 
uit een voedselveilig systeem 
komen zijn ze geschikt voor 
een hoogwaardiger toepas-
sing in de foodindustrie. Bij-
voorbeeld voor waterbinding 
in vleesvervangers, wat nu 
een grote markt is.”


