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Samenvatting
Inleiding
Algen en wieren hebben een relatief hoge productiviteit en produceren een biomassa met een
interessante samenstelling. Algen en wieren kunnen in principe geteeld worden op locaties die
momenteel niet of nauwelijks benut worden, waardoor ze complementair zijn aan landbouw en
biomassa productie. Door afvalstromen zoals rookgassen en afvalwater om te zetten in een nuttige
biomassa kunnen algen ingezet worden als ‘cradle‐to‐cradle’ technologie. Het potentieel van algen
en wieren is dan ook groot. Het doel van dit rapport is de mogelijkheden en beperkingen van algen
en wieren samen te vatten en enkele suggesties te formuleren voor het beleid.
Toepassingen van algen
Algen worden reeds op beperkte schaal geproduceerd voor hoogwaardige toepassingen zoals ‘health
foods’, pigmenten, poly‐onverzadigde vetzuren en als voeding voor larvale stadia van vis. Een
verdere ‘screening’ van de vele gekende soorten algen kan nieuwe hoogwaardige toepassingen
opleveren, waaronder bruikbare genen en producten voor farmacie en cosmetica.
Algen kunnen een aantal afvalstromen valoriseren die momenteel duur en moeilijk te verwerken zijn,
zoals CO2 en NOx uit rookgassen of stikstof (N) en fosfor (P) uit afvalwater. In principe kunnen algen
ook zware metalen en organische polluenten uit afvalwater verwerken. CO2 credits kunnen
verkregen worden in CO2 dat permanent gestockeerd wordt in algenbiomassa (vb. ondergronds) of
indien toepassingen van algen leiden tot een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. De
productie van algen voor CO2 afvang en opslag is op dit moment echter verre van rendabel wegens
de lage marktprijs voor CO2 credits. Bemesting van algen met CO2 uit rookgassen is desalniettemin
essentieel voor een kostenefficiënte productie van algenbiomassa. Algen kunnen een aantrekkelijk
alternatief vormen voor klassieke verwijdering van N en P uit afvalwater. Een probleem daarbij is de
lage productie van algen tijdens de winterperiode.
Algenbiomassa is relatief rijk aan olie en proteïnen. Bovendien is de samenstelling van de olie en
proteïnen aantrekkelijk voor toepassingen in de voeding‐, dierenvoeding‐ en de chemische industrie.
Door het hoge gehalte aan proteïnen en onverzadigde vetzuren kan algenbiomassa ingezet worden
als dierenvoeding, bijvoorbeeld als vervanger van soja. Algen kunnen mogelijk ook als visvoer ingezet
worden in de aquacultuur en een vervanger vormen van vismeel afkomstig van visserij. De biomassa
van algen kan ook grondstoffen leveren voor de voedingsindustrie of chemische industrie of als
organische meststof ingezet worden.
Sinds enkele jaren is er grote belangstelling voor algen als biobrandstof. Algen zijn relatief rijk aan
olie of zetmeel en vormen dus een potentiële grondstof voor biodiesel of bioethanol. Algenbiomassa
kan ook anaeroob vergist worden tot biogas of via processen zoals HTU of pyrolyse omgezet worden
in een vloeibare of gasvormige brandstof. Algen kunnen tot energiebesparingen leiden door
toepassingen zoals waterzuivering, de‐NOx of als vervanging van kunstmest.
Algen kunnen een interessante ‘cradle‐to‐cradle’ technologie vormen doordat ze afvalwater en
rookgassen kunnen valoriseren tot een biomassa met toepassingen zoals energie, voeding,
dierenvoeding of chemie. Bij toepassingen zoals voeding of dierenvoeding is er echter een risico dat
toxische stoffen uit afvalstromen in de voedselketen terechtkomen.
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Mogelijkheden en beperkingen van algen
Algen kunnen geteeld worden in zogenaamde open ‘raceway ponds’ of in gesloten fotobioreactoren.
Er bestaat veel discussie over de voor‐ en nadelen van beide systemen, maar voorlopig is er enkel
praktijkervaring met ‘raceway ponds’. Productie van algen door middel van kunstlicht is energetisch
inefficiënt, tenzij voor hoogwaardige toepassingen. Vaak worden onrealistisch hoge productiviteiten
van algen opgegeven. Er is daarom nood aan realistische cijfers omtrent de productie van algen in
verschillende teeltsystemen.
Voor laagwaardige toepassingen van algen is de bestaande technologie voor de productie van algen
veel duurder dan landbouw. Om dergelijke laagwaardige toepassingen competitief te maken met
landbouw is een significante kostenreductie in het productieproces vereist. De productie dient
gemaximaliseerd te worden, contaminatie dient gecontroleerd te worden en de vereiste mankracht
voor algenteelt moet omlaag door processturing. Er is nood aan kostenefficiënte oogsttechnieken en
aangepaste technieken voor het verwerken van de algenbiomassa (vnl. extractie).
Algenteelt kan in principe gebruik maken van onvruchtbare grond of kan plaatsvinden op open zee.
De beschikbaarheid van onvruchtbare grond is in Nederland echter beperkt. Teelt op open zee
vereist belangrijke innovaties op het vlak van teeltinfrastructuur. Indien teelt van algen op het land
plaatsvindt moet geëvalueerd worden of dit als landbouwactiviteit gezien kan worden.
Algenteelt voor energieproductie resulteert in een significante reductie van uitstoot van
broeikasgassen. Ook het waterverbruik en eutrofiëring zijn aanvaardbaar, al is er een risico op
verhoogde N uitstoot onder de vorm van ammoniakgas. De natuurwaarde van algenteeltsystemen is
laag in vergelijking met landbouw.
Ook al is het Nederlandse klimaat niet perfect voor algenteelt, toch hoeft dit geen belemmering te
zijn aangezien algen productiever zijn dan landbouwgewassen. Aangezien algen op een kleiner
oppervlak meer biomassa kunnen voortbrengen dan landbouwgewassen kunnen algen een
aantrekkelijk alternatief zijn voor landbouw in een dichtbevolkt land als Nederland. Er is in Nederland
veel kennis omtrent algen aanwezig, zowel in kenniscentra als in bedrijven.
Verwachte evolutie rond algen en suggesties voor beleid
Voor hoogwaardige toepassingen kan de huidige technologie gebruikt worden. De markt voor
hoogwaardige toepassingen is klein maar kan uitgebreid worden door algen te screenen voor nieuwe
hoogwaardige producten. Voor laagwaardige toepassingen is de potentiële markt vaak bijzonder
groot. Om dergelijke laagwaardige toepassingen economisch haalbaar te maken is een significante
kostenreductie van de bestaande technologie vereist. De meest haalbare toepassingen zijn deze
waar de waarde van de biomassa relatief hoog is en waar het productieproces relatief eenvoudig en
dus goedkoop is. Toepassingen zoals koolstof afvang en opslag en biomassa productie voor
biobrandstoffen lijken ver weg omwille van de lage waarde van de biomassa en/of het grote aantal
stappen in de productieketen, stappen die stuk voor stuk geoptimaliseerd dienen te worden.
Combinaties van toepassingen zoals waterzuivering met valorisatie van de biomassa voor relatief
hoogwaardige producten lijken het meest haalbaar.
De grootste interesse voor algen ging de voorbije jaren uit naar toepassingen zoals biobrandstoffen
of CO2 afvang en opslag. Ook al is de markt voor dergelijke toepassingen bijzonder groot, de
economische haalbaarheid ervan ligt veraf. Andere toepassingen zoals (dieren)voeding of chemie
verdienen ook aandacht en zijn misschien meer haalbaar. Het lijkt onverstandig pilootprojecten te
steunen die rechtstreeks toepassingen zoals biofuels voor ogen hebben aangezien de kans op slagen
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op korte termijn klein is. In Nederland bestaat reeds expertise rond hoogwaardige toepassingen van
algen en worden momenteel diverse initiatieven genomen rond waterzuivering via algen. De
overheid zou projecten kunnen steunen die leiden tot een efficiëntere productieketen in deze twee
toepassingen, zoals een efficiënte processingtechnologie voor hoogwaardige toepassingen of een
goedkope oogsttechniek bij waterzuivering. In een later stadium kan complementaire expertise uit
deze twee toepassingen gecombineerd worden om productie van algen voor biofuels,
(dieren)voeding of chemie te realiseren.
Om algenteelt op grote schaal haalbaar te maken dient een nieuwe productieketen gerealiseerd te
worden, gaande van productie over oogsten en processing tot valorisatie. In Nederland is op dit
moment de kritische massa van de algenindustrie te beperkt om de volledige keten te kunnen
realiseren. De overheid zou de ontwikkeling van deze nieuwe technologie in een stroomversnelling
kunnen brengen door de verschillende spelers er een rol in kunnen spelen (algen, processing,
waterzuivering, voeding,…) samen te brengen in een technologiepark. Bovendien biedt een dergelijk
technologiepark de overheid de kans om de algentechnologie kritisch te evalueren. Daarnaast kan de
overheid ook faciliteren bij het aanpassen van de regelgeving. Het gaat daarbij om regelgeving
omtrent het gebruik van algen in voeding en dierenvoeding, omtrent de inplanting van algenteelt in
het landschap en omtrent milieu‐normen. Tenslotte zou de overheid ook initiatieven omtrent algen
kunnen coördineren en integreren in een Europese context.
Toepassingen van wieren
Wieren worden vandaag de dag net als algen vooral geteeld (of geoogst uit de natuur) voor
hoogwaardige toepassingen zoals voeding of hydrocolloïden. Wieren kunnen mogelijk ook een rol
spelen als bron van biobrandstoffen (biogas of bioethanol) of kunnen ingezet worden voor
waterzuivering (vb. gekoppeld aan aquacultuur).
De teelt van wieren is totnogtoe beperkt tot ondiepe, beschutte wateren nabij de kust. Door het
grote beschikbare oppervlak is het potentieel voor het telen van wieren op open zee enorm. De
voornaamste uitdagingen zijn het ontwikkelen van teeltinstallaties die de sterke stroming en golfslag
op zee kunnen weerstaan en het bemesten van de (open) teeltsystemen om de productie te
maximaliseren. Er bestaat echter geen regelgeving omtrent de productie van wieren op open zee.
De teelt van wieren voor productie van biobrandstoffen heeft een positieve broeikasgasbalans.
Bemesting kan resulteren in eutrofiëring van de omgeving. Wierteelt zou een positief effect kunnen
hebben op de diversiteit van vis, al kan het dichte netwerk van lijnen waarop de wieren geteelt
worden een hindernis vormen voor grote zeezoogdieren. Introductie van vreemde wiersoorten dient
vermeden te worden.
In Nederland is weinig kennis aanwezig omtrent het telen van wieren en het gebruik van biomassa
afkomstig van wieren. Aanwezige (boorplatforms) of geplande (off‐shore windparken) infrastructuur
biedt echter een groot potentieel voor de teelt van wieren op open zee. De overheid kan de
ontwikkeling van deze toepassing versnellen door pilootopstellingen te steunen en door onderzoek
naar valorisatie van de biomassa te stimuleren. Het zou nuttig zijn ook mariene ingenieurs bij
dergelijke pilootprojecten te betrekken.
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English summary

Introduction
Algae and seaweed have a relatively high productivity and produce a biomass with an interesting
composition. Algae and seaweed can be produced on land that is not suitable for crops and are
therefore a source of biomass that is complementary with traditional agriculture. They can convert
waste streams like flue gas and waste water into a useful biomass and can therefore be used as a
cradle‐to‐cradle technology. Algae and seaweed therefore have a large potential. The goal of this
report is to summarize the potential and limitations of algae and seaweed and to formulate
recommendations for government policies to support this new technology.
Applications of algae
Algae are currently produced at a limited scale for high value applications such as health foods,
pigments, poly‐unsaturated fatty acids and as a source of food for laval stages of fish. Further
screening of the many known species of algae can yield new high‐value products such as useful genes
or components for pharmaceutical applications or cosmetics.
Algae can valorize several waste streams that are currently expensive or difficult to treat, such as CO2
or NOx from flue gas or N and P from waste water. In theory, algae can also remove heavy metals or
organic pollutants from waste water. CO2 credits can be obtained for permanent storage of algal
biomass or when algal technology results in a reduction in CO2 outputs from fossil fuels. The
production of algae for CO2 capture and storage is at present no commercially viable due to the
current market price for CO2 credits. Fertilization of algae with CO2 from flue gas will nevertheless be
essential for cost‐efficient production of algal biomass. Alga can be an attractive alternative for
removal of N and P from waste water. The main problem is that the production of algae is low in
winter.
Algal biomass is relatively rich in oil and protein. Moreover, the composition of the oil and protein is
attractive for food or feed applications or for the chemical industry. Due to balanced amino acid
composition of its protein and the high unsaturated fatty acids content, algae are attractive for use in
feed, e.g. as a replacement for soy meal. Algae could also be used as fish feed and replace fish meal
from fisheries. The algal biomass could provide raw products for the food and chemical industry or
could be used as fertiliser.
In recent years there has been a large interest in algae as a source of biofuels. Algae are relatively
rich in oil or starch and could therefore be a feedstock for production of biodiesel or bioethanol.
Algal biomass could also be converted to biogas using anaerobic digestion or to liquid or gas fuels
using HTU or pyrolysis. Algae can also result in a reduction in fossil fuel consumption by replacing
energy‐intensive processes such as waste water treatment, de‐NOx or production of artificial
fertiliser.
Algae could be used to realise an interesting cradle‐to‐cradle technology by valorising waste water
and flue gas into a biomass that can be used as energy, food, feed or chemistry. In applications such
as food and feed, however, there is a risk that toxic substances from waste streams are integrated
into the food chain.
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Potential and limitations of algae
Algae can be cultivated in open raceway ponds or closed photobioreactors. There is a vivid debate
about the advantages and disadvantages of both systems. At present, raceway ponds are used in
most commercial systems. Production of algae using artificial light is energetically inefficient and only
acceptable for high‐value applications. Unrealistically high productivities of algal biomass or oil
production are often cited. There is a need for realistic data about algal productivity in different
culture systems.
The technology that is currently used for producing algae is much more expensive than traditional
agriculture and is too expensive for low‐value applications. A significant cost reduction of the
production process is required to make algaculture competitive with agriculture. There is need to
maximize algal production, control contamination and reduce the cost of manpower through
automisation of processes. There is also a need for cost‐efficient harvesting methods and adapted
technologies for processing algal biomass (mainly extraction).
Algae can in theory be produced on infertile soils or even at sea. The availability of infertile land in
limited in The Netherlands. Cultivation at open sea required innovations in construction of culture
infrastructure in the aggressive marine environment. If algae are to be cultured in The Netherlands
on land, is remains an open question whether algaculture can be considered as an agricultural
activity.
Algaculture for energy production results in a significant reduction in greenhouse gas emissions.
Water consumption and eutrophication are acceptable, although there is a risk of increased N
emission as ammonia gas. The nature value of algaculture systems is low compared to agriculture.
Although the climate in The Netherlans is not ideal for the production of algae, this should not
preclude production of algae in The Netherlands as algae would still have a higher productivity than
agricultural crops. The fact that algae can produce a large amount of biomass on a limited land area
may be attractive for a densely populated country as The Netherlands. There is a lot of expertise on
algae in The Netherlands, both in universities and the industry.
Expected evolution of algae and suggestions for government policy
For high‐value applications, the current technology can be used. Altough the current market for high‐
value applications is small, it can be enlarged trough screening for new high‐value products in algae.
For low‐value applications, the potential market is often very large. To make such low‐value
applications economically viable, a significant cost reduction in the current technology is required.
The applications that are feasible in the short term are those that yield relatively high value products
and have a relatively simple and therefore cheap production process. Applications such as carbon
capture and storage or biomass production for biofuels seem problematic because of the low value
of the biomass and/or the complex production process. The combination of waste water treatment
with use of the algal biomass for relatively high‐value products seem most feasible.
Although in recent years algae have received mainly attention for biofuel production and carbon
capture and storage, other applications such as feed or chemical production may be equally
interesting and possibly more feasable. Focusing government support on algae for biofuel production
is most likely doomed to fail in the short term. It is recommended to focus support on innovations in
existing expertise with respect to algae in The Netherlands. Expertise already exists or is being
generated in two fields: high‐value applications and waste water treatments. Important innovations
in these two sectors are cost‐efficient harvesting methods and technology for processing algal

