no bread to waste

Wij, BroodNodig, willen aan
de slag met broodafval.

Brood hoort
niet thuis in de
prullenbak en op
straat.

visie & missie

We hebben
anderhalve
planeet nodig om iedereen
te kunnen voeden en
ons afval te verwerken. Het is
belangrijk dat we op een
andere manier leren omgaan met voedsel en afval. BroodNodig
gelooft dat afval niet simpelweg materie is dat vernietigd moet
worden, maar dat het een bron is voor nieuwe en duurzame producten.
Globaal staat brood in de top 3 van de voedselafvallijsten. Vreemd,
aangezien het een uitermate geschikte grondstof is voor
allerlei duurzame producten. Vanzelfsprekend dat we
ons richten op broodafval. Ten eerste willen we een
gedragsverandering ten opzichte van broodverspilling.
Het doel is om de hoeveelheid broodafval te verminderen. Ten
tweede willen we dat het overgebleven broodafval niet bij het GFTafval of op straat terecht komt. Door middel van het ontwikkelen
van de BroodNodig 010, een vergister dat broodafval omzet in
biogas, benutten we het weggegooide brood. In Rotterdam wordt
broodafval op dit moment hergebruikt bij de voedselbank en uitgedeeld bij verschillende kerken. Heel veel Rotterdammers
brengen hun oud brood naar de kinderboerderijen. Een groot
aandeel van het broodafval wordt verwerkt tot broodmeel voor
diervoederproducenten (DVP). Eveneens wordt het gebruikt
als brandstof in de energievoorziening. Tóch zien we elke dag
brood op straat en is het nog steeds restafval. Wij willen ervoor
zorgen dat er geen broodafval meer is en dat het allemaal nuttig
wordt gebruikt. Broodafval verandert zo van ‘verspilling’
naar een grondstof voor duurzame producten.
NO BREAD TO WASTE!

eigenschappen van brood & vergisten

2 weken

vergisten

15 broden

=

3

5m biogas

Een broodvergister maakt uit 15 broden ongeveer 4 à 5 kubieke meter gas.
Dit is genoeg om een gemiddeld gezin voor twee weken te laten koken.

CH4

Door het vergisten van brood komt er methaan vrij die uitermate geschikt
is als biogas voor ovens.

product

010
broodnodig 010 | de vergister
dat brood omzet in biogas

producteigenschappen

Kleinschalige biogasinstallatie
Type: Anaerobe vergister van broodafval
Doelgroep: gemiddelde bakker
Geproduceerd in Rotterdam
Materialen: lokaal geproduceerd uit gerecycled/geupcycleerd
plastic
Vorm: container/werkblad/opbergruimte
Volume: 1 - 5 m3 opslag
Levensduur: 20+ jaar
Installatietijd: 2 dagen
Verkoopprijs: 2000 à 5000 €
Terugverdientijd: tot 5 jaar
Grondstofkosten: in onderzoek
Onderhoudskosten: in onderzoek
Arbeid/advies/overig: in onderzoek
Afschrijvingen + rente: duurzaamheidlening/subsidie
gemeente/energie investeringsaftrek
(EIA)
Vergunningen: in onderzoek
Elektriciteitsverbruik: in onderzoek
De bakker kan zelf de installatie registreren bij
www.energieleveren.nl, daarna ontvangt hij/zij een
EAN-code van de netbeheerder.

plan van aanpak
No Bread to Waste! - gedragsveranderingsprogramma

Het is uitermate belangrijk dat we inzetten op het veranderen van het gedrag van consumenten als het gaat over
weggooien van brood. Dit gaan we doen door samen te werken met andere partijen die al bezig zijn met voedsel
en afval. Ons doel is om een betere collaboratie te verkrijgen tussen producent, consument en retailer. Volgens
het VN - rapport van de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) is het grote probleem
binnen de voedselindustrie dat deze partijen niet samen werken. Het samenbrengen van deze drie groepen stelt
ons in staat om de kringloop van brood te sluiten. Dit gebeurt door middel van sociale innovatie en teanticiperen
naar de behoeften en wensen van het individu.

BroodNodig 010 - het product
De BroodNodig 010 is een broodvergister voor bakkers die hen in staat stelt om hun broodoverschot
om te zetten in schone energie. Twee obstakels waar bakkers tegen aan lopen: het dagelijkse overschot
van brood en een hoge energierekening. De BroodNodig 010 zet brood om in biogas voor de ovens en
vermindert zo de energiekosten. Met brood maak je brood!

