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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doel

Het Platform Groene Grondstoffen (PGG) streeft er naar om in 2030 in Nederland 30% van de fossiele
grondstoffen te vervangen door groene grondstoffen. Met als resultaat minder CO2-uitstoot en minder
afhankelijkheid van aardolie, kolen en aardgas. Het platform ziet algen als een goed alternatief voor
grondstoffen die nu worden gebruikt en een forse aanslag doen op het milieu en hoge CO2 uitstoot
veroorzaken. Algenteelt zit nu nog in een fase die zich kenmerkt als onderzoeken, experimenteren en
kleinschalige initiatieven. PGG wil het proces versnellen en ervaring opdoen met een relatief grootschalige
pilot met teelt van algen. Om de mogelijkheden hiervoor in het Eemsdeltagebied te verkennen is in
opdracht van PGG door DHV een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd.
PGG heeft drie belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de haalbaarheidsverkenning naar
grootschalige algenteelt:
1.

2.

3.

De omvang van het proefproject moet ongeveer 10 hectare zijn. Wanneer kennis is opgebouwd
om 10 hectare te beheersen kan verder worden opgeschaald naar een omvang die het voor de
(agrarische) marktsector interessant maakt om in te stappen. Op deze wijze moeten
vertienvoudigende stappen kunnen worden gezet: van 10 hectare  100 hectare  1000 hectare
 10.000 hectare algenteelt in Nederland. Dit wordt gerealiseerd met algenboerderijen met een
omvang die ligt tussen de 50 en 150 hectare.
De proefboerderij is gericht op algen voor het gebruik in diervoeders. Diervoerders kennen een
grote afzetmarkt en algen zijn vanwege het hoge eiwitgehalte bij uitstek geschikt voor toepassing
in veevoer.
Belangrijk nevendoel is om zo min mogelijk raffinagestappen te introduceren voordat de alg aan
het veevoeder kan worden toegevoegd en nauwelijks of geen opslag(tijd).

Het einddoel van de proefboerderij is als volgt geformuleerd:
Het realiseren van een 10 hectare grote algenproefboerderij voor in eerste instantie veevoer en in een
later stadium voor andere toepassingen. Parallel daaraan ligt het uitdrukkelijk in de bedoeling praktische
know how te ontwikkelen voor het opzetten van grootschalige algenboerderij.
Tegelijkertijd wordt met het realiseren van dit doel beoogd, dat mogelijke knelpunten ten aanzien van de
verschillende aspecten van de algenteelt in beeld worden gebracht om later eventueel op te kunnen
schalen naar grotere arealen en producties.
Ander belangrijk punt is het element kennis. Er zal vergaande aansluiting worden gezocht met Het Hanze
Energy Corridor (HEC) in het kader van (inter)nationale samenwerking. Daarnaast is het essentieel voor
de regio dat op dit (vak)gebied lokaal, relevante kennis wordt ontwikkeld. De algenboerderij kan zich door
ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum op gebied van algenteelt en toepassing van algen.

1.2

Opzet van het gedane onderzoek

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden van algenteelt in de Eemsdelta, en meer in het bijzonder in
de buurt van het Eemshavengebied. Naast dat veel parate deskundigheid is geraadpleegd is efficiënt
gebruik gemaakt van bestaande kennis en ervaringen. Zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de
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Wageningen Universiteit hebben een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van dit rapport.
Kenmerkend aan het onderzoek is dat heeft plaatsgevonden in samenspraak met de opdrachtgever.
Gaandeweg het onderzoek is steeds verder ingezoomd op de mogelijkheden voor grootschalige algenteelt
in robuust en eenvoudig te beheren open teeltvijvers. Deze rapportage omtrent de
haalbaarheidsverkenning moet dan ook meer gezien worden als een uitkomst van een eerste
verkenningsproces waarbij steeds in het achterhoofd is gehouden dat de algenteelt opschaalbaar moet
zijn. Belangrijke afwegingen die tijdens het traject hebben plaatsgevonden komen eventueel in een latere
meer gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek aan de orde. Voordat kan worden gestart met het aanleggen
van de vijvers, vragen een aantal belangrijke aspecten om nader onderzoek. Deze aspecten zijn
weergegeven in de tekst van dit rapport en worden opgesomd in de aanbevelingen.
De algenproefboerderij moet aantonen dat grootschalige teelt van algen mogelijk is. Algenteelt in deze
omvang is bijna uniek in de wereld. Bij het selecteren van de beste techniek is daarom ook gekeken naar
het bewezen functioneren van technische concepten. Er zal dus ook op pragmatische gronden gekozen
worden voor bepaalde praktische uitgangsprincipes. Tijdens het opzetten en het uitvoeren van het
proefproject zal altijd de mogelijkheid blijven bestaan tussentijdse essentiële wijzigingen in het ontwerp
aan te brengen. Het proefproject zal mede uitgerold worden op basis van fieldengineering.
Daarnaast is tevens aandacht besteed aan de bedrijfsmatige insteek. Met name op welke (eenvoudige)
manier het teeltgebied beheerd kan worden en op welke wijze algenproductie tot de gewenste resultaten
leidt ten behoeve van de bereiding van veevoer.
Aankoppeling en ontwikkeling van andere algenteeltgeoriënteerde industrieën hebben we in het kader van
onderhavig haalbaarheidsverkenning vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Natuurlijk realiseren we ons
dat dit op termijn een belangrijke bijdrage aan het marktconcept kan leveren. Eventuele meerwaarde
doordat derivaten kunnen worden gefabriceerd uit de algenteelt zullen in een later stadium alleen maar tot
meerwaarde kunnen leiden.
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2

MOGELIJKHEDEN ALGENTEELT IN DE EEMSDELTA

In deze haalbaarheidsverkenning is specifiek gekeken naar de mogelijkheden voor grootschalige
algenteelt in de Eemsdelta, algen geteeld in grootschalige teeltvijvers, al dan niet aan elkaar geschakeld,
in de open ruimte. In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de specifieke kenmerken van de Eemsdelta die
relevant zijn voor deze vorm van algenteelt. Vervolgens kijken we naar de verschillende teelt- en
oogstmethoden en selecteren we de beste methode passend bij grootschalige algenteelt in de Eemsdelta.

2.1

Kenmerken van de Eemsdelta

Voor het zoeken naar een geschikte locatie voor de teelt van algen zijn naast de toe te passen teelt- en
oogsttechnieken de mogelijkheden in het gebied belangrijk. Deze kunnen in drie hoofdgroepen verdeeld
worden, te weten:
•
geografische ligging van het gebied met alle bijbehorende kenmerken;
•
fysische omstandigheden in het gebied ten behoeve van de algenteelt;
•
en de meer “zachte” kenmerken zoals regionale perceptie, maatschappelijke wens, bestaande
landbouw en andere industriële activiteiten die van belang kunnen zijn.
•

Geografische ligging van de Eemsdelta
o Het Eemsdelta gebied ligt in het noorden van Nederland aan de Waddenzeekust, is een
weinig
geaccidenteerd
(voornamelijk)
kleigebied,
kent
een
stabiele
waterhuishoudkundige inrichting en vanwege de ligging bij zee heeft het veel zonneuren.

•

Fysische omstandigheden
o Voor de groei van algen zijn van belang licht, CO2, type water (i.e. zout, brak, zoet),
temperatuur van het water, nutriënten en andere, meer specifieke elementen
bijvoorbeeld silicaat ten behoeve van de teelt van diatomeeën. Deze fysische factoren
hebben binnen de algenteelt bovendien de eigenschap dat altijd één van de factoren de
limiterende groeifactor is. Door die dan “op te voeren” kan de algenproductie eenvoudig
worden vergroot.

•

Overige kenmerken
o De maatschappelijke context en dan met name de interesse vanuit de landbouw voor
andere teelten kan van doorslaggevende betekenis zijn. Ook het al dan niet kunnen
aankoppelen en gebruikmaken van reststromen in het industriegebied van de
Eemshaven kan een belangrijke factor zijn.

Platform Groene Grondstoffen/Algenteelt Eemsdelta
GO-GR20100004

-4-

DHV B.V.

Geografische ligging
Het zoekgebied zoals op onderstaande figuur aangegeven bevindt zich ten zuiden van de bestaande
Eemshaven, momenteel nog in gebruik als landbouwgrond.

