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Natuurlijke stoffen 

« Natuurlijke stof » is een begrip dat met verschillende realiteiten kan overeenstemmen. Voor ons betoog omvat 
« natuurlijke stof » enerzijds de natuurlijke aroma’s en geuren en anderzijds de bioactieve stoffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioactieve stoffen zijn moleculen uit een (dierlijke of plantaardige) biologische natuurlijke stof met gunstige fysisch-
chemische (antitumorale, antivirale, schimmeldodende, antimicrobiële, antioxidatieve, helende…) eigenschappen  die 
een ruim toepassingsgebied hebben: cosmetica,  farmaceutische middelen, nutritionele toevoegingsmiddelen, 
voedingssupplementen … 

Er zijn reeds duizenden voorbeelden beschikbaar op de markt en er zullen er in de toekomst nog vele volgen. Dat is 
onder meer het geval voor de bioactieve stoffen  afkomstig van mariene soorten waarvan de toepassingen divers zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.biomarine.org/biomarine-e-newsletter-november/ 

Aroma’s worden toegevoegd 
aan de voedingsmiddelen om 
ze een geur en/of smaak te 
geven. Geuren zijn in niet-
voedingsproducten 
geïntegreerd, waaronder 
cosmetica en detergenten om 
ze een specifieke geur te 
geven. 

Natuurlijke aroma’s en geuren  
worden geproduceerd op basis 
van dierlijke of plantaardige 
biologische natuurlijke 
grondstoffen. 

      http://www.pole-pass.fr/pole/moteur-de-
competitivite-pour-toute-la-filiere.html 
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voorbeelden van toepassingen voor bioactieve stoffen uit de Azadirachta indica : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste jaren groeit de belangstelling voor natuurlijke stoffen in talrijke domeinen, aangezien de consument steeds 
terughoudender wordt om producten die chemische moleculen bevatten te gebruiken. Een bepaald aantal industriële 
sectoren  (cosmetica, farmaceutica, voedingsindustrie, voedingssupplementen) hebben steeds meer de neiging om deze 
moleculen van natuurlijke oorsprong in hun producten te integreren. De valorisatie van deze natuurlijke stoffen vormt 
een enorm economisch potentieel.  
 
Het gebruik van natuurlijke stoffen berust volledig op de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. 
In de eerste plaats wordt de beschikbaarheid van deze stoffen mogelijk gemaakt door de grote diversiteit van de 
soorten. Door deze rijkdom in soorten wordt innovatie mogelijk/ zal innovatie mogelijk worden door de ontdekking van 
nog onbekende soorten en dus nieuwe toepassingen. De bevoorrading van deze soorten is enkel mogelijk dankzij het 
behouden van het evenwicht  van de ecosystemen die deze soorten huisvesten.  

 
Alhoewel deze natuurlijke stoffen uitzonderlijke 
alternatieven voor andere niet-duurzame producten bieden, 
houdt een onberedeneerde exploitatie ervan ook een risico 
in voor de biodiversiteit, het evenwicht van de 
ecosystemen en de ecosysteemdiensten waarbij het 
duurzaam karakter van hun gebruik wordt bedreigd. 
 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Azadirachta indica. De  
Azadirachta indica wordt als een « biologisch » alternatief 
voor de pesticiden1 beschouwd en is een potentieel 
invasieve plant in sommige regio’s (onder meer in Brazilië, 
Ghana of Australië). 
 
Het vissen op Krill uit Antarctica, dat hoofdzakelijk voor olie  
met diverse eigenschappen voor de gezondheid van de mens 
wordt geëxploiteerd, vormt een aanzienlijk risico voor het 
ganse mariene ecosysteem. Krill is immers een essentiële 
schakel in de voedselketen van dit ecosysteem. (zie hiernaast). 

 
Wat is de link tussen de biodiversiteit en de verzekerings- en banksector? Zie fiche « wat met de verzekerings- en 
banksector ? ». 

                                                           
1 Pesticiden die afgeleid zijn van de Azadirachta indica maken het voorwerp van een beperkt toelating in België uit. http://www.fagg-
afmps.be/en/news/news_margousier.jsp 

  

  

  

  

  

  Cosmetica 

  Voedingssupplementen 

  Farmaceutische 
producten 

  Pesticiden Adapté de Girish K., Shankara Bhat S. Neem – A Green 
Treasure. Electronic Journal of Biology, 2008, Vol. 4(3):102-111 

http://science.jrank.org/kids/pages/63/FITTING-ALL-TOGETHER.html 