Aquatische Biomassa

9

biomass. In a later stage, extertise from waste water treatment and high‐value applications can be
combined to realize other applications such as production of biofuels, food, feed or chemicals.
A new production chain has to be realized to make large‐scale algaculture a reality. At present the
critical mass of the algal industry in The Netherlands is insufficient to make this happen. A possible
way for the government to facilitate the growth of the algal industry by creating a technology park
for algaculture. In such a technology park, an entirely new production chain might be realized by
bringing together companies with different expertise (algae, processing, water treatment, food,…).
Moreover, a technology park provides the government with the possibility to critically evaluate the
performance of algal technologies. Apart from that, the government could also facilitate with
adapting regulations with respect to the use of algae or permissions for constructing pilot plants.
Finally, the government could coordinate scattered initiatives on algal technology in the country and
integrate initiatives in The Netherlands in a European context.
Applications of seaweed
Seaweed is today mostly being used for high‐value applications such as food or hydrocolloids.
Seaweed could potentially also be used as a source of biofuels (biogas or bioethanol) of to treat
waste water (e.g. linked to aquaculture).
Cultivation of seaweed is mostly limited to shallow, sheltered bays close to the shore. The potential
of seaweed production at open sea in enormous given the large area available. The main challenges
are construction of off‐shore cultivations systems that can withstand strong currents and waves and
fertilization of (open) cultivation systems to maximize productivity. There is currently no regulatory
framework for activities such as seaweed production at sea.
Production of seaweed for biofuels has a positive greenhouse gas balance if no artificial fertilizers are
used. Fertilization can result in local eutrophication. Cultivation of seaweed has a positive effect on
biodiversity of fish, but the network of lines on which seaweed is cultivated may endanger large sea
mammals. Introduction of alien seaweed species should be avoided.
There is limited expertise and knowledge with respect to seaweed cultivation and the use of
seaweed biomass in The Netherlands. Available or planned infrastructure such as drilling platforms
or wind farms at sea provide infrastructures that can be used to host pilot installations for cultivation
of seaweed in the open sea. The government can speed up the introduction of seaweed cultivation in
The Netherlands by supporting pilot projects and by stimulating research into valorization of
seaweed biomass. It would be useful to involve marine engineers as they may possess the necessary
knowhow for developing strong but cost‐efficient constructions for cultivating seaweed at open sea.
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Inleiding

Vandaag de dag is biomassa voornamelijk een bron van voeding‐ of dierenvoeding. In een duurzame
economie zou biomassa echter ook een bron kunnen zijn van energie of van grondstoffen voor de
chemie. Landbouwgewassen vormen op dit moment veruit de voornaamste bron van biomassa. Het
groeipotentieel van landbouw is echter beperkt. Landbouw is afhankelijk van vruchtbare grond en
voldoende zoet water en de beschikbaarheid van beide is beperkt.
Sinds enkele jaren is er een groeiende aandacht voor (microscopische) algen en (macroscopische)
wieren als een alternatieve bron van biomassa. Zowel de productie van algen als van wieren is niet
afhankelijk van vruchtbare grond en zoet water. Algen en wieren kunnen in theorie geproduceerd
worden in de oceanen, een enorme oppervlakte die momenteel grotendeels onbenut blijft. In
vergelijking met landbouwgewassen is de productiviteit van deze aquatische biomassa vrij hoog.
Door het hoge gehalte aan proteïnen, nuttige polysacchariden en lipiden en het lage gehalte aan
lignine en cellulose is de samenstelling van aquatische biomassa bovendien interessant. Het
potentieel van aquatische biomassa is dan ook zeer groot.
De productie van aquatische biomassa kan gekoppeld worden aan het verwerken van afvalstromen.
Vooral algen bieden op dit vlak veel perspectief, aangezien ze in principe zowel CO2 en NOx uit
rookgassen als N en P uit waterige afvalstromen kunnen verwerken. Aquatische biomassa zou
daarom ingezet kunnen worden om een aantal belangrijke afvalstromen te valoriseren die
momenteel duur zijn om te verwerken. Aquatische biomassa is daarom aantrekkelijk als mogelijke
‘cradle‐to‐cradle’ technologie.
Totnogtoe wordt aquatische biomassa vooral geproduceerd voor hoogwaardige toepassingen in de
voedings‐ of ‘health’ industrie. Het potentieel van aquatische biomassa voor laagwaardige
toepassingen zoals zuivering van afvalstromen en productie van bulk (dieren)voeding of energie
wordt al meerdere decennia onderkend. Totnogtoe bleef de doorbraak van dergelijke toepassingen
uit omwille van de hoge kost van het productieproces. Om deze kost te reduceren zijn diverse
innovaties vereist in verschillende stappen van het productieproces. Omwille van goedkopere
alternatieven (fossiele brandstoffen, landbouwgewassen,…) ontbrak de stimulans voor onderzoek
naar dergelijke innovaties.
Vooral de hoge energieprijzen en de nood aan een reductie van de CO2 uitstoot resulteerden de
voorbije jaren in een hernieuwde interesse voor aquatische biomassa. Er heerste daardoor de
voorbije jaren een zekere ‘hype’ rond aquatische biomassa. Vanuit de industrie werden diverse
initiatieven gelanceerd om de productie van aquatische biomassa op grote schaal te realiseren. Het
produceren van aquatische biomassa op grote schaal en tegen een lage kost is echter een enorme
uitdaging die diverse innovaties vereist. Het doel van dit rapport is een beknopt overzicht te geven
van de mogelijkheden en beperkingen van aquatische biomassa. Op basis van dit overzicht worden
een aantal suggesties gedaan omtrent de rol die de overheid kan spelen in het tot stand brengen van
deze nieuwe technologie.
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Bronnen

De inhoud van dit rapport is gebaseerd op diverse recente studies, boeken en wetenschappelijke
artikels rond mogelijkheden van algen en wieren. Naar deze werken wordt in de tekst verwezen.
Daarnaast werden voor dit rapport ook interviews afgenomen met spelers uit Nederland en andere
landen die actief zijn op het vlak van toepassingen van algen en wieren:
•

Ingrepro (C. Callenbach)

•

Maris Projects (R. Van Maris)

•

Haskoning (B. Vercoutere)

•

STOWA (C. Uijterlinde)

•

Innovatienetwerk (J. De Wilt)

•

WUR (Prof. R. Wijffels)

•

SBAE Industries, B. (M. Van Aken)

•

POS Pilot Plant, Canada (J. Paslawski)

Daarnaast werd informatie omtrent toepassingen van algen verzameld tijdens het bijwonen van
lezingen door specialisten omtrent dit onderwerp op internationale symposia, waaronder
AlgaeWorld 2009 (Rotterdam) en International Congress of Applied Phycology 2008 (Galway,
Ierland).
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Algen
Toepassingen van algen
Hoogwaardige toepassingen
Algen worden reeds sinds de jaren 1970 op beperkte schaal geteeld voor hoogwaardige
toepassingen. De totale productie wordt geschat op 5000 tot 10 000 ton per jaar en de huidige markt
voor algen en afgeleide producten wordt geschat op zo’n 5 tot 6.5 miljard $ per jaar (Pulz and Gross
2004). De waarde van algenbiomassa voor dergelijke toepassingen is ongeveer 5 tot 500 $ kg‐1. Deze
toepassingen zijn:
•

•

•

•

Pigmenten
Algen worden geproduceerd als bron van pigmenten zoals astaxanthine, beta‐caroteen,
luteine of phycocyanine(Jin and Melis 2003; Richmond 2004). Deze pigmenten worden
gebruikt als natuurlijke kleurstoffen in voeding‐ of dierenvoeding en in cosmetica. De totale
marktwaarde van deze pigmenten uit algen wordt geschat op 1 miljard $.
Gezondheidsproducten
Algen worden in diverse landen verkocht als een voedingssupplement dat rijk is aan
mineralen, vitaminen en bepaalde prebiotica (Kulshreshtha et al. 2008). De totale waarde
van algen in deze markt is momenteel ongeveer 1.25 tot 2.5 miljard $. Het Nederlandse
bedrijf Ingrepro is reeds meerdere jaren actief in deze markt.
Poly‐onverzadigde vetzuren (PUFA’s of ‘poly‐unsaturated fatty acids’)
Algen zijn een waardevolle bron van PUFA’s zoals omega 3 vetzuren (α‐linoleenzuur of ALA),
eicosapentaeenzuur of EPA en docosahexaeenzuur of DHA) of omega 6 vetzuren
(arachidonzuur of ARA)(Yongmanitchai and Ward 1991). Momenteel worden enkel DHA en
ARA op commerciële schaal geproduceerd via algen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
de algen vaak heterotroof geproduceerd worden, dus niet met zonlicht maar met
bijvoorbeeld suikers. De marktwaarde van algen voor dergelijke toepassingen is momenteel
ongeveer 1.5 miljard $.
PUFA’s worden vandaag de dag vooral gemaakt uit visolie. Het gebruik van visolie staat
echter onder druk wegens overbevissing. Bovendien is er vraag naar een vegetarische bron
van PUFA’s. Daardoor hebben algen mogelijk een zeker potentieel voor de productie van
PUFA’s .
Algen als voeding voor larvale vis in aquacultuur
Levende algen zijn een essentiële bron van PUFA’s en sterolen voor de larvale stadia van vis
en voor schaal‐ en schelpdieren (Borowitzka 1997). Door larvale vis te voeden met een goed
uitgebalanceerde combinatie van algen kan sterfte onder vislarven verminderd worden. De
totale marktwaarde van algen als visvoer is momenteel ongeveer 0.7 miljard $. De
Nederlandse bedrijven LGem en HappyShrimp richten zich op algen voor de
aquacultuursector.
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Er wordt geschat dat er ongeveer 100000 soorten algen bestaan. In tegenstelling tot hogere planten
is de samenstelling van algen slecht gekend. Slechts een beperkt aantal soorten zijn gescreend op
waardevolle componenten (Radmer and Parker 1993). Men kan ervan uitgaan dat een verdere
screening van algen kan leiden tot de ontdekking van nieuwe interessante componenten met
mogelijke hoogwaardige toepassingen, zoals:
•

•
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Bron van bruikbare genen
Van een beperkt aantal algensoorten werd het genoom reeds in kaart gebracht. In de nabije
toekomst zullen wellicht vele andere algengenomen in kaart gebracht worden. Deze
genomen kunnen een bron zijn van waardevolle en unieke genen. Genen van algen kunnen
ingebouwd worden in landbouwgewassen om deze gewassen specifieke producten aan te
laten maken. Genen voor de productie van PUFA’s kunnen hiervan een voorbeeld zijn (Tonon
et al. 2004).
Farmaceutica en cosmetica
Algen bevatten potentieel geneeskrachtige componenten zoals antibiotica en toxines.
Dergelijke componenten kunnen van nut zijn voor de farmaceutische industrie. Een
voorbeeld daarvan is cyanovirin‐v, een product uit cyanobacteria dat actief is tegen HIV
(Boyd et al. 1997). Andere algen worden gebruikt in de cosmetische industrie, bijvoorbeeld in
huidverzorgende producten of in zonnecrèmes (Grether‐Beck et al. 2008). Het Nederlandse
bedrijf Aquaphyto richt zich op deze markt.
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Gebruik van algen voor water en rookgaszuivering
Diverse afvalstromen veroorzaken momenteel een ernstige milieuoverlast maar zijn moeilijk en/of
duur om te verwerken. N en P in afvalwater of mest veroorzaken eutrofiëring van het
oppervlaktewater. Het broeikasgas CO2 uit uitlaatgassen veroorzaakt klimaatopwarming. NOx uit
rookgassen veroorzaakt smog. Algen kunnen deze afvalstromen verwerken en omzetten in een
biomassa die eventueel zelfs nuttig gebruikt kan worden.
•