Figuur 1: Ligging van het zoekgebied voor algenproefboederij in het Eemshavengebied

Vlakke ligging
Het Eemsdelta gebied is vanwege zijn vlakke ligging bijzonder geschikt voor de teelt van algen in grote
aaneengesloten, relatief ondiepe teeltvijvers. Tevens is het daardoor mogelijk om het doorspoelen en het
voeden van de teeltvijvers zonder al te veel pompenergie te regelen.
Kleigronden in combinatie met de waterhuishoudkundige inrichting
Kleigrond is bijzonder geschikt om een laagje water op te zetten zonder dat het direct wegzijgt. De mate
waarin wel of geen folie kan worden toegepast maakt belangrijk onderdeel uit van de pilot. Daarnaast is de
aanwezige waterhuishoudkundige infrastructuur geschikt om op deze schaal met verschillende
waterstanden te kunnen fluctueren.
Water
Het Eemsdeltagebied ligt aan zee en dat heeft een aantal voordelen voor de algenteelt. Voor de teelt van
algen zijn grote hoeveelheden, verschillende soorten water nodig. In de Eemsdelta is er zoet, zout en
brakwater in de nabijheid voorhanden. Dit zorgt ervoor dat er vele keuzemogelijkheden zijn ten aanzien
van de te telen algensoort. Zowel zoet-, zout- als brakwater algen zijn optioneel.
Platform Groene Grondstoffen/Algenteelt Eemsdelta
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Ruimte(beslag en beschikbaarheid)
Met name de teelt van algen in een openvijver systeem vergt een aanzienlijk ruimtebeslag. In de
Eemsdelta is ruimte voor energiegerelateerde initiatieven. De beschikbare ruimte in Eemsdelta is gezien in
de Nederlandse context groot. Ten opzichte van veel andere landen is de beschikbare ruimte beperkt.
Toegankelijkheid
Het Eemshavengebied is zowel per land als via het water goed te bedienen. Denk hier ook met name aan
de voordelen die dit oplevert voor wat betreft logistieke aan- en afvoer van mogelijke bulkproducten.
Fysische omstandigheden
Hoeveelheid zonlicht
Licht is een van de belangrijkste factoren die de groei van de algen bepaalt. De hoeveelheid zonlicht is
daarom van groot belang voor een pilotproject algen. Zonlicht bepaalt onder natuurlijke omstandigheden
zelfs de aanvang van de algengroei in het vroege voorjaar. Er is voldoende zonlicht voorhanden, het
gemiddelde aantal zonne-uren in de Eemsdelta is groter dan het Nederlandse gemiddelde (tussen 15001550 uur/jaar).
Temperatuur
Net als zonlicht is ook de temperatuur een bepalende factor voor de algengroei. Biologische processen die
belangrijk zijn voor de groei van de algen lopen sneller bij hogere temperaturen. Kunstmatig de
temperatuur van het water een paar graden omhoog brengen zal dus een positief effect op de algengroei
hebben. Uiteindelijk zal het (cascade)systeem zo ontworpen worden dat gebruik kan worden gemaakt van
een soort van continutemperatuur van ca. 25 graden Celsius. Door de combinatie van lange verblijftijden
en lage doorstroomsnelheden en ondiepe vijvers zal sprake zijn van relatief veel afkoeling. Door handig te
cascaderen en wellicht op sommige punten gebruik te maken van na- en bijverwarming van de
hoofdstroom door extra warm koelwater in te zetten kan het groeiproces begeleid worden.
Beschikbaarheid nutriënten
De beschikbaarheid van nutriënten, meer specifiek: in welke opneembare vorm voor de plantengroei, is
eveneens zeer belangrijk voor algengroei. In de natuur, bijvoorbeeld in het water van de Waddenzee kan
een fytoplanktonbloei volledig instorten doordat de nutriënten niet meer beschikbaar zijn (lees: op zijn). Na
afsterven komen dan verschillende vormen van nutriënten weer in opneembare vorm in het water en
ontstaat er weer een bloei (najaarsbloei). Deze fluctuatie kunnen we in de teeltvijvers niet helemaal
voorkomen, maar met het inzetten van bijvoorbeeld extra nutriënten (afkomstig van bijvoorbeeld RWZI’s)
kan hierin gestuurd worden.
Type water
In het Eemsdelta gebied is de keuzemogelijkheid om op relatief eenvoudige wijze verschillende soorten
water (zoet, brak en/of zout) te beschikken. Door de specifieke ligging, aan een estuarium, dicht bij (de
zoute) zee en langs een dijk waar het zoete water vanaf het achterland wordt aangevoerd, kunnen al deze
drie soorten water worden ingezet. Over het algemeen zijn er relatief weinig algensoorten die goed gedijen
in brak water. Echter, wannéér deze soorten voorkomen komen ze ook massaal voor omdat er vrijwel
geen sprake is van competitieve relaties met andere algensoorten (lees: de strijd om beschikbare
voedingstoffen uit het water op te nemen). Brakke soorten hebben dus zo hun (groeitechnische)
voordelen, onderzocht moet echter worden in welke mate een ietwat ziltige sludge ook goed bruikbaar is
voor menging met het veevoer?
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Saliniteit
Min of meer de optelsom van de aanwezigheid van verschillende zouten in het (zee)water bepaalt de
saliniteit van het proceswater. Voornamelijk door zeewater, brakwater en zoetwater in verschillende
verhoudingen aan te bieden kan deze saliniteit worden beïnvloed. Het toedienen van zouten is minder
relevant.
Overige factoren
Algen hebben voor hun groeiproces stoffen en omstandigheden nodig die als reststof of als reststroom
vrijkomt bij andere processen. De energiecentrales in de Eemshaven hebben een groot overschot aan
CO2 en restwarmte. In potentie biedt een keten waarin de reststromen van de energiecentrales input is
voor algenteelt, veel innovatieve meerwaarde.
CO2
Een belangrijk indirecte fysische factor is de beschikbaarheid van CO2 in het gebied, CO2 die vrijkomt uit
de energiecentrales. Wanneer op eenvoudige (robuuste) wijze de ontstane CO2, die anders via de
schoorstenen zou worden uitgestoten, aan het proceswater dat gebruikt wordt voor de teelt van de algen
kan worden toegevoegd, ontstaat een grote meerwaarde voor het groeimedium voor de algen. Daarnaast
kent de factor CO2 ook nog een meer maatschappelijke component. Wanneer namelijk de CO2 als
bruikbare reststof kan worden ingezet ten behoeve van de algenteelt geeft dit een positieve uitstraling op
het voorkomen van het broei-effect door uitstoot van broeikasgassen. Voor de (energie)bedrijven een
belangrijk imago aspect waar gebruik van kan worden gemaakt. Bij de AKZO in Delfzijl is reeds ervaring
opgedaan met het op betrekkelijk eenvoudige manier toevoegen van CO2 aan proceswater voor
toepassing in algenteelt.
Temperatuur
Net zoals dat bij CO2 aan de orde was geldt ook voor de temperatuur dat door de aanwezigheid van
verschillende industrieën in principe de beschikbaarheid van warm proceswater voorhanden is. Eveneens
een belangrijk indirecte teeltfactor. Met name de energiecentrales hebben een overmaat aan warm
proceswater, water dat in de vorm van koelwater geloosd moet worden. Door (een klein gedeelte) van het
koelwater voor de algenteelt te gebruiken ontstaat ook hier maatschappelijk gewenst gebruik van
reststromen. Bij 10 hectare en ook bij 100 hectare is het water dat wordt afgenomen van energiecentrale
slechts een fractie van het totaal geproduceerde koelwater door de energiecentrales. Het gebruik van
restwarmte heeft daarnaast een positief effect op het imago van de betrokken energiebedrijven.
Ruimte, (innovatieve) agrarische sector
Niet alleen de fysieke ruimte is van belang, ook het ondernemersklimaat in relatie tot de bestaande
landbouw is een belangrijke factor in het gebied. Om grootschalige algenteelt te realiseren is adoptie van
een concept door de agrarische sector nodig. Algen kunnen dan als een nieuw gewas worden geteeld. In
Noord en Oost Groningen is traditiegetrouw een innovatieve en kapitaal intensieve landbouwsector
aanwezig. Andere landbouwproducten hebben in het verleden ook tot een bloeiende industrie geleid zoals
strokarton, suikerbieten en aardappelzetmeel. Min of meer parallel hieraan zou de algenteelt kunnen
opbloeien.
Politiek draagvlak
Het economische beleid in Noord Nederland is gericht op het ontwikkelen van een kennisintensieve en
duurzame economie en het stimuleren van innovatie. Energie is het belangrijkste speerpunt van de
provincie Groningen. Het telen, verwerken en toepassen van algen past precies bij deze politiek
bestuurlijke doelstellingen. Bij goed opgezette algenteelten zijn er geen betere mogelijkheden om
bestaande reststromen en -producten van energiecentrales en andere industriële activiteiten efficiënt in
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biomassa (m.n. eiwitten) om te zetten. Een belangrijk duurzaamheidsaspect waardoor het opzetten van
algenteelt op draagvlak kan rekenen.
Maatschappelijke steun
De Eemsdelta is een regio waar momenteel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Algenteelt kan aansluiting
krijgen bij deze ontwikkelingen en daarmee ook een meerwaarde bieden voor de sociaal economische
context. Naast natuurlijk de landbouw kan er ook gedacht worden aan kustverdediging al dan niet in
combinatie met natuurontwikkeling, voorkomen van en oplossingen bieden voor wateroverlast en RWZI’s.
Daarnaast is de Eemsdelta dunbevolkt en zullen conflicten met andere belangen, burgers en bedrijven
naar verwachting minder zijn dan in andere regio’s van Nederland.
Kennis
Parate kennis van algenteelt op locatie is noodzakelijk om een succesvolle productie te realiseren in de
Eemsdelta. Op locatie is hier al veel (praktijk) ervaring mee (terrein AKZO). In Nederland is de kennis over
algenteelt verspreid over verschillende kennisinstellingen die daarbij bovendien ieder hun eigen specifieke
(onderzoeks)accenten hebben. Er is dus veel kennis op onderdelen aanwezig maar de samenhang
ontbreekt. Ook hiervoor is de regio van de Eemsdelta bijzonder geschikt om de noodzakelijke
kennisvalorisatie op het gebied van algenteelt en –oogst te realiseren. Een belangrijk parallel aspect voor
de onderhavige proefboerderij.
Afzetmarkt
We gaan er vanuit dat het eindproduct wordt afgezet in de veevoedersector. In Nederland, Noord1
Duitsland en Denemarken zijn veel veervoederbedrijven . De Eemsdelta is dan een goede regio voor een
toeleverancier. De distributiekosten zijn relatief laag in vergelijking met andere stoffen die worden gebruikt
zoals soja.

