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Voorwoord

Als we aan de akkerbouwsector denken, komen al snel de gangbare landbouwgewassen in gedachten zoals
aardappelen, suikerbieten en uien, die reeds eeuwen met behulp van zeer geavanceerde technieken veredeld,
verbouwd en verwerkt worden. De duizelingwekkende ontwikkelingsstappen die de mensheid op dit gebied
heeft gezet vormen de basis voor onze economie. Wellicht komen ook enkele uitheemse gewassen voor onze
ogen wanneer we wat verder denken, maar waterplanten zijn een stuk minder vanzelfsprekend. En toch is ook
water een uitstekend medium om “watergewassen” te telen. Waarom niet eigenlijk, want het aardoppervlak
bestaat voor het grootste deel uit water waarin letterlijk en figuurlijk een zee van teeltmogelijkheden liggen
Bovendien kunnen we samen nog veel leren van de indrukwekkende processen die zich onder water afspelen.
Algen, de minuscuul kleine waterplantjes, die met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn, hebben een
grote invloed op ons ecosysteem. Waar de oerwouden vaak de longen van de wereld genoemd worden, zijn
algen nog grotere zuurstofproducenten die zorgen dat leven op onze planeet mogelijk is. Niet dat een enkele
alg nu zoveel voorstelt, maar omdat ze zichzelf vaak binnen een etmaal kunnen vermenigvuldigen vormen ze
samen toch een enorme hoeveelheid biomassa, die we niet kunnen missen in onze samenleving. Er zijn
tienduizenden soorten – en vele soorten zijn nog niet eens ontdekt – die allemaal heel specifieke
eigenschappen bezitten. Tezamen vormen ze een enorme genenpool, met een breed scala interessante
inhoudstoffen. Variërend van pigmenten, kostbare vetzuren, oliën en voedingsrijke eiwitten tot de basale
koolhydraten. Algen staan aan de basis van de voedselketen en uiteindelijk komen veel van de waardevolle
inhoudstoffen op ons bord terecht.
De grondstoffen waarop de kleine groene fabriekjes continue draaien worden uit het water gehaald en met
behulp van zonlicht omgezet in de meest ingewikkelde moleculen. Die grondstoffen zijn vaak de afvalstoffen
van andere processen. Wie kent niet de bekende plaatjes uit de jaren ’80 van de vorige eeuw toen eutrofiëring
als gevolg van de vele fosfaten en nitraten een bedreiging vormde voor de waterkwaliteit. Massa’s groene drab
vulden de sloten. Niets meer en minder dan algen, die rijkelijk gedijden op de vele afvalstoffen die geloosd
werden. En juist in die bedreiging ligt nu een enorme kans. De afvalstoffen bestaan nog steeds en bieden
potentie om gericht algen te kweken. Enerzijds om afvalstoffen via algenkweek om te zetten in biomassa en
anderzijds om de biomassa te valoriseren tot economisch interessante eindproducten met een brede waaier
aan toepassingen in de food- en non-food industrie.
Om dat te realiseren moeten grondstoffen, algen, raffinageprocessen en afzetmarkten aanwezig te zijn. Deze
benodigde factoren dienen optimaal op elkaar afgestemd te worden. Niet alleen qua biologie, en
kweektechniek maar ook ruimtelijk. Daarin ligt de gezamenlijke uitdaging, waarvoor in dit rapport een aanzet
gegeven wordt. We willen allen die aan het tot stand komen van deze rapportage een bijdrage hebben
geleverd hartelijk danken. In het bijzonder alle bedrijven die de tijd hebben vrijgemaakt voor het invullen van
de enquêtes en diepte-interviews. Maar ook de constructieve input tijdens de meetings die Impuls
organiseerde en de positieve opstelling om het onderwerp “Algen” samen op de Zeeuwse Bio-based agenda te
zetten.
Gijsbrecht Gunter,
Maart 2010
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Samenvatting
Deze rapportage heeft als doel om de logistieke kansen voor algenteelt in Zeeland in
beeld te brengen. Het is geen wetenschappelijke verhandeling over algenteelt an
sich, maar een overzicht van de kansen en bedreigingen die ondernemers,
overheden en kennisinstellingen zien.
Het onderwerp algen gaat duidelijk over verschillende sectoren heen, die in de
huidige economie niet of nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Algen, vormen een
nieuwe gemeenschappelijke deler, die de sectoren Agro, Aqua, Food, Chemie en
Energie verbinden. Het onderwerp Algen is een treffend voorbeeld van Bio-based
Economy. Het sluiten van kringlopen en benutten van hernieuwbare bronnen staat
centraal.
Om te komen tot rendabele teelt zijn momenteel twee hoofdzaken van belang;
Enerzijds de kostprijs per kilogram geteeld product en anderzijds de
afzetmogelijkheden. Om de kosten per kilogram product concurrerend te krijgen met
vergelijkbare grondstoffen, biedt de inzet van rest- en afvalstromen voor de teelt van
algen een enorme kans. Waar deze stromen tot op heden tegen vaak hoge kosten
verwerkt moeten worden, lijken ze voor algen een uitstekende voedingsbron te zijn,
die de teeltkosten dus aanzienlijk kunnen verlagen. Gedacht wordt aan (industriële)
rookgassen, afvalwater en restwarmte. Qua toepassingen lijkt de algeneconomie zich
nog te moeten ontwikkelen. Er zijn vele potentiële toepassingen, maar het betreft
vaak hoogwaardige nichemarkten, die waarin vooral kwaliteit een rol speelt. De
markt voor laagwaardige toepassingen met grote kwantiteit is ook volop aanwezig,
maar daar speelt de kostprijs een belangrijke rol. Algen vormen echter een
belangrijke bron van allerlei interessante verbindingen die in de chemiesector
ingezet kunnen worden. Cascade-denken is daarom een belangrijke factor die moet
leiden tot een kostenefficiënte raffinage van alle economisch waardevolle
verbindingen.
Deze rapportage wil een antwoord formuleren op de vraag, hoe de kosten per
kilogram product concurrerend kunnen worden, wat daarvoor nodig is en welke
potentiële markten aanwezig zijn. Uiteindelijke worden de kansen en bedreigingen in
kaart gebracht en de aanbeveling gedaan om te komen tot een drietal regionale
clusters waarvoor verschillende projectlijnen geschetst worden. De clusters richten
zich op verschillende facetten die algen bieden, maar hebben op hoofdlijnen ook
overeenkomsten. Daarom wordt de aanbeveling gedaan om een soort
parapluproject te ontwikkelen, waaronder verschillende sporen naast elkaar
ontwikkeld worden, die wel onder dezelfde noemer vallen en indirect met elkaar in
verbinding blijven.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding

Tijdens de bedrijfsbezoeken die N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) in de
zomer 2009 heeft uitgevoerd in het kader van ontwikkeling van de Biobased
Economy, bleek dat het onderwerp “Algen” bij veel bedrijven in de belangstelling
staat. Het onderwerp is nieuw en biedt kansen om sectoren te verbinden die elkaar
momenteel niet of nauwelijks kennen. Algen worden weleens “het groene goud”
genoemd, maar om het “goud” concreet in handen te krijgen zijn nog wel de nodige
stappen te zetten. Er is veel literatuuronderzoek gepubliceerd en op verschillende
plaatsen worden pilotproeven uitgevoerd om op (semi)industriële schaal algen te
kweken. Ook in Zeeland zijn bedrijven vanuit verschillende invalshoeken actief bezig
met de kweek van algen. Algen lijken voor de toekomst een serieus onderwerp te zijn
met significante economische betekenis voor verschillende sectoren. Niet alleen voor
productie van “groene grondstoffen”, maar ook als nieuwe methode om
waterzuivering toe te passen, rookgasemissies terug te dringen en digestaat op te
werken tot hoogwaardige biomassa.
De verbindende factor van algen is vooral gelegen in het feit dat enerzijds
teeltgrondstoffen nodig zijn die bepaalde bedrijven kunnen leveren, en anderzijds
interessante producten uit algen gewonnen kunnen worden die leiden tot “new
business” voor (andere) bedrijven. Tezamen met onderzoeksinstellingen en
ondernemers die zich toeleggen op algenkweeksystemen, de biologie en
markttoepassingen is het voor Impuls reden geweest om het onderwerp nader te
verkennen.
Impuls heeft als taak om economische structuurversterking in de regio te bevorderen
en treedt daarbij op als onafhankelijk en zelfstandig ontwikkelingsbedrijf dat een
intermediaire rol vervult tussen ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen.
Doordat Impuls gedragen wordt vanuit zowel overheden, bedrijfsleven als
kennisinstellingen kan ook snel geschakeld worden. Het netwerk, de inhoudelijke
technische kennis en de expertise in het schrijven en indienen van projectvoorstellen
en het zoeken naar mensen en middelen bepaalt de toegevoegde waarde van
Impuls.
Dit project, met als titel “De logistieke kansen voor algenteelt in Zeeland” geeft aan
dat logistiek een cruciaal punt is om algenteelt rendabel te kunnen ontwikkelen.
Vanuit het platform Agrologistiek – een initiatief van het Ministerie van LNV – zijn
zogenaamde A-teams gevormd die logistieke aspecten in beeld brengen van
vernieuwende en verassende agro-activiteiten in brede zin des woords. A-team
Zeeland bekeek het onderwerp “Algen” door de logistieke bril met als doel de
Logistieke kansen voor algenteelt in Zeeland in beeld te brengen en daaruit concrete
projectlijnen te formuleren.
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1.2 Leeswijzer

Het onderwerp Biobased Economy in het algemeen, en algen in het bijzonder blijkt
verassende en vernieuwende verbindingen te creëren tussen sectoren en bedrijven
die tot nu toe onbekend voor elkaar waren. Algen vormen een nieuwe,
gemeenschappelijk deler waarbij zich verschillende sporen aftekenen die kunnen
leiden tot synergie tussen de verschillende sectoren.
Deze projectrapportage heeft als doel om de verbindingen die tijdens de looptijd van
het project gesignaleerd zijn verder uit te werken, met nadruk op de logistieke
component. Het is geen literatuurverhandeling over algenteelt an sich, de ins- en
outs van de verschillende kweeksystemen of de vraag welke van de duizenden
algensoorten zich het beste lenen voor de uiteindelijke toepassingen, maar een
rapportage die leidt tot de formulering van projectlijnen om algenteelt daadwerkelijk
te realiseren.
Clustervorming staat centraal in dit project, waarbij de kansen voor algenteelt in de
regio door de logistieke bril zijn bekeken. Door enquêtes en diepte-interviews
worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan vanuit logistiek oogpunt om
te komen tot concrete projecten.
Bewust is gekozen om partijen die algenkweeksystemen vermarkten niet apart te
benaderen voor interviews. Dit mede om te voorkomen dat Impuls wellicht
onbewust bepaalde partijen een voorsprong geeft ten opzichte van anderen. Wel
worden de meeste spelers op dit terrein in het rapport genoemd en een aantal heeft
ook een presentatie gegeven tijdens de meetings die Impuls georganiseerd heeft. De
verbindingen die tijdens de bijeenkomsten gelegd zijn, worden in de te vormen
clusterprojecten verder uitgebouwd om te komen tot breed gedragen consortia, die
gezamenlijk verder gaan om algenteelt in Zeeland verder op de kaart te zetten.
Het rapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken. Eerst worden de bedrijven en
onderzoeksinstellingen aan het woord gelaten. Soms staan zaken meerdere malen
genoemd, maar steeds uit de mond van verschillende betrokkenen. Hierdoor
ontstaat een beeld waar ondernemers kansen zien, of juist belemmeringen
verwachten. Daarna worden de doelstellingen van bedrijven, aanbod en vraag in
beeld gebracht. Tenslotte worden eerste mogelijke projectlijnen geschetst. In de
bijlage zijn namen en contactgegevens van de betrokkenen vermeld, zodat dit
document steeds weer kan dienen om nieuwe verbindingen te leggen, hetzij op
individuele basis of voor het vormen van consortia die gezamenlijk verder willen met
het interessante onderwerp “Algen”.

____________________________________

8

______________________________________

LOGISTIEKE KANSEN VOOR ALGENTEELT IN ZEELAND _______________________________________

2. Algen, fictie of reële toekomst?
2.1 Sectoren

Verschillende sectoren zijn geïnteresseerd in het onderwerp algen. Zo ziet de schaalen schelpdieren sector algen als belangrijke voedselbron voor de kweek van
bijvoorbeeld mosselen of oesters, hetzij als voedsel voor de productie van
schelpdierenbroed of zelfs de opkweek van schelpdieren tot consumptieformaat.
Andere sectoren willen juist iets doen met producten die uit algen te winnen zijn,
zoals olie of hoogwaardige functionele vetzuren, waaraan bepaalde algensoorten zo
rijk zijn. Weer andere bedrijven worden voor de uitdaging gesteld om emissies van
broeikasgassen terug te dringen en willen algen benutten om hun rookgassen toe te
dienen als voedingsstof. Ook de zuivering van proceswater door middel van algen is
een punt dat bedrijven interesseert. Bepaalde typen algen lenen zich zelfs voor de
productie van waterstof of ethanol, zij het dat dergelijk onderzoek zich nog in
experimenteel stadium bevindt. Een aantal Zeeuwse akkerbouwers heeft in het
kader van het RAAKproject “Het Zilt verzilveren” in de winter van 2009/2010 algen
geteeld in open bakken om ervaring op te doen met de teelt. Akkerbouwers zien
algen vooral als mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten te verbreden. Ten slotte zijn er
bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op onderzoek naar de biologie van
algen, de procestechniek van de vele verschillende kweeksystemen en de
implementatie daarvan op (semi) industriële schaal.
In de provincie Zeeland zijn de volgende sectoren en bedrijven in beeld die hebben
aangegeven betrokken te willen zijn bij een nadere verkenning van de
(on)mogelijkheden van algen:

1.
2.
3.
4.

Energie:
Chemie:
Food:
Aquacultuur:

5.

Agro:

6.
7.
8.

Biomassa(handel):
Waterzuivering:
Diensten:

DELTA, EPZ, Total Raffinaderij Nederland
DOW-Benelux, Thermphos International, Yara Sluiskil
Lamb Weston/Meijer
Prins&Dingemanse, Roem van Yerseke, Seafarm, Zeeuwse
Tong, Grovisco
Lans, Mosselakker, Kon. Mts. de Wilhelminapolder, Kloet,
J.P. van Wesemael, Mts. Janse, De Bruijckere
Heros Groep Sluiskil
Evides, Heros Groep Sluiskil
Zeeland Seaports, Sagro

9. Kennisinstellingen:
10. Algenkwekers:

Hogeschool Zeeland, WageningenUR, Stichting Zeeschelp
AlgaeLink, Van Maris Projects, Ingrepro

11. Overheid:

Provincie Zeeland, Min. LNV
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2.1.1 Food

Cees van Rij:
…Het gebruik van
algen zou echt
vernieuwend zijn en
een daadwerkelijke
valorisatie kunnen
betekenen…

Vanuit de voedingsmiddelensector is
voornamelijk belangstelling vanuit het
oogpunt om reststromen te valoriseren
en gebruikt proceswater weer op te
werken tot schone (proces)kwaliteit.
Lamb Weston/Meijer, die een grote
productielocatie
exploiteert
in
Kruiningen, geeft aan interesse te
hebben in de teelt van algen op
reststromen om enerzijds te komen tot
verminderde
(lozings)kosten
en
anderzijds de reststromen te valoriseren
tot economisch waardevolle producten.
Het onderwerp “algen” is één van de
speerpunten voor afvalwaterzuivering
van de fritesproducent.

Productieproces frites bij Lamb Weston/Meijer,
waarbij 250 kubieke meter proceswater per uur
vrijkomt uit het voedingsmiddelenproces. Het
proceswater is rijk is aan stikstof en fosfaten en
heeft een verhoogd chloorgehalte. Ook heeft het
bedrijf volop restwarmte en CO2 beschikbaar. Bron:
“De ondernemer”

Proceswater
is
de
belangrijkste
reststroom, die genoemd wordt. Nu
wordt aerobe waterzuivering toegepast om afvalwater te zuiveren. Het systeem van
aerobe waterzuivering is de laatste tientallen jaren niet fundamenteel veranderd,
geeft Cees van Rij van Lamb Weston/Meijer aan. Weliswaar zijn processen verfijnd
en worden bepaalde nutriënten teruggewonnen zoals fosfaat via struviet
(MgNH4PO4), maar het gebruik van algen zou echt vernieuwend zijn en een
daadwerkelijke valorisatie kunnen betekenen voor reststromen uit de
voedselverwerkende industrie. Enerzijds zou schoon water verkregen kunnen
worden, anderzijds kunnen de algen voor verschillende toepassingen benut worden,
waardoor zowel aan de kosten als opbrengstenzijde voordeel behaald zou kunnen
worden.
Gunstig is dat bij de(ze) foodsector geen “chemicaliën” toegevoegd worden tijdens
de verwerkingsprocessen. Opname en eventuele accumulatie van toegevoegde
chemicaliën tijdens het verwerkingsproces zouden namelijk een probleem kunnen
vormen wanneer de algen verderop in de keten geconsumeerd worden, zoals
bijvoorbeeld bij schelpdierenteelt het geval is. Niet alleen de opname an sich, maar
ook de beleving van de consument speelt hierin een rol. Niet voor alle
(voedings)toepassingen hoeft accumulatie overigens een probleem te zijn. Wanneer
de algen niet in zijn geheel benut worden, maar alleen bepaalde verbindingen
geëxtraheerd worden, hoeven ongewenste verbindingen uit de grondstoffen –
afhankelijk van de toegepaste procestechnieken en eindproducten – geen
onoverkomelijk probleem te vormen.
Lamb Weston/Meijer geeft aan dat kennis vooral bij handelsmaatschappijen
aanwezig is, die veelal ook kweeksystemen leveren en daardoor niet altijd objectief
kijken naar de verschillende systemen of mogelijke combinaties daarvan. Het bedrijf
heeft behoefte aan een objectieve partij die de relevantie van algen voor
afvalwaterzuivering onafhankelijk in beeld kan brengen en actief participeert in een
eventueel project. Met kennisinstellingen zoals de Hogeschool Zeeland is contact
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over de mogelijkheden van algenteelt op de bedrijfslocatie. Lamb Weston/Meijer
geeft aan dat de gewenste terugverdientijd voor investeringen in algenteelt voor
waterzuivering op vijf tot zes jaar ligt. Het bedrijf zou naast tijd ook middelen kunnen
inbrengen omdat waterzuivering nu veel geld kost. Daarbij moet wel een redelijk
zicht zijn op een positief resultaat en ook een uitspraak gedaan kunnen worden over
de volumes reststoffen die ingezet kunnen worden. Omdat aardappelen door een
zoutbad gaan is het chloorgehalte hoger dan normaal zoet water. Het afvalwater
bevat ongeveer 1gr chloor per liter en is dus in lichte mate “brak” te noemen.