•

Zuivering van afvalwater
Omwille van de steeds strengere lozingsnormen wordt de verwerking van N en P uit waterige
afvalstromen (rwzi‐water, dunne fractie van varkensmest, biogasdigestaat) steeds duurder.
De huidige technieken voor afvalwaterverwerking zijn bovendien zeer energieintensief. Er is
daarom vraag naar nieuwe technieken voor waterzuivering. Algen kunnen N en P opnemen
uit waterige afvalstromen en zo de tertiaire zuivering van afvalwater vervangen of aanvullen.
Algen worden onder andere in de V.S. reeds ingezet voor secundaire en tertiaire zuivering
van afvalwater in zogenaamde ‘high rate algal ponds’ (Garcia et al. 2000; Kim et al. 2007;
Olguin 2003). Zeker in combinatie met een nuttig gebruik van de biomassa (vb.
dierenvoeding) lijkt waterzuivering daarom een haalbare toepassing op korte termijn
(Benemann 2008). Ingrepro en Innovatienetwerk starten momenteel een proefproject op
rond zuivering van varkensmest met algen (Powerfarms!). Ingrepro heeft ook plannen om
samen met Witteveen+Bos algen in te zetten voor rwzi‐waterzuivering (Algaepro). Volgens
Ingrepro kunnen 8‐12 ha algen het afvalwater van een gemeente met 50 000 inwoners
verwerken. Ook Waterschap Aa en Maas en Maris Projects hebben een proefproject rond
waterzuivering door middel van algen. In Hallum evalueert de heer Zijlstra in samenwerking
met Biosoil, DLVPlant en Crassus Advice4You de mogelijkheid om het digestaat van een
biogasfermentor te zuiveren door middel van algen.
Koolstof afvang en opslag
Algen kunnen perfect CO2 uit rookgassen van olie, gas of steenkool omzetten in biomassa
(Brown and Zeiler 1993; Keffer and Kleinheinz 2002; Shilton et al. 2008; Yun et al. 1997). Voor
rookgassen van steenkoolcentrales dienen de gassen ontzwaveld te zijn. Algen kunnen
daarom ingezet worden voor koolstof afvang en opslag (‘carbon capture and storage’). Om
daarvoor CO2 credits te genereren dient de biomassa echter permanent gestockeerd te
worden, bijvoorbeeld ondergronds in verlaten mijnen. De oppervlakte die vereist is om de
CO2 uitstoot van zelfs een bescheiden energiecentrale af te vangen is echter aanzienlijk.
Tenzij energieproductie gelokaliseerd wordt in gebieden waar in ruime mate landoppervlak
beschikbaar is voor algenteelt, lijken algen daarom geen evidente oplossing voor koolstof
afvang en opslag. Algen kunnen ook CO2 credits opleveren door fossiele brandstoffen te
vervangen, bijvoorbeeld wanneer ze gebruikt worden als bron van biofuels. Zowel voor
koolstof afvang en opslag als voor het vervangen van fossiele brandstoffen. De verwachte
prijs waartegen CO2 credits op korte termijn verhandeld zullen worden is laag. De inkomsten
die algenteelt via deze weg kan genereren zijn daarom zeer beperkt.
Desalniettemin zal CO2 uit rookgassen wellicht essentieel zijn voor grootschalige productie
van algen. Algen hebben sowieso grote hoeveelheden CO2 nodig voor hun groei. Aangezien
zuiver CO2 duur is, is gebruik van CO2 uit rookgassen een goedkope oplossing voor de
productie van algen voor laagwaardige toepassingen. Algen zullen in de meeste gevallen
slechts een deel van de CO2 uitstoot van energiecentrales kunnen verwerken.
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de‐NOx door middel van algen
Verwijdering van NOx uit rookgassen of de‐NOx is momenteel een duur proces. Het is ook een
energie‐intensief proces, aangezien de‐NOx gebruik maakt van ureum dat geproduceerd
wordt op basis van fossiele brandstoffen. Er is veel vraag naar een goedkoper alternatief en
algen vormen hiervoor een mogelijke oplossing. Algen kunnen namelijk NOx uit rookgassen
oxideren tot NO3 en dit NO3 gebruiken als N‐bron (Jin et al. 2008; Nagase et al. 1997;
Yoshihara et al. 1996). Een probleem dat zich hierbij stelt is de lage oplosbaarheid van NOx in
water. De grote uitdaging voor het realiseren van de‐NOx door algen ligt dan ook in het
overbrengen van NOx naar het groeimedium van de algen.
Verwijdering van persistente organische en anorganische polluenten uit afvalwater
Het zuiveren van zwaar vervuild afvalwater vormt ook een mogelijke toepassing van algen
(Loutseti et al. 2009; Olguin 2003; Sandau et al. 1996; Wilde and Benemann 1993). De hoge
zuurstofconcentraties in algenteeltsystemen kunnen bijvoorbeeld de afbraak van persistente
organische polluenten versnellen. Algen kunnen ook via adsorptie of absorptie zware
metalen opnemen uit afvalwater (fycoremediatie). In dat geval worden zware metalen in het
afvalwater opgeconcentreerd in de algenbiomassa. De algenbiomassa dient in dat geval
beschouwd te worden als een zwaar vervuild afvalproduct dat verder verwerkt dient te
worden. Dit zou kunnen gebeuren door de algen als bijstook te verbranden in
steenkoolcentrales die reeds uitgerust zijn met de nodige technologie om diverse zware
metalen uit as of rookgassen te verwijderen.

Een algemeen probleem dat zich stelt bij het gebruik van algen voor afvalwater‐ of rookgaszuivering
in gematigde streken is dat de productiviteit van algen seizoensgebonden is. Daardoor is ook de
capaciteit voor verwerking van CO2, N en P in de zomerperiode wellicht een pak hoger dan tijdens de
winterperiode. Volgens Ingrepro en Innovatienetwerk kan dit probleem gedeeltelijk opgevangen
worden door verwarmen van de algenteelt in de winter met restwarmte van energiecentrales.
Daardoor is ook tijdens de winterperiode een vrij hoge productie realiseerbaar. Een alternatieve
oplossing zou kunnen zijn de tijdelijke opslag van afvalwater. De schaal die hiervoor vereist is is
afhankelijk van de daling van de productie tijdens de winterperiode. Hoe groot die daling is zal
moeten blijken uit pilootstudies.
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Gebruik van algenbiomassa voor voeding, dierenvoeding of chemie
De biomassa van algen kan een bron van bulk grondstoffen vormen voor voeding, dierenvoeding en
de chemische industrie. Algenbiomassa is rijk aan proteïnen en aan lipiden en arm aan structurele
koolhydraten zoals cellulose en lignine. Zowel de aminozuursamenstelling van de proteïnen als de
vetzuursamenstelling van de lipiden zijn gunstig, waardoor proteïnen en lipiden uit algen mogelijk
een hoge toegevoegde waarde hebben (Becker 2007; Kay 1991). Algen hebben een
biomassasamenstelling die misschien ruwweg vergelijkbaar is met die van soja (Becker 1994).
•

•

•

Dierenvoeding
Algenbiomassa is omwille van de gunstige proteïne‐ en lipidensamenstelling potentieel
geschikt voor gebruik als dierenvoeding. Ingrepro heeft in het verleden reeds algen ingezet
als varkensvoer. Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat toevoeging van algen aan
varkensvoer een positief effect heeft op groei en geur van varkens en de kwaliteit van het
vlees ten goede komt (Prof. Beynen, Universiteit Utrecht). Toch zijn in de literatuur
vermeldingen terug te vinden dat algen op zich vaak niet goed verteerbaar zijn (Becker
1994). Vele algensoorten bezitten een stevige celwand die opengebroken dient te worden
vooraleer de biomassa verteerd kan worden.
De vraag naar vlees en dus ook naar dierenvoeding neemt sterk toe vanuit de BRIC landen.
Een belangrijke bron van dierenvoeding is soja, een belangrijke oorzaak voor het massaal
kappen van tropisch bos. Indien algenbiomassa effectief als dierenvoeding ingezet kan
worden kan het een vervanger worden voor soja. Gezien de veel hogere productie dan soja
zou op een kleinere oppervlakte voldaan kunnen worden aan de vraag naar dierenvoeding.
De nood aan verdere ontbossing van het tropisch regenwoud voor het creëren van
landbouwgrond zou hierdoor afnemen.
Visvoer
Algen kunnen in principe ook gebruik worden als voer voor vis in aquacultuur (Borowitzka
1997). Aquacultuur maakt totnogtoe voornamelijk gebruik van vismeel als voeding voor vis.
Het vervangen van vismeel door algen zou de druk op visserij verlagen en de duurzaamheid
van aquacultuur verhogen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat vele geteelde vissoorten
carnivoor zijn, waardoor algen niet noodzakelijk geschikt zijn als visvoer, althans niet voor
volwassen vissen. Een mogelijke weg die gevolgd kan worden om algenbiomassa beschikbaar
te maken voor vis is conversie van de biomassa naar dierlijke biomassa via zoöplankton zoals
watervlooien (Daphnia) of éénoogkreeftjes (copepoden). Deze kleine organismen (1 mm)
filteren efficiënt algen uit het water en zetten de algen om in biomassa die omgezet kan
worden in pellets. Via een dergelijke weg zou het oogsten van de algen omzeild kunnen
worden. Er bestaat echter geen ervaring met productie van zoöplankton op grote schaal.
Bulk grondstoffen voor voeding of chemie
Uit de algenbiomassa kunnen bulk grondstoffen geëxtraheerd worden voor toepassingen in
voeding, dierenvoeding of chemie. Voorbeelden zijn bulk proteïnen en lipiden of specifieke
componenten van lipiden of proteïnen zoals vetzuren en aminozuren. Bepaalde
componenten uit algen zoals gefunctionaliseerde verbindingen kunnen ook ingezet worden
in de chemische industrie, bijvoorbeeld als grondstoffen voor de productie van polymeren,
verven, etc. Het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemische industrie biedt
diverse voordelen, waaronder een lagere energiekost en goedkopere grondstoffen (Sanders
et al. 2008). Er bestaat totnogtoe echter weinig ervaring met bioraffinage in het algemeen en
met bioraffinage van algenbiomassa in het bijzonder. De chemische industrie bleef totnogtoe
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terughoudend op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van bioraffinage, alhoewel de
interesse hieromtrent sinds kort toeneemt. In Nederland voert AzkoNobel momenteel in
samenwerking met Ingrepro een pilootproject uit rond het gebruik van algen voor
grondstoffen in de chemische industrie.
Organische meststof
Algenbiomassa is rijk aan N en P. N en P worden bovendien relatief langzaam vrijgesteld uit
algenbiomassa. Daardoor is de biomassa geschikt als een vorm van organische bemesting.
Cyanobacteria zijn wat dat betreft een interessante groep van algen doordat ze atmosferisch
N kunnen fixeren en op die manier beschikbaar maken als meststof.
Op langere termijn kan verwacht worden dat de prijzen van N en P voor gebruik in
meststoffen zullen stijgen. Voor N is dit te wijten aan de hoge energievereiste voor productie
van NH3 uit N2 (Haber‐Bosch proces). Voor P is dit te wijten aan het uitgeput raken van de
natuurlijke P voorraden. De prijs van zowel N als P meststoffen nam de voorbije jaren toe.
Wanneer de prijzen voor N en P verder stijgen kan hergebruik van N en P uit afvalwater via
algen economisch aantrekkelijk worden.
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Energie
Omwille van de stijgende energieprijzen is er grote vraag naar alternatieve energiebronnen. Voor
electriciteitsvoorziening kunnen wind en zon een deel van de energieproductie op basis van
steenkool en gas vervangen. Vloeibare brandstoffen zoals olie zijn belangrijk voor de transportsector.
Vooral de luchtvaartindustrie heeft nood aan een vloeibare brandstof met hoge energetische
waarde, een laag vriespunt en een lage ontbrandingstemperatuur. Biodiesel en bioethanol afkomstig
van plantaardige bronnen kunnen in theorie aardolie vervangen. Biodiesel en bioethanol uit
bijvoorbeeld koolzaad, palmolie of suiker staan onder druk wegens competitie met voedsel en
wegens het grote oppervlak dat nodig is voor de productie van een significant deel van de
brandstofvraag.
•