1

Productie van Lysien als hulpstof in de veevoeder in Noord Nederland, 2005, Innovatienetwerk Groene
ruimte en Agroclusters.
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2.2

Mogelijkheden Algenteelt

Om de algenteelt uit te kunnen voeren moet je ze kunnen telen en oogsten. En dat zijn daarmee meteen
ook de belangrijkste factoren die bepalen in welke vorm en wáár de algenteelt het beste zou kunnen
plaatsvinden.

2.2.1 Teeltmethoden
Robuust versus fijn
Bij robuuste algenteelt wordt grootschalig geteeld en is de teelt gericht op producten met een lagere
toegevoegde waarde. Kenmerkend is een lage opbrengst per hectare, een lage investering per hectare en
een lage prijs per kilo droge stof. Het economische voordeel van een robuust systeem is dat in massa kan
worden geproduceerd en er veel kan worden verkocht tegen lage productiekosten. Robuuste teelt past bij
het gebruiken van algen als biomassa en basis voor veevoeder
Fijne algen teelt is de tegenhanger van de robuuste teelt en gericht op het telen van algen voor
hoogwaardige toepassing. Kenmerkend is een hoge opbrengst per hectare, een hoge investering per
hectare en een hoge prijs per kilo droge stof. Het economische voordeel wordt bereikt door de hoge prijs
die afnemers per kilo betalen. Fijne teelt wordt gebruikt bij het telen van algen voor de levensmiddelen
industrie en als fijn chemicaliën.
Open versus gesloten
Algen kunnen worden geteeld in zeer verschillende omgevingen. We maken hierbij een onderscheid in
open systemen zoals vijvers en gesloten systemen zoals bioreactoren in verschillende recipiënten in de
vorm van tanks, zakken en dergelijke. In de onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van een
openvijver en de een bioreactor tegen elkaar afgezet.
Tabel 1: open vijversysteem versus geslotensysteem

Teeltmethode
open
vijversystemen
het veld

Gesloten
bioreactoren

Voordeel
− robuust
in − relatief goedkoop ten opzichte van
gesloten bioreactoren
−

makkelijk te construeren, concept is
sinds jaren ontwikkeld

−

lage productie energie ten opzichte
van gesloten bioreactoren

−

realiseren van hoge productiviteit

−

controleerbare groeiomstandigheden,
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Nadeel
− weinig controle over de
groeicondities
−

de sterkste algensoort zal
overleven, als dit niet de
gewenst alg is treedt vervuiling
op in de vijver

−

grote volumes moeten verwerkt
worden bij het oogstproces ten
opzichte van gesloten
bioreactoren

−

lagere productie per oppervlak
ten opzichte van de meeste
bioreactoren

−

kapitaalintensiever vergeleken
met open vijver systemen
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fijn regelbaar
−

standaardisatie mogelijk van
productieomstandigheden

−

groei van de gewenste alg

−

hoger energieverbruik ten
opzichte van open vijver
systemen

−

moeilijk op te schalen

−

moeilijker om het reactieproduct
zuurstof af te voeren. Dit is wel
noodzakelijk voor het proces
want bij een bepaald
zuurstofgehalte stikt de alg.

Gebaseerd op de tabel van Natasha Marinova, 2007 in “Opportunities and barriers for the introduction of algar-based
technologies for CO2 fixation.”
2

Mix cultures versus mono cultures
Er zijn vele duizenden soorten algen en elke soort heeft zijn eigen kenmerken. Algen kunnen geteeld
worden in een monocultuur waarbij maar één soort alg aanwezig is. Daarnaast zijn er mixculturen waarbij
verschillende algensoorten in teeltsysteem door elkaar leven. Een monocultuur realiseren vraagt om een
grote beheersing van het productieproces. Er is ook een mogelijkheid om een dominante algensoort te
telen. Een dominante soort realiseren is mogelijk door de limiterende factoren te beïnvloeden. De
wenselijkheid van mono, mix cultures of een dominante soort is afhankelijk van het doel waarmee de alg
wordt geteeld.
Batch versus continu
Algen kunnen geteeld worden in batch of in continu vorm. Bij een continue systeem is er een continue
toestroom van proceswater, nutriënten en/of reststromen en een continue uitstroom van geoogste algen
en wordt in belangrijke mate de groeisnelheid van de algen daardoor bepaald. Bij een batch systeem
wordt feitelijk input op een vast moment bij elkaar gebracht en geteeld tot van optimum voor het oogsten
van de algen. De algen groeien naar een soort van climaxproductie toe. Beide systemen kunnen al dan
niet in combinatie worden toegepast, afhankelijk van de cultuur en van het beoogde product dat uit de alg
moet worden gehaald.

2.2.2 Oogstmethoden
Er zijn theoretisch verschillende methoden om algen te oogsten, flotatie. bezinking en ultrasone
aggregatie. Er zijn slechts twee methoden die in de praktijk worden toegepast; filtratie en centrifuge. Deze
verschillende oogstmethoden beschrijven we hier kort.
Filtratie
Algen kunnen worden gescheiden door algenwater door of over een filter te laten lopen. Kritieke punt in dit
proces is de grootte van de poriën van de filter. Bij zeer kleine poriëngroottes os de kans groot dat de filter
snel dichtslibt en wanneer de poriëngroottes wijder zijn gaan veel algen door de poriën heen. Het is
onduidelijk in hoeverre dit systeem toepasbaar is bij een grote schaalomvang.

2

Bij een openvijversysteem is een monocultuur niet mogelijk, omdat “vervuiling” van buitenaf niet tegen is
te gaan. Voor de proefboerderij gaan we uit van een mixcultuur met (een) dominante algensoort(en).
Welke algensoort het best toepasbaar is voor dit teeltsysteem en natuurlijk voor het gebruik van veevoeder
maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van onderhavige pilot.
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Centrifugeren
Centrifuge is een effectieve, snelle en simpele manier om algen te oogsten. Het nadeel is echter dat
centrifuge veel energie kost. Ondanks het hoge energieverbruik is het vaak de voorkeursmethode om
algen te oogsten.
Bezinking
In combinatie met flocculatie kunnen algen worden afgescheiden door bezinking. Dit is een relatief
goedkoop proces wat weinig energie en chemicaliën vraagt. Uiteindelijk moeten de bezonken algen nog
wel uit de reactor/ vijver zijn te halen.
Flotatie
Toevoeging van bepaalde stoffen en/of aanpassing van de pH kan ervoor zorgen dat door middel van
schuim afgescheiden worden. De enorme hoeveelheid zuur en base die hiervoor nodig is maakt het
proces (economisch) oninteressant.
Ultrasone aggregatie
Door geluidsgolven sedimenteren algen. Ultrasone aggregatie is echter alleen op kleinere schaal
interessant. Op grotere schaal zijn centrifuges effectiever omdat deze een lager energieverbruik hebben,
een hoger verwijderingrendement en hogere concentratie factoren behalen.
Voor het telen van algen in het onderhavig proefboerderij zal voornamelijk uitgegaan worden van bewezen
technieken en in de praktijk verder worden uitgezocht of er wellicht een combinatie van voornoemde
oogstmethoden kan worden toegepast.

2.3

Conclusie

Feitelijk kunnen we concluderen dat 10 hectare algenteelt eigenlijk met de huidige stand van techniek en
beschikbare kennis alleen mogelijk is op basis van een robuust systeem van vlakke, open vijvers. Ten
behoeve van de proefboerderij is dus de keuze gemaakt voor een teeltsysteem dat het beste past bij de
doelen van het project en de kenmerken rondom de Eemsdelta: open, vlakke vijversystemen. Voor de
beste oogstmethode is nader onderzoek noodzakelijk of moet in de praktijk van de algenproefboerderij de
beste methode worden ontwikkeld. Aannemelijk op dit moment lijkt bezinking, filtratie, centrifuge of een
combinatie van deze technieken. Daarnaast wordt gedacht dat restwarmte een rol kan vervullen bij het
oogsten en het indikken van de sludge, dit omdat met name centrifugeren veel energie kost.
Ook hiervoor is de regio van de Eemsdelta bijzonder geschikt om de noodzakelijke kennisvalorisatie op
het gebied van algenteelt en –oogst te realiseren. Een belangrijk parallel aspect voor onderhavig
proefproject.
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3

ALGEN EN MARKTOMGEVING

3.1

Algemene marktkansen

Geoogste algen kunnen worden verwerkt tot zeer uiteenlopende producten. Dit maakt algen een
aantrekkelijk gewas voor telers. Telers zijn niet afhankelijk van één afzetmarkt en daardoor minder
kwetsbaar. Algenproducten zijn te onderscheiden in vijf hoofdcategorieën. Deze categorieën zijn één op
één door te vertalen naar markten voor algen.
•
•
•
•
•

Fijn chemicaliën;
Hoogwaardige bulk en groene grondstoffen;
Diervoeders;
Bio-energie;
Verwerking van reststromen zoals CO2 en restwarmte.

3.1.1 Nieuwe industrie?
Nergens ter wereld bestaat een algenverwerkende industrie. Dit biedt mogelijkheden voor
Eemsdeltaregio om kennis op te bouwen en een kennisintensieve industrie te ontwikkelen op basis
algenteelt. Als voorbeeld kan de aardappelzetmeelindustrie worden genoemd die
Noord Nederland diverse spin off bedrijvigheid had, gerelateerd aan de zetmeelaardappelteelt. Zo
moet het hier mogelijk zijn diverse derivaten vanuit grootschalige algenteelt te produceren. Dit zou
eens de nieuwe landbouwindustrie voor de toekomst kunnen worden.