Cees van Rij:
…Afvang en transport
van restwarmte en CO2
is technisch nog geen
gemeengoed …

Naast afvalwater is er ook volop restwarmte en CO2 beschikbaar op de locatie.
Echter, indien een pilot uitgevoerd zou worden, pleit het bedrijf ervoor om eerst de
kweek op afvalwater goed onder de knie te krijgen voordat ook andere industriële
reststromen ingezet worden op pilotniveau. In een eerste stadium zullen warmte en
CO2 uit bestaande, makkelijk te integreren bronnen verkregen moeten worden.
Anders zijn er teveel onbekende parameters om betrouwbare en procestechnisch
beheersbare testen te kunnen doen, volgens Cees van Rij. Bovendien is de afvang en
het transport van restwarmte en CO2 voor algenteelt technisch nog geen
gemeengoed. Op dat gebied is ook nog veel te verkennen en te ontwikkelen, liefst in
gezamenlijkheid. De Hogeschool Zeeland heeft vanaf november tot en met december
kennis opgedaan bij Delcius in Vlissingen Oost met de afvang van rookgassen voor de
kweek van algen. Daaruit bleek dat het technisch mogelijk was om algen op
rookgassen te laten groeien en dat de algen bovendien een significant hogere
productie halen dan wanneer op “normale lucht” geteeld wordt. Dergelijke kennis
zou in breder verband uitgewisseld moeten kunnen worden met andere partijen die
ook actief bezig zijn met de kweek van algen op soortgelijke reststromen, geeft Cees
van Rij aan.
Er zijn contacten met de aquacultuursector voor afzet van algen. De mosselkwekers
zijn gevestigd in Yerseke, dat slechts op ongeveer 5 kilometer afstand ligt. Daardoor
zouden transportkosten beperkt kunnen blijven en speelt de houdbaarheid eveneens
geen rol van grote betekenis. Eventueel zouden algen eerst nog “ingedikt” kunnen
worden door middel van bijvoorbeeld decantie, zodat minder water over de weg
getransporteerd hoeft te worden. De algen moeten bij voorkeur wel “levend”
toegevoegd worden aan de schelpdieren, omdat afgestorven algen naar de bodem
zakken en daardoor niet meer opgenomen kunnen worden door de schelpdieren. De
afstand zou ook realistisch zijn voor wat betreft transportafstand van restwarmte en
andere reststromen zoals CO2. Dat vergt echter investeringen van een heel andere
orde en deze zullen pas concreet in beeld komen wanneer blijkt dat het technisch en
economisch interessant is de koppeling tussen reststromen en algenkweek te maken.
Bovendien moet er bij dergelijke investeringen een goed lange-termijn perspectief
zijn met continuïteit en afzet van grote volumes.
Lamb Weston/Meijer wil echter ook graag andere afzetroutes in beeld hebben dan
alleen aquacultuur. Cees van Rij geeft aan dat de ontwikkeling van
fosfaatterugwinning uit het proceswater in het verleden heeft geleerd heeft dat afzet
gewaarborgd moet zijn, omdat je anders een product hebt dat je vervolgens niet
kwijt kan in de markt. Uiteraard is de markt voor afzet van verse algen en
algenproducten in ontwikkeling en kunnen zich in later stadium andere
afzetmogelijkheden voordoen, maar wanneer een project wordt ontwikkeld dienen
er in ieder geval marktpartijen betrokken te worden. De Aquacultuursector zou één
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van de mogelijke afnemers kunnen zijn, die momenteel al actief is en op korte
termijn algen kan en wil gebruiken. Voor zeer hoogwaardige toepassingen blijkt nog
geen grote markt te bestaan. Enkele algenteeltbedrijven leveren aan nichemarkten,
maar de algeneconomie lijkt zich veelal nog te moeten ontwikkelen.
Qua ruimte heeft Lamb Weston/Meijer enkele hectaren grond beschikbaar op de
productielocatie. Ook de inzet van (technisch) personeel zou mogelijk zijn, indien een
project ontwikkeld gaat worden dat aansluit op de visie van het bedrijf.
Andere bedrijven in de foodsector die mogelijk interesse hebben zijn bijvoorbeeld
McCain in Lewedorp, een vergelijkbaar bedrijf als Lamb Weston/Meijer. Ook Coroos
heeft een zuiveringsinstallatie en wellicht kan een bedrijf als de Groene Poort dat
zich in Rilland wil vestigen, ook leren van de kweek van algen op nutriëntenrijk
afvalwater uit voedingsmiddelenverwerking. De Groene Poort is met name
interessant omdat deze locatie pal naast tuinder Lans gerealiseerd gaat worden, die
zich richt op de teelt van algen in combinatie met kasgroenten.

2.1.2 Aquacultuur

…De aquacultuursector
heeft in Zeeland de
meest praktische
ervaring met teelt van
algen …

De aquacultuursector heeft in Zeeland de meeste praktische ervaring met de teelt
van algen op grotere schaal. De schaal- en schelpdierensector is al enkele jaren bezig
met de teelt van verschillende typen algen in gesloten fotobioreactoren voor voeding
van schelpdierenbroed. Bij de hatchery van de Roem van Yerseke is veel kennis en
expertise aanwezig welke algen zich het beste lenen voor de kweek van de
verschillende schaal- en schelpdieren en welke technieken daarvoor nodig zijn.

Minister Verburg (LNV) bezoekt de hatchery van de Roem van Yerseke in Yerseke in november 2009 (Bron:
Roem van Yerseke)

Lans
Het bedrijf Prins en Dingemanse is in samenwerking met tomatenteler Lans uit
Maasdijk (zoals genoemd ook een vestiging in Rilland) een proef begonnen om algen
te telen in kassen, in combinatie met gangbare tuinbouwgewassen zoals tomaten.
Voor de tuinder zou het een aanvulling kunnen zijn op bestaande activiteiten,
waarbij licht, warmte en CO2 vanuit de WKK-installatie reeds aanwezige grondstoffen
vormen voor de productie van algen. Het buizenkweeksysteem wordt onder de
tomatengoten geplaatst, waardoor vooralsnog onbenutte ruimte ook een
productiebestemming krijgt. Het rendement per vierkante meter zou op deze manier
verhoogd kunnen worden. Ook afvalwater met nutriënten kan in de toekomst
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Wilco Wisse:
…Er moet nog veel
geleerd worden over
de kweek en
afzetmogelijkheden …

mogelijk benut worden, waarbij het schone water wellicht als gietwater toegepast
kan worden. Wilco Wisse van Lans is van mening dat nog veel geleerd moet worden
hoe de algen het best gekweekt kunnen worden en welke afzetmarkten aangeboord
kunnen worden voor zowel hoogwaardige- als laagwaardige toepassingen. Hij wil de
technieken en het kweeksysteem dat aanwezig is graag inzetten om gezamenlijk een
stap verder te kunnen zetten om algen te kweken.

Zeeland Aquacultuur

Ronald de Vos:
…Zeeland Aquacultuur
staat voor alles open.
Liefst zo concreet
mogelijk …

Onlangs zijn de bedrijven Roem van Yerseke en Prins en Dingemanse samen met
Zeeuwse Tong, onder de naam “Zeeland Aquacultuur” begonnen met de kweek van
algen in open bassins (open ponds) in combinatie met schelpdierenteelt op een 12
hectare groot perceel in de Olzendepolder bij Yerseke. Het gaat voornamelijk om
mossels, oesters, kokkels en tapijtschelpen. De stap naar productie op grotere schaal
is een verlengstuk van de activiteiten zoals die de afgelopen jaren in de hatchery van
Roem van Yerseke zijn ontwikkeld. In de Olzendepolder zijn in 2009 18 open
2
2
algenvijvers aangelegd van ieder 125m en 8 schelpdiervijvers van 100 m , waarin
verschillende kweeksystemen technisch getest worden en ook verschillende
algensoorten gekweekt gaan worden, al dan niet in combinatie met schaal- en
schelpdieren. Op de locatie zijn alle voorzieningen aanwezig om ook andere typen
proeven te kunnen doen. Ronald de Vos geeft aan dat Zeeland Aquacultuur voor alles
open staat. Liefst zo concreet mogelijk. “We zijn een proefstation en alles is
bespreekbaar”, zegt hij. Pieter Geijsen geeft aan interesse te hebben in een bredere
“algensessie” waarin verschillende partijen die iets met algen willen elkaar kunnen
ontmoeten. “Wij willen daarbij best een rondleiding verzorgen bij de Hatchery, waar
jaarrond algen in gesloten systemen geteeld worden en enorm veel kennis aanwezig
is”, geeft hij aan.
“De typen algen die geschikt zijn
voor de kweek van schaal- en
schelpdieren zijn bekend, maar de
kweektechnieken op grotere schaal
hebben we nog niet onder de
knie”, geeft Ronald de Vos van
Prins en Dingemanse aan. Wanneer
zowel algen als schaal- en
schelpdieren in hetzelfde medium
gekweekt worden, is de reinheid
Pieter Geijsen, Manager research bij de Roem van Yerseke
van groot belang, vult Pieter met enkele schelpdieren die in de algenbassins groeien.
Geijsen aan. Bovendien kunnen (Bron: PZC)
andere organismen – zoals radardiertjes – de algen ook in mum van tijd verorberen,
waardoor het bassin weer kraakhelder is en de schaal- en schelpdieren geen voedsel
meer hebben. Ronald de Vos benadrukt dat Zeeland Aquacultuur openstaat voor
samenwerking met andere partijen. De basis voor algenteelt in open systemen ligt
hier gereed om verder te ontwikkelen. Kennis en expertise voor technische
uitvoering zijn geen directe knelpunt denkt Ronald de Vos.
Zeeland Aquacultuur beschikt zelf niet over reststromen om algen te kweken en
gebruikt momenteel meststoffen en zout Oosterscheldewater voor de kweek van
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algen. Vooral de toevoeging van CO2 zou een welkome aanvulling zijn om de
productie aanzienlijk te kunnen verhogen. Momenteel wordt geen extra CO2
toegevoegd omdat het eenvoudigweg te duur is, zegt Pieter Geijsen. Het zou een
uitdaging zijn om bijvoorbeeld bij Lamb Weston/Meijer in Kruiningen kweekbakken
neer te leggen en de vrijkomende CO2 die daar een “kostenpost” is, te benutten.
Maar Zeeland Aquacultuur staat ook open voor samenwerkingsverbanden met
andere (industriële) partijen, bijvoorbeeld uit het Sloegebied in Vlissingen-Oost. Als
een algenkweker of leverancier van kweeksystemen bereid is om een installatie neer
te leggen en te experimenteren om warmte en CO2 ter plekke te gebruiken, zouden
we een grote stap kunnen zetten.

Pieter Geijssen:
…Partijen uit de
aquacultuursector
hebben elkaar
gevonden, maar staan
positief tegenover
samenwerking met
partijen van buiten de
sector …

Ronald de Vos:
…Voederconversie
bepaalt in belangrijke
mate de economische
aantrekkelijkheid van
de businesscase…

Er wordt reeds nauw samengewerkt met de Stichting Zeeuwse Tong, die een
proeflocatie begint in Colijnsplaat. Ook zijn er nauwe contacten met Imares
(onderdeel van WageningenUR), dat betrokken is bij Stichting Zeeuwse Tong. De
partijen die actief bezig zijn met duurzame aquacultuur hebben elkaar reeds
gevonden, maar staan ook positief tegenover samenwerking met partijen van buiten
de sector. De schaal- en schelpdiersector wordt aangestuurd om andere methoden
te zoeken voor de (op)kweek van schaal- en schelpdieren en is daarom zeer actief op
zoek naar nieuwe kweekmethoden die ook praktisch uitvoerbaar zijn op grotere
schaal. Die aansturing is gestoeld op drie pijlers, 1) een verminderde druk op
natuurlijke schelpdier- en visstanden, 2) waarborging van beschikbaarheid van
schelpdieren en vis en 3) het bieden van alternatieven voor verzilte landbouwgrond.
Uiteindelijk willen bedrijven in de aquacultuursector zich richten op hun corebusiness: de teelt en
verwerking van schaal- en
schelpdieren. De teelt
van algen is in principe
een middel om dat te
realiseren, maar geen
doel op zich. Wanneer de
sector voeding voor de
schaal- en schelpdieren Isochrysis sp (A). en Tetraselmis sp (B). Beiden gebruikt voor de
elders kan betrekken is voeding van schelpdieren. Duidelijk zijn de verschillende vormen te
daar zeker animo voor. zien. (Bron: FAO)
Voor de opkweek van larven naar schelpdierenbroed is belangstelling voor
hoogwaardige monoculturen algen, voor de opkweek van broed naar
consumptieformaat speelt de reinheid van de cultuur een minder belangrijke rol en
gaat het vooral om een goedkoop bulkproduct.
Het schelpdierbroed wordt betrokken uit de hatchery van Roem van Yerseke. Ronald
de Vos geeft aan dat “voederconversie” een belangrijk punt is, dat goed uitgediept
moet worden, want dat bepaalt voor de aquacultuursector in sterke mate de
economische aantrekkelijkheid van de businesscase. Immers, de kosten per kilogram
voer, kunnen in ieder geval niet hoger worden dan de uiteindelijke opbrengsten per
kilogram geproduceerd schaal- en schelpdierenvlees. De Vos zegt dat hij algen als
voeding voor schaal- en schelpdieren daarom laagwaardiger vindt dan toepassingen
zoals biobrandstoffen (biodiesel). Maar wij hebben daarvoor nog geen businesscase
doorgerekend, geeft hij aan. Het opzetten van een gedegen businesscase is wel een
onderdeel van het project. Belangrijke onderdelen daarin vormen dus de genoemde
voederconversie en (daarmee ook) de kwaliteit van de samenstelling van de geteelde
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algen (nutritionele waarde). Tenslotte geven de bedrijven aan dat het betrekken van
algenspecialisten die zich richten op kweeksystemen en de praktische toepassing erg
belangrijk is. Deze bedrijven investeren zelf ook volop in het onderwerp “algen” en
dat is niet voor niets, volgens Ronald de Vos.

Seafarm

…Seafarm, dat in 2009
de Zeeuwse Emergo
toegekend kreeg, is op
zoek naar het sluiten
van nutriëntenkringlopen binnen het eigen
bedrijf…

Naast Roem van Yerseke en Prins en Dingemanse – die samen leidend zijn binnen de
Europese schaal en schelpdierensector – zijn ook andere bedrijven en instellingen
rondom de aquacultuursector bezig met algenteelt. Zij het vrijwel allemaal vanuit de
optiek om voedsel beschikbaar te hebben voor hun beoogde eindproduct: schaal- en
schelpdieren. Seafarm uit Kamperland is een bedrijf dat zich richt op de (op)kweek
van vis (tarbot) en ook zogenaamde “scheermessen” verhandelt die in de natuur
worden opgevist. Seafarm – dat in 2009 de Zeeuwse Emergo toegekend kreeg als
meest innovatieve bedrijf – heeft interesse om algen te telen op reststromen die het
bedrijf zelf heeft, waarin nitraten en fosfaten aanwezig zijn. Deze meststoffen (van
de geweekte vis) kunnen een voedingsbron vormen voor algen, die op hun beurt
weer als voedsel kunnen dienen voor de schaal- en schelpdieren. Het bedrijf is ook
betrokken bij de kweek van zeewieren (macro-algen) op nutriëntenrijke reststromen.
Seafarm ziet vooralsnog geen rol voor zichzelf weggelegd als “teler” van algen op
externe reststromen, maar is wel op zoek naar het sluiten van nutriëntenkringlopen
binnen het eigen bedrijf.