•

Olie
Algen bevatten een vrij hoge concentratie aan olie. Het oliegehalte varieert van soort tot
soort en kan in sommige gevallen oplopen tot meer dan 50% (vb. in Botryococcus). Soorten
die relatief rijk zijn aan olie produceren echter pas olie wanneer de groei relatief laag is,
bijvoorbeeld wanneer er een tekort aan N optreedt (Hu et al. 2008). Het is daarom niet
vanzelfsprekend om een hoge productie te combineren met een hoog oliegehalte. In
proefsystemen blijkt het oliegehalte van algen vaak ontgoochelend te zijn (ongeveer 10‐15%,
mondelinge mededeling POS Pilot Plant Corp., Canada).
Er is totnogtoe weinig ervaring met de extractie van olie uit algen. De olie kan uit algen
geëxtraheerd worden door persing, solvent extractie of superkritische vloeistof extractie. De
extractie zelf vertegenwoordigt een significante kost in het productieproces en is een
bepalende factor voor de economische haalbaarheid van olieproductie via algen.
Olie uit algen kan rechstreeks verbrand worden of kan via transesterificatie omgezet worden
in biodiesel. Transesterificatie is een extra stap in het proces en brengt dus ook een extra
kost met zich. Voor toepassing van de algenolie als biobrandstof is transesterificatie wel een
vereiste.
Algen vormen de enige bron van biobrandstoffen die op een relatief beperkt oppervlak een
significant deel van vraag naar olie kunnen invullen (Benemann 2008; Chisti 2007; Hu et al.
2008). De voorbije jaren was er een zekere hype rond algen en biodiesel. Wereldwijd zijn de
voorbije jaren talloze bedrijven opgericht die als doel hebben olie te produceren door middel
van algen. In 2008 gingen 98% van de investeringen in algen naar toepassingen voor energie.
Vele Nederlandse bedrijven die algen produceren willen op lange termijn hun technologie
ook inzetten voor de productie van biobrandstoffen. Het Nederlandse Shell heeft in Hawaï
een proefproject lopen rond biodieselproductie via algen. Er wordt gewerkt aan opschaling.
Anaerobe digestie
De algenbiomassa kan via anaerobe digestie rechtstreeks omgezet worden in biogas (De
Schamphelaire and Verstraete 2009; Shilton et al. 2008). Het voordeel hierbij is dat de
algenbiomassa na het oogsten niet verder gedroogd of verwerkt dient te worden. Een gram
algenbiomassa zou ongeveer 0.5 liter biogas kunnen opleveren. Een nadeel is het hoge
proteïnegehalte van de algen. Daardoor wordt ammoniak gevormd tijdens het
vergistingsproces en dit kan de vergisting afremmen. Doordat bij anaerobe digestie de
volledige algenbiomassa omgezet kan worden in energie levert digestie meer energie op dan
het gebruik van enkel de olie uit algen. Een optie kan zijn om olie te extraheren uit algen en
de resterende biomassa te vergisten (De Schamphelaire and Verstraete 2009). Anaerobe
digestie is vooral relevant wanneer de algenbiomassa sterk vervuild is, bijvoorbeeld wanneer
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algen ingezet werden om vervuild afvalwater te zuiveren. Anaerobe digestie kan ook
toegepast worden op de restbiomassa die overblijft wanneer Een recente studie toonde aan
dat anaerobe digestie van algenbiomassa meer energie oplevert dan extractie van olie (Sialve
et al. 2009). Pas bij een oliegehalte van meer dan 40% levert extractie van de olie meer
energie op. Het voordeel van anaerobe digestie is dat de nutriënten die gebruikt worden om
de algen te produceren gerecycleerd kunnen worden.
Andere
De algenbiomassa kan ook op andere manieren gebruikt worden voor energieproductie. De
biomassa kan na drogen rechtstreeks verbrand worden, bijvoorbeeld in combinatie met
steenkool. Ze kan via hydrothermale upgrading (HTU), gasificatie of pyrolyse omgezet
worden in een vaste, vloeibare of gasvormige brandstof.
Bioethanol
Bepaalde algen bevatten veel polysacchariden (o.a. zetmeel) die eventueel omgezet kunnen
worden in bioethanol. De mogelijkheden en uitdagingen zijn vergelijkbaar met deze van
biodieselproductie uit algen.
Waterstof
Algen kunnen onder specifieke condities waterstof gas produceren (Melis 2007). Alhoewel
dit proces werkt op laboratoriumschaal, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit kostenefficiënt op
industriële schaal uitgevoerd kan worden (Amos 2004; Benemann 2008).

Algen kunnen ook zorgen voor een significante energiebesparing in bestaande industriële processen:
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In waterzuivering kunnen algen N‐verwijdering vervangen, wat omwille van de vereiste
beluchting een energie‐intensief proces is.

•

Algen kunnen eventueel ingezet worden als meststof en daardoor kunstmest vervangen.
Vooral voor de productie van N via het Haber‐Bosch procédé is veel energie vereist.

•

Algen kunnen ook ingezet worden als vervanging van bestaande de‐NOx technologie. Huidige
de‐NOx technologie verbruikt veel ureum, welke via een energie‐intensief proces
geproduceerd wordt.
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Combinaties van toepassingen
Algen kunnen CO2, N en P uit afvalstromen zoals rookgassen en afvalwater verwerken en produceren
daarbij een biomassa die nuttig gebruikt kan worden voor energie, voeding, dierenvoeding of voor
de chemische industrie. Algen kunnen daarom een interessante ‘cradle‐to‐cradle’ technologie
vormen. Bij omzetting van afvalstromen in een nuttig product kunnen inkomsten gegenereerd
worden zowel bij het zuiveren van afvalstromen als bij het valoriseren van de biomassa. Algen
hebben hun huidige populariteit in grote mate te danken aan deze eigenschap.
Ook op het niveau van het valoriseren van de biomassa zelf zijn vele combinaties mogelijk. Een
voorbeeld is het inzetten van lipidenfractie als biobrandstof en het gebruik van de proteïnefractie als
dierenvoeding. De ideale algentechnologie combineert zuivering van afvalwater en van rookgassen
met de productie van een hoogwaardig product zoals pigmenten of vetzuren en het gebruik van de
restbiomassa voor een laagwaardige toepassing.
Niet alle combinaties zijn echter mogelijk. Men kan afvalwater zuiveren door middel van algen de
biomassa via anaerobe digestie omzetten in biogas. Bij de anaerobe digestie zal het N en P dat in het
afvalwater aanwezig was terug vrijkomen in het digestaat. Een andere combinatie die problematisch
is, is CO2 afvang en opslag met productie van biobrandstoffen. Bij het verbranden van de
biobrandstof zal de CO2 die door algen vastgelegd werd terug vrijkomen.
Een belangrijk probleem bij het telen van algen op afvalwater en rookgassen is dat deze vaak
persistente organische polluenten en zware metalen bevatten die in de algenbiomassa kunnen
accumuleren. Ook pathogenen (virusen, bacteriën) die aanwezig zijn in afvalwater kunnen in de
algenbiomassa terechtkomen. Door de hoge zuurstofconcentraties geproduceerd door de algen
kunnen pathogenen en organische polluenten echter versneld afgebroken worden. Dit kan een
belangrijke belemmering zijn voor de combinatie waterzuivering en toepassing van de algenbiomassa
voor voeding of dierenvoeding. Een oplossing kan zijn om relatief zuivere afvalstromen te gebruiken
voor de productie van algen, zoals afvalstromen uit de voedingsindustrie (vb. spoelwater van
groenten). Een andere oplossing is het verwijderen van zware metalen of organische polluenten uit
het afvalwater voorafgaand aan de verwerking door algen.
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Teeltmethoden en productiviteit
‘Raceway ponds’
‘Raceway ponds’ zijn open, ondiepe bekkens waarin water met algen rondgestuwd wordt door een
schoepenrad. Vrijwel alle algen worden momenteel geteeld in ‘raceway ponds’ (Borowitzka 1999;
Lee 2001; Richmond 2004). Er is daarom vrij veel ervaring met het gebruik van ‘raceway ponds’ voor
de productie van algen, ook in Nederland (Ingrepro). Toch wordt er bijzonder weinig
wetenschappelijk onderzoek verricht naar het optimaliseren van ‘raceway ponds’ (Benemann 2008).
Open systemen zoals ‘raceway ponds’ zijn relatief goedkoop. De investeringskost voor ‘raceway
ponds’ is ongeveer 100 000 € ha‐1. Dit is desalniettemin een grootteorde hoger dan de voorbereiding
van grond voor landbouw. ‘Raceway ponds’ hebben een aantal nadelen. Ten eerste is de
biomassaconcentratie in ‘raceway ponds’ vrij laag (ongeveer 0.5 g l‐1). Daardoor zijn de oogstkosten
hoog indien centrifugatie gebruikt wordt om te oogsten. Een tweede nadeel is dat ‘raceway ponds’
gevoelig zijn voor contaminatie van de teelt met vreemde algen of met schadelijke organismen
(parasieten, grazers). Contaminatie wordt vermeden door de algen te telen onder extreme condities.
Hierdoor kan echter slechts een klein aantal soorten algen in open systemen geteeld worden (vb.
Chlorella, Arthrospira, Dunaliella). Het is daarom niet vanzelfsprekend om het even welke nieuwe,
potentieel interessante algensoort in ‘raceway ponds’ te telen. Tenslotte is er een bovengrens voor
de productiviteit van algen in ‘raceway ponds’, omdat de algen snel onderling in competitie treden
voor licht. De technologie van algenteelt in ‘raceway ponds’ heeft daarenetegen wel als voordeel dat
ze onmiddellijk kan toegepast worden, althans voor het telen van een aantal goed gekende
algensoorten of voor het telen van een gemengde algengemeenschap (vb. voor waterzuivering).
Toch is er ongetwijfeld ruimte voor optimalisatie van de systemen met het oog op optimalisatie van
de productie en de investerings‐ en operationele kost.

Fotobioreactoren
Fotobioreactoren zijn gesloten systemen van buizen of platen waarin water met algen rondgepompt
wordt. In gesloten systemen of fotobioreactoren kan een hogere productie bereikt worden dan in
open systemen. Momenteel zijn helaas slechts weinig grootschalige fotobioreactoren operationeel,
waardoor de performantie van deze systemen over lange termijn en op grote schaal moeilijk
geëvalueerd kan worden. Daarentegen wordt er wel zeer veel wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd naar fotobioreactoren, onder andere in Nederland (Prof. Wijffels, WUR).
Fotobioreactoren zijn vaak een pak duurder dan open systemen. Enkele bedrijven beweren echter
dat ze nieuwe, gesloten fotobioreactoren kunnen produceren die vergelijkbaar zijn in prijs met open
systemen en die een hogere productie kunnen realiseren dan open systemen (vb. Proviron, België en
Solix Biofuels, USA). Gesloten systemen zijn uiteraard minder gevoelig voor contaminatie. Het lijkt
echter onwaarschijnlijk dat contaminatie in grootschalige systemen volledig vermeden kan worden.
De vraag is hoe vaak dit zal gebeuren en wat de kost voor desinfectie zal zijn. Een voordeel van
gesloten systemen is dat de biomassaconcentratie hoger is (ongeveer 5 g l‐1). Daardoor is de kost
voor het oogsten via centrifugatie lager. Naast hun hogere kost hebben gesloten systemen enkele
andere nadelen. Algen kunnen op de wand van de fotobioreactor gaan groeien, waardoor minder
licht in de fotobioreactor doordringt (‘fouling’). De zuurstofconcentraties kunnen snel hoog oplopen
in een gesloten systeem, wat de productie kan afremmen (fotorespiratie). Gesloten systemen zijn
ook gevoelig voor opwarming, waardoor koeling nodig is tijdens de zomerperiode of in warme
gebieden.
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Productiviteit
De maximale conversie‐efficiëntie van zonlicht naar chemische energie door middel van fotosynthese
is 13% (Bolton and Hall 2008). Dit is vergelijkbaar met de meeste zonnecellen (12 – 18%). De
maximaal haalbare productiviteit uitgaande van deze maximale conversie‐efficiëntie komt voor
Nederland overeen met een productie van iets meer dan 150 ton ha‐1 jaar‐1. In de praktijk wordt in
geoptimaliseerde systemen wordt echter slechts een efficiëntie van 3‐4 % gerealiseerd, wat
overeenkomt met een productie van ongeveer 60 ton ha‐1 jaar‐1. Deze productie kan met de huidige
fotobioreactoren wellicht benaderd worden. Door verbetering van de fotobioreactoren kan de
productie in de toekomst mogelijk verhoogd worden, misschien zelfs tot 80‐100 ton ha‐1 jaar‐1. In
‘raceway ponds’ is een maximale productie van 40 ha‐1 jaar‐1 wellicht realistisch voor Nederland
(mondelinge mededeling Prof. R. Wijffels).
In operationele commerciële systemen wordt momenteel vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van
‘raceway ponds’. Deze ‘raceway ponds’ zijn vrijwel allemaal gesitueerd in mediterrane of
subtropische gebieden. In deze operationele ‘raceway ponds’ wordt typisch een productie van 10 tot
50 ton ha‐1 jaar‐1 gerealiseerd (Bowles 2007; Sheehan et al. 1998). Hierbij dient opgemerkt te worden
dat algen in deze operationele systemen geteeld worden voor hoogwaardige toepassingen,
waardoor de productiviteit niet gemaximaliseerd is. Kortlopende experimenten met open systemen
in subtropische gebieden geven aan dat bij maximalisatie van de productie 70‐90 ton ha‐1 jaar‐1
haalbaar kan zijn. Ingrepro geeft voor Nederland een productie van 40‐50 ton ha‐1 jaar‐1 aan in open
systemen. Door gebruik te maken van restwarmte afkomstig van energieproductie (gas, kool, olie)
kan het groeiseizoen van algen verlengd worden en zou een productie van 60 ton ha‐1 jaar‐1 bereikt
kunnen worden. Deze opgegeven productie lijkt vrij hoog. L‐Gem geeft voor de productie van algen
in fotobioreactoren namelijk een productie van slechts 30 ton ha‐1 jaar‐1 op.
Voor de teelt van algen kan in principe ook gebruik gemaakt worden van kunstlicht. Algen gebruiken
slechts een deel van het lichtspectrum, namelijk het blauwe en rode licht. Aangezien rood licht
minder energie vergt dan blauw licht is de meest efficiënte manier om algen te belichten daarom
door gebruik te maken van rood licht. Daardoor zou een hogere fotosynthetische efficiëntie bereikt
kunnen worden dan met gewoon zonlicht, zelfs tot 34% (Gordon and Polle 2007). De meest efficiënte
manier om kunstlicht te produceren is door middel van LED technologie. Echter, zelfs wanneer algen
geteeld worden onder rood LED licht is de energiebalans negatief. Wanneer hiervoor electriciteit
gebruikt wordt die geproduceerd werd op basis van fossiele grondstoffen is ook de
broeikasgasbalans negatief. Gebruik van kustlicht is daarom slechts gerechtvaardigd voor bijzonder
hoogwaardige toepassingen. In principe zou zonlicht via fotovoltaïsche cellen omgezet kunnen
worden in electriciteit, die dan gebruikt zou kunnen worden om rode LED’s aan te sturen voor de
fotosynthese van algen. De technologie hiervoor is momenteel onvoldoende efficiënt en veel te
duur.
Algenbedrijven rapporteren vaak een bijzonder hoge productiviteit van hun systemen. In sommige
gevallen ziet men onrealistisch hoge cijfers, tot 100‐en ton ha‐1 jaar‐1! Vermeldingen van een
productie van 100 ton olie ha‐1 jaar‐1 worden frequent aangetroffen in persberichten en op websites
maar zijn onrealistisch. Aangezien het vaak gaat om proefopstellingen is het niet eenvoudig deze
gegevens te verifiëren. Er is dringend nood aan realistische cijfers omtrent de productiecapaciteit van
diverse algenteeltsystemen om het potentieel van algen objectief te kunnen evalueren. Het project
BioSolar van de WUR heeft als doel een aantal bestaande productiesystemen op objectieve wijze te
vergelijken en moet realistische cijfers opleveren over de potentiële productie van algen.
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Vergelijking met landbouw
Opbrengst
In Tabel 1 wordt de productiviteit van algen vergeleken met die van een aantal landbouwgewassen.
De productiviteit van algen die vandaag gerealiseerd wordt in raceways ponds is niet veel hoger dan
die van vele landbouwgewassen. Daartegenover staat dat de biomassa van landbouwgewassen vaak
slechts voor een relatief klein deel uit nuttige producten bestaat, zoals suikers, zetmeel, olie of
proteïnen. Het grootste deel van de biomassa van landbouwgewassen bestaat uit cellulose en
lignine, welke vandaag de dag moeilijk te verwerken zijn en een lage waarde hebben. Algen,
daarentegen, bevatten relatief veel proteïne en olie, waardoor de biomassa vrijwel integraal gebruikt
kan worden. De samenstelling van de algenbiomassa is in zekere mate vergelijkbaar met die van soja.
Soja levert slechts 3 ton ha‐1 jaar‐1 bruikbare biomassa op. Vergeleken met soja is de productiviteit
van algen daarom zeer hoog, zelfs met de relatief inefficiënte technologie die vandaag de dag in
‘raceway ponds’ gebruikt wordt. Daartegenover staat dan weer dat de economische waarde van
algen als een ‘commodity’ die vergeleken kan worden met bijvoorbeeld soja nog bewezen dient te
worden. Innovatienetwerk schat de waarde van algenbiomassa geteeld op varkensmest in het
Powerfarms! project op 300‐600 € ton‐1, wat vergelijkbaar is met de waarde van soja.