3.2

de
van
in
ook
wel

Diervoeders

3.2.1 Ingrediënten
Deze haalbaarheidsverkenning richt zich op algenteelt voor diervoeders en in eerste instantie op
varkensvoer. Belangrijkste bestanddelen diervoeders:
 1/3 Tarwe, gerst, maïs
 1/3 Oliebereiding (soja, zonnebloem, kokos, palmpit, koolzaad, maïskiem)
 1/3 Tapioca, peulvruchten, vetten, melkpoeder
3

Varkensvlees belast het milieu meer dan kip, maar minder dan rundvlees . Varkens hebben veel voer
nodig om te groeien. De verbouwing hiervan kost water, land en energie. Varkens zetten het voer ook
minder efficiënt om in vlees dan kippen. Varkens eten met name krachtvoer, zoals koek van soja of
oliezaden. Dat komt voor een groot deel uit Zuid-Amerika en Azië. Daar wordt bos gekapt en ecosystemen
verwoest om in de toenemende vraag naar veevoer te voorzien. Positief is dat een deel van het
varkensvoer bestaat uit afval uit de voedingsindustrie. In bijlage 1 is een uitgebreide beschrijving
opgenomen van de diervoederindustrie.
Algen bevatten veel eiwitten en zijn daarom in potentie zeer bruikbaar als veevoer. Elk plantaardige eiwit
heeft andere eigenschappen. Zo is de soja-eiwit zeer geschikt voor veevoeders omdat de samenstelling
grotendeels aansluit bij dierlijke eiwitten die verboden zijn in veevoeders. De Nederlandse algenproducent
3

Voedingscentrum.nl
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AquaPhyto produceert algen voor diervoeders. In 2006 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar
4
geschiktheid van algen als substituut voor gangbare eiwitbronnen . Uit dit onderzoek komt naar voren dat
algen wat betreft samenstelling zeer geschikt zijn als veevoeder.

3.2.2 Juridische eisen
Indirect komen de ingrediënten die worden gebruikt voor veevoeders in de keten van het humane voedsel,
als vlees of zuivelproducten. Logischer wijs worden er daarom juridische eisen gesteld aan deze
ingrediënten en de toeleverende bedrijven. Voor deze haalbaarheidverkenning is op hoofdlijnen een
analyse gemaakt van de belangrijkste juridische eisen waaraan een veevoerproducent op basis van algen
moet voldoen.
Algen zijn toegelaten als diervoeders. Zeewieren (meercellige algen) zijn opgenomen in de nieuwe
Communautaire Catalogus van voedermiddelen (Vo. EU( nr. 242/2010 d.d. 19/03/2010) en ook zijn
onlangs eencellige algen goedgekeurd als voedermiddel door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid (PCVD) het kader van een nieuwe verordening om duidelijkheid te
scheppen over de plaats in diervoeding van een aantal producten. De onderstaande producten zijn
aangewezen als voedermiddel. Gezien de principes van wetgeving zijn daarmee ook vergelijkbare algen
goedgekeurd als voedermiddel.
2.15
Chlorella suspension or meal (suspension of the living Chlorella sp in water or dried and
ground meal of Chlorella sp).
Algae meal (dried and ground meal of micro-algae such as Schizochytrium sp., cells of which have
been inactivated)”.
Er is veel regelgeving van toepassing op diervoeders. De voornaamste is de diervoederhygiëneverordening, daarnaast is de marktverordening diervoeders van belang voor het etiketteren van
diervoeders, en de richtlijn ongewenste stoffen. Een bedrijf dat de algen produceert en/of bewerkt c.q.
verwerkt en ze op de markt brengt als diervoeder producten moet, geregistreerd zijn als diervoederbedrijf.
De gegevens van de registratie worden door de Voedsel en Warenautoriteit gebruikt om een beoordeling
van het bedrijf te maken en op basis daarvan een inspectie te verrichten bij het bedrijf, in het kader van
haar taak als toezichthouder en inspecterende instantie voor de diervoedersector
Controle door de Voedsel en warenautoriteit is een wettelijke verplichting. Daarnaast zal het zeer
waardevol zijn om een GMP+ FSA certificaat te behalen. Dit kwaliteitssysteem, beheerd door GMP
International BV, wordt breed gedragen in de diervoedersector in West-Europa en diervoederbedrijven die
deelnemen aan dit systeem (bijna alle Nederlandse diervoederbedrijven) mogen alleen voedermiddelen
aankopen bij andere GMP+ erkende bedrijven.
In de volgende fase moet een keuze worden gemaakt voor een aantal mogelijke algensoorten die geschikt
zijn voor de proefboerderij. Een belangrijk selectiecriterium dat daarbij gehanteerd wordt, is de
geschiktheid voor toepassing in diervoeders en het wel of niet wettelijk goedgekeurd zijn van de
algensoort als grondstof voor veevoer.

4

ScienceDirect, micro-algae as a source of protein, E.W. Becker, University of Tübingen
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4

INRICHTING EN WERKING

Op basis van alle geraadpleegde bronnen wordt vooralsnog gedacht aan een al dan niet gecascadeerd,
vlak open vijversysteem. Een open vijversysteem dat met relatief eenvoudige middelen goed te beheren
en te onderhouden is.
De inrichting van de vijvers
Het is belangrijk om een duidelijk
beeld te schetsen van de inrichting
van de teeltvijvers. In eerste instantie
gaan we uit van de meest eenvoudige
opzet en inrichting. Tijdens de pilot
kan aan de hand van het functioneren
in de praktijk worden besloten om de
vijvers aan te passen (modulair uit
breiden).
De
10
hectare
algenproefboerderij bestaat uit 3
vijvers van grofweg 100 bij 350 meter.
Deze vijvers kennen de volgende
kenmerken
- diepte van 30 cm
- afscheiding doormiddel van dijkjes
- folie en/of kleibodem
- ontwateringsgracht
Naast de vijvers en hun inrichting zijn
er nog overige faciliteiten nodig. De
nadruk ligt op kennisopbouw, daarom
Figuur 2 impressie algenvijvers
is een laboratorium noodzakelijk voor
onderzoek maar ook voor het voorkweken van de algen. Opslagruimte, onderhoudspaden,
parkeerplaatsen zijn minimaal noodzakelijk voor beheer en bedrijfsvoering. Het bovenstaande figuur geeft
een schematische impressie van de inrichting van de 10 hectare.
Een mogelijke optie die momenteel nog op haalbaarheid onderzocht wordt is het toepassen van grote
plastic kweekkassen die over de vlakke, open vijversystemen kunnen worden gezet. Enerzijds
voornamelijk om de CO2-spanning ook in de omgevingslucht hoog te houden, anderzijds om, wanneer
noodzakelijk, de afkoeling van het water te kunnen verminderen. Twee opmerkingen daarbij:
•

•

De mate waarin de CO2-spanning in de omgevingslucht de CO2 concentratie in het water
beïnvloedt is relatief gering, helemaal wanneer naar de verblijftijden van het doorstromende
proceswater wordt gekeken. In het proefproject zal dit met veldmetingen verder onderzocht
kunnen worden.
Natuurlijk is het effectief om de vlakke, open vijversystemen af te dekken met zogenaamde
plastic kassen om daarmee de afkoeling van het proceswater tegen te gaan. De vraag is echter
óf deze behoefte er is omdat er een overmaat aan warm proceswater (lees: koelwater)
voorhanden is. De afstand van het teeltgebied ten opzichte van het koelwatercircuit van de
energiecentrales is daar natuurlijk mede bepalend in.
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Toepassing van waterdichte folie
Het merendeel van de teeltvijvers in het proefgebied zal worden uitgerust met een waterdichte folie.
Echter, een belangrijk onderdeel van de pilot is om uit te zoeken in welke mate dit daadwerkelijk
noodzakelijk is of kan worden volstaan met platgewalste kleilagen van de bestaande landbouwgrond?
Naast de hydraulische betekenis van de folie kan bestaande kleigrond ook een belangrijke groeifactor voor
de algen zijn, al dan niet in combinatie met brak wateralgenteelt.
Hydraulische belasting en inrichting
Om een inschatting van het toepasbare doorstroomdebiet van de 10 hectare algenteelt te kunnen maken
is grofweg uitgegaan van 3 gecascadeerde vijvers van circa 100 bij 350 meter (zie ook Bijlage
Berekeningen Debieten). Daaraan gekoppeld hebben we ten behoeve van de algenteelt verblijftijden
toegepast van 1 tot en met 4 weken. Zowel continucultuur als batchcultuur is daarmee mogelijk.
Nadere, verfijnde inrichting (bijvoorbeeld door extra dammetjes) kan in een later stadium eenvoudig in het
veld worden uitgevoerd. Bij de inrichting van de proefboerderij is hier qua toegankelijkheid van het terrein
met lichte grondverzetmachines rekening mee gehouden.
De dijkjes om de teeltvijvers heen die uiteindelijk de ruimtelijke indeling bepalen van de cascadering zullen
in belangrijke mate er voor zorgen dat de waterstand in de algenvijvers gehandhaafd blijft. Van wegzijging
is nauwelijks sprake, ook omdat de naastliggende sloten in hydraulische zin zullen worden gebruikt om
wegzijging uit de percelen te voorkomen door ook hier de waterstanden geheel op te zetten. Er zal
aandacht zijn voor de nadelige waterhuishoudkundige effecten omdat de omringende percelen, sloten en
kunstwerken etc. hier uiteraard geen hinder van mogen ondervinden.
Hydraulische inrichting, (gedeeltelijke) aansluiting koelwaterstroom
De energiecentrales in de Eemshaven lozen grote hoeveelheden restwarmte in de vorm van koelwater.
5
Eén centrale loost ongeveer 50 M3 /s. Het onttrekkingsdebiet van de Eemscentrale is 55 M3 /s . Het lozen
van koelwater door energiecentrales wordt gereguleerd in de vergunningverlening. De regels ten aanzien
van de temperatuur van het geloosde koelwater is maatwerk. Ten aanzien van restwarmte heeft algenteelt
voor energiecentrales een belangrijk voordeel. Het koelwater hoeft minder te worden afgekoeld dan in de
huidige situatie. Normaliter moet het koelwater met een lagere temperatuur worden geloosd en dit kost
energie. Door het koelwater in te zetten voor algenteelt krijgt de energiecentrale feitelijk de mogelijkheid
om warmer koelwater te lozen (lees: aan te bieden).
Tijdens de behandeling (CO2 in het water brengen) en het transport naar de teeltvijvers, koelt het water af.
Afhankelijk van verschillende factoren kan de inlaattemperatuur in de vijvers ongeveer 40°C zijn. Verderop
zal sprake zijn van een werkbare teelttemperatuur van ongeveer 25 graden Celsius. Verder
praktijkonderzoek naar beste manier van koeling in combinatie met algenteelt moet worden uitgevoerd.
Om al het koelwater van een energiecentrale af te koelen aan de oppervlakte is er een zeer grote
oppervlakte nodig, veel groter dan de oppervlakte die we (in eerste instantie) nodig hebben voor de
algenproefboerderij.
Algen hebben CO2 nodig om te groeien en energiecentrales hebben CO2 als reststof, voor hen een
probleemstof in verband met broeikaseffecten. Door het water, dat wordt gebruikt voor de algenteelt, te
verrijken met CO2 vanuit de energiecentrale ontstaat een win-win situatie. Een gedeelte van de
rookgassen van de energiecentrale zal door het water worden geleid. Er wordt gekozen voor een simpel
blow-through-systeem om het relatief warme proceswater te verrijken met CO2. Hoeveel en tot welke CO2-