1)We willen dat het leuk wordt om geen brood te verspillen!
2)We willen dat het loont om geen brood te verspillen!
3) We willen dat het leuk wordt om aan de slag te gaan met brood!

vijfjarenplan
BroodNodig wordt een stichting. Om het gedragsveranderingsprogramma te implementeren zetten we een consortium
op. Het consortium kan uitgroeien tot een samenwerkingsverband tussen producenten, consumenten en retailers omtrent
broodafval. Parallel hieraan zijn we bezig met de ontwikkeling van de BroodNodig 010, een product dat binnen vijf jaar op
de markt is. Binnen deze periode zal de vergister volwassen genoeg zijn om een breder assortiment te ontwikkelen. Het
product zal dan voor iedereen, niet enkel bakkers, verkrijgbaar zijn. Het is belangrijk te weten dat we een tweesporenbeleid
uitzetten vanaf het begin namelijk het gedragsveranderingprogramma en de productontwikkeling. Uit ons vooronderzoek
is gebleken dat er globaal te weinig gegevens beschikbaar zijn over de globale broodverspilling en daarmee willen wij dit
helder krijgen en beginnen in de regio 010.

dec ‘15

dec ‘16

dec ‘17

dec ‘18

no bread to waste!

juni ‘15

We mappen het broodafval op straat en brengen
het broodaandeel in het GFT voor Rotterdam in beeld.
Er wordt een onderzoek gewijd aan het gedrag van
Rotterdammers ten opzichte van het weggooien
van brood. Een ander doel van dit onderzoek is het
opstellen van meetinstrumenten waarmee we dit in
volgende jaren op effectieve wijze kunnen registeren.
Tegelijkertijd inventariseren we alle organisaties in
Rotterdam die zich bezighouden met afval, voedsel
en gedrag. Welke acties worden er in regio 010
ondernomen? Na de inventarisatie en het onderzoek
kunnen we het campagneprogramma uitzetten.

No Bread to Waste gaat van start!
De eerste actie van het campagneprogramma
wordt gelanceerd op 1 januari. De jaaractie loopt
van januari tot en met maart en van juli tot en
met september in Rotterdam. Alhoewel de exacte
vorm nog niet bekend is, kun je hierbij denken
aan workshops, wedstrijden, broodevenementen,
documentaires, etc.

Na een registratieperiode van twee jaar blikken we
terug op het gedrag van Rotterdammers omtrent
het weggooien van brood. Het doel hiervan is om
vast te stellen of ons programma daadwerkelijk
invloed heeft gehad op de houding ten opzichte
van brood. Ook gaan we vanaf 2017 No Bread to
Waste implementeren in andere steden, zowel
binnen Nederland als daarbuiten.

broodnodig 010

heden

Ontwikkelen van een
eerste prototype van de
BroodNodig 010 om te
achterhalen hoeveel
energie deze kan
opleveren voor de
consument.
De productontwikkeling
wordt toegesneden op de
behoeften van de bakkers
(product op maat). We
installeren het prototype
en testen het voor een
langere periode.

In 2016 begint de daadwerkelijke productie van de
BroodNodig 010 volgens het model van circulaire
economie: alles zal lokaal geproduceerd worden.
De marktcampagne wordt gelanceerd.

De BroodNodig 010 is een toegankelijk product voor de markt. Vanaf dan zullen we beginnen met het terugverdienen van de gemaakte kosten .

Het prototype wordt
verbeterd en deze
bèta-versie zal worden
geïmplementeerd op
minimaal drie testlocaties. Tijdens deze
periode voeren we onderzoek naar het rendement
en de functionaliteit van
de BroodNodig 010.
Parallel zijn we bezig
met het opzetten van
de marktstrategie:
marktintroductie en
promotie van het product.
We zetten het distributienetwerk uit.

dec ‘19

Het consortium is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal samenwerkingsverband, we
ondersteunen wereldwijd initiatieven die zich inzetten voor het veranderen van het gedrag met
betrekking tot het weggooien van brood.

tienjarenplan
In zijn boek ‘De Derde Industriële Revolutie’ beargumenteert de econoom Jeremy Rifkin dat in de niet al te
verre toekomst miljoenen mensen hun eigen energie willen gaan opwekken. Om hierop in te spelen willen we
binnen tien jaar een thuisvergister ontwikkelen die burgers faciliteert om duurzame energie op te wekken met
het groente-, fruit- en tuinafval dat er altijd zal zijn. Ons streven is dat er na tien jaar amper nog broodafval is in
Rotterdam.
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€
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€
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Videodocumentaire

€ 6.000,00

Bijdrage afvalconferentie

€ 3.500,00

Ontwikkeling fase 1
Businessplan

€

Productontwikkeling

€

500,00 € 1.250,00
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€
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€
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€
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€
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€
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€ 6.000,00
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€ 8.100,00
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€
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9.100,00 -€ 16.250,00 -€ 22.630,50 -€ 14.100,00 -€ 8.100,00
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