Zeeuwse Tong

Jan Ketelaars:
…De markt voor
aquacultuur heeft
uitstekende
perspectieven en groeit
wereldwijd hard…

Een andere belangrijke speler is Stichting Zeeuwse Tong die het concept van
duurzaam Aquacultuurbedrijf verder ontwikkelen en interesse heeft voor algen,
vanuit het oogpunt van “sluiten van kringlopen”. Het zeer vernieuwende
bedrijfsconcept komt neer op een geïntegreerd kweeksysteem dat gebaseerd is op
de kweek van zagers als voedselbron voor de delicate platvis tong. De uitwerpselen
van de vissen kunnen dienen als voedsel voor algen, die op hun beurt weer dienen
als voeding voor de zagers. De Stichting heeft de eerste fase afgrond en is in 2009 de
tweede fase ingegaan met een begroting van 13 miljoen euro, waarmee een
kweekbedrijf van 4 hectare geëxploiteerd gaat worden bij de Kennis- en
Innovatiecentrum “De Rusthoeve” in Colijnsplaat, dat vlak achter de zeedijk bij de
Zeelandbrug gesitueerd is. De gekweekte zagers worden naast direct voedsel voor vis
ook opgewerkt tot hoogwaardige voederkorrels voor andere vissoorten en zeedieren
zoals garnalen. De markt voor Aquacultuur heeft uitstekende perspectieven en groeit
wereldwijd hard. Mondiaal wordt steeds meer consumentenvis gekweekt in plaats
van uit de natuur gevangen. Wellicht biedt het principe van zagerkweek ook breder
perspectief om algen niet direct te benutten, maar juist als schakel in de
voedselketen te laten fungeren voor de teelt van hoogwaardiger producten zoals
schelpdieren en wormen, die op hun beurt weer als visvoeder ingezet kunnen
worden of wellicht gekweekt kunnen worden voor de winning (bioraffinage) van
hoogwaardige componenten zoals eiwitten of vetzuren. Het feit dat raderdiertjes de
algen ook in korte tijd kunnen afgrazen, sluit op dit idee aan.
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Artist impression van project “Zeeuwse Tong”, het akkerbouwbedrijf van de toekomst dat zilte teelten en
aquacultuur activiteiten koppelt om uiteindelijk een hoger rendement te behalen . Het sluiten van
kringlopen staat centraal. (Bron: PZC)

Jan Ketelaars:
…Er is behoefte aan
gezamenlijke
ontwikkeling van een
prototype algenkas om
testen uit te voeren…

Jan Ketelaars die als wetenschappelijk onderzoeker aan WageningenUR (Imares)
verbonden is en tevens wetenschappelijk projectleider is van Stichting Zeeuwse
Tong, geeft aan dat er nog heel wat stappen te zetten zijn. De focus op het sluiten
van kringlopen vindt hij erg belangrijk, omdat anders (afval)problemen worden
doorgeschoven naar een volgende schakel. Met het project de Zeeuwse Tong wordt
een geïntegreerde nursery ontwikkeld waarbij de combinatie van algen, zagers en
pootvis wordt gemaakt en ook zilte gewassen geteeld gaan worden. Er komen zowel
fotobioreactoren als open ponds op de proeflocatie achter de Oosterscheldedijk bij
Colijnsplaat. Jan Ketelaars geeft aan dat de vraag naar entmateriaal (algen) voor
algenvijvers een heel kleine markt is, die wel hoogwaardig materiaal vraagt. Een
grove indicatie geeft aan dat de ent voor een algenkweekvijver ongeveer 1% omvat
van de uiteindelijk te vormen biomassaopbrengst per hectare. Wanneer uitgegaan
wordt van 25 ton drogestof opbrengst per hectare, betekent dat er 250 kilogram
(droge stof) entmateriaal per hectare nodig is. Wanneer de algen “kant en klaar”
aangeboden kunnen worden als visvoer, is nog niet duidelijk wat de voederconversie
is van algen voor schelpdierenkweek. Dat zijn zaken waarover wel
literatuuraannames bekend zijn, maar die in de praktijk bewezen zullen moeten
worden. Het maakt namelijk nogal wat uit of een voederconversiefactor 1 of 2
bedraagt. Bovendien is dat afhankelijk van de samenstelling van de algen en de
soorten schelpdieren die gekweekt worden. Jan Ketelaars heeft behoefte aan de
gezamenlijke ontwikkeling van een prototype algenkas met medegebruik voor
schelpdierenkweek of opkweek van pootvis met testen van verschillende
fotobioreactorontwerpen, afkomstig uit onderzoek en bedrijfsleven.
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Stichting Zeeschelp
Een andere speler die zich bezig
houdt met aquacultuur is Stichting
Zeeschelp, een klein bedrijf aan de
Jacobahaven in Kamperland (naast
Seafarm) dat “water- gerelateerde”
diensten verleent en zich ook richt op
de teelt van verschillende soorten
algen
op
pilotschaal.
Marco
Dubbeldam is ecoloog met een schat
aan ervaring op het gebied van
Luchtfoto Stichting Zeeschelp, een proefstation voor
(zout)water ecosystemen en de aquacultuur en ecologisch onderzoek. (Bron: stichting
biologie ervan. Stichting Zeeschelp zeeschelp)
heeft de beschikking over een zoutwaterpomp om direct zeer schoon zeewater uit de
Oosterschelde te pompen en dat in te zetten voor proeven op pilotschaal. Die pomp
is een erfenis uit de tijd dat Rijkswaterstaat het gebouw beheerde en toen nog als
taak had om ecologische experimenten uit te voeren. Momenteel is het voormalige
proefstation in handen van Stichting Zeeschelp, die de faciliteit ook beschikbaar stelt
voor geïnteresseerde partijen die gebruik willen maken van zout water. Zo heeft
Evides een ontziltingspilot lopen om uit zeewater drinkwater te maken.

Verschillende proefopstellingen voor het kweken van algen. (Bron: Stichting Zeeschelp)

Marco Dubbeldam:
…Pionieren is een
kerntaak, zo hebben
wij geprobeerd algen
op zoutbrakke inlagen
en moerasgebieden in
Plan Tureluur te
gebruiken voor
schelpdierkweek…

Marco Dubbeldam richt zich voornamelijk op de kweek van schelpdieren, waarvoor
algen nodig zijn. Hij is breed actief in de aquacultuursector en heeft connecties met
akkerbouwers die interesse hebben in algenteelt. Pionieren is een kerntaak voor
Stichting Zeeschelp, die bijvoorbeeld reeds geprobeerd heeft om in Plan Tureluur op
Schouwen en Tholen de aldaar van nature aanwezige algen te gebruiken voor
schelpdierenteelt op de zoutbrakke inlagen en moerasgebieden. Op Schouwen
bleken de algen niet erg geschikt voor schelpdierenkweek. Verassend was dat op
Tholen de algensamenstelling in de winter wel leidde tot een goede groei van de
schelpdieren, terwijl de groei in de zomer tegenviel. ’s Winters was de groei zelfs nog
hoger dan de natuurlijke groei van schelpdieren in de Oosterschelde zelf, in de
zomermaanden. Wellicht is de oorzaak gelegen in de aanwezigheid van
snelgroeiende algen die bij hogere temperaturen goed gedijen, maar niet geschikt
zijn als voedsel voor schelpdieren. Deze snelle groeiers zouden de eigenlijke algen die
voor de schelpdieren als voedsel kunnen dienen, verdringen. De keuze om de juiste
alg in een kweeksysteem te brengen is één, maar hem er ook in houden en wildgroei
voorkomen is zeker niet minder belangrijk. Het is een natuurlijk proces, waarin “The
survival of the fittest” een belangrijke rol speelt. Gesloten systemen
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(fotobioreactoren) zijn daarvoor minder gevoelig, maar het is zeker niet uit te sluiten.
De omgeving om ons heen zit boordevol met allerlei verschillende typen algen, zegt
Marco Dubbeldam en kunnen spontaan in open kweeksystemen terecht komen.
Voor de schelpdierenteelt zijn doorgaans zoutwateralgen het meest geschikt. De
zoetwateralgen, zoals die bijvoorbeeld ook in open ponds gekweekt worden, zijn
veelal robuuster en groeien onder extreme omstandigheden zodat ze makkelijker te
kweken zijn, maar vormen niet altijd de meest geschikte voedingsbron voor
schelpdieren.

Marco Dubbeldam:
…De aanwezigheid van
industriële CO2 is een
belangrijke pre, omdat
CO2 momenteel
meestal de beperkende
groeifactor is…

Marco Dubbeldam:
…Uitgangspunt bij
industriële toepassingen, zijn de aanwezige
afvalstromen. Daarop
moet de keus voor het
type alg afgestemd
worden, niet
andersom…

De combinatie met industriële toepassingen is voor Marco Dubbeldam nieuw. Hij ziet
de aanwezigheid van CO2 als een belangrijke pre, omdat het toevoegen van CO2 –
zeker onder druk – voordelen oplevert voor algengroei. Momenteel is voldoende CO2
of carbonaat meestal de beperkende factor in de huidige open kweeksystemen om
tot een optimale algenkweek te komen. Er dient wel rekening te worden gehouden
met het feit dat de toevoeging van CO2 een verzuring teweegbrengt in het
kweekmedium, doordat het evenwicht tussen vrije waterstofionen en
waterstofcarbonaat verschuift. De meeste algen houden van een licht alkalisch
milieu. Wanneer op de CO2-toevoeging een regelknop gezet wordt, is dat overigens
wel redelijk eenvoudig te sturen. Ook temperatuur speelt daarin een rol, omdat in
kouder water meer CO2 opgelost kan worden. De aanwezigheid van zware metalen
hoeft niet perse als negatieve factor ervaren te worden, zegt Marco Dubbeldam.
Immers, aan de algenculturen worden nu ook (zware) metalen toegevoegd zoals
koper, zink, mangaan en cobalt. Die zijn in lage concentraties juist ook nodig voor
een optimale teelt. Restwarmte heeft tot op zekere hoogte voordelen. De gangbare
algen groeien het beste in een temperatuurrange van 15 tot 25 graden. Boven de 30
graden en onder de 10 graden Celcius groeien de meeste algen stukken minder, of
zelfs helemaal niet. Enkele kiezelwieren laten in de winterperiode echter nog een
heel redelijke productie zien.
Marco Dubbeldam geeft aan dat de keus voor een bepaald algensoort afgestemd
moet worden op omstandigheden die voorhanden zijn. Met andere woorden: welke
algensoort past het beste bij het type afvalwater en rookgassen die gebruikt
worden? Het beginpunt zijn de afvalstromen die je beschikbaar hebt, daar kan je
weinig of niets aan veranderen. Nu lijkt het er soms op dat het uitgangspunt
bepaalde typen algen zijn, of de producten daarvan. Wanneer je op reststromen gaat
telen, met als hoofd- of nevendoel; zuivering van proceswater, moet je de zaken ook
zo benaderen en niet omdraaien. Om dat uit te zoeken zou je eerst wat kleinere
laboratoriumproeven kunnen doen met de beschikbare afval(water)stromen en
verschillende soorten algen, om te kijken of het afvalwater inderdaad voldoende
gezuiverd wordt. De volgende vraag is dan hoe bestaande algenkweeksystemen
geschikt gemaakt kunnen worden voor de industrie. Marco Dubbeldam geeft aan dat
gesloten systemen niet perse veel duurder hoeven te zijn. Bij de Stichting Zeeschelp
is een relatief goedkope serre aangebouwd, bedekt met lichtplaten die wel het
groeispectrum, maar weinig infraroodstraling doorlaten en die ook geventileerd kan
worden voor temperatuurregulatie. Het is zo toch mogelijk om onder dergelijke
relatief eenvoudige en goedkope omstandigheden jaarrond algen te telen in een
gesloten systeem. Weliswaar groeien de algen in de wintermaanden minder hard,
maar in de zomermaanden moet bijvoorbeeld weer gekoeld worden. Dat geeft aan
dat een temperatuurrange van 15 tot 20 graden heel geschikt is voor een redelijke
algenproductie.
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Marco Dubbeldam maakt gebruik van bestaande technieken en ontwikkelt zijn
systemen zelf verder voor eigen doeleinden. Hij ziet mogelijkheden om ook voor
industriële toepassingen geschikte systeemtechnologie te bedenken, dat past binnen
de gewenste kaders van de betrokken partijen. Marco Dubbeldam geeft aan dat de
dure productiekosten en technieken nu veelal een belangrijk knelpunt zijn waarom
algenteelt nog niet veel toegepast wordt. Dat zijn zaken die we dus moeten oplossen,
zegt hij. Daar wil hij zich de komende jaren steeds meer op richten. Er liggen kansen
voor Zeeland, mits we de productiewijze stabiel en goedkoop kunnen maken. Het
2
systeem dat hij zelf heeft op Jacobahaven beslaat ongeveer 150m , waar met behulp
van daglicht of kunstlicht algen op zoet- en zoutwater getest kunnen worden. Er zijn
opstellingen om zowel open- als (semi)gesloten systemen te testen. Tevens heeft hij
laboratoriumfaciliteiten om kleine onderzoeken te doen en reinculturen te kweken.
3
De productiecapaciteit voor het gesloten systeem ligt momenteel op ongeveer 3 m
3
per dag, met een ruimte om op te schalen tot 10m per dag. Voor open systemen van
3
algenkweek zijn vijvers beschikbaar tot 30m per stuk.

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder

Jeroen Verschoore:
…We moeten niet
denken “even” algen te
gaan telen. Vergelijk
het met de suikerbiet
die sinds de tijd van
Napoleon geteeld
wordt en elk jaar weer
hogere opbrengsten
laat zien...

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is in samenwerking met
Viskwekerij Neeltje Jans bezig op
pilotschaal, met de teelt van mosselen
op zout grondwater. Deze pilot is
onderdeel van onderzoek binnen het
project Zeeuwse Tong. Minster Gerda
Verburg heeft in 2009 de vijver
geopend. In deze open vijver worden
algen gekweekt, die gevoerd worden
aan mosselen. De kweekomstandigheden worden geconditioneerd met
zout grondwater. De algencultuur is het
eerste jaar van de pilot gevormd door
natuurlijke selectie. Maar, daarop zou in
de toekomst gestuurd kunnen worden,
mits de cultuur stabiel gehouden kan
worden. Jeroen Verschoore geeft aan Hoog bezoek op de dag van het Platteland, waar
dat er kansen liggen voor algenteelt, Minister Verburg een kijkje nam bij de kweekvijver van
Kon. Maatschap Wilhelminapolder.
maar dat we ook realistisch moeten
zijn. Hij geeft het voorbeeld van de suikerbiet die reeds sinds de tijd van Napoleon in
Nederland geteeld wordt, en nog steeds elk jaar weer hogere opbrengsten laat zien.
Jeroen Verschoore zegt dat we niet moeten denken dat we “even” algen gaan telen.
De algen die gebruikt worden zijn nog totaal niet veredeld en bovendien zijn
opbrengstpotenties en grootschalige teelt nog vrijwel onbekend. Onderzoek naar
goedkope en stabiele teeltmethoden heeft voor de Koninklijke Maatschap de
Wilhelminapolder een hoge prioriteit, wat betreft algenproductie. Vervolgens
kunnen we dan kijken welk producttype interessant is voor welke productiewijze.
Natuurlijk kunnen bepaalde bedrijven zich richten op hoogwaardige dure
toepassingen in nichemarkten, maar Verschoore ziet dat als twee aparte sporen die
naast elkaar ontwikkeld kunnen, of zelfs moeten worden. Tenslotte geeft hij aan dat
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we ons niet moeten richten op het aanleggen van nieuwe kleinschalige pilots. Die zijn
er al genoeg en houden op met bestaan wanneer de subsidiekraan dichtgedraaid
wordt. Het gaat nu om coördinatie van vragen die er leven bij de verschillende
partijen en het delen van kennis om gezamenlijk een stap verder te kunnen komen.

De Mosselakker

Wim van
Nieuwenhuijzen:
…Samenwerking met
schelpdierenkwekers
zie ik als kans om een
stap vooruit te
komen…

Ook teler Wim van Nieuwenhuijzen kweekt
onder de naam “De Mosselakker” algen in
open bassins om daarmee mosselbroed op te
kweken tot mosselzaad, dat vervolgens in
buitenwater kan uitgroeien tot consumptieformaat. De akkerbouwer opereert vooral
vanuit de visie om nieuwe kansen voor zijn
akkerbouwbedrijf te ontwikkelen en ziet
samenwerking met schelpdierenkwekers als
belangrijke kans. Stichting Zeeschelp is
betrokken geweest bij de aanleg van de
verschillende grote bassins om algen en
mosselen binnendijks te kweken. Ook lopen
er contacten via de Hogeschool Zeeland en
onderzoeksinstituut Imares. De bassins
2
hebben een oppervlakte van zo’n 2.000m en
zijn bedoeld om mosselzaad te kweken met
de geteelde algen. Teler Wim van De Mosselakker, een project om algen te
kweken in het kader van verbrede landbouw.
Nieuwenhuijzen heeft drie algenvijvers van (Bron: PZC)
3
elk 450 m , twee algenkweekvijvers van 120 –
3
150m en een filtervijver. Eerst werd op grondwater gekweekt dat steriel is en een
constante temperatuur heeft, maar daarop groeiden de mosselen niet, hoewel de
algen wel goed groeiden. Toen via een pijpleiding zout Oosterscheldewater gebruikt
werd wilde het mosselbroed wel uitgroeien tot mosselzaad, dat vervolgens aan
touwen in de Oosterschelde verder opgekweekt is tot consumptieformaat. Bij het
project is gebleken dat dierlijk plankton grote hoeveelheden algen kan verorberen.
Een algenvijver met een flinke concentratie algen kan in een mum van tijd
kraakhelder zijn, wanneer de vijver gecontamineerd wordt met dergelijke
planteneters. Er zullen nog de nodige stappen ondernomen moeten worden, maar
één ding is duidelijk: Technisch is het weliswaar mogelijk mosselzaad op land te
kweken met behulp van zelf geteelde algen, maar de productie van marine algen is
tot nu toe onvoldoende economisch rendabel.

2.1.3 Agro

Vanuit de optiek van een verbrede landbouw wordt op meerdere locaties in Zeeland
gewerkt aan de verbinding tussen de akkerbouwsector en de aquacultuursector.
Diverse telers zijn doende met de mogelijkheden die de combinatie van aquacultuur,
zilte teelten en gangbare akkerbouw biedt. Zij willen kijken of er kansen liggen om
naast de gangbare teelten, meer diversificatie in hun bedrijf te realiseren en
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Project Raak:
…Verassend was dat de
algen zich in de
donkere decembermaand en de zeer
eenvoudige kweekomstandigheden toch zo
goed ontwikkelden…

bovendien de bedreigingen – zoals
bijvoorbeeld verzilting – om te keren in
kansen. Een aantal telers heeft in de winter
van 2009 op kleine schaal algen geteeld in
open bakken, onder ongeconditioneerde
omstandigheden in een semicontinue
cultuur. Deze kleinschalige proeven onder
ongeconditioneerde omstandigheden vielen
onder
het
RAAK
RAAK-Project
“Het
Zilt
Verzilveren”, dat via de Hogeschool Zeeland
loopt. Daarbij waren de volgende telers
betrokken: Mts. Janse uit Wolphaartsdijk, De
Bruijckere
Bruijckere-Versuck v.o.f. uit Aardenburg, L.
Verhaegen
gen uit Zaamslag, J.P. van Wesemael
uit Nieuw
ieuw-Namen, W. van Nieuwenhuijzen
uit St. Philipsland, Kon. Mts. de
Wilhelminapolder uit Wilhelminadorp en de
Boven: Minister Plasterk op bezoek bij de
Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Verassend
Hogeschool Zeeland, waar onderzoek gedaan
gedaa
was dat de algen, ondanks de lage
wordt naar algen voor verschillende
toepassingsgebieden
temperatuur, weinig zonlicht in de donkere
decembermaand en de zeer eenvoudige
Onder: Phaeodactylum tricornutum, een
kweekomstandigheden toch een minimale
ééncellige kiezelwier (Bron: Algen.biz)
opbrengst van 1 – 4,5 ton asvrij(!) drogestof
per hectare per jaar behaalden. Het project krijgt een vervolg,
vervolg waarbij geprobeerd
wordt de productie te verhogen. De gebruikte algensoort in dit project was
Phaeodactylum tricornutum
tricornutum, een ééncellige kiezelwier.. Verschillende telers,
waaronder Maatschap. H&M Janse geven aan dat wanneer een haalbaarheidstudie
haalbaar
uitwijst dat de algenkweek mogelijk en rendabel is, zij ook de exploitatie willen gaan
doen.
Pierre van Wesemael van het landbouwbedrijf Saeftinge Zilt in Nieuw-Namen,
Nieuw
Jean-Pierre
geeft ook aan interesse te hebben voor de kweek van algen, al dan niet in combinatie
met de teelt van zilte groenten en gekweekte vis.. Indien blijkt dat de economische
haalbaarheid aantrekkelijk is
is, wil ook hij zijn bedrijfsactiviteiten verbreden met het
kweken van algen. Daarvoor is op zijn bedrijf ruimte en infrastructuur aanwezig.
a
Zelf
wil hij de exploitatie voor zijn rekening nemen. Van
an Wesemael heeft contacten met
Ingrepro, de Hogeschool Zeeland, Stichting ZZeeschelp
eeschelp en de Roem van Yerseke. Hij
ontving in 2007 de BOOST
BOOST-prijs
prijs voor innovatief ondernemerschap uit handen van de
d
Junior Kamer Zeeuws
Zeeuws-Vlaanderen
Vlaanderen die als doel heeft de bedrijvigheid in de regio te
versterken.