5

Rijkswaterstaat, effect van koelwater op het zoute aquatische milieu, december 2004.
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spanning dit kan zal uit de praktijk moeten blijken. Het ingebrachte CO2 zal minder snel uit het proceswater
diffunderen omdat het water sowieso afkoelt.
Een andere mogelijk bron van voeding is aanwezig door gebruik te maken van effluent van een
nabijgelegen RWZI.
Het teeltproces
Algen zitten van nature in water, maar voor een succesvolle teelt is
het echter niet voldoende om het koelwater van een
energiecentrale in de vijvers te laten lopen. Een voorkweek van de
gewenste algensoort is noodzakelijk. Deze voorgekweekte algen
moeten in een gesloten systeem worden opgekweekt om
vervolgens de algenvijver mee te enten. Proceswater en
voorgekweekte algen zijn de basis input voor de vijver. Afhankelijk
van gewenste algensoort, omgevingsfactoren en limiterende
factoren kunnen eventueel andere input worden toegevoegd.
Hierbij wordt sowieso gedacht aan nutriënten en CO2 .
Figuur 3: Bioreactor

Eerste impressie
In figuur 2 is een eerste indruk weergegeven van de mogelijke inrichting in het veld. Wanneer de locatie
van wáár de 10 hectares gerealiseerd kunnen worden meer specifiek bekend is kan een artist impression
worden gemaakt. Belangrijk voor een goede communicatie is dat deze artist impression wel lijkt op de
lokale omstandigheden.
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5

FINANCIEEL ECONOMISCHE ANALYSE

5.1

Kosten algenproefboerderij

Voor wat betreft de kosten voor de proefboerderij hebben we onderscheid gemaakt in drie
hoofdcategorieën:
•
Basiskosten inrichting;
•
Exploitatiekosten (beheer en onderhoud);
•
Communicatie- en begeleidingskosten (de beheerorganisatie).
Scope beschrijving
De algenkwekerij heeft een bassin met een netto oppervlak van 10 ha. waarin de algen worden geteeld.
Naast de bassins worden een opslagplaats, een laboratorium en een expositieruimte aanbracht. De locatie
is op dit moment onbekend waardoor een aantal onzekerheden zijn zoals de doorlatendheid van de
bodem en de aankoop van de benodigde gronden. Deze risico’s zijn ingeschat en in de kostenraming
opgenomen.
Een aantal zaken zijn expliciet niet in de kostenraming opgenomen. Deze kostenposten zijn zeer
afhankelijk van de definitieve locatie van de algenkwekerij. Hieronder worden de posten opgesomd:
●
grondverbetering t.b.v. draagkracht
●
vervuilde vrijkomende materialen (slib-, bodem-, grond-, puinverontreinigingen ect.)
●
grondwaterverontreiniging
●
kosten voor mogelijke saneringen
●
kosten voor archeologie anders dan onderzoeken
●
kosten voor verwijderen explosieven anders dan onderzoeken
●
het ontmantelen of slopen van de algenkwekerij
●
versneld afschrijven van bestaande objecten
●
mogelijke (externe) financiële dekkingsgelden
Kostenraming
De bijgaande raming is mede tot stand gekomen middels standaard besteksmethodiek, ssk2010.
Hieronder is de samenvatting van de kostenraming in een tabel weergegeven.
Tabel 2: projectkosten exclusief BTW

Categorieën

Geraamde kosten

Aankoop gronden
Bouwkosten,

aansluiting

Overage kosten

€450.000,- (PM)
transportleiding

€450.000,-

(aan- en afvoer)
Inrichting algenteelt (incl. engineering)

€2.200.000,-

Detailinrichting fijnregeling (w.o. folie)

€1.200.000,-

Laboratorium (incl. apparatuur)

€100.000,-

Totaal investeringskosten

€3.950.000,-

Onvoorziene kosten

€1.050.000,-

Totale kosten
Exploitatiekosten proefboerderij 2 fte

€5.000.000,€250.000 (jaarlijks)

deeltijd + beheerskosten (jaarlijks)
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Basiskosten inrichting
De kosten voor het realiseren van de proefboerderij zijn geraamd op €3.950.000,-. De kosten bestaan uit
een aantal hoofdposten.
1.
2.

Een belangrijke post is de transportleiding die zorgt voor de aanvoer van warme koelwater en de
afvoer van gebruikt proceswater (€450.000,-).
Inrichting van de algenteelt. Om van landbouwgrond een algenvijver te maken moeten
waterwegen worden gedempt en gegraven, aarde worden afgevoerd en kades en
onderhoudspaden worden aangebracht. Daarnaast moeten technische voorzieningen zoals
pompen, stuwen en afsluiters worden aangebracht. De vijver moet in detail worden geengineerd,
en afhankelijk van resultaten wel of niet met folie worden uitgerust. Totaal komt dit op
€3.400.000,-. Voor het realiseren van een kantoorgebouwtje en een veldlaboratorium (container)
is €100.000,- nodig. Deze kosten zijn erg afhankelijk van de wensen van de projectorganisatie.

De investeringskosten zijn berekend op basis van een standaard bestekmethodiek ssk2010. Inschatting van experts
is dat de kosten voor de inrichting van algenvijvers (incl. engineering) in praktijk lager uitvalt. In een volgende
onderzoeksfase worden uitvoerende partijen gevraagd een prijsopgave te doen voor de aanleg van drie
algenvijvers. Hiermee wordt een nog beter beeld gekregen van de daadwerkelijke aanlegkosten.

Onvoorziene kosten
De algenproefboerderij is een innovatief en uniek project. De kosten voor inrichting zijn op basis van
ssk2010 goed in beeld. Een forse post onvoorzien is opgenomen (1 miljoen euro) omdat verdere invulling
van het project in een volgende fase wordt uitgewerkt door het te vormen consortium (hoofdstuk 6).
Exploitatiekosten
De exploitatiekosten zijn eveneens afhankelijk van de wensen van de projectorganisatie. De €250.000,- is
gebaseerd op twee medewerkers, het beheer en onderhoud van de algenvijvers en de benodigde
energiekosten.
Communicatie- en begeleidingskosten
Pm.
Andere kosteneffecten
In het definitieve kostenmodel dat zal worden ontwikkeld ten behoeve van de algenproefboerderij zal ook
uitdrukkelijk een paragraaf worden besteed aan mogelijke meerwaarden ten opzichte van andere
producten die nu worden toegepast voor de veevoederindustrie. In ieder geval valt daarbij te denken aan
Soja, en dan vooral aspecten als de distributiekosten daarvan. Daarnaast zal ook een globale inschatting
worden gemaakt van het mogelijke prijsverschil tussen eiwitten afkomstig vanuit algenteelt en eiwitten
zoals die nu uit vismeel worden gewonnen.
Effect bij opschaling
In deze fase zijn alleen de kosten berekend voor de 10 hectare proefboerderij. Het einddoel is
grootschalige algenteelt door de agrarische sector. Waarbij wordt uitgegaan van bedrijven met ca. 100
hectare algenvijvers. Opschaling van 10 hectare naar 100 hectare heeft zeker een effect op de inrichtingsen beheerkosten per hectare, deze zullen dalen. In het kader van onderhavig onderzoek is een eerste
inschatting gegeven van de kosten voor 10 hectare. Tijdens de pilot zal door de opgedane praktijkervaring
wel een betrouwbare voorspelling kunnen worden gedaan wat de kosten voor eenheden van 100 hectare
algenvijvers zullen zijn.
Platform Groene Grondstoffen/Algenteelt Eemsdelta
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5.2

Opbrengsten

Voor haalbaarheidsverkenning is het nodig om de verwachte opbrengsten te analyseren. Hiervoor kijken
we verder dan de proefboerderij. Op basis van de gekozen techniek (open, robuust, mixcultures) en de
gekozen toepassing (varkensvoer), is de verwachte opbrengst per hectare vastgesteld. De opbrengst
bestaat uit twee componenten te weten; verkoop van de geoogste algen en CO² prijs.
Tabel 3: opbrengsten per hectare

6

Behoudend

Prijs

20 ton droge stof

€300 per ton

€6.000,-

€16 per ton

€640,-

/ha/j.