Tabel 1: Vergelijking van de productiviteit van algen met die van enkele landbouwgewassen.

Productie droge stof
‐1

algen

soja

koolzaad

suikerbiet

suikerriet

palmolie

30

3

3

25

75

28

20

2

1.5

5

10

6

(olie +
proteïne)

(olie +
proteïne)

(olie)

(suiker)

(suiker)

(olie)

500

500

600

150

150

400

10000

1000

900

750

1500

2400

‐1

(ton ha jaar )
Productie nuttige
biomassa
‐1

‐1

(ton ha jaar )
Waarde nuttige biomassa
‐1

(€ ton )
Opbrengst
(€ ha‐1 jaar‐1)
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Productiekosten
De productiekost van algen is vandaag de dag nog bijzonder hoog. In Tabel 2 is een overzicht gegeven
van de productiekosten per hectare voor algen geteeld voor hoogwaardige toepassingen in een open
systeem. Deze kosten worden vergeleken met die voor de productie van suikerbiet. Belangrijke
kosten bij de productie van algen zijn mankracht, energie (voor oogsten) en de zuivere grondstoffen
die nodig zijn voor de algenproductie (water, CO2, meststoffen). De productiekost bij suikerbiet ligt
maar liefst 2 grootteordes lager. De 6 keer hogere biomassaopbrengst van algen kan de hogere
onkosten in het productieproces niet compenseren. De kost voor de productie van nuttige biomassa
van algen is dan ook 30‐40 keer hoger dan bij suikerbiet. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze
kostsimulatie gebaseerd is op de productie van algen voor hoogwaardige toepassingen (pigmenten,
neutraceuticals). Daardoor primeren de zuiverheid en kwaliteit van het eindproduct over de
biomassaopbrengst en kosten van het productieproces.

Tabel 2: Vergelijking van de huidige productiekosten van algen (voor hoogwaardige toepassingen) en
suikerbiet.

Energie

Algen

Suikerbiet

150 MWh electriciteit

500 liter diesel

15 000 €

500 €

Zuiver CO2

15 000 €

Kunstmest/bestrijding

3 500 €

Zuiver water

20 000 €

300 €

Andere

(onderhoud) 3 000 €

(zaaigoed) 300 €

Totaal

106 500 €

1 600 €

30 ton

5 ton

3 550 € ton‐1

106 € ton‐1

Opbrengst
Kostprijs biomassa
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Toekomstperspectieven
Doordat de huidige teeltsystemen niet geoptimaliseerd zijn naar productiviteit kan op een termijn
van 20 jaar de productiviteit van algen sterk stijgen (tot 3 x) door verbeteringen in de teeltsystemen.
De productiekost van algen kan in de komende 20 jaar sterk dalen (> 10 x) door processturing en
innovaties in het oogst‐ en verwerkingsproces. Daarentegen kan men ervan uitgaan dat de
productiviteit van landbouwgewassen slechts in beperkte mate zal stijgen (tot 1.2 x) terwijl de
productiekost van landbouwgewassen gelijk zal blijven of zelfs toenemen (door stijgende
energieprijzen). In ontwikkelingslanden is er echter wel een groot potentieel tot verhoging van de
productie van landbouw door introductie van moderne, intensieve landbouwtechnieken. Een
belangrijke innovatie die verwacht kan worden bij landbouwgewassen is de verwerking van de
restbiomassa (voornamelijk cellulose) tot suiker of bioethanol. Daardoor zal een groter deel van de
biomassa nuttig gebruikt kunnen worden dan vandaag de dag het geval is. Het areaal dat beschikbaar
is voor de teelt van landbouwgewassen zal waarschijnlijk slechts in beperkte mate toenemen, vooral
wegens de maatschappelijke druk tegen het omzetten van bos in landbouwgrond en wegens de
beperkte beschikbaarheid van zoet water voor irrigatie. Algen kunnen geteeld worden op
onvruchtbare grond. Het areaal dat beschikbaar is voor productie van algen is daarom van dezelfde
grootteorde als het areaal dat momenteel gebruikt wordt voor de productie van landbouwgewassen
(Florentinus et al. 2008).
In Tabel 3 wordt de huidige en potentiële toekomstige productie van algen en landbouwgewassen
vergeleken. Vandaag de dag is productie van algen voor toepassingen als bulk voeding,
dierenvoeding of biofuels niet rendabel. Voor algen wordt voorzien dat de productiviteit in 2030 kan
stijgen tot 100 ton ha‐1 jaar‐1, dat extra inkomsten gegenereerd kunnen worden uit verwerking van
afvalstromen, dat de productiekost afneemt met een factor 10 en dat de investeringskost voor
teeltinstallaties gehalveerd wordt. In dit scenario kan algenteelt rendabel worden. Voor
landbouwgewassen wordt voorzien dat de productiviteit sterk stijgt door verwerking van cellulose in
restbiomassa tot suiker of bioethanol terwijl werkings‐ en investeringskosten gelijk blijven. Ook deze
innovatie kan leiden tot een sterk verhoogde opbrengst vanuit landbouw, zij het lager dan de
verwachtte opbrengst van algenteelt.

Tabel 3: Vergelijking van de huidige en de verwachte toekomstige productiekosten en opbrengst van algen en
landbouwgewassen. Van de jaarlijkse opbrengst werden werkingskosten en 10% van de investeringskosten
afgetrokken.
Algen
2030
65

Waarde nuttige biomassa (€ ton‐1)

500

500

300

300

Verwerking afvalstromen (€ ton‐1)

Nuttige productie (ton ha‐1)
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Landbouwgewassen
2009
2030
5
30

2009
30

‐

200

‐

‐

‐1

Kapitale investering (€ ha )

100 000

50 000

5 000

5 000

Werkingskost (€ ha‐1 jaar‐1)

100 000

10 000

1 000

1 000

Opbrengst (€ ha‐1 jaar‐1)

‐ 95 000

30 500

100

7 500
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Technische uitdagingen
Kostenefficiënte oogsttechnieken
Een belangrijke kost in het hele productieproces is het oogsten van de algenbiomassa (Benemann
2008; Grima et al. 2003; Olguin 2003). Algen zijn kleine organismen die bovendien in een relatief lage
concentratie in het medium voorkomen (0.5 tot enkele g l‐1). Daardoor dienen de algen uit een
relatief groot volume water opgeconcentreerd te worden. In vele bestaande commerciële systemen
wordt hiervoor gebruik gemaakt van centrifugatie. Deze techniek is niet toepasbaar voor
laagwaardige toepassingen, tenzij misschien indien de concentratie van algen in het medium sterk
verhoogd kan worden, bijvoorbeeld door het gebruik van fotobioreactoren. Momenteel zijn geen
goedkope oogsttechnieken beschikbaar. Het is duidelijk dat nieuwe, kostenefficiënte
oogsttechnieken vereist zullen zijn om laagwaardige toepassingen van algen mogelijk te maken.
De meest kostenefficiënte methode is het oogsten van algen door middel van autoflocculatie,
waarbij de algen vanzelf gaan bezinken (Nurdogan and Oswald 1995; Sukenik and Shelef 1984). Het
proces van autoflocculatie is echter slecht gekend en verloopt voor elke algensoort anders. Deze
benadering wordt in de VS gebruikt in toepassingen van algen voor waterzuivering, maar het proces
is moeilijk controleerbaar (Nurdogan and Oswald 1995).
Flocculatie kan ook geïnduceerd worden door middel van chemische flocculanten (Knuckey et al.
2006; Mcgarry 1970; Tilton et al. 1972). Bepaalde chemische flocculanten zoals aluin of ijzerchloride
kunnen de algenbiomassa echter contamineren en onbruikbaar maken voor bijvoorbeeld voeding of
productie van biogas. Bioafbreekbare flocculanten gebaseerd op biopolymeren zoals chitosan
kunnen een oplossing vormen voor dit probleem (Divakaran and Pillai 2002). Flocculanten werken
goed in zoetwater maar zijn niet efficiënt in zout water.
Relatief grote algen zoals Arthrospira kunnen vrij eenvoudig door middel van filtratie over een
gaasdoek geoogst worden (Grima et al. 2003). Voor kleinere algen zou eventueel ultra‐ of
microfiltratie door membranen gebruikt kunnen worden (Hung and Liu 2006; Rossignol et al. 1999).
De hoge concentratie aan opgeloste organische stoffen in het medium resulteert echter snel in het
verstoppen van de poriën van deze membranen.

Mankracht
De relatief hoge productiviteit van algen in vergelijking met landbouwgewassen is voor een deel toe
te schrijven aan het feit dat algen vrijwel dagelijks geoogst kunnen worden. Dit impliceert dat de
productiesystemen intensief opgevolgd dienen te worden. In bestaande teeltsystemen voor
hoogwaardige toepassingen is mankracht daarom een belangrijke kost. Voor laagwaardige
toepassingen dient deze kost significant gereduceerd te worden, bijvoorbeeld door verregaande
processturing. Rond automatisering en processturing van algenteeltsystemen wordt momenteel
weinig onderzoek verricht.

Maximalisatie van de productie
Een probleem bij het telen van algen is dat de algen elkaar snel gaan beschaduwen, waardoor de
productie afneemt (Becker 1994; Borowitzka 1999; Del Campo et al. 2007; Lee 2001). Dit probleem
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kan overkomen worden door de algen te laten groeien in dunne buizen of platen en door de
algensuspensie intensief te mengen. Dit kan gerealiseerd worden in fotobioreactoren. Dit resulteert
echter in de meeste gevallen in een hogere investeringskost voor fotobioreactor en een hogere
energiekost voor menging. Terwijl het potentieel voor maximalisatie van productie in open systemen
zoals ‘raceway ponds’ beperkt is, is er voor fotobioreactoren wel mogelijkheid om de productiviteit
verder te doen toenemen (Prof. Wijffels).
Een andere manier om de productiviteit van algen te maximaliseren is via genetische modificatie.
Door genetische modificatie kan de ‘antenna size’ van de fotosystemen verkleind worden. Hierdoor
kunnen algen bij lage lichtintensiteiten het beschikbare licht efficiënter gebruiken. Door genetische
modificatie kan ook de samenstelling van de algenbiomassa geoptimaliseerd worden. Zo zou
bijvoorbeeld het gehalte aan lipiden of bepaalde pigmenten verhoogd kunnen worden. Via
genetische modificatie kan in theorie zelfs flocculatie van algen geïnduceerd worden. Tegen
genetisch gemodifieerde organismen bestaat in Europa echter een grote weerstand.