Bert de Bruickere:
…Reststromen
vergisten en nutriënten
in het digestaat weer
opnieuw inzetten voor
algenteelt…

Bert de Bruijckere uit Aardenburg geeft aan dat op de HAS in den Bosch in het
verleden onderzoek is gedaan naar de combinatie van algenkweek en de opwekking
van biogas. Hij is daar actief bij betrokken geweest als student.
student Ook het
algenkweekbedrijf Ingrepro is op dit vlak actief
actief. De Bruijckere
ckere geeft aan met dit
bedrijf ook contact te hebben gehad. Het
et concept van de “Powerfarm” is overigens
een voorbeeld dat momenteel in Nederland op verschillende plaatsen wordt
ontwikkeld en aansluit op de kansen die ook de Bruijckere ziet.
ziet Het principe berust
op de opwekking van biogas uit reststromen en/of mest, waarbij op het digestaat
vervolgens nog eens algen gekweekt zouden kunnen worden. De Bruijckere wil
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vooral reststoffen inzetten voor algenkweek, maar geeft aan dat een goede
afzetmarkt voor de gekweekte algen een groot knelpunt vormt.

xCO2 + H2O
Zon(licht)

Energie

xCH4

ALGENKWEEK
xCαHβNγOδ/yR

xCH4,CO2, Nγ/yR

VERGISTING

Kunnen algen ingezet worden als efficiënte fototrofe biomassafabriek voor de productie van energie?

De vraag die rijst uit deze verschillende technieken is, of mogelijk een soort
“perpetuum mobile” ontwikkeld kan worden door de combinatie van algen en
vergisting in een kringloop te plaatsten. Op een initiële beginconcentratie nutriënten
zouden algen kunnen groeien, om vervolgens vergist te worden voor de productie
van methaan. Op het digestaat dat overblijft na biogasproductie zouden wellicht
opnieuw algen kunnen groeien, waardoor de cyclus “eindeloos” herhaald kan blijven
worden. Immers de stoffen die bij biogasproductie worden afgevangen zijn
hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide. Dus alleen de koolstof-, zuurstof- en
waterstofatomen die ook worden toegevoegd via koolstofdioxide en water. Methaan
is het bruikbare gas wat energie levert, de koolstofdioxide kan weer ingezet worden
om door zonne-energie opnieuw fototrofisch omgezet te worden tot biomassa. De
nutriënten stikstof, fosfaat, kalium en andere (sporen)elementen worden niet
afgevangen en blijven in de kringloop. De enige toevoeging zou CO2, water en
(licht)energie zijn, dat aanwezig is in het milieu en eigenlijk afkomstig is van de
volledige verbranding van methaan. Eventuele verlies van nutriënten, bijvoorbeeld in
de vorm van stikstofgas (N2), zou door geringe toevoegingen op gewenst niveau
gehouden kunnen worden.
Adrie
Cornelisse
van
Grovisco uit Stavenisse is
eveneens geïnteresseerd
in het onderwerp algen.
Zijn zoon doet onderzoek
via
de
Hogeschool
Zeeland, die de lead heeft
in het RAAK-Project. Grovisco is een bedrijf dat zilte zeegroenten (zeekraal en
lamsoor of zeeaster) en tarbot kweekt. Het bedrijf heeft stikstof en fosfaatrijke
reststromen en een beperkte en discontinue restwarmte. Zoals ook andere partijen
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aangeven, vormt de afzet en het marktperspectief van algentoepassingen en
afgeleide producten een belangrijk knelpunt.

2.1.4 Waterzuivering

DELTA en Evides

Piet de Boks:
…Algen bieden kansen
voor “effluentpolishing” van
afvalwater en kunnen
een kostenbesparing
betekenen…

Bedrijven die zich richten op (proces)waterzuivering zoals Evides tonen interesse
voor algen omdat de algen mogelijkheden zouden kunnen bieden om (proces)water
te zuiveren. De vervuilingen zouden door de algen gebruikt kunnen worden als
voedingsstoffen, waarna schoon water overblijft. De gevolgen van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) – die strenge eisen stelt aan de aanwezigheid van nutriënten in
oppervlakte- en grondwater, waarop het effluent van zuiveringsinstallaties wordt
geloosd – speelt hierin mede een rol. Nutriënten zoals stikstof (in de vorm van NO3
en NH4) en fosfaat zouden uit het effluent gehaald kunnen worden door ze vast te
leggen in (algen)biomassa. Deze vorm van “effluentpolishing” kan een belangrijke
kostenbesparing betekenen als andere zuiveringsstappen vermeden of beperkt
kunnen worden. Evides laat momenteel in samenwerking met DELTA door
ingenieursbureau Witteveen+Bos een haalbaarheidsonderzoek doen naar de
mogelijkheden om algen in te zetten voor waterzuivering en daarna te gebruiken
voor een scala aan economisch aantrekkelijke algenproducten, waaronder de
biobrandstoffen. Het ingenieursbureau is eveneens betrokken bij het “Ingrepro
Renewables” concept van algenkweker Ingrepro in Borculo. Zaken die belicht worden
zijn onder andere de dimensionering van het zuiveringsconcept, optimale
groeiomstandigheden en type algensoorten die zich het best lenen voor zuivering, al
dan niet in combinatie met samenstelling voor biobrandstoffen waarin DELTA
geïnteresseerd is. Immers, de chemische samenstelling van algen varieert sterk per
soort alg, waardoor de geschiktheid voor biobrandstoffen heel verschillend kan zijn.
Ingrepro is als handelaar in algenproducten betrokken om de marktzijde beter in
beeld te brengen.

Schematische weergave van het AlgaePro Wastewater Upcycling System, het nieuwe concept voor
waterzuivering (graphic: Erwin Suvaal)
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Jan Maas:
…DELTA is in eerste
instantie
geïnteresseerd in het
vermogen van algen
om CO2 te absorberen
en in tweede instantie
om algen te gebruiken
als grondstof voor
biobrandstoffen…

De afzetmogelijkheden en afzetgaranties zullen goed in kaart gebracht moeten
worden voordat Evides zich daadwerkelijk op grotere schaal in een algenavontuur
stort, geeft Piet de Boks aan die als senior Projectdeveloper en manager North
Water verbonden is aan Evides. Het bedrijf Ingrepro heeft zich overigens ook
gepresenteerd tijdens één van de algensessies die Impuls Zeeland heeft
georganiseerd voor de industriële partners. Het onderzoek van Evides en DELTA
moet leiden tot een uitspraak over de economische aantrekkelijkheid voor beide
bedrijven. “We stappen er pas in als we duidelijke afzetgaranties hebben”, aldus de
Boks. Voor Evides is met name de zuiveringscomponent aantrekkelijk, terwijl DELTA
vooral geïnteresseerd is in de productie van biodiesel en het gebruik van rookgassen,
die ongeveer 10% CO2 bevatten. Indien blijkt dat de kweek van algen op deze wijze
rendabel is, zou DELTA grote hoeveelheden kunnen afnemen voor de productie van
biobrandstoffen bij haar dochterbedrijf Biovalue, alsook droge, schone biomassa
voor het bijstoken in energiecentrales. Vergisting is ook een optie waar de interesse
van DELTA naar uitgaat. De voorkeur voor het aanleveren van algen gaat in beginsel
uit naar transport van over de weg, in grote hoeveelheden met een betrouwbare
homogeniteit en continuïteit.

Mapping Framework for Existing and Potential Pathways for Algal Biofuel Production
HARVESTING
ALGAE CULTIVATION PROCESSES PROCESSES

OIL EXTRACTION PROCESSES

CONVERSION PROCESSES

ALGAE CULTIVATION

BIOMASS RECOVERY

DEWATERING

OIL EXTRACTION

BIOCHEMICAL CONVESION

Open Pond system

Flocculation

Dewatering Tank

Mechanical Expulsion

Anaerobic Digestion

Hybrid system

Froth Flocculation

Mechanical Press

Solvent Extraction

Fermentation

Closed Modular Photobioreactor Centrifugation

Supercritical Fluid Extraction

Heterotrophic Fermentation

Microfiltration

DRYING

Enzymatic Extraction

THERMOCHEMICAL
EXTRACTION

Integrated Cultivation System

Decantion

Drum Dryer

Sonication

Liquefaction

Freeze Dryer

Osmotic Shock

Pyrolysis

Rotary Dryer

Hydroprocessing

Solar Dry

Gasification

Spray Dryer
TRANSESTERIFICATION

Source: The Promise of Algae
Biofuels - a new NRDC report

Recent heeft WageningenUR in opdracht van DELTA ook gekeken naar de kweek van
algen in fotobioreactoren (PBR’s), maar de kosten van €4 tot €8 euro per kilogram
droge stof lagen nog vele malen te hoog om rendabel biodiesel te kunnen
produceren, zegt Jan Maas die manager Techniek en Innovaties is bij DELTA N.V..
Uitgaande van een biodieselprijs van ongeveer €0,60 cent per liter, zou het
betekenen dat algen met een oliegehalte van 40% (drooggewicht) ongeveer €0,30
per kilogram droge stof mogen kosten, wil het enigszins kunnen concurreren. Teelt in
open systemen is weliswaar goedkoper qua systeem op zichzelf, alsook
energieverbruik, maar levert weer minder biomassa op. Het is interessant wanneer

____________________________________

24

______________________________________

LOGISTIEKE KANSEN VOOR ALGENTEELT IN ZEELAND _______________________________________

Jan Maas:
…Het zou interessant
zijn als de opbrengsten
van algenproducten en
vermeden kosten van
water- en rookgasreiniging groter zouden
zijn dan de kweekkosten, want dan heb
je een haalbare
businesscase…

Piet de Boks:
…Als blijkt dat het
economisch niet
aantrekkelijk is om
reststromen te
benutten als
voedingsstof, betwijfel
ik sterk of de kweek
van algen met
specifieke grondstoffen
wel rendabel te maken
is…

ook kosten voor bijvoorbeeld waterzuivering of CO2-emissierechten geëlimineerd
zouden kunnen worden, waardoor het totaalplaatje aan kosten en baten
vriendelijker wordt, zegt Jan Maas. Andere technieken en kostenreductie worden nu
in het haalbaarheidsonderzoek door Witteveen+Bos geïntegreerd bestudeerd om te
komen tot mogelijke implementatie. Piet de Boks geeft aan dat de resultaten van dit
onderzoek op hoofdlijnen gedeeld kunnen worden met belangstellende partijen,
mits het geen eigen leven gaat leiden. Het concept wordt in april verwacht en de
definitieve versie in de zomer van 2010. Wellicht kunnen partijen elkaar versterken.
DELTA is aan het kijken hoe energiebesparingen in de kweek van algen mogelijk
kunnen leiden tot een lagere kostprijs. Ook is DELTA deelnemer in het
algenonderzoek van WageningenUR in samenwerking met het prestigieuze
topinstituut Wetsus.
De Boks geeft aan dat verschillende industriële partijen interesse tonen, zoals ook
blijkt uit de bijeenkomsten die Impuls organiseert. “Daarom willen wij kijken of we
als Evides zuivering door middel van algen, als dienst kunnen aanbieden in ons
totaalpakket van verschillende diensten”. Het doel is om een businesscase te
ontwikkelen voor de waterzuivering op het Sloegebied, waar momenteel industriële
partijen zoals bijvoorbeeld Thermphos en Total hun afvalwater laten verwerken. “Als
uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het economisch niet aantrekkelijk is om de
reststromen te benutten als voedingsstoffen, betwijfel ik sterk of de kweek van algen
met toegevoegde specifieke grondstoffen wel rendabel te maken is”, aldus De Boks.
Over de ontwikkeling van een pilot moet heel goed worden nagedacht, vindt Piet de
Boks. Er zijn zoveel variabelen, dat het niet eenvoudig zal zijn om een goede
pilotinstallatie neer te zetten. “Ik pleit ervoor om dat heel goed te overwegen,
alvorens aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een dergelijke pilotinstallatie of
zogenaamd “Fieldlab”. Evides is nu gericht aan het zoeken waar kansen en risico’s
liggen, om daarop specifiek in te zoomen. Als het een groter project wordt bestaat
de kans dat we het zelf verder ontwikkelen, waarbij de insteek het praktisch
implementeren zal zijn. Vooralsnog zijn we vooral kennis aan het verzamelen, die we
tot op zekere hoogte ook willen delen met anderen.” De inzet van CO2 uit rookgassen
is onlangs door de Hogeschool Zeeland bestudeerd in opdracht van DELTA. Bij DELTA
Utility Services (DUS), onderdeel van DELTA Infra, is een proefinstallatie geplaatst
bestaande uit een gesloten systeem waarin onder een lage temperatuurrange (12 –
0
17 C) algen gekweekt werden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat algen beter
groeien op rookgassen, dan wanneer geen CO2 toegediend wordt. Tijdens het proces
zijn continue temperatuur, pH en andere belangrijke factoren gemeten. Jan Maas
van DELTA geeft aan dat het bedrijf wellicht ook een rol kan spelen in de
ontwikkeling van infrastructuur die hoogstwaarschijnlijk nodig zal zijn, wanneer
bedrijven (rest)stromen gaan uitwisselen om gezamenlijk algen te kweken. DELTA
kan via de dochteronderneming DELTA Utility Service mogelijke een rol spelen. Naast
het feit dat er infrastructuur aanwezig is, is er ook restwarmte en CO2 beschikbaar en
bovendien is het bedrijf gelokaliseerd bij Thermphos en dichtbij de
waterzuiveringcentrale.

Sagro
Wat betreft de ontwikkeling van infrastructuur en andere “hardware-componenten”
is ook Sagro geïnteresseerd, geeft Raoul de Jonge aan die als directeur aan het
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Raoul de Jonge:
…Wij hebben de
concrete vraag om
water uit de kassen te
reinigen en hebben een
geschikte locatie op
pilots uit te voeren…

bedrijf verbonden is. Sagro heeft verschillende locaties, die zich lenen om proeven te
doen met algenteelt op pilotschaal. Daarnaast ligt er een concrete vraag vanuit het
kassengebied in Terneuzen om proceswater te zuiveren. Dat water bevat nutriënten
waarop algen geteeld kunnen worden. Het aanleggen van een eenvoudig open
systeem hoeft niet veel te kosten, waardoor de productiekosten per kilogram alg
beperkt kunnen blijven. Bovendien is er in en rondom het gebied de nodige
infrastructuur aanwezig om andere interessante reststromen te benutten zoals
restwarmte en koolstofdioxide. Sagro heeft sterke behoefte om de mogelijkheden
van algenteelt verder te onderzoeken en denkt er serieus over na om zelf een project
te ontwikkelen. Het mooiste is om aansluiting te zoeken, zodat we van elkaar kunnen
leren en het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden, aldus De Jonge.