Optimistisch

Prijs

35 ton droge stof

€400 per ton

€14.000,-

€25 per ton

€2.500,-

/ha/j.

40 ton CO² p/ha
totaal

5.3

100 ton CO² p/ha

€6.640,-

€16.500,-

Economische haalbaarheid

Voor een algenboerderij van 100 hectare liggen de investeringskosten per hectare ver onder de
€395.000,- zoals geraamd voor de proefboerderij. Op basis van de huidige kosten en opbrengsten is
algenteelt (nog) niet rendabel. Er is echter reden om aan te nemen dat in de nabije toekomst de opbrengst
per hectare verder stijgt net als de prijs per ton droge stof.
1.

2.

3.

De Nederlandse agrarische sector is internationaal koploper op het gebied van intensief telen van
producten en het maximaliseren van de productie. De proefboerderij is van essentieel belang
voor het opdoen van praktijkervaring en het verhogen van de opbrengst per hectare. Het
betrekken van de agrarische sector is hierbij essentieel (zie hoofdstuk 6). In het verleden heeft de
Nederlandse landbouw bewezen dat zij in staat is om de opbrengsten per hectare te
maximaliseren tegen een minimale kostprijs. Ook bij het opschalen van algenteelt is de
verwachting dat de opbrengsten explosief zullen gaan stijgen parallel aan kostenminimalisatie. Zo
zit zeker bij een nieuw gewas als algenteelt nog veel “rek” in het maximaliseren van de opbrengst
per hectare.
De verwachting is dat de prijs van het belangrijkste substituut-goed (soja) de komende jaren
verder stijgt door een wereldwijd toenemende vraag naar eiwitten ten behoeve van
vleesproductie. Navenant zal de prijs van algen daardoor verder stijgen.
Bij het opschalen van bedrijfsgroottes ten behoeve van de algenteelt in eenheden van gemiddeld
100 hectares per bedrijf, is het aannemelijk dat zowel de inrichtingskosten als de
exploitatiekosten een fractie van kosten zullen bedragen ten opzichte van de kosten voor
onderhavige proefboerderij. De verwachting is dat de inrichtingskosten voor een bedrijf van
ongeveer 100 hectares, voor een periode van 10 jaar vergelijkbaar zullen zijn met de
opbrengsten van de algenteelt over die 10 jaar. Echter is daarin niet meegenomen verdere
optimalisatie van exploitatiekosten en een verdere prijsstijging van het algeneiwit. Daarnaast
moet worden gemeld dat in tabel 4 gemakshalve is uitgegaan van een economische levensduur
van 10 jaar. In praktijk zal voor belangrijke onderdelen van de inrichting de levensduur aanzienlijk
langer zijn (ca. 30 jaar). Een detailberekening hiervan is in deze fase nog niet gemaakt. In de

6

2

In de berekening is aangenomen dat algenteelt op langere termijn in aanmerking voor CO credits. Met
de huidige regelgeving is dit niet mogelijk.
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4.

uitgebreide business case, die in de volgende fase volgt, zal als eerste een verder onderbouwde
berekening op basis van verschillende scenario’s worden opgesteld.
De scope van de proefboerderij is gericht op het bereiden van veevoeder (supplementen) ten
behoeve van varkensvoer. Niet meegenomen in huidige verkenning is dat eventuele verdere
raffinage van de algen in een later stadium tot aanzienlijke meerwaarde kan leiden en dus tot een
aanzienlijk hogere prijs per ton.
78

Kennisinstituten doen onderzoek naar de kansen voor algen, zie kader hieronder .
De universiteit van Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid van algenteelt. Bij de
huidige stand van de techniek is de theoretische kostprijs bij grootschalige teelt van algen, €4,- per kg. De
universiteit heeft berekend dat met een optimale inzet van reststromen, de meest geschikte locatie (dichtbij de
evenaar) en doorontwikkeling van teelttechnieken (gesloten systeem), de kostprijs kan dalen tot €0,40 per/kg.

Op basis van de investeringskosten en de exploitatiekosten hebben we schatting gemaakt van de kostprijs
9
per KG/ droge stof .
Tabel 4: Kosten per hectare voor de algenproefboerderij van 10 hectare

10 ha

1 ha

Opbrengst per ha

Kosten per KG

€395.000,-

€39.500,-

20- 35 ton

€1,98 - €1,12

Exploitatiekosten* (jaarlijks)

€250.000,-

€25.000,-

20- 35 ton

€1,25 - €0,71

Totaal

€645.000,-

€64.500,-

Investeringskosten per jaar
(levensduur 10 jaar)

€3,23 - €1,83

* doordat het een proefproject betreft zijn de investeringskosten en de exploitatiekosten vele malen hoger als bij een

Wat betekent dit voor de proefboerderij?
Doel van de proefboerderij is kennisopbouw
en aantonen dat een algenteelt van 10
hectare te beheersen is. Beheersen betekent
in dit geval dat de opbrengst per hectare
binnen een voorspelbare bandbreedte blijft.
Algen blijven een natuurproduct daarom zal
de opbrengst per jaar fluctueren. In
onderstaande grafiek illustreren we het
principe
van
de
proefboerderij.
De
proefboerderij loopt van 0 tot 6 in deze
periode wordt geëxperimenteerd om de
opbrengst op een optimaal niveau te krijgen.
Vervolgens kan de marktsector opschalen
naar 100 hectare (7 tot 11). De opbrengst per
hectare zal daarna mogelijk nog iets

opbrengst

reguliere algenteelt (100ha).

Ton drogestof/ per Ha
Rendement

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

tijd

Figuur 4: opbrengst versus rendement
Toelichting: figuur 4 laat zien dat na het zevende jaar, na opschaling naar 100
hectare, het rendement snel stijgt door het opschalingseffect.

7

Microalgae for the production of bulk chemicals and biofuels, 2010, Wageningen University, René H.
Wijffels, Maria J. Barbosa en Michel H. M. Eppink.
8
Microalgal production – A close look at the economics, 2010, Wageningen University, Niels-Henrik
Norsker, Maria J. Barbosa, Marian H. Vermuë en René H. Wijffels.
9
In de berekeningen is geen rekening gehouden met een eventuele rente component.
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doorstijgen
vanwege
het
doorlopende
leereffect. De verwachting is dat een 10
hectare algenvijver nooit rendabel te krijgen
is.
Schaalvergroting
zorgt
voor
kostenvoordeel bij aanleg (lagere investering
per hectare) en lager exploitatiekosten
doordat er veel minder mankracht nodig is als
bij de proefboerderij. Het rendement zal door
opschaling naar 100 hectare fors stijgen.
De proefboerderij moet een businesscase
opleveren op basis van praktijkgegevens. Het
levert een goed inzicht in de opbrengst per
hectare bij een robuust openvijversysteem op
basis van bewezen technieken.
De verwachting van Platform Groene
Grondstoffen
en
DHV
is
dat
een
businesscase na het proefproject een verloop
kent zoals in de grafiek hiernaast is
weergegeven. Dit wordt bevestigd door
recente onderzoeken van de Wageningen
University.
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opbrengst/ p.jr in €
cumulatief

tijd in jaren

Figuur 5: opbrengst in € per jaar
Toelichting: De eerste jaren worden de kosten gemaakt voor voorbereiding en
aanleg van de algenvijvers. Wanneer de vijvers in bedrijf zijn komen er
opbrengsten binnen. Het duurt 10 jaar voordat de investering wordt
terugverdiend.
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6

BEHEERORGANISATIE EN FINANCIERING

6.1

Financiering van de proefboerderij

Voor het realiseren van de proefboerderij wordt gerekend op een bijdrage van de overheid in de vorm van
subsidies en een bijdrage uit markt. De verhouding tussen marktbijdrage en subsidies wordt in een later
stadium vastgesteld. In Noord Nederland zijn subsidieprogramma’s voor innovatieve projecten. De
algenboerderij verbindt bestuurlijke speerpunten als energie, water, agribusiness en vitaal platteland.

6.2

Beheerorganisatie algenproefboerderij

Een algenteeltproject zoals onderhavig project valt of staat bij een goed geoutilleerde beheerorganisatie.
Voor de begeleiding van de proefboerderij is een simpele beheerorganisatie bedacht. Er is bedacht dat het
project in het veld door een bedrijfsleider geleid moet worden, een bedrijfsleider die verantwoording aflegt
aan de beheerorganisatie. Daarnaast is het hoofd van de beheerorganisatie verantwoordelijk voor de
totale proefboerderij, inclusief de communicatie en afstemming met derden.
In onderstaande figuur is daartoe een eerste aanzet gegeven. In het midden (Beheer en Leden?) is de
10
beoogde beheerorganisatie gepositioneerd .