Processing en valorisatie van de algenbiomassa
Na het oogsten wordt een algenpasta verkregen met een relatief hoog watergehalte (85%). Voor vele
toepassingen is verder drogen van deze algenpasta vereist. Het drogen vereist vrij veel energie.
Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van restwarmte afkomstig van energieproductie.
De algenbiomassa zal op gepaste wijze verwerkt moeten worden tot eindproduct. Er is totnogtoe ook
weinig ervaring met de vereiste procestechnologie voor het verwerken van algenbiomassa op grote
schaal (bijvoorbeeld extractie van olie of proteïnen). Het is niet zeker of hiervoor beroep kan worden
gedaan op technieken die reeds voor het verwerken van landbouwgewassen gebruikt worden.
Algenbiomassa is namelijk ‘single cell’ biomassa, wat betekent dat afgeleide producten uit
afzonderlijke cellen dienen geëxtraheerd te worden. Een probleem daarbij is dat de celwand van de
algen opengebroken dient te worden. Dat geldt voor toepassingen gaande van dierenvoeding, over
lipiden‐extractie en bio‐raffinage tot vergisting. Voor het openbreken van de cellen zijn voorlopig nog
geen kostenefficiënte technieken voorhanden, al beweert het bedrijf OriginOil (VS) hiervoor een
goedkope technologie ontwikkeld te hebben die gebaseerd is op een combinatie van ultrasone
golven en electromagnetisme.
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Inplanting in het landschap
Algen hebben als grote voordeel dat ze op onvruchtbare grond geteeld kunnen worden. Voorbeelden
zijn vervuilde gronden, verzilte gronden, droge gronden, sperzones in industrieterreinen,… Buiten
Europa zijn enorme oppervlaktes onvruchtbare grond beschikbaar. In Nederland is de oppervlakte
aan onbruikbare grond echter eerder beperkt.
Algenteelt vormt een nieuwe activiteit en zal een plaats moeten krijgen in het landschap. Algenteelt
houdt het midden tussen fermentatie (water, microorganismen) en landbouw (fotosynthese). De
vraag is of algenteelt gezien moet worden als landbouwactiviteit of als industriële activiteit. Dit zal de
inplanting in het landschap bepalen. Aangezien algen ingezet kunnen worden voor voeding of
dierenvoeding is classificatie als landbouwactiviteit misschien mogelijk.
In principe kunnen algen geteeld worden op open zee. Het oppervlak dat hiervoor beschikbaar is
bijzonder groot. De zee is echter een agressief milieu en elke constructie op zee zal sterk of flexibel
genoeg moeten zijn om extreme zeecondities te doorstaan. Dit zal nieuwe technieken en misschien
zelfs nieuwe materialen vergen (zie ook teelt van wieren – technische uitdagingen). Daarom lijkt het
telen van algen op open zee op korte termijn onwaarschijnlijk (Florentinus et al. 2008). Het telen van
algen in kustgebieden, binnenzeeën of binnenwateren is mogelijk iets eenvoudiger. In dergelijke
wateren kunnen conflicten verwacht worden met andere doelen, zoals recreatie of natuurwaarde.
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Duurzaamheid
Broeikasgassen
Algenteelt voor productie van biobrandstoffen heeft over het algemeen een positieve
broeikasgasbalans (Florentinus et al. 2008; Reith 2004). Dit is enerzijds omdat olie uit algen fossiele
brandstoffen kan vervangen, en anderzijds omdat bespaard kan worden op kunstmest doordat
afvalwater verbruikt wordt. Ecofys berekende dat biodiesel uit algen zou resulteren in een reductie in
de uitstoot van broeikasgassen met 85% (Florentinus et al. 2008).

Waterverbruik
Mariene algensoorten kunnen geteeld worden in zeewater. Zeewater is onbeperkt voorhanden in
gebieden die dichtbij de kust gelegen zijn (< 100 km, (Florentinus et al. 2008)). Verlies van water door
verdamping kan in open systemen leiden tot hoge zoutconcentraties. Daardoor is verdunning met
zoet water nodig. Hiervoor kan eventueel afvalwater worden gebruikt.
Voor zoetwatersoorten is de afstand tot de zee geen beperkende factor. Zoet water is echter een
steeds kostbaarder wordende grondstof. Het waterverbruik van algenteelt is echter lager dan voor
landbouw, waar planten actief water verdampen (evapotranspiratie). Algen kunnen geteeld worden
in zoet afvalwater of in zilt grondwater en hebben dus geen zuiver zoet water nodig. Bij gebruik van
zoet water voor de productie van algen is het wel essentieel dat het water gerecycleerd wordt.

Verontreiniging
Omdat algen geteeld worden in een gesloten systeem komen geen nutriënten in de omringende
ecosystemen terecht en is het risico op eutrofiëring gering. Bij algenteelt op het land is het risico op
wegvloeien van voedselrijk water vrij klein. Bij algenteelt in open of gesloten zakken op het water
(meren, binnenzeeën en open zee) is het risico groter door scheuren of lekken in de drijvende zakken
(Florentinus et al. 2008).
Een probleem bij het gebruik van algen voor zuivering van afvalwater is dat een groot deel van de N
in het afvalwater onder de vorm van ammoniak vervliegt omwille van de hoge pH (Olguin 2003). Dit
kan een verhoogde N depositie op het land tot gevolg hebben. Dit probleem dient geëvalueerd te
worden bij het inzetten van algen voor waterzuivering. Wellicht kan dit probleem onder controle
gehouden worden door de pH te reguleren.

Biodiversiteit
Terreinen die gebruikt worden voor landbouw herbergen een zekere biologische diversiteit en
bezitten daarom een beperkte natuurwaarde. De natuurwaarde van landbouw is door verregaande
intensifiëring de voorbije decennia weliswaar sterk afgenomen. Intensieve algenteeltsystemen
herbergen geen andere soorten dan de geteelde algen. De natuurwaarde van een algenteelt is
daarom lager dan die van landbouw. Daartegenover staat dat algen op een kleinere oppervlakte een
hogere productie kunnen realiseren dan landbouw. Dit biedt mogelijkheden om extra ruimte vrij te
maken voor natuur.
Vele algen ‐ en vooral de algen die commercieel interessant zijn – kennen een wereldwijde
verspreiding. Daardoor is de kans op invasies van vreemde algen beperkt. Wanneer vreemde of
genetische gemodifieerde algensoorten geteeld worden is het risico op invasies echter reëel, zeker
wanneer ze op grote schaal geteeld worden.
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Potentieel voor Nederland
Klimaat
Algen groeien optimaal bij een hoge lichtintensiteit (40°N tot 40°Z) en een vrij hoge temperatuur (20‐
30°C). Algemeen wordt er van uitgegaan dat subtropische tot tropische klimaatzones het meest
geschikt zijn voor algenteelt. Dit betekent echter niet dat algenteelt in Nederland uitgesloten moet
worden. Immers, de productie van maïs is ook hoger in subtropische gebieden en toch is maïsteelt
ook in Nederland rendabel. Ook in een gematigd klimaat zoals dat van Nederland is de productiviteit
van algen groter dan die van landbouwgewassen.

Landschap
Nederland is een dichtbevolkt land met relatief hoge grondprijzen en relatief weinig ongebruikte
terreinen. Dit is een minpunt omdat weinig ruimte vrij is voor algenteelt. Dit is ook een pluspunt
aangezien met algen op een kleine oppervlakte een hoge productie gerealiseerd kan worden. Er zijn
ook voldoende afvalstromen die ingezet kunnen worden voor de productie van algen. De nabijheid
van de zee is een argument om eventueel op langere tijdschaal te denken aan teelt van algen op zee.
Het feit dat algen meer opbrengst per hectare kunnen realiseren dan landbouw maakt ze in principe
interessant voor dichtbevolkte gebieden als Nederland. Aangezien algen een hogere opbrengst
kunnen realiseren dan traditionele gewassen kunnen ze voor landbouwers een aantrekkelijk
alternatief zijn voor landbouw.

Kennis en ondernemerschap
In Nederland bestaat in verhouding tot andere Europese landen vrij veel kennis rond algen in
kennisinstellingen. WUR behoort tot de top 10 op het vlak van toegepast onderzoek naar algen.
Diverse andere onderzoeksploegen behoren tot de wereldtop op het vlak van fundamenteel
onderzoek naar algen (UvA: Prof. Huisman, NIOZ: Dr. Veldhuis, WUR: Prof. Lürling, NIOO: Prof.
Kromkamp, Prof. Van Donk en anderen).
In Nederland bestaat ook relatief veel expertise rond het telen van algen in bedrijven. Ingrepro is de
grootste algenproducent in Europa en heeft meer dan 5 jaar ervaring. Andere bedrijven die actief zijn
rond algen zijn – onder andere ‐ L‐Gem, Aquaphyto, Maris Projects, HappyShrimp, Haskoning en
AlgaeLink. Hiermee is Nederland na de V.S. wellicht het land waar in het recente verleden de meeste
initiatieven rond toepassingen van algen werden opgestart. Het is dan ook belangrijk deze
koploperspositie te handhaven als Nederland op dit vlak internationaal een voortrekkersrol wil
spelen. Technologie die in Nederland ontwikkeld wordt, kan geëxporteerd worden naar landen waar
het beschikbare areaal voor de productie van algen vele malen groter is dan in Nederland zelf.
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Verwachte evolutie rond toepassingen van algen
Hoogwaardige toepassingen
Algen kunnen ingezet worden voor
zowel hoogwaardige als laagwaardige
toepassingen. De waarde van de
biomassa kan daarbij variëren van
minder dan 50 tot meer dan 10 000 €
ton‐1.
Algen worden in Nederland reeds
geproduceerd voor hoogwaardige
toepassingen. Voorbeelden zijn algen
als voeding voor larven van vis of
mossels (L‐Gem) en algen als ‘health
product’ of als additief in ‘functional
foods’ (Ingrepro, Aquaphyto). Een
mogelijke
nieuwe toepassing voor
Valorisatiepiramide voor toepassingen van algen,
Nederland is de productie van PUFA’s
waarin voor verschillende toepassingen de waarde van
via algen als additief in voeding. De
de biomassa uitgezet wordt tegenover de potentiële
markt
voor
hoogwaardige
omvang van de markt.
toepassingen is relatief beperkt. In vele
gevallen is ze reeds ingenomen door bestaande algenproducenten. De markt voor algen in
‘functional foods’ of ‘health products’ kan weliswaar groeien indien nieuwe toepassingen van algen
gevonden kunnen worden. Om nieuwe toepassingen te ontwikkelen moeten nieuwe algensoorten
gescreend worden voor nieuwe nuttige producten. De werking van deze producten dient bovendien
via tests aangetoond te worden. Een belangrijke hindernis voor het vermarkten van dergelijke
nieuwe producten is de regelgeving omtrent voeding en geneesmiddelen. Vooral voor kleine
bedrijven kan deze hindernis moeilijk te nemen zijn.

Laagwaardige toepassingen
Voor laagwaardige toepassingen is de markt groot tot zeer groot. De vraag naar dergelijke
laagwaardige toepassingen is eveneens groot doordat algen een antwoord kunnen bieden op diverse
uitdagingen waarmee de maatschappij vandaag de dag te kampen heeft. Voorbeelden zijn een
stijgende vraag naar proteïnen vanuit de BRIC landen, een wereldwijde vraag naar biobrandstoffen,
de vraag naar nieuwe grondstoffen voor de chemie en naar een energie‐efficiënte technologie voor
waterzuivering. De waarde van algen in dergelijke toepassingen is echter laag. De op dit moment
beschikbare technologie om algen te produceren is te duur voor deze laagwaardige toepassingen. De
grote uitdaging voor het realiseren van dergelijke laagwaardige toepassingen is het ontwikkelen van
een kostenefficiënte productieketen die op grote schaal toegepast kan worden. Onder andere door
de hoge kost van de teeltinstallaties en het oogsten en het verwerken van de biomassa is de
minimale kost van de productieketen vrij hoog. De productie van algen tegen een aanvaardbare kost
vereist het realiseren een nieuwe technologie in vrijwel elke stap van de productieketen. Er is geen
garantie dat de minimale kost voldoende gereduceerd kan worden om toepassingen zoals
bijvoorbeeld biobrandstof of koolstof afvang mogelijk te maken. Anderzijds zijn er geen overtuigende
argumenten om aan te tonen dat het onmogelijk is (Benemann 2008).
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De verwachte termijn waarbinnen een bepaalde toepassing economisch rendabel kan worden hangt
af van (1) de waarde van de biomassa in de toepassing en (2) het aantal innovaties dat vereist is om
de productiekost voor deze toepassing voldoende te reduceren.
Wanneer de waarde van de biomassa hoog is dient de kost van productie in mindere mate
gereduceerd te worden dan wanneer de waarde van de biomassa laag is. De waarde van de biomassa
kan intrinsiek relatief hoog zijn. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen wanneer indien de biomassa
gebruikt wordt voor productie van zuivere proteïne. De waarde van de biomassa kan ook
opgewaardeerd worden door meerdere toepassingen te combineren. Dit zou bijvoorbeeld het geval
kunnen zijn indien algen geproduceerd worden voor afvalwaterzuivering, waarbij de biomassa
gebruikt wordt voor productie van olie die rijk is aan PUFA’s of van natuurlijke pigmenten, terwijl de
restbiomassa gebruikt wordt als dierenvoeding.
Ook het aantal stappen in het productieproces is bepalend voor de
haalbaarheid van een bepaalde productieketen. Enerzijds omdat meer
stappen in de productieketen meer kosten met zich meebrengen. Anderzijds
omdat in een productieketen met veel stappen een groter aantal innovaties
vereist zijn om de keten rendabel te maken. Indien de productieketen talrijke
stappen omvat die elk op zich geoptimaliseerd dienen te worden kan
verwacht worden dat het lang zal duren vooraleer een bestaand proces
rendabel wordt.
In de productieketen dienen minimaal de volgende stappen geoptimaliseerd
te worden:
•

Productie: de productie dient gemaximaliseerd te worden, de kost en
het energieverbruik van de teeltinstallaties dient verminderd te
worden, de personeelskosten dienen verlaagd te worden door
processturing en automatisering

•

Contaminatie: indien specifieke algensoorten geteeld moeten worden
dienen methoden gevonden te worden om contaminatie te
vermijden, ook contaminatie met predatoren en parasieten dient
onder controle gehouden te worden

•

Oogsten: er is nood aan goedkopere oogsttechnieken

•

Drogen: indien drogen vereist is dient nagegaan te worden of
hiervoor gebruik gemaakt kan worden van restwarmte

•

Extractie: er dienen aangepaste technieken ontwikkeld te worden om
nuttige producten uit de algen te extraheren, daarbij vormt het
openbreken van de celwand een probleem

•

Bioraffinage: er dienen goedkopen technieken ontwikkeld te worden
om nuttige stoffen uit algen op te zuiveren (vb. biodiesel, functionele
moleculen
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Tabel 4: Vereiste innovaties in het productieproces voor een aantal laagwaardige toepassingen van algen.