Heros
Edwin Heijnsdijk:
…Het onderwerp
“Algen” kan een
duurzame nieuwe
activiteit zijn voor de
locatie in Sluiskil, om
bijvoorbeeld in te
zetten voor
waterzuivering…

Edwin Heijnsdijk:
…Heros is een bedrijf
dat handelt in
biomassa, met ruime
specificaties. Ook olie
uit algen is een
ontwikkeling die het
bedrijf wil volgen…

Een ander bedrijf dat zich richt op waterzuivering is Heros Sluiskil, een bedrijf dat
haar core-business heeft in havenlogistieke activiteiten, recycling en handel in tal van
reststoffen, waaronder biomassa voor bulktoepassingen zoals verbranding voor
energieopwekking. Edwin Heijnsdijk geeft aan dat algen mogelijk een nieuwe
activiteit zijn voor de locatie in Sluiskil, waarbij het onderwerp een duurzame
aanvulling kan zijn op de bestaande portfolio bedrijfsactiviteiten. Heros kijkt serieus
naar de mogelijkheden om algen in te zetten voor waterzuivering en heeft daarvoor
contacten gelegd met de Hogeschool Zeeland en Wageningen Universiteit. Hij is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovaties bij Heros en ziet kansen om
verschillende processen van bedrijven in de regio aan elkaar te koppelen. De
bestaande waterzuiveringsinstallatie zou nutriënten kunnen leveren. Ook de
reststromen van de biodieselfabriek (voormalig Roosendaal Energy) en de
vergistingsinstallatie, die binnenkort gerealiseerd wordt kunnen mogelijk
geïntegreerd worden. In de vergistingscentrale kunnen algen enerzijds dienen als
grondstof, anderzijds kan het digestaat weer als voedingsbron voor nieuwe algen
gebruikt worden, geeft Edwin Heijnsdijk aan. Wanneer het digestaat significante
hoeveelheden fosfaten bevat, is afzet richting Thermphos misschoen ook een optie.
Interessant is dat Heros handelt in biomassa, waardoor bepaalde marktkennis en een
netwerk voor afzetmogelijkheden aanwezig is. Weliswaar betreft het laagwaardige
toepassingen, maar het gaat wel om grote volumes. Voor opslag heeft Heros
faciliteiten beschikbaar en bovendien is restwarmte aanwezig in het bedrijvencluster
in de Kanaalzone, wat kansen biedt om biomassa te drogen. Specificaties voor de
verhandelde biomassa zijn over het algemeen ruim en de hoeveelheden waarin
Heros interesse heeft zijn in principe onbeperkt. Ook olie uit algen is een interessante ontwikkeling die Heros wil blijven volgen. Het feit dat Heros naast een
biodieselfabriek gevestigd is en zelf de beschikking heeft over een tankpark, geeft
aan dat vanuit logistiek oogpunt er kansen liggen om op een efficiënte wijze nutriënten uit reststromen om te zetten in waardevolle biomassa, waaruit verschillende
(bulk)componenten gewonnen kunnen worden. Voor de realisatie van algenactiviteiten staat Heros open voor inbreng van infrastructuur, machines, vakbekwaam
personeel, nutriënten, restwarmte en laboratoriumfaciliteiten, aldus Heijnsdijk.
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2.1.5 Chemie

Markt:
…De “Algeneconomie”
moet zich duidelijk nog
verder ontwikkelen.
Van een evenwichtige
markt van vraag en
aanbod is nog geen
sprake…

Vanuit de chemiesector is belangstelling voor bepaalde verbindingen zoals fosfaten
die in algen aanwezig zijn, alsook voor bijvoorbeeld alternatieve bronnen voor
waterstof of als vervanger van bestaande aardolie gebaseerde grondstoffen voor de
petrochemische industrie. Daarnaast is er belangstelling voor hoogwaardige
componenten zoals eiwitten, vetzuren, pigmenten of de inzet van algen als fungicide
of zeer hoogwaardige farmaceutische toepassingen. Echter, de markt voor
hoogwaardige componenten staat momenteel nog in de kinderschoenen, en lijkt
vooral te bestaan uit niches. De “Algeneconomie” moet zich nog duidelijk verder
ontwikkelen. Van een evenwichtige markt van vraag en aanbod is nog geen sprake.
Bedrijven kijken wel met grote belangstelling naar algen en proberen kennis te
vergaren, maar vraag naar grote volumes (bulk)product tegen een interessante
kostprijs, lijken nog toekomstmuziek. De interesse en betrokkenheid op het
onderwerp geeft anderzijds wel duidelijk aan dat bedrijven zeker mogelijkheden zien.

Thermphos
Thermphos International is vooral geïnteresseerd in fosfaatrijke reststromen die
overblijven na verwerking van algen. Dat kunnen bijvoorbeeld verbrandingsassen
zijn. Belangrijk is dat de reststromen nog een substantiële hoeveelheid fosfaat
bevatten. Thermphos heeft op de locatie eventueel ruimte beschikbaar en kan
verschillende reststromen aanbieden, die als grondstof kunnen dienen voor
algenteelt. Dat zijn rookgassen (CO2) en een kleine waterstroom, die fosfaten bevat.

DOW-Benelux

Ellen Kruiten:
…Doel is om
reststromen te
verwaarden.
Daarnaast ziet DOW
perspectief in de
ontwikkeling van
speciale plastics voor
bioreactoren…

Een andere speler uit de chemische
sector die internationaal actief is op
algengebied, is DOW-Chemicals
waarvan in Terneuzen de vestiging
DOW-Benelux gevestigd is. Ellen
Kruiten die zich binnen DOWBenelux,
bezig
houdt
met
mogelijkheden voor CO2-reductie,
zegt dat DOW wereldwijd de
ontwikkelingen op algengebied volgt en ook participeert in het “Wetsus algae
onderzoek”, waarin ook DELTA partner is. Bovendien is DOW in de Verenigde Staten
(Texas) een samenwerking aangegaan met Algenol Biofuels Inc. voor het bouwen en
exploiteren van een pilotfaciliteit om ethanol te produceren uit CO2, met behulp van
algen. De algen zetten CO2 uit rookgassen en (zout)water door middel van zonlicht
(normale fotosynthese) om in suikers, die vervolgens weer worden omgezet in
ethanol, in dezelfde alg. De pilotplant bestaat uit 3.100 semitransparante,
horizontaal geplaatste leidingen met een totale lengte van bijna 4.000m. In het
systeem – dat een totaal volume heeft van 50.000 liter – worden op zout zeewater
algen geteeld, die jaarlijks 380.000 liter ethanol produceren.
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De Amerikaanse pilotplant is gerealiseerd op een terrein van 10 hectare en heeft 50
miljoen dollar gekost. Een belangrijke stimulans voor de financiering is het feit dat de
Amerikaanse overheid door middel van een DOE (Departement of Energy) fonds
786,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld heeft voor bioraffinageprojecten en de
ontwikkeling van producten uit CO2 op pilotschaal. Deze pilotplant heeft een
aanzienlijke bijdrage uit dit fonds gekregen van 25 miljoen dollar. Algenol Biofueles
levert kennis over de kweek en teelttechniek van de algen. DOW levert
watermanagementkennis, grondstoffen zoals CO2, technologie en land. Steve Tuttle,
Bioscience Businessdirector van DOW, geeft in een gepubliceerd interview aan dat
de stap voor DOW niet primair vanuit “grondstofoogpunt” wordt genomen, want de
chemiereus gebruikt afgeleiden van brandstoffen als grondstof voor haar
productieprocessen. DOW ziet wel perspectief in de ontwikkeling van biokweeksystemen op zich, zoals speciale plastics voor bioreactoren. Ook speelt de
vraag naar producten die gebaseerd zijn op groene hernieuwbare grondstoffen een
(secundaire) rol. Het project wordt gezien als een belangrijke vernieuwende
verbinding tussen biologie en chemie, aldus Steve Tuttle. Een belangrijk voordeel is
dat de algen de ethanol direct produceren en uitscheiden waardoor geen kostbare
raffinagestappen nodig zijn wat het proces relatief eenvoudig maakt. Daarnaast is
DOW geïnteresseerd in de mogelijkheden om uit ethanol ethyleen te produceren,
een belangrijke grondstof voor plasticproductie.
De gebruikte blauwgroene algen (cyanobacteriën) zijn genetisch aangepast waardoor
de productie van ethanol geoptimaliseerd is. In vergelijking met bijvoorbeeld
ethanolproductie uit graan, waar een hectare vruchtbare landbouwgrond 3.750 liter
ethanol levert, claimt Algenol Biofuels dat de aangepaste alg 56.100 liter ethanol per
hectare per jaar produceert, op landbouwkundig onbruikbaar land. Anders dan
bijvoorbeeld oliewinning voor productie van biodiesel, blijven de algen intact en
fungeren eigenlijk puur als “groene fabriek”. Algenol Biofuels geeft aan dat de
energiebalans een verhouding van 1:5 heeft en de ecologische voetafdruk 80% lager
is dan productie van ethanol uit aardolie.

Jos van Damme:
…Een heus CO2netwerk biedt verschillende voordelen en
maakt ook de totale
exploitatie
aantrekkelijker…

Ellen Kruiten geeft aan dat een algenproject ook voor DOW-Benelux interessant kan
zijn, maar alleen als blijkt dat er een businesscase ontwikkeld kan worden met een
redelijk perspectief. Ellen Kruiten pleit voor een eerste inventarisatie waaruit zal
moeten blijken of de reststromen sowieso geschikt zijn voor de kweek van algen en
wat de consequenties zijn voor de benodigde infrastructuur. Wanneer geen
economische case zichtbaar wordt, zal DOW-Benelux vermoedelijk afhaken omdat
het kweken van algen op zich geen core-business is voor DOW en de interesse
hoofdzakelijk gebaseerd is op de inzet van reststromen. Het bedrijf ziet algen vooral
als mogelijkheid om die reststromen op te waarderen. Daarnaast levert DOW in het
geval van Algenol Biofuels expertise en technologie die gerelateerd is aan
waterbehandeling en fotobioreactorsystemen. Dat zou in deze regio ook mogelijk
zijn, wanneer we in een dergelijk project stappen, zegt Ellen Kruiten.

Yara
Een internationaal chemiebedrijf dat een sterke positie heeft in de regio is Yara
Sluiskil. Dit bedrijf produceert kunstmeststoffen, waarbij aardgas de belangrijkste
grondstof is. Met een verbruik van 1,8 miljard kubieke meter aardgas per jaar, neemt
Yara in Sluiskil ongeveer 4% van het totale Nederlandse gasverbruik voor haar
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rekening. Jos van Damme en Pieter van den Driessche van Yara geven aan dat het
bedrijf duurzaamheid als belangrijke doelstelling ziet voor de toekomst. De actieve
participatie in het WarmCO project in Biopark Terneuzen, met een omvang van 80
miljoen euro, is daarvan een sprekend voorbeeld. Reststromen worden uitgewisseld
(als zijnde productstromen) via zogeheten “smartlinks” tussen verschillende
bedrijven die in het gebied geëxploiteerd worden. Zo levert Yara bijvoorbeeld
restwarmte en CO2 aan het kassencomplex en gebruikt Nedalco zetmeelhoudende
reststromen van Cargill voor de productie van bio-ethanol. De infrastructuur is dus
aanwezig, dat vormt een belangrijke pre, geeft Jos van Damme aan. De CO2 leiding
bijvoorbeeld loopt langs de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Aftakkingen waardoor
een heus CO2-netwerk zou kunnen ontstaan biedt verschillende voordelen en maakt
ook de totale exploitatie aantrekkelijker.

Jos van Damme:
…Wellicht is drogen
van algen op
restwarmte een optie,
die de prijs per
kilogram droog
product interessant
kan maken…

Wanneer het afvalwater van Yara door
algen gezuiverd zou kunnen worden,
kunnen we er ook in investeren, geeft Jos
van Damme aan. Nu kost de
waterzuivering ons ongeveer 300.000
euro per jaar. Als die kosten significant
verlaagd kunnen worden, zijn wij in
principe bereid om daar iets tegenover te
zetten. Er zullen wel partijen gevonden
moeten worden die iets kunnen met de
geproduceerde algen. Wellicht is drogen
op restwarmte een optie dat de prijs per
kilogram droog product interessant kan
maken, geeft Jos van Damme aan.
Daarmee zouden energieverslindende
oogststappen zoals centrifugeren niet
nodig zijn, waardoor de productiekosten
voor het droge materiaal aanzienlijk lager
kunnen worden.
Productie van waterstof door algen op

Waterstof:
…Onderzoek heeft
aangetoond dat
waterstofproductie
door algen mogelijk is.
Momenteel wordt hard
gewerkt aan verdere
implementatie op
grotere schaal…

Wat betreft producten uit algen bestaan laboratoriumschaal. Waterstof wordt gezien als
wellicht koppelingen tussen de focus van kansrijke energiedrager voor de toekomst.
Yara International op alternatieve
waterstofbronnen op lange termijn en de mogelijke productie van waterstof uit
algen. Vergelijkbaar met de productie van ethanol, zouden ook hier de algen in een
later stadium alsnog benut kunnen worden voor verschillende toepassingen. In
onder andere de Verenigde Staten en Duitsland wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om waterstof te produceren door algen. In het fotosyntheseproces
waarin water afgebroken wordt tot waterstofionen en zuurstof (fotolyse), die in een
volgende stap samen met CO2 weer vastgelegd wordt tot suikers, is het mogelijk een
deel van de ontstane waterstofionen om te zetten in waterstof. Dat kan vervolgens
afgevangen worden als product. Onderzoek heeft aangetoond dat
waterstofproductie door algen mogelijk is en momenteel wordt aan verschillende
universiteiten en kennisinstellingen hard gewerkt aan verdere implementatie op
grotere schaal, waarin flinke stappen vooruit geboekt worden. Uit vervolgonderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld het element koper een belangrijke rol kan spelen
in de productie. Koper blokkeert de zuurstofproductie en stimuleert daarmee de
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vorming van waterstof. Ook wordt gewerkt aan de genetische modificatie van algen
waardoor bijvoorbeeld elektronentransport in het fotosysteem of bepaalde
enzymprocessen efficiënter verlopen, waardoor meer waterstof
watersto geproduceerd
wordt. De processen zijn erop gericht dat de omzetting van licht naar waterstof
water
zo
efficiënt mogelijk verloopt. Waar in 2006 nog een efficiencygraad bereikt werd van
1,6-2%
2% werd deze door wetenschappers reeds op 25% geclaimd,
geclaimd in 2008. De
maximale
imale theoretische opbrengst die in de literatuur genoemd wordt ligt op 198 kg
waterstof per hectare per dag, dat zou bij een continue-cultuur
cultuur overeenkomen met
72 ton waterstof per hectare per jaar. Zoals aangegeven richt de primaire focus van
Yara zich op waterzuivering en niet op waterstofproductie, maar het is een
interessante ontwikkeling die meegenomen kan worden in de langere termijn visie.

2.
2.1.6 Energie

Bedrijven die actief zijn in de energiesector, zoals EPZ zijn geïnteresseerd vanuit het
perspectief om ontstane CO2 te benutten voor verschillende toepassingen,
waaronder als mogelijke grondstof voor algenkweek. Energiecentrales stoten
wereldwijd zo’n 9 miljard ton CO2 uit. EPZ exploiteert in het Borselse Sloegebied een
conventionele kolencentrale van 426 MW, die jaarlijks 2,4 miljoen ton CO2 uitstoot.
De hoofdbrandstof is kolen, maar er wordt ook steeds meer biomassa bijgestookt,
voornamelijk hout. Wel is duidelijk dat algenteelt niet de enige
nige route is om CO2 te

benutten voor duurzame toepassingen. Immers de 7.000 ton CO2 die dagelijks bij EPZ
vrijkomt zou – uitgaande van een omzettingsfactor 2 en een drogestof opbrengst van
30 ton algen per hectare per jaar – vragen om een teeltareaal
areaal van ongeveer 40.000
hectare grond
grond, uitgaande van een open systeem. Ter vergelijk:
rgelijk: Zeeland heeft een
totale oppervlakte van 293.000ha, waarvan 143.800ha agrarisch gebruik, 2.500ha
bos, 8.700ha natuurlijk terrein, 11.100ha bebouwd en 13.200ha industrie. De rest is
water. Met andere woorden: De volledige CO2 benutting van alleen EPZ al, zou bijna
30% van het land
landbouwareaal
bouwareaal in de Provincie Zeeland vergen voor algenkweek.
Echter, vanuit het oogpunt om alternatieve energiebronnen te bevorderen,
bevorderen heeft EPZ
zeker wel interesse voor het onderwerp al
algen
gen geeft Bram-Paul
Bram
Jobse aan, die
verantwoordelijk is voor het Bedrijfse
Bedrijfseconomisch
conomisch Bureau van EPZ. Reststromen die
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Bram-Paul Jobse:
…Vanuit het oogpunt
om alternatieve
energiebronnen te
bevorderen heeft EPZ
zeker interesse in het
onderwerp “Algen”…

Geïntegreerd model:
…Verbanden tonen aan
dat in een geïntegreerd
model de eigenlijke
potentie ligt om te
komen tot een systeem
dat in zowel ecologisch
als economisch opzicht
rendement oplevert…

Jouke Heringa:
…Studenten kunnen
een belangrijke rol
spelen in kennisdeling
en het uitvoeren van
toegepast onderzoek…

aangeboden kunnen worden zijn CO2, NOx en restwarmte. Vooral tegenover de
levering van restwarmte dient wel een rendabele vergoeding te staan, zegt BramPaul Jobse. Qua product heeft EPZ interesse in grote hoeveelheden droge biomassa.
De aangeleverde biomassa dient wel homogeen te zijn en van goede kwaliteit,
aangezien het verbrandingsproces en de bestaande ketel gevoelig zijn voor
contaminatie met hinderlijke stoffen zoals bijvoorbeeld zware metalen en chloor, dat
veelal in biomassa aanwezig is. De kolencentrale is in het verleden gebouwd om
kolen te stoken, waardoor de ketel voor biomassa eigenlijk minder geschikt is.
Een interessante ontwikkeling in Australië die de energiesector verbindt met de
chemie, food en agrosector, laat zien dat er kansen liggen om CO2 op grote schaal om
te zetten in waardevolle biomassa. Het Australische bedrijf MBD Energy gaat algen
produceren op CO2 van een kolencentrale in combinatie met rioolwater, dierlijk afval
en kunstmeststoffen. De eerste fase omvat 5.000 vierkante meter kweekstation,
waaraan ook een onderzoeksafdeling gekoppeld is. Er is reeds een CO2 afvangsysteem ontwikkeld dat gekoppeld is aan de kolencentrale, om de algen in het
kweeksysteem te kunnen voeden. Het type alg dat gekweekt wordt is een relatief
snelle groeier die zich iedere 24-48 uur verdubbeld en voor 35% bestaat uit olie, dat
ingezet kan worden voor de productie van biobrandstoffen. Bovendien bevatten de
algen 20% eiwitten die benut kunnen worden voor diervoerder. Het schijnt zelfs zo te
zijn dat runderen die het eiwitrijke veevoer eten 20-40% minder methaan uitstoten,
een broeikasgas dat nog 20 keer schadelijker is voor het klimaat dan koolstofdioxide,
wordt in het persbericht genoemd. Dergelijke verbanden tonen aan dat in een
geïntegreerd model – dat zich richt op het duurzaam sluiten van kringlopen en het
leggen van elkaar versterkende verbindingen – de eigenlijke potentie ligt om te
komen tot een systeem dat in zowel ecologisch als economisch opzicht rendement
oplevert. Zo is bijvoorbeeld ook de productie van omega-3 en -6 vetzuren veel
efficiënter uit algen, dan wanneer via een ingewikkelde voedselketen dezelfde
vetzuren eerst via dierlijk plankton, schelpdieren en/of vissen uiteindelijk via visserij
en verwerkingstechnieken op ons bord komen. De overige meest laagwaardige
algendelen kunnen als biomassa bijgestookt worden in dezelfde centrale, waardoor
de CO2 reductie langs verschillende kanten benut wordt.
De Hogeschool Zeeland heeft onlangs onderzoek uitgevoerd naar de kweek van algen
op CO2. Daaruit bleek dat het mogelijk is om deze reststof te gebruiken als
voedingsingrediënt voor algen, die een duidelijke meerwaarde oplevert voor de
opbrengst per teelteenheid. Jouke Heringa van de Hogeschool Zeeland, die leider van
de onderzoeksgroep aquacultuur is en zich vanuit dat oogpunt actief bezig houdt met
mogelijkheden van algenteelt voor met name aquacultuurtoepassingen, geeft aan
dat de onderwijsinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen in kennisdeling en het
uitvoeren van toegepast onderzoek. Studenten zouden in een minor, stage of
afstudeeronderzoek met begeleiding van medewerkers van de onderzoeksgroep
aquacultuur, op een relatief goedkope wijze een aanzienlijke bijdrage kunnen
leveren om het vele onderzoek en de implementatie van technieken naar de praktijk
te realiseren. Op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen komt in het voorjaar van 2010
2
een SEA-lab van 400m , waar verschillende praktijkgerichte onderzoeken, zoals
aquacultuur plaats zullen vinden. Ook heeft de Hogeschool contacten met vrijwel alle
algenkwekers, leveranciers van kweektechnieken in Nederland en afnemers uit de
aquacultuur. Er zijn contacten met AlgaeLink, Aquaphyto, Ingrepro, Stichting
Zeeschelp en de Roem van Yerseke die allen specifieke kennis hebben. Jouke Heringa
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zegt dat bijvoorbeeld in het project Zeeuwse Tong, de verschillende gespecialiseerde
kweekbedrijven de mogelijkheid wordt geboden om in de praktijk te laten zien wat
hun systemen kunnen betekenen. Alle bedrijven mogen in de kweekbakken die er
zijn aangelegd onafhankelijk van elkaar proeven doen onder dezelfde externe
omstandigheden, zodat een beeld gekregen wordt over de meest interessante
kweektechniek onder die omstandigheden. Daarnaast zijn er vanuit de Hogeschool
Zeeland nauwe contacten met professor Rene Wijffels die binnen Wageningen
Universiteit leiding geeft aan de vakgroep die zich intensief bezig houdt met de
mogelijkheden voor algen en eveneens verbonden is aan het Wetsus Algae
onderzoek.