10

Contact is opgenomen met de volgende bedrijven/ stellingen die zich beraden over een eventuele
deelname RWE, Nuon, Agrifirm, Waterbedrijf Groningen, Rabo, Ingrepo, RUG, WUR, LTO, provincie
Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Avebe, VSH, Van Maris en Groningen Seaports.
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Het idee is dat het consortium kritisch de voortgang volgt van de proefboerderij en zo nodig met
aanvullingen komt. De linking pin tussen de uitvoerende organisatie in het veld en het consortium wordt
gevormd door de zogenaamde beheerorganisatie. Het idee is dat vanuit het consortium een (vijfkoppig?)
“kernteam” wordt geselecteerd dat de dagelijkse gang van zaken begeleidt en rechtsreeks de
bedrijfsleiding aanstuurt betreffende de werkzaamheden in het veld. De bedrijfsleider legt verantwoording
af aan de beheerorganisatie. De bedrijfsleider zélf regelt de operationele gang van zaken en heeft in ten
behoeve van de veldwerkzaamheden regelmatig overleg met veelal de telers (boeren), leveranciers van
bijproducten en afnemers.
In de beheerorganisatie is zowel veld- als technische ervaring nodig. Tevens is (het kunnen toepassen
van) een juiste mix van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring belangrijk. In de beheerorganisatie
zal naast de belangrijkste financiers zeker ook ervaring aanwezig moeten zijn aangaande het bedrijfsmatig
regisseren en aansturen van onderzoekers en kennisinstellingen. De kracht van het proefproject is de
continue vertaalslag van wetenschappelijk verantwoorde theorie naar pragmatisch en praktische
oplossingen die plaats moet vinden.
Kennis
Omdat het proefproject als doel heeft om know how te ontwikkelen voor het opzetten van grootschalige
algenteelt is het belangrijk dat door de beheerorganisatie regelmatig gerapporteerd wordt over
bevindingen, veranderingen en verdere noodzakelijke (wetenschappelijke) onderzoeksbijdragen. Dit moet
goed geleid worden door de beheerorganisatie.
Daarnaast is de betrokkenheid van kennisinstellingen en dergelijke belangrijk. Iets dat goed geregeld moet
worden in de opzet van de beheerorganisatie. Kenmerkend aan kennis- en onderzoeksinstellingen is dat
ze voornamelijk gefocust zijn op het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis. Om goed gebruik
te kunnen maken van de aanwezige kennis en het analyserende, wetenschappelijke vermogen van de
kennisinstituten is het noodzakelijk dat accurate regie wordt gevoerd op de deelname. Ook dit moet
gezekerd worden in de beheerorganisatie. Ook zal in de beheerorganisatie een belangrijke zetel worden
ingenomen door iemand met kennis van communicatie binnen agrarische omgevingen, en zeker binnen
de veevoederbranche.
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7

JURIDSICHE CONSEQUENTIES

Het realiseren van een 10 hectare groot project heeft juridische consequenties. In de volgende fase
moeten de juridische vraagstukken verder in kaart worden gebracht.
De juridische consequenties waar de proefboerderij mee te maken krijgt bevinden zich op het gebied van:
•
Ruimtelijke Ordening;
•
Waterstaatrecht;
•
Voedselketen, ketenaansprakelijkheid (o.a. REACH);
•
Milieuvergunningen;
•
Wet- en regelgeving op het gebied van natuur- en milieu;
•
Kustverdediging;
•
Privaatrechtelijke zaken
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8

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1

Conclusie

Er is bij deskundigen en partijen, die betrokken zijn geweest bij onderhavig onderzoek, algemene
consensus dat algenteelt een kansrijk gewas is dat vele potentiële toepassingen kent. De keuze om
algenteelt primair aan te wenden voor eiwitproductie lijkt ook een goede insteek. Nogmaals, in een later
stadium kunnen daar altijd andere productielijnen aan toegevoegd worden.
Met onderhavige verkenning hebben we aannemelijk gemaakt dat er voor het (robuust) telen van algen
een toekomst is. Vooral wanneer er wordt opgeschaald naar grotere bedrijfseenheden kan het onder de
huidige omstandigheden economisch aantrekkelijk worden om algen te telen, juist ook omdat in
onderhavige verkenning van vrij pessimistische scenario’s is uitgegaan (i.e. láge marktprijs eiwitten, hoge
aanvangskosten proefboerderij, grote posten onvoorzien voor wat betreft de inrichtingskosten, korte
afschrijvingstermijnen, etc.).
Er is echter nog geen betrouwbare businesscase uitgewerkt. Er moet een stap gezet worden om van
laboratorium en kleine initiatieven te komen tot algen als landbouwgewas voor de agrarische sector en
een afgeleide algenverwerkende industrie. Deze verkenning focust op algen als varkensvoer omdat deze
toepassing op relatief korte termijn het meest kansrijk wordt geacht. Als tussenstap is het aanleggen van
algenproefboerderij van 10 hectare noodzakelijk. Deels om aan te tonen dat het mogelijk is, deels om al
doende te leren en opschalingseffecten te kunnen beoordelen. In zo’n setting kan, in nauwe
samenwerking met de agrarische sector en kennisinstellingen, kennis worden opgebouwd over het verder
maximaliseren van de opbrengst per hectare en het verlagen van de kostprijs. Daarna kan de agrarische
sector de teeltwijze en de kennis in commerciële landbouw setting implementeren.
Een aantal zaken vragen nog nadere uitwerking, maar de aanname dat grootschalige commerciële
algenteelt in Nederland mogelijk is, is gerechtvaardigd.

8.2 Aanbevelingen
Om een de algenproefboerderij te realiseren moet in een volgende fase (o.a. een uitgewerkte business
case) een aantal zaken verder worden uitgewerkt. Wij denken daarbij aan de volgende aspecten:
•

•
•
•
•

Er is een pragmatisch optimalisatieonderzoek nodig naar de meest geschikte algensoort.
Selectiecriteria daarbij zijn bijvoorbeeld geschiktheid voor diervoeder, passend bij de lokale
omstandigheden, eiwitpercentage, potentiële opbrengst per hectare en juridische implicaties.
De universiteiten zijn belangrijke kennisbronnen in deze en kunnen onder procesregie
belangrijke bijdragen leveren aan deze onderzoeken;
Uitwerken van een stappenplan en projectplanning voor het realiseren van de
algenproefboerderij;
Verder specificeren en uitwerken van de businesscase waarbij onder andere de
opschalingseffecten worden meegenomen;
Vorming consortium met helder projectstructuur, taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden;
Er is technisch onderzoek nodig naar het gebruik maken van restwarmte en CO2. In overleg
met de energiebedrijven moet worden bepaald hoe reststromen uit hun proces kunnen worden
ingezet voor de algenproefboerderij. Een belangrijk aspect hierbij is de wáár in het systeem
effectief gebruik kan worden gemaakt van de restwarmte;
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•
•

De juridische consequenties voor de algenproefboerderij moeten inzichtelijk worden gemaakt.
Belangrijk is om te weten voor welke activiteiten vergunningen nodig zijn;
Op basis van eisen en wensen van de projectorganisatie en een definitieve locatiekeuze moet
een detailinrichting en engineering van de Algenproefboerderij worden gemaakt.
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BIJLAGE 1