Vereiste innovaties:
Productie
Contaminatie
Oogsten
Drogen
Extractie
Bioraffinage

X
X
X

X
(X)
X
X

X

X

X

X
(X)
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
(X)

X
X
X
X
X

Bulk grondstoffen voor
chemie, voeding en
dierenvoeding

Olie, proteïne

Dierenvoeding,
visvoeding

Afvalwaterzuivering

Biodiesel, bioethanol

HTU, pyrolyse, gasificatie

Biogas

Organische meststof

Koolstof afvang en
opslag

Toepassingen
(gerangschikt van laag‐ tot hoogwaardig)

X
X
X
X
X
X

Koolstof afvang en opslag levert zeer weinig inkomsten op per eenheid biomassa. Tegen de huidige
prijs voor CO2 lijkt het op zich niet rendabel te zijn. Desalniettemin kan algenteelt inkomsten
opleveren via CO2 credits ten gevolge van een compensatie van de CO2 uitstoot van fossiele
brandstoffen, bijvoorbeeld bij vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen afkomstig
van algen. De inkomsten afkomstig van de biobrandstoffen zelf zijn echter een grootteorde hoger
dan die van de CO2 credits die hiervoor verkregen kunnen worden.
De productie van algen als organische meststof levert eveneens weinig inkomsten op en is op zich
wellicht niet rendabel. Ook hier kunnen eventueel CO2 credits verkregen worden door vervanging
van kunstmest geproduceerd via fossiele brandstoffen door N uit algen.
De teelt van algen met als enig doel vergisting van de biomassa tot biogas lijkt eveneens niet
rendabel. De conversie in een biobrandstof door middel van HTU, pyrolyse en gasificatie lijkt nog
minder rendabel aangezien er een extra verwerkingsstap in de productieketen bijkomt, een stap die
meestal extra energie vereist. Mogelijk kunnen anaerobe vergisting, HTU, pyrolyse en gasificatie wel
gekoppeld worden aan andere toepassingen, bijvoorbeeld voor het verwerken van de restbiomassa
na extractie van producten zoals bijvoorbeeld proteïnen of olie.
De productie van biodiesel of bioethanol uit algen levert net als bovenvermelde toepassingen een
laagwaardig product op. Bovendien vergt het productieproces vele stappen die elk geoptimaliseerd
moeten worden. Ondanks de grote belangstelling voor het gebruik van algen voor de productie van
biodiesel betwijfelen velen dat olie uit algen ooit een belangrijke energiebron zal vormen (Benemann
2008; Van Harmelen and Oonk 2006). Misschien zijn dergelijke toepassingen pas op lange termijn
mogelijk (> 15 jaar), maar wellicht slechts door een verregaande kostenreductie in het teelt‐, oogst‐
en verwerkingsproces. Ook de mogelijkheid tot het produceren van olierijke algenstammen of zelfs
genetische gemodificeerde olierijke algen op grote schaal is een belangrijke vereiste. Over het
algemeen is de haalbaarheid van biobrandstoffen afkomstig van algen op lange termijn in sterke
mate afhankelijk van externe factoren, waaronder de evolutie van energieprijzen en
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grondstoffenprijzen, de kostprijs van CO2 emissies en de politieke wil om bepaalde
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
Diverse studies suggereren dat een combinatie van afvalwaterzuivering met valorisatie van de
biomassa voor energie (biogas, olie), dierenvoeding of relatief hoogwaardige producten
(biopolymeren, proteïne,…) op korte termijn haalbaar moet zijn (2‐5 jaar) (Benemann 2003; Reith
2004; Van Harmelen and Oonk 2006). Het inzetten van algen voor waterzuivering vereist relatief
weinig technische innovaties. De belangrijkste innovatie die voor dergelijke toepassingen vereist is, is
een efficiënte oogsttechniek (Benemann 2008). In Nederland zijn reeds diverse proefprojecten rond
waterzuivering opgestart of gepland voor de komende jaren. Nieuwe richtlijnen met betrekking tot
waterkwaliteit ten gevolge van de Europese Kaderrichtlijn Water kunnen een extra impuls geven aan
het gebruik van algen voor waterzuivering. Een beperking zou kunnen zijn dat afvalwaterzuivering in
de winterperiode onmogelijk is door lage temperatuur en lichtintensiteit. De bestaande regelgeving
kan eveneens een belangrijke hindernis vormen, vooral wanneer het verwerkte water geloosd dient
te worden. Naar milieueffecten dient vooral te uitstoot van gasvormig ammoniak gecontroleerd te
worden. Een aantal algenbedrijven in Nederland melden bovendien een zekere weerstand tegen het
gebruik van algen vanuit overheidsinstanties verantwoordelijk voor waterzuivering.
Indien blijkt dat de kost van algenteelt voldoende gereduceerd kan worden, kunnen toepassingen
van algen als bulk grondstoffen voor voeding, dierenvoeding of chemie wellicht op middenlange
termijn mogelijk worden (5‐15 jaar). Voor dergelijke toepassingen is het belangrijk dat welbepaalde
algensoorten of –stammen op grote schaal geproduceerd kunnen worden en dat contaminatie onder
controle gehouden kan worden. Momenteel is dit slechts voor een beperkt aantal algensoorten
mogelijk. Voor het gebruik van algen als grondstof voor de chemie is de ontwikkeling van
technologieën voor bioraffinage van de algenbiomassa vereist. Hiervoor zijn belangrijke
inspanningen vanuit de chemische en processing industrie nodig. Voor toepassing van algen in
voeding is regelgeving een belangrijke hindernis die overwonnen dient te worden.
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Suggesties voor het beleid
Keuze van pilootprojecten
Er zijn twee belangrijke argumenten voor de Nederlandse overheid om technologie gebaseerd op
algen te steunen. Ten eerste is het potentieel van algen zeer groot omwille van het feit dat ze een
bron van biomassa kunnen vormen die complementair is met landbouw. Ten tweede is Nederland op
dit moment behoort één van de koplopers wat betreft initiatieven rond toepassingen van algen in
Europa.
De grootste potentiële markten voor algen en ook de markten waarvoor momenteel de grootste
interesse voor is zijn die van de biofuels en de koolstof afvang en opslag. De overheid moet deze
toepassingen daarom als een doelstelling vooropstellen. Er zijn echter ook andere toepassingen
waarvoor een grote markt is, zoals waterzuivering, dierenvoeding (soja‐vervanger) of grondstoffen
voor de chemie. Deze markten zijn wellicht beter haalbaar dan bijvoorbeeld biofuels, maar
momenteel bestaat hiervoor minder interesse. Het is daarom verstandig om breder te kijken dan
enkel biofuels en koolstof afvang en opslag.
De uitdagingen om laagwaardige toepassingen van algen te realiseren zijn enorm groot. Het is voor
vele van deze toepassingen onwaarschijnlijk dat ze op korte termijn haalbaar zijn. Het zou daarom
onverstandig zijn pilootprojecten te steunen die dergelijke toepassingen rechtstreeks voor ogen
hebben aangezien de kans op falen groot zou zijn. Momenteel worden algen reeds commercieel
toegepast voor twee toepassingen: hoogwaardige producten en waterzuivering. In Nederland zijn
diverse bedrijven reeds actief op het vlak van hoogwaardige toepassingen van algen. Andere of
dezelfde bedrijven nemen momenteel initiatieven rond de toepassing van algen voor waterzuivering.
Beide toepassingen kunnen als uitgangspunt dienen voor een ontwikkelingstraject dat kan leiden tot
laagwaardige producten zoals biofuels, dierenvoeding of bulk chemicaliën.
Zowel waterzuivering als hoogwaardige toepassingen hebben complementaire expertise die
waardevol is voor het realiseren van toepassingen zoals biofuels, dierenvoeding of bulk chemicaliën.
Algenteelt voor hoogwaardige toepassingen heeft expertise met betrekking tot het telen van zuivere
algenstammen en het vermijden van contaminatie. Algenteelt voor waterzuivering heeft expertise op
het vlak van verwerking van afvalstromen door middel van algen. Zowel waterzuivering als
hoogwaardige toepassingen hebben nood aan essentiële innovaties om op grote schaal toegepast te
kunnen worden. Een belangrijke innovatie die vereist is voor waterzuivering is een kostenefficiënte
oogsttechniek. Een belangrijke innovatie bij hoogwaardige toepassingen is een kostenefficiënte
extractie en bioraffinage van de biomassa. Pilootprojeten zouden gericht kunnen zijn op dergelijke
innovaties. Dergelijke innovaties moeten aantonen dat een kostenreductie in het productieproces
effectief mogelijk is en dat deze toepassingen op grotere schaal commercieel haalbaar zijn en
competitief kunnen zijn met klassieke technologieën. Van zodra dit het geval is zal een kleine maar
leefbare industrie ontstaan die gebruik maakt van algen. Van zodra een dergelijke industrie op gang
komt kan verwacht worden dat vanzelf innovaties doorgevoerd zullen worden waardoor de
productiviteit omhoog en de werkingskost omlaag gaat. De productiviteit kan verhoogd worden door
betere teeltsystemen, gebruik van restwarmte, selectie van productieve soorten,… De werkingskost
kan gereduceerd worden door ontwikkeling van goedkopere teeltsystemen, automatisering (reductie
mankracht), efficiëntere processen,… Een voldoende reductie in de productiekost moet vervolgens
de weg banen naar laagwaardige toepassingen met een grote markt, zoals biofuels, dierenvoeding of
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grondstoffen voor de chemie. Door te investeren in op korte termijn haalbare toepassingen kan de
overheid met beperkte middelen een markt realiseren die vervolgens op langere termijn met eigen
middelen verder kan innoveren.

Mogelijke steunmaatregelen
Om toepassingen van algen op grote schaal haalbaar te maken moet een volledig nieuwe
productieketen gerealiseerd worden. Momenteel zijn vooral algenbedrijven actief in het tot stand
brengen van de productieketen. Dit vereist echter onderzoek en ontwikkeling op verschillende
fronten. Algenbedrijven hebben vooral knowhow rond het produceren van algen en minder rond het
oogsten en verwerken van de biomassa. Toch is een optimalisatie ook in dit deel van de keten
essentieel. Om het realiseren van de volledige keten snel te laten verlopen kan het nuttig zijn dat ook
andere bedrijven betrokken worden. De processing‐industrie zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen
bij het oogsten en verwerken van de biomassa. De waterzuiveringsindustrie heeft ervaring met
scheidingstechnieken die nuttig kunnen zijn voor het oogsten van de algen. De voedings‐ en
chemische industrie zou mogelijke toepassingen van de biomassa of bepaalde fracties daarvan
kunnen onderzoeken. Sommige van deze bedrijven tonen reeds interesse in algen, toch is het voor
deze bedrijven niet vanzelfsprekend om nieuwe technologieën uit te testen doordat er nog
onvoldoende toegang is tot algenbiomassa op de markt. Er is momenteel onvoldoende kritische
massa om de productieketen op gang te brengen. Steun van de overheid kan daarbij helpen.
Een technologiepark waar ruimte gecreëerd wordt voor pilootprojecten zou voldoende kritische
massa bijeen kunnen brengen om het realiseren van de volledige keten in een stroomversnelling te
brengen. Een dergelijk technologiepark genereert algenbiomassa die ter beschikking gesteld kan
worden van verschillende industrietakken voor evaluatie van toepasbaarheid in voeding, chemie of
energie. Een technologiepark concentreert diverse initiatieven en voorkomt dat vele identieke
initiatieven genomen worden verspreid over het gehele land. Het stimuleert de uitwisseling van
ideeën en samenwerking tussen bedrijven. Een technologiepark biedt de overheid ook de
mogelijkheid om algentechnologie te evalueren op de gerealiseerde productie, de kostenefficiëntie,
energiebalans, etc. Het kan dienen als een demonstratieproject om de bevolking en betrokken
overheden te overtuigen van de mogelijkheden van de technologie of om er kritiek op te uiten. Dit is
van belang opdat de overheid de regelgeving aan kan passen.
De overheid kan een dergelijk technologiepark steunen door terreinen aan een gunstig tarief ter
beschikking te stellen en door bedrijven die er willen investeren in proefinstallaties een
belastingsvoordeel te gunnen. De overheid kan ook onderzoek en ontwikkeling stimuleren door
gerichte onderzoeksprogramma’s waarbij zowel de industrie als kenniscentra betrokken worden (vb.
STW). In een later stadium kan de overheid algentechnologie inzetten in de publieke sector,
bijvoorbeeld voor waterzuivering.