Michiel Michels:
…De kweek van algen
in gesloten systemen is
veel makkelijker te
reguleren dan in open
systemen, maar zijn tot
op heden vooral
aantrekkelijk voor de
hoogwaardige
toepassingen…

Eén van de promovendi van Rene Wijffels is Michiel Michels die aan de Hogeschool
Zeeland verbonden is en promotieonderzoek uitvoert naar algenkweek in gesloten
systemen, de zogenaamde fotobioreactor. Michiel Michels ziet kansen om algen op
afvalwater te laten groeien, met name op water uit de voedingsindustrie omdat dit
proceswater waarschijnlijk minder hinderlijke stoffen bevat. De kweek in gesloten
systemen is veel gemakkelijker te reguleren en geeft hogere opbrengsten per
teelteenheid. Echter, deze systemen zijn voorlopig alleen geschikt voor
hoogwaardige toepassingen, waarbij de zuiverheid van de algencultuur een grote rol
speelt, zoals opkweek van schelpdierenbroed in een hatchery. Momenteel lijkt voor
doorkweek van schelpdieren en gebruik van algen voor industriële toepassingen het
open systeem geschikter, vanwege de lagere investeringskosten. De kosten voor het
winnen van olie uit algen blijven vooralsnog niet erg aantrekkelijk, geeft Michiel
Michels aan. Voor één liter olie heb je als snel 3 kilo algen nodig (droge stof).
Uitgaande van een olieprijs van €0,60 betekent dat een algenprijs van minder dan
€0,20 per kilogram droge stof. Vervolgens moet de algenolie nog veresterd worden
tot biodiesel, wat ook kosten met zich meebrengt. Dat wil overigens niet zeggen dat
het niet gaat gebeuren, geeft Michiel Michels aan. De verschillende factoren die op
de aantrekkelijkheid van de businesscase van invloed zijn, bepalen de
terugverdientijd. In nieuw te ontwikkelen projecten is de Hogeschool Zeeland bereid
om als lectoraat te fungeren voor het beantwoorden van vragen, bundelen en
coördineren van kennis op het gebied van algenkweek voor verschillende
toepassingen. Tevens is hij bereid om mee te denken in het ontwerpen van
installaties, zowel in open als gesloten systemen. Er moet dan wel budget
beschikbaar zijn om een dergelijke rol adequaat te kunnen uitvoeren.

____________________________________

32

______________________________________

LOGISTIEKE KANSEN VOOR ALGENTEELT IN ZEELAND _______________________________________

3.

Kansen en belemmeringen
In de volgende paragrafen worden kansen, maar ook belemmeringen die door de
verschillende partijen zijn aangegeven, grafisch gekwantificeerd. De implementatie
daarvan is overigens niet geverifieerd met de partijen, zoals in het voorgaande
hoofdstuk. Deze benadering heeft vooral ten doel om uiteindelijk te komen tot de
meest geschikte locatie om algenteelt verder te ontwikkelen, vanuit logistiek
oogpunt. Uit de teruggezonden enquêtes (95% is ingevuld teruggezonden) en
persoonlijke interviews blijkt dat het kweken van algen vooral economisch
perspectief biedt door slim gebruik van reststromen als grondstof. Logistiek speelt
daarin een cruciale rol.
Die beleving wordt in het algemeen gedeeld met wetenschappers, waarvoor
teeltkostenreductie momenteel een belangrijke onderzoeksvraag is. Technisch kan er
veel, maar het gaat nu vooral om het slim aan elkaar knopen van processen en de
juiste omstandigheden creëren, zodat de algen tegen een concurrerende kostprijs
per geteelde kilogram droge stof gekweekt kunnen worden. Daarnaast is de afzet
een punt dat verder uitgekristalliseerd moet worden. Uit de aangeleverde gegevens
en gesprekken bleek dat er voor laagwaardiger toepassingen volop belangstelling is,
en dat de hoogwaardiger toepassingen momenteel vooral niches zijn.
Er lijkt een kip-ei vraagstuk te ontstaan, omdat de afzetmogelijkheden sterk bepaald
worden door de kostprijs, die nog niet bekend is. Anderzijds geven partijen aan eerst
inzicht te willen hebben in de afzetmogelijkheden, alvorens in te zetten op
praktijkproeven. Marktpartijen die zich aan de vraagkant bevinden, tonen vaak
minder interesse om direct betrokken te worden bij de eerste stappen van
verwaarding van de reststromen voor algenteelt. Zij hebben vooral belangstelling
voor de eindproducten of intermediaire producten die aangeboden kunnen worden.
Er is wellicht een vergelijking te trekken met bijvoorbeeld energiecentrales, die wel
belangstelling hebben voor kolen als brandstof, maar de winning daarvan minder
interessant vinden. De schakels die hierin een cruciale rol spelen zijn partijen die zich
richten op de productie van waardevolle componenten uit reststromen. Zij bevinden
zich dus eigenlijk tussen de aanbiedende en vragende partijen. In het geval van algen
zijn dit de bedrijven die interesse hebben in de teelt, handel en raffinage van algen
om enerzijds de vragende partijen te bedienen met concrete producten en
anderzijds interesse hebben in reststromen om goedkoop algen te kunnen telen.
Beschikbaarheid wat betreft continuïteit, kwaliteit, kwantiteit en homogeniteit zijn
belangrijke parameters voor verdere ontwikkeling. Evenals de transportafstand van
grondstoffen enerzijds en geproduceerde algen(producten) anderzijds. Maar ook
aanwezige theoretische en praktische kennis en ontsluiting daarvan op verschillende
niveaus, is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle ontwikkeling. Last but not
least, dienen de verschillende sectoren waarvoor algen een gemeenschappelijke
deler zijn, de intentie uit te spreken om samen op te trekken in de daadwerkelijke
realisatie en te willen investeren in het productie- en raffinageproces. Daarvoor is
vertrouwen in elkaar nodig en de beleving dat de geheel verschillende sectoren
elkaar samen kunnen versterken.
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3.1 Kennis en ervaring

Uit de inventarisatie blijkt dat de meeste bedrijven een geringe tot redelijke
literatuurkennis hebben over de biologie en/of kweek van algen. Kennisinstellingen
en commerciële partijen die zich richten op de ontwikkeling van algenkweeksystemen, hebben naast veel theoretische kennis ook redelijk tot veel praktische
kennis in huis. Er is dus een duidelijke kennisconcentratie aanwezig, die voor de
bedrijven nog nauwelijks ontsloten is.
Theoretische kennis is vooral aanwezig bij Zeeland Aquacultuur, Zeeuwse Tong en
Hogeschool Zeeland. Praktische kennis is bij deze partijen ook aanwezig, maar veelal
gericht op de aquacultuursector en open systemen. Stichting Zeeschelp heeft
theoretische maar ook praktische kennis van algenteelt en is evenals de Hogeschool
Zeeland, onder andere betrokken bij de kweek van algen op akkerbouwbedrijven.
Michiel Michels die promotieonderzoek uitvoert aan de Hogeschool Zeeland voor
WageningenUR, heeft veel kennis over de bouw en aansturing van gesloten
systemen, overigens ook met name gericht op aquacultuur.
Kennis om algen specifiek te kweken op reststromen is niet ruim aanwezig binnen de
regio. Het onderwerp bevindt zich momenteel ook nog aan het begin van een
ontwikkelingsfase. Buiten de regio zijn Van Maris Projects uit Schijndel en Ingrepro
Renewables uit Borculo partijen die actief bezig zijn met de ontwikkeling van
algenteelt op reststromen zoals afvalwater, rookgassen en restwarmte. Beide
partijen hebben reeds ervaring met de kweek van algen in open teeltsystemen. Van
Maris Projects heeft vooral een pragmatische insteek, die zich richt op leren door
“trial and error”. Het bedrijf geeft aan ruime ervaring te hebben en systemen zelf te
kunnen ontwikkelen en vervaardigen. Het bedrijf heeft vooral expertise op het vlak
van anaerobe afvalwaterverwerking, biobrandstoffen en organische meststoffen.
Ingrepro Renewables – onderdeel van Ingrepro, algen bio-technologiebedrijf – is met
name gericht op de ontwikkeling van een concept om daarmee een leidende positie
op te bouwen in de markt van duurzame energieopwekking en
reststroomverwerking, specifiek met behulp van algen. Ingrepro richt zich evenals
Van Maris Projects ook op de bouw en exploitatie van de ontwikkelde systemen.
Naast deze partijen zijn er nog andere spelers in het veld, maar hiermee zijn in dit
project (nog) geen directe contacten gelegd.
Het bedrijf AlgaeLink dat wel in de regio (Yerseke) gevestigd is richt zich met de
verkoop van fotobioreactoren voornamelijk op gesloten systemen en ontwikkelt ook
de proces- en softwarematige techniek die nodig is voor de exploitatie van deze
systemen. Het bedrijf beschikt over kennis vanuit de procesindustrie en claimt
reactoren te leveren aan gerenommeerde partijen zoals het Amerikaanse leger, KLM
en het initiatief in Australië om reststromen te benutten van een kolencentrale. Ook
Stichting Zeeschelp heeft veel praktische kennis in huis en heeft faciliteiten voor
proeven op pilotschaal. Stichting Zeeschelp heeft een eigen laboratorium voor
eenvoudige experimenten. Daarnaast hebben veel industriële partijen zelf R&D
afdelingen en faciliteiten die benut kunnen worden voor onderzoek. In
samenwerking met onderwijsinstellingen die studenten daarop een interessante
studieopdracht kunnen bieden, schept dat voordelen. Ook in bredere context, om
studenten in contact te brengen met de procesindustrie (van de toekomst).
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3.2 Partijen rondom het onderwerp algen en hun doelstelling

Wanneer wordt gekeken naar het doel van algenteelt voor de verschillende partijen
kan een vierdeling worden gemaakt in:
1) aanbieders van (rest)stromen die als grondstof benut kunnen worden,
2) partijen die interesse hebben in de teelt van algen en/of raffinage,
3) de vraagkant die belangstelling heeft in de geproduceerde algen zelf of de
producten daarvan,
4) partijen waarvan het belang met name toegespitst is op de verkoop van
kweeksystemen, leveren van kennis en expertise, realisatie van infrastructuur en
aanverwante diensten zoals de handel in grondstoffen en/of producten.
Sommige individuele partijen hebben meerdere van deze doelen. Partijen die zich
vooral richten op raffinagetechnieken zijn nog veel minder sterk vertegenwoordigd,
terwijl deze wel een cruciale functie hebben in de ontwikkeling naar een
algeneconomie. Een vergelijking zou gemaakt kunnen worden met olieraffinaderijen
die ook een belangrijke schakel vormen in de petrochemiewereld.
Net zoals in ontwikkelde economische systemen, vervullen al deze partijen
uiteindelijk een belangrijke rol in de nieuw te ontwikkelen ’Economie van de Groene
Grondstoffen’ (lees hier: algen). De partijen kennen elkaar momenteel veelal niet en
zijn ook afkomstig uit totaal verschillende sectoren, wat aanleiding geeft om nieuwe
verbindingen aan te gaan. Deze verbindingen zijn veelal verassend en vernieuwend
en leiden tot nieuwe economische clusters ten opzichte van de huidige economie.
Tevens is er de ontwikkeling van nieuwe markten, waarin algen een belangrijke rol
spelen. De verhouding tussen vraag en aanbod moet nog gezocht worden. Het
evenwicht daarin is sterk afhankelijk van de kostprijs en de prijsontwikkeling van
bestaande grondstoffen en producten. De kostprijs en afzetprijzen zijn op hun beurt
weer afhankelijk van beschikbare technieken. Kortom, het onderwerp ’algen’ is
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breder dan de kweekmogelijkheden op zich en vraagt dan ook om een integrale
benadering en visie op middellange tot lange termijn. Hieronder volgt een uitwerking
van de verschillende doelen die partijen voor zich hebben om algen te benutten.

3.3 Toepassingsmogelijkheden

3.3.1 Benutting reststromen

Ten eerste zijn er een groot aantal (industriële) partijen die reststromen hebben, die
nu tegen hoge kosten afgezet moeten worden en/of kampen met vergunningen en
andere regelgeving, die de afzet niet eenvoudiger maakt. De visievorming wordt dan
met name vanuit mogelijke “bedreigingen” gevormd. Voorbeelden zijn de
implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW), waardoor bijvoorbeeld strenge
kwalitatieve eisen gesteld worden aan lozingen van effluent op oppervlaktewater of
uitloging van verbindingen naar grondwater. Niet alleen de aanwezigheid van
bepaalde verbindingen, maar ook temperatuur van het geloosde water kunnen een
rol spelen. Emissies van rookgassen, die naast CO2 vaak ook sporen van fosfaten,
zwavel of stikstofverbindingen bevatten zijn voor andere industriële partijen
aanleiding om te bezien of algen een interessante oplossing kunnen zijn, vanuit
reststoffenoptiek. Emissierechten, investeringen in zuiveringsstappen en
implementatie van duurzaam beleid binnen de ondernemingen, zijn aanleiding
waarom er interesse is voor algenkweek. Tenslotte zijn er bedrijven die over grote
hoeveelheden restwarmte beschikken en kansen zien om deze in te zetten voor de
verwarming van kweekbassins of het drogen van natte biomassa. Het sluiten van
kringlopen en daadwerkelijke valorisatie van reststromen zijn belangrijke drivers die
voortvloeien vanuit het signaleren van kansen. Zeeuwse bedrijven die vanuit deze
optiek aangeven belangstelling te hebben zijn onder andere; DELTA N.V. EPZ,
Thermphos, Yara, Lamb Weston/Meijer, Total en Evides. Een aantal van de
genoemde bedrijven geeft aan dat de reststromen nu een negatieve economische
waarde hebben en zijn daarom ook bereid financiële middelen uit te trekken voor
ontwikkeling, indien op redelijke termijn de kosten voor verwerking en afzet verlaagd
kunnen worden en/of een betrouwbare afzet geregeld kan worden. Dergelijke
uitgespaarde kosten hebben invloed op de integrale kostprijs per geproduceerde
kilogram droge stof. Andere bedrijven geven aan wel een rendabele vergoeding te
willen ontvangen voor geleverde grondstoffen of diensten.

3.3.2 Verbreding (agrarische) activiteiten of nieuwe
waterzuiveringstechniek

Ten tweede kunnen de partijen worden genoemd die interesse hebben in de teelt
van algen op zich. Dat zijn onder andere akkerbouwers die algen zien als verbreding
van hun agrarische activiteiten en/of willen inspelen op verzilting van
landbouwgrond. Maar ook bedrijven die waterzuiveringsactiviteiten uitvoeren zien
algenteelt vaak als vernieuwende wijze om (eigen) proceswater te zuiveren, of
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mogelijke uitbreiding op hun bestaande dienstenpakket (commerciële zuivering)
waarbij zuivering op de langere termijn wellicht zelfs geen doel op zich meer is.
Enerzijds speelt daarbij de benutting van reststromen, anderzijds de belangstelling
om de omslag te maken van bestaande aerobe waterzuivering naar een vernieuwend
concept waarin algen centraal staan. In beginsel wordt vooral gedacht aan effluentpolishing.
Tenslotte zijn schelpdierkwekers geïnteresseerd in de kweek van algen, mogelijk zelfs
in hetzelfde bassin waarin de schelpdieren gekweekt worden. Zij het dat de meeste
schelpdierkwekers wel aangeven dat de teelt van algen een “noodzakelijk kwaad” is
om schelpdieren te kunnen voeden. Industriële partijen binnen Zeeland die
mogelijkheden zien om algen te telen – zij het vaak in combinatie met andere doelen
– zijn onder andere; Heros Group Sluiskil, Sagro, Lamb Weston, Yara en Evides wat
betreft waterzuivering en Thermphos vanuit het oogpunt om fosfaten terug te
winnen uit reststromen. Zeeuwse akkerbouwers of tuinders hebben ook bijna allen
aangegeven hierin kansen te zien. De schelpdierenkwekers die zich dus uiteindelijk
primair richten op de schelpdieren zijn; Prins en Dingemanse en Roem van Yerseke,
verenigd in Zeeland Aquacultuur.

