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Gemeente  
Rotterdam

De afgelopen maanden heeft Rotterzwam jouw koffiedik opgehaald. 
Wij gebruiken dit voor ons onderzoeksproject Terug naar de Bodem. 
Bedankt voor jouw bijdrage aan het veranderen van afvalwetgeving, 
een gezondere bodem en hoogwaardig gebruik van grondstoffen!Bedankt,
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Elk jaar is Earth Overshoot Day, de dag dat we alle hulpbronnen die de aarde 

in één jaar kan produceren opmaken, weer eerder. In 2018 was dat al op 1 

augustus. De rest van het jaar staan we dus in het rood bij de aarde. Met de 

circulaire economie kunnen we die datum verschuiven. Rotterzwam gelooft 

in een samenleving die kringlopen sluit, grondstoffen maximaal benut en 

meer plantaardige dan dierlijke eiwitten consumeert. Zo wordt koffiedik 

meestal verbrand. Terwijl het nog vol waardevol materiaal zit. 

Rotterzwam gebruikt koffiedik daarom al 6 jaar als grondstof voor het 

kweken van oesterzwammen. Maar er is alleen in Rotterdam al 5 miljoen 

kilo koffiedik per jaar. Dat vraagt dus om meer oplossingen. 

En die hebben we gevonden. Landbouwgrond verschraalt steeds meer.  

Er is dus behoefte aan meer organische stof in de bodem. Koffiedik is een 

hoogwaardig organisch materiaal en zou dus goed voor de bodem kunnen 

zijn. Helaas wordt het nu nog gezien als afvalstof en mag het dus niet 

gebruikt worden. Samen met de Universiteit van Wageningen onderzoeken 

we daarom wat de invloed van koffiedik (en andere reststromen) is op  

de bodem.  

Het doel? De afvalstatus van waardevolle reststromen afhalen en zorgen 

dat deze stromen zo goed mogelijk kunnen worden benut. 

Het resultaat: een gezondere bodem en minder CO2 uitstoot. 
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De impact van

Geredde
koffie

Is gelijk aan
een autorit 

En�daarmee�heb�je�bijgedragen�aan�een�eerste�stap�in�de� 
verandering�van�afvalwetgeving.�Lekker�bezig�dus!�
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Hoe we tot die getallen komen?
Om de CO2 besparing per kilo koffiedik te berekenen tellen we drie dingen 

bij elkaar op:

	 Het	koffiedik	wordt	niet	verbrand

	 Het	koffiedik	wordt	alleen	lokaal	en	elektrisch	vervoerd

	 Het	koffiedik	vervangt	kunstmest	

Koffiedik wordt niet verbrand: Normaal gesproken wordt koffiedik verbrand 

in een vuilverbranding. Hierbij komt wel wat warmte vrij en wordt energie 

opgewekt, maar dit is natuurlijk de minst efficiënte manier van het omgaan 

met complex chemisch materiaal en waardevolle grondstof. Koffiedik	niet	

verbranden	bespaart	per	kg	koffiedik	0,138	kg	CO2	(138	gram	CO2).

Koffiedik wordt lokaal en elektrisch vervoerd: Rotterzwam haalt koffiedik 

alleen lokaal op en rijdt 100% elektrisch. Rotterzwam heeft de afgelopen 

jaren per rit gemiddeld 170 kilo koffiedik opgehaald en per rit gemiddeld 

20,7 km afgelegd. De uitstoot van een elektrische auto op groene stroom is 

70 gram CO2 per km. De	uitstoot	per	kilo	koffiedik	is	dan	dus:	20,7	km	*	70	

gram	CO2	/	170	kg	per	rit	=	8,5	gram	CO2	per	kg	koffiedik	per	km. 

In de huidige situatie wordt koffiedik samen met ander restafval opgehaald 

in diesel vrachtwagens en naar een afvalcentrale gereden. We nemen aan 

dat een kilo koffiedik daarvoor gemiddeld een twee keer zo lange afstand 

(41,4) km aflegt. De uitstoot van een dieselauto is 3x hoger dan die van een 

elektrische auto. De	uitstoot	per	kg	koffiedik	is	dan	dus	51	gram	CO2 per 

kilo	koffiedik.	

De	besparing	door	minder	ver	te	vervoeren	en	door	elektrisch	te	rijden	is	

dus	het	51	-	8,5	=	42,5	gram	CO2	per	kilo	koffiedik.	

Koffiedik vervangt mogelijk kunstmest: In het terug naar de bodem project 

wordt samen met de Universiteit Wageningen getest wat het effect op de 

bodem is van het toevoegen van koffiedik als vervanging van kunstmest. De 

meest relevante stof voor de bodem die in beiden aanwezig is, is stikstof. 

Voor iedere kg stikstof (N) in kunstmest komt 2.25 kg CO2 vrij. Er zit 2,28% 

stikstof in koffiedik, dus voor één kg stikstof is 43,86 kg koffiedik nodig. De 

mogelijke	CO2	besparing	per	kg	koffiedik	is	dan	dus	2,25	kg	CO2	/	43,86	kg	

koffiedik	=	51,3	gram	CO2	per	kg	koffiedik.	

Alles	bij	elkaar	bespaar	je	dus	232	gram	CO2	/	kg	koffiedik.	
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Bronnenlijst
Er is altijd wel iets op te merken op de cijfers die je gebruikt om je verhaal 

te onderbouwen. CO2 besparing berekenen en gebruiken voor een footprint 

uitspraak zijn daarom per definitie dubieus en dienen met een korrel zout 

genomen te worden. Zo ook die van ons. Desalniettemin hechten wij aan 

oprechte en juiste informatie. Daarom bijgaand een overzicht van de door 

ons gebruikte bronnen. Aannames zijn zoveel mogelijk in de tekst verwerkt. 

Verder zijn er behalve CO2 natuurlijk nog veel meer dingen te meten. Zo 

hebben wij in dit document nog geen rekening gehouden met fijnstof, 

andere broeikasgassen of biodiversiteit. We denken ook hierin positieve 

impact te maken en hopen dat binnenkort in cijfers te kunnen uitdrukken. 

¹� �R.�Volders�(2017),�life�cycle�assessment�of�small-scale�mushroom�cultivation

²� https://zerauto.nl/onderzoek-tno-hoe-schoon-is-een-elektrische-auto/

³� https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/TNO%20Factsheets%20Elektrische%20 

� Voertuigen.pdf

4� http://www.isonomia.co.uk/?p=5397

5� http://www.klaverklimaat.nl/klimaat

6� https://mergenmetz.nl/tuin/basiskennis/compost-en-mest/koffieprut/


