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Betaal uw drankjes 
met aardappelschillen
Betaal uw drankjes 
Innovatie 0Kempens bedrijf B-token produceert eerste bioafbreekbare jetons

Het Kempense bedrijf 
B-token gaat de jetons 
die in ons land op grote 
schaal gebruikt worden bij
festivals, discotheken en 
(sport)evenementen, uit 
aardappelschillen maken.

Van Werchter over het Antwerp-
se Sportpaleis tot zelfs in de eer-
biedwaardige operahuizen van
ons land  maken organisatoren ge-
bruik van plastic  jetons die toe-
schouwers kunnen omwisselen
voor drankjes, of wat dan ook. Bij 
B-token in Retie kwamen ze een 
tijdje geleden op het idee om die 
betaalmunten voor 100 procent
biologisch afbreekbaar te ma-
ken.

“Onze jetons zijn vervaardigd
uit een bioplastic op basis van

0

zetmeel afkomstig uit aardappel-
schillen’, zegt zaakvoerster Natha-
lie Breugelmans. “Dat maakt ze bi-
ologisch afbreekbaar. Geen enkel 
bedrijf die ons dat nadoet.”

Afval
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gebruikt, zijn afkomstig van aard-
appelschillen uit de frietverwer-
kende industrie. “Die schillen zou-
den anders toch maar weggegooid 
worden. Het was nooit de bedoeling 
om echt voedsel te verwerken in ons 
product”, zegt Breugelmans.

 “We staan aan de start van een 
nieuw festivalseizoen. Heel wat 
jetons blijven achter op festivalwei-
des en zorgen vaak voor langduri-
ge vervuiling. Met onze eco-jetons 
ruimt Moeder Natuur de rommel 
op. Regen, UV, zuurstof en bacte-

riën breken de jetons volledig af tot 
CO2, water en biomassa: natuurlij-
ke meststoffen.  De jetons kunnen 
niet spontaan beginnen afbreken 

terwijl je ze op zak hebt, want bij 
gebrek aan een van deze vier voor-
waarden zullen de jetons niet ver-
gaan. Ze zijn dus, indien gewenst, 
herbruikbaar. Als je ze netjes op-

bergt, zijn ze een perfect alterna-
tief voor papieren bonnen.”

In de ontwikkeling van de eco-
jetons kroop veel werk. Ze moeten 
duurzaam genoeg zijn, maar het
mag ook niet te lang duren voor-
aleer een verloren jeton afgebro-
ken is.

Patent
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men hebben we een patent aange-
vraagd. De volgende twintig jaar 
mag geen bedrijf ter wereld ons 
procédé kopiëren. Op dit ogenblik 
hebben we al klanten in vijftien Eu-
ropese landen. De bedoeling is om 
met onze eco-jetons nieuwe mark-
ten aan te boren, tot in de Verenig-
de Staten toe”, besluit de zaakvoer-
ster.ster.
MARC HELSEN

Afbreekbare 
tees voor golfers

“Het idee voor de organi-
sche jetons ontstond op een 
beurs waar we biodegradeer-
bare drinkbekertjes zagen”, 
zegt Dirk Spooren, oprichter 
van B-token. “De mogelijk-
heden zijn legio: denk eens 
aan bioafbreekbare ‘tees’ bij 
de golfsport, of bloempot-
jes met plantgoed. Research 
spits zich nu ook toe op de 
aanmaak van dit soort din-
gen met gazongras en afge-
vallen boombladeren. Maar 
wij houden het strikt bij onze 
jetons.”

B-token onstond in 2008 
als een spin-off van Orakel, 
waar ze onder meer jetons, 
polsbandjes, tickets en bal-
lonnen maken. 

B-token mikt dit jaar op 
een omzet van 220.000 euro. 
De productie van de jetons 
lag in 2009 op 150.000 stuks. 
Dit jaar worden er 8,5 mil-
joen jetons geproduceerd, in 
2014 moeten dat er 25 mil-
joen zijn.
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“Die schillen 
zouden 
anders toch 
maar 
weggegooid worden”
NATALIE BREUGELMANS
ZAAKVOERSTER B-TOKEN 
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Uw geld,
uw werk

Op de zomerfestivals vloeit de drank doorgaans rijkelijk. Bedoeling is dat drankjetons die nadien op de
weide achterblijven, vanzelf verdwijnen. FOTO’S BELGA, HILDE VAN GEIRT