3.3.3 Inhoudstoffen en raffinage

De derde categorie die belangstelling heeft zijn bedrijven die iets kunnen doen met
de algen zelf of producten die uit algen gewonnen kunnen worden. Van hoog- naar
laagwaardige toepassingen kunnen genoemd worden: biodieselproductie uit de
algenolie, waarna het residu benut zou kunnen worden als veevoeder (wanneer het
nog een substantiële hoeveelheid eiwit bezit) of bio-energietoepassingen zoals
vergisting en verbranding of vergassing en pyrolyse op langere termijn. Ook de
glycerine die weer ontstaat bij biodieselproductie is een grondstof voor de
chemische industrie. Er is ook vraag naar fosfaten die uit de algen gewonnen kunnen
worden, al dan niet uit de as die overgebleven is na verbranding. Bij de vraag naar
complete algen als voedsel voor schelpdieren, is er onderscheid tussen heel zuivere
culturen voor de opkweek tot schelpdierbroed en de vraag naar laagwaardigere
kwaliteit voor de opkweek van schelpdieren naar consumptieformaat. Het gaat
daarbij vooral om de nutritionele waarde en voederconversie.

3.3.4 Energieopwekking en cascade-denken

Tenslotte bestaat belangstelling voor algen als bijstook in conventionele
kolencentrales, waarbij geconcurreerd moet worden met bijvoorbeeld houtpellets
met een marktprijs van 0,15 - 0,20 eurocent per kilogram droge stof (franco geleverd
in de Nederlandse havens), een hoge calorische waarde en een lage
contaminatiegraad.
Het is vanuit economisch oogpunt momenteel niet rendabel om algen direct te
benutten voor destructieve processen zoals verbranding of vergisting. Wellicht zelfs
niet wanneer gekweekt wordt op reststromen, waardoor grondstofkosten
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uitgespaard kunnen worden. De investeringen in kweeksystemen en de exploitatie
zijn nog te duur. Daarom dient juist het cascade-denken centraal te staan. Dan is niet
alleen sprake van een integrale kostprijs waarin de negatieve economische waarde
van reststromen wordt meegenomen, maar ook de opbrengsten kunnen dan
gemaximaliseerd worden door alle interessante componenten kostenefficiënt te
winnen en te vermarkten. Voor een doorbraak in realisatie kan de genoemde
benadering ook een zwakte zijn, omdat veel partijen betrokken worden met ieder
hun eigen belangen, waardoor een veelkoppig monster zou kunnen ontstaan. Zeker
omdat ook de technische mogelijkheden, die zich in rap tempo ontwikkelen
voortdurend leiden tot nieuwe inzichten. Er moet gewaakt worden voor een al te
afwachtende houding in dergelijke technische innovatieprocessen, die zich nooit
synchroon ontwikkelen. Schakels (in de cascade) kunnen ook later aan elkaar
geknoopt worden, en integrale ontwikkeling moet ook geen al te grote belemmering
vormen voor de ontwikkeling van individuele schakels, hoewel het theoretisch vaak
aantrekkelijker lijkt. Ter vergelijking kan worden gesteld dat de ontwikkeling van de
eerste generatie biobrandstoffen, hoewel misschien niet optimaal, toch een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de volgende generatie(s).
Zo heeft ook de ontwikkeling van de eerste automobielen op stoom niet hoeven
wachten tot de benzinemotor op de markt kwam en hoefde de benzinemotor ook
niet te wachten tot men op waterstof gaat rijden.
Deze ontwikkelingen zijn in een zich ontwikkelende nieuwe economische activiteit
normaal en sturen aan om te investeren in een flexibel systeem, waarin bijsturing
mogelijk is. Omdat de cascadebenadering vanuit economisch opzicht wel interessant
en kansrijk is, zou de keuze kunnen ontstaan om ’deelprocessen’ separaat te
ontwikkelen in verschillende clusters, waarbij een overkoepelende, onafhankelijke
partij de coördinatie houdt en de informatie-uitwisseling tussen de clusters
bevordert. Daarbij valt te denken aan vrij fundamenteel onderzoek naar bijvoorbeeld
de productie van waterstof of ethanol uit verschillende typen algen, de
kostenefficiënte raffinage van waardevolle componenten, opbrengstverhoging van
specifieke componenten uit algensoorten, tot de technische consequenties voor
afvang van rookgassen die als input dienen in kweeksystemen.

3.3.5 Ethanol en waterstof

Zoals aangegeven hebben chemische bedrijven zoals DOW-Chemicals en Yara ook
interesse om algen in te zetten voor de productie van economisch waardevolle
stoffen zoals ethanol en waterstof, hoewel primair gefocust wordt op benutting van
reststoffen. Bij de inzet van algen als “groene fabriek” kunnen de algen zelf in later
stadium alsnog benut kunnen worden voor de genoemde toepassingen, zodat een
extra plus ontstaat in het totaalplaatje. De ontwikkeling van de alg als groene fabriek
staat nog in de kinderschoenen, maar maakt wel flinke vorderingen. Mede door de
toepassing van genetische modificatie en andere biotechnologische processen
worden vaak grote stappen gemaakt. Vooral voor gesloten systemen zouden
dergelijke toepassingen interessant kunnen zijn, mede omdat de processen dan veel
beter beheersbaar zijn dan de open systemen.
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Naast de vraag naar genoemde toepassingen zijn er ook de bekende zeer
hoogwaardige toepassingen zoals pigmenten, functionele eiwitten, vetzuren,
fungiciden, etc. Deze markten zijn over het algemeen klein qua volume en de prijs is
daarom sterk afhankelijk van het aanbod. Wanneer het mogelijk blijkt te zijn om deze
componenten inderdaad kostenefficiënt te winnen, zal dat ongetwijfeld een direct
gevolg hebben op de marktprijs, wat een onzekerheidsfactor geeft in de
businesscase. Het richten op meerdere mogelijke toepassingen met omvangrijk
perspectief qua volume, geeft meer zekerheid op de uiteindelijke economische
aantrekkelijkheid op langere termijn.

3.4 Aanbod grondstoffen

Aanbod van (industriële) grondstoffen om algen te kweken is ruim aanwezig binnen
de Provincie Zeeland. Met name de grote industriële partijen hebben enorme
hoeveelheden rookgassen, afvalwater en restwarmte. Veelal is bij de bedrijven reeds
infrastructuur aanwezig om reststromen te transporteren. Deze infrastructuur zou
aan elkaar gekoppeld kunnen worden, of mobiel via transport aan- en afgevoerd
kunnen worden.
Rookgassen bevatten naast CO2 soms ook nog sporen SOx of NOx, die als voedingsstof
kunnen dienen. Wanneer rookgassen een te hoge concentratie SOx bevatten kan dat
een negatieve invloed hebben op de groei van algen. Echter, kleine hoeveelheden
kunnen ook een positief effect hebben, blijkt uit onderzoek. De CO2 dat in
concentraties van 2,5-10 volumeprocent (=> 4-16% m/m) in de verschillende typen
rookgassen aanwezig is, wordt direct door de algen omgezet via fotosynthese. Per 22,5 ton CO2 wordt ongeveer 1 ton algen gevormd. Uitgaande van 30-40 ton droge
stof per hectare is dus ongeveer 80 ton CO2 nodig, overeenkomstig met ruwweg 500
ton rookgassen die 10% (v/v) CO2 bevatten. De toevoeging van CO2 kan wellicht zo
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gebeuren dat ook het kweekmedium in beweging gehouden wordt, waardoor
energievretende schoepenraderen niet nodig zijn om de algenmassa te
homogeniseren en te voorzien van voldoende licht. Enkele bedrijven hebben
rookgassen die zelfs meer dan 60% (v/v) CO2 bevatten. Hoeveelheden NOx in
rookgassen variëren van 10-130mg/m3 bij de verschillende bedrijven. Fosfaten in
3
rookgassen liggen tussen de 0-50 mg/m .
De temperatuur van rookgassen en condensaat is beschikbaar in de range van 15o
o
o
o
140 C. Een aantal voorkomende temperatuurranges zijn; 15-30 C, 50 C, 70 C en 120o
140 C. Deze warmte zou benut kunnen worden voor het op temperatuur houden van
kweekmedia, alsook voor het drogen of indikken van de geoogste algen, waardoor
kosten bespaard kunnen worden op oogstmethoden zoals centrifugeren, wat enorm
veel energie vraagt per kilogram geproduceerde droge stof.
Afvalwater is een andere interessante grondstof die in ruime mate aanwezig is.
Daarbij kan gedacht worden aan het direct vrijkomende proceswater, maar ook kan
deels gezuiverd water benut worden, waardoor bepaalde (ongewenste) verbindingen
in meer of mindere mate aanwezig zijn. Een gangbaar zuiveringsproces loopt in
verschillende stappen, waarbij in principe steeds effluent “afgetapt” kan worden. Er
zijn grote volumes afvalwater beschikbaar met verschillende samenstellingen en
concentraties nutriënten. Variërend van 5 tot 300 mg stikstof/l en 1-60 mg fosfaat/l.
3
Over het algemeen zijn de volumes die vrijkomen meer dan 100m /uur, waarbij soms
ook zouten aanwezig zijn.
Ook is bij veel bedrijven “schoon” (koel)water aanwezig, al dan niet van bepaalde
temperatuur. Soms betreft het zoetwater, maar in een aantal gevallen is ook
zoutwater beschikbaar.
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3.5 Vraag naar producten

Producten waarin in de regio interesse is, beslaan in de meeste gevallen de
onderkant van de cascade-pyramide. Zo is DELTA geïnteresseerd in algen voor de
winning van biobrandstoffen of energieopwekking door vergisting. Ook Heros in
Sluiskil heeft interesse in algen voor de te realiseren vergister. EPZ heeft
belangstelling voor droge ruwe biomassa voor bijstook in de kolencentrale of
pyrolyse. Wellicht heeft het bedrijf C-Gen dat bezig is met een vergunningsprocedure
voor de vergassingscentrale, die het bedrijf willen gaan exploiteren op het
Sloegebied in Vlissingen, ook interesse. Thermphos is vooral geïnteresseerd in de
fosfaten die algen bevatten. Het bedrijf kan verbrandingsassen verwerken voor de
winning van fosfaten, waardoor aan het einde van de cascade-pyramide nog een
laatste valorisatiestap uitgevoerd zou kunnen worden met de verbrandingsassen,
mits de as nog voldoende fosfaat bevat en eventuele contaminaties geen
onoverkomelijke belemmering vormen.
De aquacultuursector heeft interesse in hoogwaardige, zuivere algen voor de
opkweek van schelpdierbroed en laagwaardiger algen voor de opkweek van
schelpdieren tot consumptieformaat. Vanuit deze sector is de belangstelling het
meest concreet aangegeven.
Daarnaast zijn er bedrijven zoals Heros Sluiskil, die actief zijn in de handel van
biomassa en belangstelling tonen voor algen en/of verwante producten. Ook hier
geldt dat het gaat om relatief laagwaardige toepassingen. Voor de hoogwaardige
toepassingen als pigmenten, eiwitten, vetzuren en dergelijke is de vraagkant niet
prominent aanwezig. Op zich ook logisch gezien het feit dat algen als grondstof nog
vrij onbekend zijn en de raffinagetechnieken nog in de kinderschoenen staan. Het is
wel van belang om deze markten verder te verkennen en te stimuleren, om meer
zekerheid te krijgen voor afzetmogelijkheden op verschillende waardeniveau,
waardoor een portfolio ontwikkeld kan worden wat betreft kwantiteit en kwaliteit.
Hierop zou een projectlijn op zich ontwikkeld kunnen worden. Daardoor kan, zoals
aangegeven, een brede afzetportfolio gecreëerd worden die continuïteit en stabiliteit
biedt om een investering terug te kunnen verdienen binnen aanvaardbare risico’s. In
het cascade-denken worden de toepassingen gerangschikt van hoog- naar
laagwaardig, maar in de praktijk blijkt juist voor de laagwaardiger bulktoepassingen
vooral concrete belangstelling te bestaan. Niet alleen technische belemmeringen
vormen een bedreiging voor een goede afzet, ook vergunningen die nodig zijn om
algenproducten op de markt te zetten vormen vaak een struikelblok voor innovatieve
markt- en productontwikkeling, wordt door insiders aangegeven.
Het stimuleren van productinnovaties is dus minstens even belangrijk om de
algeneconomie een boost te kunnen geven. Daarnaast vormen de ontwikkelingen
om algen te raffineren op een kostenefficiënte wijze een belangrijke succesfactor.
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3.6 Ruimte, infrastructuur en exploitatie

Ruimte voor de ontwikkeling van een pilot of fieldlab is bij nagenoeg elk bedrijf
aanwezig en ook de bereidheid om grond ter beschikking te stellen is er bij de
meeste bedrijven. Het is echter van groot belang om met de informatie die uit deze
scan naar voren gekomen is, de meest optimale locatie te kiezen. Immers,
vrijkomende grondstoffen, transportafstanden en aanwezige infrastructuur vormen
cruciale factoren om te komen tot een businesscase die zich rond laat rekenen. Ook
kan veel geleerd worden van bestaande pilots die voornamelijk gericht zijn op de
aquacultuursector. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden, maar
kennis dient juist gedeelde te worden met andere partijen, zonder direct de
concurrentiepositie te schaden. Zoals aangegeven staan alle partijen daar op
hoofdlijnen ook positief tegenover.
Industriële partijen hebben bijna allen de beschikking over infrastructuur om
reststromen te transporteren. Afvalwater, condensaat, rookgassen en afvalwater
worden veelal via leidingstelsels vervoerd naar een centrale plaats binnen of buiten
de bedrijfslocatie. Ook andere benodigdheden als energie(aansluitingen), verharding
en kantoor of laboratoriumfaciliteiten zijn op een aantal locaties aanwezig.
De beschikbaarheid van (technisch) personeel en inbreng van technieken is bij veel
bedrijven zeker bespreekbaar. Weliswaar hebben de bedrijven weinig kennis over de
algenteelt an sich, maar vaak wel over processen als zuivering, extractie,
reactiekinetiek, up- en downstreamprocessing en onderwerpen als warmte- en
stofoverdracht. Dit zijn uiterst waardevolle aspecten die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de uiteindelijke realisatie van projecten. Bedrijven geven aan
open te staan om dergelijke kennis, expertise en materialen in te brengen in
concrete projecten, als bijdrage in natura.
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4.

Spelers in de regio

4.1 Kansen om verder te verbinden, zwaktes om gezamenlijk te elimineren.

Uit deze eerste verkenning blijkt dat er absoluut kansen liggen om het onderwerp
“Algen” verder te ontwikkelen. Maar anderzijds zijn er ook zwakke punten
blootgelegd, die vragen om een gedegen aanpak, wil er uiteindelijk een sluitende
businesscase geformuleerd kunnen worden.
De verschillende spelers hebben duidelijk aangegeven welke kansen en bedreigingen
zij zien en hebben de intentie uitgesproken om samen een nadere verkenning te
willen ingaan en daarbij kennis en ervaringen te delen. Uiteindelijk zijn binnen
Zeeland meer dan twintig spelers die actief bezig zijn met het onderwerp, maar uit
totaal verschillende sectoren afkomstig zijn.
SWOT-Analyse; Logistieke kansen voor algenteelt in Zeeland

Sterktes

Zwaktes

(interne factoren)

(interne factoren)

•
•
•
•
•

Beschikbaarheid reststromen
Ruimte en infrastructuur
(Proces)kennis
Enthousiasme om te verbinden
..

•
•
•
•
•

Veelheid aan (deel)belangen
Onzekerheid kweektechnieken
Benodigde investering (kostprijs)
Onbekendheid sectoren
..

Kansen

Bedreigingen

(externe factoren)

(externe factoren)

•
•
•
•
•

Nieuwe producten ontwikkelen
Valorisatie gehele product
Onafhankelijkheid dure grondstof
Morele omslag naar duurzaam
..

•
•
•
•
•

Beperkte vraag producten
Buitenland goedkopere teelt
Instabiliteit grondstofprijs
Snelle ontwikkeling technieken
..

Uit de SWOT-analyse blijkt dat de interne kansen met name liggen in de
beschikbaarheid van de grondstoffen, infrastructuur, (proces)kennis en het
enthousiasme om gezamenlijk iets te ondernemen met het onderwerp “Algen”.
Anderzijds zijn belangrijke zwaktes, de grootte en verscheidenheid van de groep
partners en de veelheid aan (deel)belangen die daardoor ontstaan. De onzekerheden
met betrekking tot kweektechnieken zijn hiervan mogelijk een gevolg. Immers,
omdat gefocust wordt op verschillende toepassingen en bovendien verschillende
typen reststromen aanwezig zijn, kan niet alles op één “algenhoop” geveegd worden.
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Bovendien betekent het benutten van reststromen op grote schaal, soms een
behoorlijke verschuiving in bestaande activiteiten van verschillende bedrijven. Hierin
speelt ook een stuk onbekendheid tussen bedrijven een rol. Tenslotte is de
benodigde investering om op grote schaal algen in te zetten (tegen een
concurrerende kostprijs) een factor die gewicht in de schaal legt, om de
ondernemingsprioriteiten nog eens goed af te wegen.
Wat betreft externe bedreigingen is de markt naar algen(producten) veruit de
belangrijkste factor die zorgt voor een zekere terughoudendheid bij de betrokken
bedrijven. De algenmarkt lijkt momenteel nog vooral aanbodgedreven. Dat heeft
overigens ook duidelijk te maken met de onbekendheid van algen voor een breed
scala aan toepassingen. Niet alleen de bedrijven die grondstoffen kunnen aanleveren
bevinden zich op een nieuw terrein, dat geldt evenzeer voor bedrijven die
algen(producten) kunnen benutten als grondstof. Daarnaast spelen factoren als
snelle ontwikkeling van (kweek)technieken en goedkopere productie in het
buitenland een rol van betekenis. Tenslotte speelt de ontwikkeling van mondiale
grondstoffenprijzen een belangrijke rol. Niet alleen de olieprijs, maar ook
bijvoorbeeld prijzen van kunstmeststoffen, (fosfaat)ertsen en emissierechten zijn
belangrijke parameters die door de wereldwijde economische crisis momenteel
minder prikkelend zijn om te zoeken naar alternatieve grondstoffen.
Tenslotte worden de belangrijkste kansen met name gezien in de ontwikkeling van
nieuwe producten uit algen, waarbij valorisatie van het gehele product centraal
staat. Zeker wanneer zelfs reststoffen ingezet kunnen worden om een duurzaam en
economisch aantrekkelijk product te maken snijdt het mes aan twee kanten. De
focus op het sluiten van kringlopen speelt hierin ook een belangrijke rol. Die omslag
heeft een breed maatschappelijk draagvlak gekregen, dat een steeds grotere invloed
krijgt op de marktwerking. De morele omslag naar duurzaamheid heeft de laatste vijf
jaar een snelle ontwikkeling doorgemaakt, die ondanks de huidige economische crisis
niet afneemt. Tenslotte is de afhankelijkheid van relatief dure en veelal
onvoorspelbare grondstoffenprijzen niet alleen een bedreiging, maar bovenal ook
een kans voor bedrijven om meer stabiliteit en continuïteit te waarborgen op langere
termijn.