Kenmerken diervoedersector (bron: vlees.nl)
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In Nederland wordt ongeveer 25 miljoen ton diervoeders geproduceerd (ruwvoeders zoals gras en snijmais
buiten beschouwing gelaten). Van deze 25 miljoen ton bestaat ongeveer 13 miljoen ton uit mengvoeders. Door
jarenlange onderzoeken is per diersoort, leeftijd en gebruiksdoel zeer nauwkeurig bekend wat de
voederbehoefte is. Een juiste balans tussen verschillende bestanddelen is essentieel. Overschot en tekort
moeten worden voorkomen. Bijvoorbeeld om dieren niet te vet te laten worden en optimaal te laten groeien.
In de praktijk werken veehouder, voerleverancier en onderzoekers intensief samen om in ieder stadium een zo
efficiënt mogelijk rantsoen samen te stellen. Teveel voer leidt tot overbodige kosten en meer mest, terwijl een
tekort leidt tot lagere groei.
Om de kostprijs van voer laag te houden en omdat de spijsvertering van dieren in meer of mindere mate afwijkt
van die van mensen, wordt vaak gebruik gemaakt van bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Voor
menselijke voeding ongeschikte ingrediënten kunnen zodoende toch uiteindelijk een waardevol en voedzaam
stukje vlees leveren. Belangrijke voorbeelden zijn bietenpulp (uit de suikerindustrie), bierbostel (restproduct van
bierbrouwerijen) en stoomschillen (resten van friet- of chipsproducenten). Het gaat hier om bijna 5 miljoen ton
vochtrijke grondstoffen.
Ook levensmiddelen die mensen niet meer willen of kunnen eten, kunnen nog goed worden gebruikt als
diervoeding. Bijvoorbeeld levensmiddelen die door supermarkten niet zijn verkocht of koekjes die niet aan de
kwaliteitseisen van de fabrikant voldoen. Vooral in varkensvoer zijn deze producten goed te verwerken. Daarbij
worden overigens geen concessies gedaan aan de kwaliteitseisen.
Goede (dier)voeding bestaat uit verschillende basisingrediënten. Dat zijn eiwitten, energie, mineralen, vitamines
en andere essentiële of nuttige kleinere bestanddelen. Per diersoort en per leeftijd verschilt de samenstelling
enorm. Net zoals een topsporter een ander dieet heeft dan een kind op de basisschool of de voeding voor een
80-jarige. Iedereen heeft echter de dezelfde basisbouwstenen nodig. De hoeveelheid en de verhouding tussen
de ingrediënten varieert.
Eiwitten
Eiwitten zijn opgebouwd uit verschillende aminozuren. Voor een diervoederproducent en een veehouder is het
de kunst om de ingrediënten zo te kiezen dat de totale samenstelling zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte
van het dier. Dat komt de kwaliteit van het vlees ten goede. De keuze van de voeringrediënten hangt af van de
diersoort en van de leeftijd. Een tekort van een bepaald aminozuur kan worden aangevuld met specifieke
toevoegingen, terwijl een overmaat niet leidt tot extra groei en dus onnodig de kosten verhoogt. Naast de
voedertechnische aspecten kent ieder product z´n eigen prijsniveau. Dit fluctueert afhankelijk van de
marktomstandigheden in de wereld. Voerproducenten en veehouders puzzelen dus steeds opnieuw om aan alle
eisen tegemoet te komen. Ook wensen van consumenten worden meegenomen in de keuze van het voer.
Dierlijke en plantaardige eiwitbronnen
Er zijn dierlijke en plantaardige eiwitbronnen die in diervoeder kunnen worden gebruikt. Nadat in Groot-Brittannië
de BSE-uitbraak (gekke koeienziekte) bleek terug te voeren naar verkeerde verwerking van dierlijke eiwitten tot
voer voor runderen, is gebruik van dierlijk eiwit verboden. Sinds 1989 mag in Nederland geen diermeel van
herkauwers (runderen, schapen en geiten) worden verwerkt in voer voor herkauwers. In 1994 is dit verbod
uitgebreid tot een verbod van de verwerking van alle eiwitten van zoogdieren. Sinds eind 2000 is dit verbod ook
van toepassing op ander diervoer.
Uiteindelijk leidde het tot een totaal verbod op het gebruik van dierlijk eiwit in alle veevoer in de EU. Ook voor
varkens en pluimveevoer moest worden overgestapt naar plantaardige eiwitbronnen. Vóór het verbod werd in
Nederland ongeveer 1,1 miljoen ton dierlijke eiwitten in diervoeder gebruikt. In Europa was dat naar schatting 15
miljoen ton. Dit moest worden vervangen door plantaardige bronnen.
De samenstelling van plantaardig eiwitten sluit echter minder goed aan bij de behoefte van dieren. Soja-eiwit
komt qua samenstelling het dichtst in de buurt. Als gevolg van het EU-verbod op dierlijke eiwitten steeg het
gebruik van soja met naar schatting 10%. Daarnaast worden indien nodig specifieke aminozuren toegevoegd.
Op dit moment wordt onderzocht of dierlijke eiwitten onder stringente voorwaarden weer kunnen worden
toegelaten in voer voor varkens en pluimvee. Deze dieren zijn van nature immers alleseters.
Productie van plantaardig eiwit
De belangrijkste bronnen van plantaardige eiwitten zijn oliehoudende zaden zoals koolzaad, lupinen, soja,
palmpitten en zonnebloempitten. De olie uit deze zaden wordt gebruikt voor menselijke consumptie als spijsolie,
voor cosmetische producten, natuurlijke smeerolie en ook voor biobrandstof (biodiesel). Na het uitpersen van de
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olie blijft een korrelig product achter. Afhankelijk van de manier van verwerken zijn dat schilfers of schroot.
Meestal wordt de naam afgeleid van het zaad waaruit het is gemaakt, bijvoorbeeld sojaschroot, palmpitschilfers
of raapschroot. De diverse oliehoudende zaden leveren allemaal eiwitten met verschillende aminozuren.
Vanwege de gunstige samenstelling wordt in Nederland per jaar 2,8 miljoen ton sojaschroot gebruikt voor
diervoeder. Een klein deel wordt rechtstreeks geïmporteerd uit Brazilië en Argentinië. Het grootste deel wordt
ingevoerd als volledige boon, waar de olie wordt uitgeperst. Ongeveer 20% van het gewicht is olie, 80% is meel.
In koolzaad en zonnebloemzaad zit juist weer veel meer olie: rond 42-44%. De prijs van de oliën is 2-4 keer die
van het meel. Door dergelijke variaties in prijs en voedingseigenschappen wordt steeds opnieuw berekend welke
ingrediënten het best in het voer passen.
Voor soja-meel is het bijvoorbeeld
- voor rundveevoeders tussen de 8 en 22%;
- voor varkensvoeders tussen de 9 en 19%;
- voor pluimveevoeders tussen de 12 en19%.
Energie in voer
Naast de eiwitten als bouwstenen voor het lichaam heeft een dier energie nodig om te groeien. Ook hiervoor kan
worden gekozen uit een groot aantal grondstoffen. De belangrijkste groep bestaat uit (voer)granen. In de
Europese Unie wordt jaarlijks 290 miljoen ton geproduceerd, waarvan 170 miljoen ton voor diervoeder. Voor
menselijke consumptie en export blijven nog miljoenen tonnen beschikbaar. Tegelijkertijd kunnen bijproducten uit
de levensmiddelenindustrie uitstekend worden gebruikt als diervoeder.
Energieleverende ingrediënten bestaan onder andere uit (voer)granen en graanbijproducten die overblijven in de
zetmeel- en levensmiddelenindustrie. Ook kan een mengvoerbedrijf kiezen voor eiwitproducten waarin nog wat
plantaardige olie is achtergebleven en die zodoende veel energie bevatten. Verder is melasse een geliefde
grondstof in diervoeder. Dit is een energierijk bijproduct uit de suikerindustrie. Dieren vinden het lekker en bij het
maken van voerkorrels plakt het de verschillende ingrediënten aan elkaar.
Herkauwers als bijzondere groep
Herkauwers, zoals runderen, schapen en geiten, kunnen goed planten verteren die voor andere dieren en de
mens niet of nauwelijks bruikbaar zijn. Gras, hooi en snijmaïs zijn de meest gebruikte ruwvoeders. Maar ook
restproducten van de suiker-, zetmeel-, en bierindustrie zijn zeer goed bruikbaar als voer voor runderen, geiten
en schapen.
Nederlandse situatie
De Nederlandse diervoedersector bestaat uit ongeveer 1.800 bedrijven. Dat zijn onder andere producenten van
mengvoeders, handelaren en grondstoffenleveranciers. In de sector werken 9.000 mensen en de totale omzet
wordt geschat op 4 miljard euro.
De omvang van voerproducerende bedrijven varieert sterk. De drie grootste bedrijven in Nederland produceren
bijna 2 miljoen ton per jaar, terwijl de kleintjes soms maar 30.000 ton maken. Vanwege specialisatie produceren
sommige bedrijven slechts voor één of twee diersoorten. Dit komt ook omdat bedrijven door de strenge
kwaliteitseisen niet zomaar in één fabriek voor verschillende dieren voer mogen maken. De samenstelling van
varkensvoer is immers anders dan die van runderen of kippen.
De Nederlandse diervoedersector is om meerdere redenen toonaangevend in de wereld. Traditioneel is hier veel
gedaan aan onderzoek door Wageningen Universiteit en Research Centre en het beschikbaar stellen van die
kennis. Ook de coöperatieve structuur zorgde voor het overdragen van informatie en kennis.
Daarnaast heeft Nederland altijd al een relatief grote levensmiddelenindustrie gehad, onder door de
importmogelijkheden via de grote havens. Restproducten werden al in een zeer vroeg stadium gebruikt als
grondstoffen voor diervoeders, terwijl het elders in de wereld nog als afval werd weggegooid.
Ook op technisch vlak is de Nederlandse diervoedersector beroemd. Om voer te produceren zijn machines en
installaties nodig die in Nederland worden gemaakt. Nederlandse molens, persen en transportsystemen worden
geëxporteerd naar alle uithoeken van de wereld. Complete mengvoerfabrieken worden in pakketjes verscheept
en elders in elkaar gezet. Hierdoor kunnen in verre streken op een efficiënte manier diervoeders worden
gemaakt. Nederland draagt wereldwijd ook via deze bedrijfstak veel bij aan de voedselproductie.
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Internationaal
In de gehele Europese Unie bedraagt de productie van mengvoer ruim 150 miljoen ton. Per land kunnen de
manier van werken en de samenstelling van het voer sterk wisselen. Bijvoorbeeld omdat de gemiddelde grootte
van de veebedrijven varieert. In het voormalige Oost-Duitsland zijn na de val van de muur zeer grote
varkensbedrijven overgebleven. Daar tegenover staat een land als Polen waar juist nog erg veel kleine
boerenbedrijven zijn. Een voerproducent zal, uit kostenoverweging, altijd proberen om lokale grondstoffen te
gebruiken. In Polen is dat bijvoorbeeld veel koolzaad en in Hongarije meer maïs. Nog zuidelijker is de teelt van
zonnebloemen mogelijk. Ook daarvan worden producten in diervoeders verwerkt. Door al die factoren kent de
internationale diervoederbranche grote onderlinge verschillen.
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BIJLAGE 2

Stuurgroepleden haalbaarheidsverkenning

Platform Groene Grondstoffen (dhr. Runneboom en mevr. Van Keulen)
Samenwerkende bedrijven Eemsdelta (dhr. Zijderveld)
Energy Valley (dhr. Van Steenis)
Wageningen Universiteit (dhr. Wijffels)
Rijksuniversiteit Groningen (mevr. Buma en dhr. Van der Strate)
Waterbedrijf Groningen (dhr. Van der Woerdt en dhr. Verdel)
Provincie Groningen (mevr. Huneman)
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BIJLAGE 3

Debietberekening
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