4.2 Schets voor mogelijke projectlijnen en clustervorming

Uit de resultaten van deze quick-scan naar de logistieke kansen voor algenteelt in
Zeeland komen verschillende mogelijkheden naar voren. Tot op heden zijn er twee
afzonderlijke sporen waar te nemen die zich naast elkaar ontwikkelen. In de
verbinding van deze sporen liggen kansen. Het eerste vraaggerichte spoor richt zich
op aquacultuur in combinatie met verbrede landbouw. Dus het “akkerbouwmatig”
kweken van algen, specifiek voor de kweek van schaal- en schelpdieren. De
ontwikkeling van deze toepassing is het meest concreet en daarvoor zijn ook reeds
pilotprojecten geïnitieerd. De focus van het tweede spoor is meer aanbodgestuurd
en richt zich vooral op de valorisatie van industriële reststromen, door deze om te
zetten
in
algenbiomassa,
waaruit
vervolgens
een
breed
scala
toepassingsmogelijkheden voortvloeien. Variërend van food- tot non-food. Dit
tweede spoort bevindt zich in nog in een oriënterende fase, waarin kansen en
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bedreigingen gesignaleerd worden om vervolgens te komen tot projectontwikkeling
en realisatie. Het uitgangspunt is fundamenteel anders dan bij de aquacultuur, maar
biedt wel kansen voor verbindingen. De aanbevelingen die hieronder worden gedaan
zijn gericht op het verbinden van de verschillende sectoren die interesse hebben in
het onderwerp algen, of daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Enerzijds is
verbinding noodzakelijk, anderzijds dient rekening te worden gehouden dat teveel
verbindingen ook kunnen leiden tot een kluwen aan belangen en initatieven,
waardoor een veelkoppig monster ontstaat dat onbestuurbaar wordt.
Om onbestuurbaarheid te voorkomen en ontwikkelingen juist zo efficiënt mogelijk te
laten lopen is clustering van onderwerpen en belangen een logische stap. De
verbindingen tussen de verschillende sectoren hoeven daarmee niet doorgeknipt te
worden, maar kunnen meer indirect gelegd worden, via een zogenaamd
paraplumodel, waaronder verschillende initiatieven zich fysiek gescheiden van elkaar
ontwikkelen, maar niet los van elkaar staan.
Na een analyse van de ingezonden enquêtes, diepte-interviews en meetings, tekenen
zich een drietal clusters af. De clustering is door de logistieke bril bekeken, waardoor
de ruimtelijke component en aanwezigheid van infrastructurele voorzieningen een
belangrijke rol speelt. Hieronder volgt een korte uitwerking van de clusters, met een
schets voor mogelijke projectlijnen die de verschillende spelers in het gebied voor
zich zien

4.2.1 Cluster “Kanaal door Zuid-Beveland”

Het gebied rondom Kruiningen en Yerseke kent twee sterke economische pijlers. Ten
eerste is er de agroverwerkende sector die nutriëntenrijke reststromen, rookgassen
en restwarmte heeft. Ten tweede is de aquacultuursector een belangrijke pijler die
op zoek is naar voeding voor de binnendijkse kweek van schaal- en schelpdieren.
Algen vormen een mogelijke gemeenschappelijke deler voor de beide economische
pijlers. In dit cluster staat de verbinding tussen food en aquacultuur centraal.
De partijen binnen dit cluster hebben intussen kennis gemaakt en geven aan dat
wederzijdse belangen elkaar zeker kunnen versterken. Daarnaast is een algenkweker
uit de regio betrokken die de fysieke verbinding kan realiseren om de reststromen
daadwerkelijk om te zetten in de gewenste algensoort en daarin ook wil investeren.
Omdat de algen worden ingezet voor de voeding van schaal- en schelpdieren is
afstand van groot belang. Immers, de algen moeten in waterig medium
getransporteerd worden. Ook de kwaliteit en zuiverheid speelt een belangrijke rol,
mede daarom wordt gefocust op een (semi)gesloten kweeksysteem.
Momenteel wordt gewerkt aan een concrete projectomschrijving en bijbehorende
begroting voor dit cluster. Gedacht wordt aan drie verschillende fasen, waarin
realisatie van een kweeksysteem op rookgassen en restwarmte eerst opgezet zal
worden, om vervolgens in de tweede fase ook afvalwater te benutten als grondstof.
De geschiktheid van het afvalwater voor algenteelt zal in fase 1 eerst op kleine schaal
getest worden. In de laatste fase zullen schaal- en schelpdieren met de gekweekte
algen worden gevoed. Dit project moet een antwoord geven op de technische en
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economische haalbaarheid om reststromen in de regio te benutten voor algenteelt
voor de aquacultuursector. Daarin staat de integrale kostprijs voor algen centraal.

4.2.2 Cluster “Kanaalzone Terneuzen”

Een tweede cluster wordt gevormd door partijen uit de Kanaalzone Terneuzen. De
partijen die hier gevestigd zijn en interesse hebben in de toepassingsmogelijkheden
van algen, zijn grote industriële (chemische) bedrijven en het naastgelegen
tuinbouwgebied. Ook deze partijen hebben inmiddels rond de tafel gezeten en de
intentie uitgesproken gezamenlijk te willen optrekken. Momenteel wordt gekeken
welke locatie zich het beste leent om een zogenaamd fieldlab te ontwikkelen voor de
teelt van algen in een open systeem. Een aantal bedrijven heeft
laboratoriumfaciliteiten voor chemische- en waterzuiveringstechnologie, die
beschikbaar gesteld kunnen worden om analyses en experimenten uit te voeren met
de benodigde grondstoffen en/of eindproducten. Een andere belangrijk logistiek
voordeel is de aanwezigheid van een leidingnetwerk (WarmCO), dat onlangs is
aangelegd om onder andere restwarmte en CO2 te transporteren. Indien de inzet van
algen perspectief biedt zou dit netwerk verder uitgebreid kunnen worden wat de
exploitatie ten goede zou kunnen komen.
Doel is om reststromen zoals restwarmte, rookgassen en afvalwater te zuiveren met
behulp van algen. Wanneer dit technisch lukt, betekent het een enorme doorbraak in
de gangbare waterzuiveringstechnologie, wat mogelijk leidt tot een significante
waterkwaliteitsverbetering en kostenbesparing ten opzichte van de huidige
technologie. Bovendien kunnen de grondstoffen – die nu veelal een negatieve
waarde hebben – en de huidige kosten voor zuiveringstechnologie de uiteindelijke
kostprijs per geproduceerde kilogram alg aanzienlijk drukken, zodat ook de benutting
van algen voor laagwaardiger toepassingen wellicht economisch aantrekkelijk
worden.
Toepassingen van algen liggen bij dit cluster in eerste instantie in de energietoepassingen, hoewel in breder verband de marktontwikkelingen uiteraard gevolgd
zullen worden. Een tweede, aanvullende mogelijkheid in dit gebied, is om de
geproduceerde algen in te zetten voor de productie van bijvoorbeeld waterstof, wat
tevens een extra economische opbrengst zou kunnen betekenen en ook
afzetmogelijkheden geeft binnen hetzelfde gebied. Daarvoor zijn waarschijnlijk weer
andere algensoorten nodig dan bijvoorbeeld voor aquacultuur of olieproductie. Ook
de groeifactoren zullen wellicht heel anders liggen en bovendien speelt eventuele
contaminatie cq accumulatie van verbindingen in de algenbiomassa misschien een
minder grote rol, omdat de algen niet voor voedingstoepassingen worden benut.
Mogelijke afzetkanalen zijn dus de productie van interessante verbindingen zoals
waterstof, waarna de algen alsnog benut kunnen worden als grondstof voor
bijvoorbeeld vergisting. Het digestaat kan vervolgens weer opnieuw als grondstof
dienen of worden benut voor andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld
kunstmestproducten of fosfaattoepassingen, indien de fosfaten efficiënt gefixeerd
worden in de algen.
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Wanneer de nadere verkenning is uitgevoerd, zal een projectplan worden opgesteld
met een bijbehorend tijdspad en begroting.

4.2.3 Cluster “Sloegebied”

Het laatste cluster dat in deze quick-scan naar voren komt wordt gevormd voor
partijen die op het Sloegebied in Vlissingen-Oost gelokaliseerd zijn. Evides en DELTA
hebben reeds verkennend onderzoek uitgevoerd naar algen. De conclusie van DELTA
was dat de productiekosten per kilogram droge stof nog veel te hoog zijn voor
toepassing voor biodieselproductie. Echter, samen met Evides wordt momenteel een
nieuwe haalbaarheidsstudie uitgevoerd wat de consequenties zijn bij het gebruik van
reststromen. Wellicht wordt het dan stukken interessanter om algen te telen voor
biobrandstoffen. Ook Total is geïnteresseerd in de toepassing van algen als brandstof
en de mogelijke benutting van reststromen die op de locatie in Vlissingen-Oost
vrijkomen. Andere partijen zoals EPZ (voor 50% in handen van DELTA) en Thermphos
willen graag betrokken blijven. EPZ vooral voor de inzet van rookgassen en de
afname van laagwaardig ruwe biomassa – eventueel na olie-extractie – voor bijstook
in de energiecentrale. Thermphos heeft met name belangstelling om fosfaten die in
reststromen aanwezig zijn mogelijk weer in te zetten als grondstof in het
productieproces. Thermphos heeft met name interesse in fosfaatrijke verbrandingsassen.
Dit cluster spitst zich met name op de inzet van industriële rookgassen en chemische
reststromen om algen te telen voor biodieselproductie en laagwaardige
energieopwekking, waaruit tenslotte de fosfaten teruggewonnen zouden kunnen
worden. Als kweekmedium kan het water uit de zuiveringsinstallatie benut worden,
dat interessante grondstoffen zoals nitraten en fosfaten bevat. Omdat de bedrijven
over aanzienlijke infrastructurele voorzieningen beschikken en veel (petro)chemische
en waterzuiveringstechnologische kennis in huis hebben, zal dit een rol spelen in de
uiteindelijke locatiekeuze voor een pilotopstelling.
Ook met deze partijen wordt een nadere verkenning gemaakt. De keuze voor een
vervolg zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie die
momenteel uitgevoerd wordt door DELTA en Evides. Deze partijen geven in ieder
geval aan kennis te willen delen om gezamenlijk te komen tot de invulling van een
concreet project met de fysieke realisatie van een pilotproef.

4.3 Kennisdeling en netwerkfaciliteiten

Omdat de genoemde clusters naast elkaar ontwikkeld worden dient afstemming en
kennisdeling gewaarborgd te worden. Immers, bepaalde technieken zoals hardware
en softwarebesturing, up- en downstreamprocessing zijn wellicht vrij universeel
toepasbaar, ondanks de verschillende focus van de drie clusters. Er dient rekening te
worden gehouden met het feit dat waarschijnlijk totaal verschillende algensoorten
gebruikt gaan worden, die ieder hun specifieke kweekomstandigheden vergen. Ook
de toepassingsmogelijkheden zijn breed en verschillen fundamenteel van elkaar.
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Desalniettemin is afstemming en gebruik maken van elkaars netwerk een krachtig
instrument om elkaar te versterken. Het is van belang dat de afstemming en
organisatie daarvan door een onafhankelijke partij gebeurt, die het overzicht houdt
over het speelveld en ook contacten heeft met landelijke en internationale
ontwikkelingen. Hiervoor ligt wellicht een rol voor kennisinstellingen en/of
hogescholen, die gedragen zouden kunnen worden vanuit de verschillende clusters
met ondersteuning van de overheden en locale stakeholders zoals Impuls en Zeeland
Seaports.
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5.
I

voorletter

naam

Bijlagen

Betrokken organisaties en contactpersonen

organisatie

(post)adres

postcode

plaats

e-mail

telefoon

Evides

Postbus 4472

3006 AL

Rotterdam

p.deboks@evides.nl

06 55 771 214

Seafarm

Jacobahaven 4

4493 ML

Kamperland

adri@seafarm.nl

06 53 932 685

4527 PM

Aardenburg

bertdebr@gmail.com

06 54 794 636

4696 PD

Stavenisse

adrie@grovisco.eu

06 22 435 126

4540 AA

Sluiskil

jos.van.damme@yara.com

0115 47 44 44

4540 AA

Sluiskil

Pieter.van.driessche@yara.com

06 13 262 590

Kamperland

marco@zeeschelp.nl

06 12 439 016

Terneuzen

peter.geertse@zeeland-seaports.com 06 53 193 275

4540 AA

Sluiskil

e.heijnsdijk@heros.nl

Postbus 364

4380 AJ

Vlissingen

jouke.heringa@hz.nl

06 42 562 571

Muidenweg 10

4471 NM

Wolphaartsdijk

hubjanse@planet.nl

06 50 677 982

EPZ

Postbus 130

4380 AC

Vlissingen

a.jobse@epz.nl

06 11 177 479

Sagro

Postbus 3

4453 ZG

‘s-Heerenhoek

rdejonge@sagro.nl

06 53 255 259

Zeeuwse Tong/PRI

Postbus 77

4400 AB

Yerseke

jan.ketelaars@wur.nl

0317 48 05 19

Kloet

Kloet

Tweede dijk 5

4695 PD

St. Maartensdijk

andrekloet@kpnplanet.nl

06 51 329 958

E.

Kruiten

DOW-Benelux

Postbus 48

4530 AA

Terneuzen

ekruiten@dow.com

06 39 765 932

17

ir. J.

Maas

DELTA N.V.

Postbus 5048

4330 KA

Middelburg

jmaas@DELTA.nl

06 54 373 121

18

ir. M.

Michiels

Hogeschool Zeeland / WUR

Postbus 364

4380 AJ

Vlissingen

m.michiels@hz.nl

06 50 665 297

19

ir. W.

4675 PH

St. Philipsland

w.van.nieuwenhuijzen@ziezo.biz

06 23 986 906

20

ir. D

Overmeire

Yara Sluiskil

Postbus 2

4540 AA

Sluiskil

Dimitri.overmeire@yara.com

06 53 228 135

21

ing. A.

Pronker

Roem van Yerseke

Postbus 25

4400 AA

Yerseke

hatchery@roemvanyerseke.nl

06 22 461 048

22

C.

Lamb Weston Meijer

Postbus 17

4416 ZG

Kruiningen

ceesvanrij@lambweston-nl.com

06 53 649 342

23

R.G.

Rutjens

DOW-Benelux

Postbus 48

4530 KA

Terneuzen

rgrutjens@dow.com

06 51 549 929

24

dr. W.

Schipper

Thermphos Int.

Postbus 406

4380 AK

Vlissingen

willem.schipper@thermphos.com

06 30 258 158

25

dr. P.

Seghezzi

Total Raffinaderij Nederland Postbus 210

4380 AE

Vlissingen

pierre.seghezzi@trn.nl

26

J.

Verschoore

Kon. Mts Wilhelminapolder

Meestoofweg 6

4475 AR

Wilhelminapolder jv@kmwp.nl

27

R.

Prins en Dingemanse

Postbus 63

4400 AB

Yerseke

r.de.vos@prinsendingemanse.com

0113 57 17 17

28

J.P.

van Wesemael

Saefthinge Zilt

Koninginnestraat 2

4568 PT

Nieuw-Namen

aquaculture@saeftinghezilt.nl

06 22 393 427

29

W.

Wisse

Lans

Maasambacht 2b

2676 CW

Maasdijk

wilko@lans.nl

06 53 514 803

30

A.A.

Zweistra

Provincie Zeeland

Postbus 165

4330 AD

Middelburg

aa.zweistra@zeeland.nl

0118 63 19 77

1

ir. P.

de Boks

2

A.

3

ing. B.

4

A.

5

J.

van Damme

Yara Sluiskil

Postbus 2

6

Ir. P.

van Driessche

Yara Sluiskil

Postbus 2

7

ir. M.

Dubbeldam

Stichting Zeeschelp

Jacobahaven 1

4493 ML

8

P.M.

Geertse

Zeeland Seaports

Postbus 2

4530 AC

9

E.

Heijnsdijk

Heros Groep

Postbus 1

10

drs. J.

Heringa

Hogeschool Zeeland

11

H.

Janse

Mts. Janse

12

drs. A.P.

Jobse RA.

13

drs. J.P.D.

14

dr. ir. J.

Ketelaars

15

A.M.

16

Bout
de Bruijckere
Cornelisse

de Jonge

De Bruijckere
Grovisco

Keetenweg 4

van Nieuwenhuijzen La Solitude/De Mosselakker Hogeweg 2

van Rij

de Vos

06 53 730 087

0113 61 93 66
0113 27 63 76

Auteurs: (N.V. Economische Impuls Zeeland)
N.V. Economische Impuls Zeeland – Buitenruststraat 225 – PB 6004 – 4330 LA Middelburg – T: 0118 67 35 80 – I: www.impulszeeland.nl
Ir. ing. G.A. Gunter,
C.L.J. Helmendach-Nieuwenhuize,
Drs. A.P. van der Maas,
Ir. L.J.T. Meijering,

gagunter@impulszeeland.nl
info@projectbureauzeeland.nl
apvdmaas@impulszeeland.nl
lmeijering@impulszeeland.nl
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06 52 123 146
06 44 144 355
06 13 423 121
06 10 980 554
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II

Enkele kengetallen met betrekking tot algenteelt

BRON: Koenraad Muylaert, K.U. Leuven,(2009); in opdracht van Ministerie van Economische Zaken.
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