Regelgeving
Regelgeving kan de introductie van nieuwe technologieën gebaseerd op algen sterk afremmen. Algen
zijn een nieuwe vorm van biomassa en zijn niet opgenomen in de bestaande regelgeving. Het
aanpassen van de regelgeving vereist intensief lobbywerk. Dergelijk lobbywerk kan moeilijk gedragen
worden door de typisch kleine bedrijven die vandaag de dag nieuwe technologieën op basis van
algen ontwikkelen. Eens de regelgeving aangepast is geldt ze bovendien zowel voor het bedrijf zelf
als voor de concurrenten. Daardoor is er weinig motivatie vanuit algenbedrijven voor lobbywerk om
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de regelgeving aan te passen. Er is daarom vraag naar steun vanuit de overheid rondom
aanpassingen van de regelgeving. Aangezien de regelgeving die van toepassing is op algen vrij
verspreid is, wordt er aangedrongen op een centraal aanspreekpunt.

Tabel 4: Enkele voorbeelden van vereiste aanpassingen in regelgeving voor een toepassingen van algen.
Toepassing

Regelgeving

•

PUFA’s

gebruik van algen als alternatieve bron van PUFA’s

•

algemeen

inplanting van algen in het landschap: toelating van algenteelt op
landbouwgrond

•

voeding

regelgeving met betrekking tot gebruik van algen in voeding of
dierenvoeding

•

zuivering van afvalstromen

gebruik van algen als alternatieve technologie voor zuivering van
afvalwater en rookgassen

Coordinatie
Er bestaan in Nederland diverse initiatieven in de bedrijfswereld rond algen. Er zijn ook vele
bedrijven die interesse vertonen in algen maar momenteel nog niet actief zijn op dat vlak. Er is in
Nederland ook veel kennis omtrent algen onder wetenschappers. Het zou nuttig zijn deze spelers
samen te brengen. De overheid kan hiervoor een forum creëren. Een dergelijk forum kan
samenwerkingen genereren en voorkomen dat vele identieke initiatieven genomen worden.
Integratie van Nederlandse plannen in een Europese context is belangrijk. In Europa werd recent een
platform opgericht dat bedrijven en kenniscentra samenbrengt, de European Algal Biomass
Association (EABA). Het is belangrijk hierbij aansluiting te zoeken.
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Wieren
Toepassingen van wieren
Bestaande toepassingen
De wieren vormen een heterogene groep van macroscopische algen. De belangrijkste groepen van
wieren zijn de rood‐, groen‐ en bruinwieren.
Momenteel worden zo’n 200 soorten wieren nuttig gebruikt. Daarvan worden er een 10‐tal op
intensieve schaal geteeld. De belangrijkste daarvan zijn de bruinwieren Laminaria japonica (kombu,
alginaten) en Undaria pinnatifida (wakame) en de roodwieren Porphyra (nori), Eucheuma (agar),
Kappaphycus (carrageen) en Gracilaria (agar). De totale globale productie van wieren is ongeveer 8
10 miljoen ton jaar‐1 en daarvan wordt 90% geteeld en 10% uit de natuur geoogst. Ondanks het feit
dat de productie veel groter is dan die van algen is de totale marktwaarde kleiner. Dit komt omdat de
wieren rechtstreeks als voeding gebruikt worden (met een lagere opbrengst als algen) of doordat
slechts een klein deel van de biomassa gebruikt gebruikt (vb. voor hydrocolloïden). De totale
marktwaarde van wieren wordt geschat op 5.5 tot 6 miljard $ jaar‐1, voornamelijk voor de
voedingsindustrie (Mchugh 2003).
Wieren worden voornamelijk gebruikt voor hoogwaardige toepassingen:
•

•

Voeding
Een aantal wieren worden gebruikt als vorm van groente of als smaakmaker, vooral in Japan
en China. Bekende voedingsmiddelen die afkomstig zijn van wieren zijn nori, kombu of
wakame. De markt voor nori alleen wordt geschat op 2.5 miljard $ per jaar. Deze markten
worden gedomineerd door China, Japan en Korea.
Hydrocolloïden
Wieren zijn een belangrijke bron van hydrocolloïden zoals agar, carrageen of alginaten. Deze
stoffen kennen diverse toepassingen in de voedingsindustrie, voornamelijk als
klaringsmiddel, dikkingsmiddel of geleermiddel. Deze producten worden ook gebruikt in de
cosmetica (shampoo, huidcrèmes). De markt wordt geschat op 0.6 miljard $ per jaar. De
markt voor agar en alginaten lijkt eerder verzadigd te zijn terwijl deze voor carrageen groeit
(Mchugh 2003).

Wieren worden ook voor een aantal laagwaardige toepassingen gebruikt, zij het op beperkte schaal:
•

•

In Noorwegen worden gedroogde algen (Ascophyllum) verwerkt tot meel voor gebruik in de
dierenvoeding. De waarde van de algen in dierenvoeding ligt vooral in de hoge concentratie
aan mineralen, sporenelementen en vitaminen.
In diverse landen worden gedroogde wieren gebruikt als meststof. Een extract van wieren
wordt verkocht als vloeibare meststof, vooral in de biolandbouw.
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Mogelijke nieuwe toepassingen
Mogelijke nieuwe hoogwaardige toepassingen zijn:
•
•
•

•

Mannitol, gebruikt als geneesmiddel of als zoetstof in de voedingsindustrie
Jodium, gebruikt als ontsmettingsmiddel
De lignine‐achtige L‐fractie van de wierenbiomassa zou gebruikt kunnen worden voor de
productie van bijzondere plastics in de chemische industrie. Het bedrijf CEVA (Frankrijk)
produceert een afbreekbare plastic op basis van wieren.
Ulvaan en fucoidaan zijn unieke polysacchariden uit de groenwieren Ulva en Enteromorpha
en het bruinwier Fucus. Deze polymeren kunnen gebruikt worden in de chemische of
farmaceutische industrie als bron van zeldzame suikers of chemicaliën, in ‘functional food’ of
als geleermiddel in de voedingsindustrie. Hydrofobe suikers kunnen eventueel als surfactant
gebruikt worden.

Mogelijke nieuwe laagwaardige toepassingen zijn (Mchugh 2003):
•

•

•
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Energie: Wieren bevatten weinig lipiden en zijn daarom niet geschikt als bron van biodiesel.
Wieren kunnen echter wel een bron zijn van andere types van biofuels. Vele wieren bevatten
wel vrij hoge gehaltes aan polysacchariden. Deze polysacchariden kunnen vergist worden tot
bioethanol. Productie van bioethanol uit cellulose afkomstig van wieren is eenvoudiger dan
bij cellulose uit hout of grassen omdat de cellulose vrij is van lignine. De biomassa van wieren
kan ook integraal omgezet worden in biogas door anaerobe digestie. Onder andere het
bedrijf Blue Marble Energy (VS) heeft hiervoor de vereiste technologie ontwikkeld.
Omzetting naar biodiesel zou eventueel mogelijk zijn via Fisher‐Tropsch technologie.
Aquacultuur: In bepaalde landen wordt de teelt van wieren gecombineerd met aquacultuur.
De productie van wieren wordt gestimuleerd door de excretie van nutriënten door vis.
Wieren kunnen in sommige gevallen eutrofiëring door aquacultuur reduceren. De wieren
zouden bovendien een positief effect hebben op de groei van vis. Algen worden ook geteeld
als voeding voor het schelpdier abalone.
Afvalwaterzuivering: Wieren nemen N en P op uit afvalwater en kunnen dus ingezet worden
voor waterzuivering. Aangezien afvalwater normaal gezien zoet is en wieren aangepast zijn
aan zout water is het van belang dat de wieren bestand zijn tegen schommelingen in het
zoutgehalte van het water.In de V.S. worden op kleine schaal ook zoetwaterwieren ingezet
voor waterzuivering (Mulbry et al. 2005). Het gaat daarbij om filamenteuze groenwieren.
Deze blijken efficiënt te zijn in het verwerken van N en P afkomstig uit varkensmest. Wat
betreft valorisatie van de biomassa is de toepassing momenteel beperkt tot organische
meststof.
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Teeltmethoden
Teelt van wieren is in principe extensief, wat inhoudt dat er geen extra bemesting wordt toegevoegd
om de productie te stimuleren. Een beperkte en goed gecontroleerde bemesting met N en P leidt tot
een hogere productie. Bemesting kan rechtstreeks toegevoegd worden of onrechtstreeks via diffusie
van nutriënten uit visteeltsystemen. Toevoeging van nutriënten is echter niet vanzelfsprekend in
open teeltsystemen in zee aangezien een groot deel van de nutriënten verloren gaan.
Wieren hebben in natuurlijke ecosystemen een productiviteit van zo’n 11 ton ha‐1 jaar‐1, wat hoog is
voor extensieve productie. Geschat wordt dat door optimalisatie van de teelttechnieken de
productie opgedreven kan worden tot 45 ton ha‐1 jaar‐1.
Wieren worden vaak op vegetatieve wijze voortgeplant door stukjes wieren aan lijnen te bevestigen,
waarna deze stukjes uitgroeien tot nieuwe wieren. Deze methode werkt niet met alle wieren. Voor
wieren die niet op vegetatieve wijze voortgeplant kunnen worden induceert men de vorming van
sporen. Deze methode vergt kweeksystemen op het land en is commercieel enkel rendabel voor
soorten die rechtstreeks geconsumeerd worden (vb. nori).
De wieren kunnen vervolgens op verschillende manieren verder opgekweekt worden:
•

•

•

Lijnen in beschut ondiep water dichtbij de kust
Wieren worden vandaag de dag in zee vooral geteeld in beschutte baaien nabij de kust. Ze
worden geteeld op lijnen die onder het wateroppervlak uitgehangen worden. Deze lijnen
kunnen verticaal of horizontaal opgehangen worden. De wieren worden geoogst door de
lijnen op te halen. Om te voorkomen dat de lijnen of de wieren zelf losgeslagen worden door
golfslag worden wieren vrijwel steeds geteeld in relatief beschutte kustwateren. De
productie van wieren in dergelijke systemen zou gemaximaliseerd kunnen worden door op
de lijnen meerdere wiersoorten gelaagd te telen volgens hun lichtvereisten: bovenaan
groenwieren, daaronder bruinwieren en onderaan roodwieren.
Lijnen in ondiep water op open zee
Er zijn plannen om wieren ook verder uit de kust te telen in relatief ondiep water. De lijnen
waarop de wieren geteeld worden kunnen in dat geval een eigen verankering meekrijgen of
kunnen ze verankerd worden aan bestaande infrastructuur in zee. Dit kunnen bijvoorbeeld
verankerde of drijvende windturbines zijn of verlaten boorplatforms. De grote uitdaging
daarbij is de weerstand van de wieren zelf of het netwerk van lijnen tegen golfslag en
stroming. Recent werden nieuwe types lijnen ontwikkeld die een sterke hechting van de
wieren mogelijk maken.
Innovatienetwerk plant een proefproject rond teelt van wieren op een verlaten boorplatform
in de Noordzee. Er zijn ook ideeën gelanceerd om de teelt van wieren te koppelen aan
infrastructuur voor ‘off‐shore’ windenergie. Exploitanten van ‘off‐shore windfarms’ zijn
echter terughoudend om wierteelt te koppelen aan windfarms aangezien de infrastructuur
niet voorzien is om extra weerstand van een netwerk van lijnen te weerstaan. De bestaande
infrastructuur kan niet alleen als verankering gebruikt worden, maar kan eventueel ook een
platform bieden waar de geproduceerde biomassa verwerkt kan worden.
Lijnen verbonden met drijvende structuren in diep water op open zee
De beschikbare oppervlakte van diep water in de oceanen is vele malen groter dan die van
ondiep water. Er zijn daarom diverse ideeën gelanceerd om wieren te telen in diep water. Dit
kan op lijnen die bevestigd zijn aan ringvormige drijvende structuren. De structuren worden
op hun plaats gehouden door sleepboten. In de jaren 1970 werd een proefinstallatie
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gebouwd. Dit proefproject toonde aan dat wieren die normaal gezien in kustwateren
voorkomen ook op open zee geteeld kunnen worden. Het project ondervond wel grote
problemen met schade aan de wieren zelf of en aan de infrastructuur. Nutriënten uit diep
water zouden opgepompt kunnen worden om de productie van wieren te stimuleren. In de
V.S. worden hieromtrent experimenten uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van
golfslagenergie om diep water van onder de thermocline (temperatuursgradiënt, ongeveer
100 m diep) naar de oppervlakte te brengen.
Teelt van drijvende wieren in diep water op open zee
Drijvende wieren zoals Sargassum hebben geen nood aan een stuctuur van lijnen en drijven
vrij aan het wateroppervlak. Ze kunnen in principe vrijdrijvend of in kralen geteeld worden in
de open oceaan. In Japan werd recent een initiatief gelanceerd om tegen 2025 in een gebied
van 100 bij 100 km in de Japanse Zee Sargassum te telen in drijvende kralen m (Apollo &
Poseidon project). De wieren zullen gebruikt worden voor bioethanolproductie en het
project zou kunnen voldoen aan een derde van de Japanse vraag naar aardolie.
Teelt in gesloten systemen op land
Het bedrijf NoriTech uit Israel produceert wieren in gesloten systemen op het land. Hiervoor
is een aanvoer van zeewater vereist, waardoor de productie in de buurt van de kust dient
plaats te vinden.
Oogst van wieren uit de natuur
Tenslotte kunnen wieren ook in de natuur verzameld worden. Dit kan vooral interessant zijn
in verstoorde milieus, waar vaak een overmatige wierengroei optreedt. Ook wieren die
aanspoelen aan de kust zouden verzameld en verwerkt kunnen worden. Wieren zijn in de
natuur vooral geassocieerd met rotskusten. Door de afwezigheid van rotskusten is het
potentieel van oogsten uit de natuur in Nederland beperkt.
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Technische uitdagingen
Golfslag en stroming
Het grootste potentieel voor wieren ligt in de teelt in diep of ondiep water op open zee, waar een
enorme oppervlakte voor beschikbaar is. Op open zee kan golfslag bij ruw weer echter een enorme
druk uitoefenen op de infrastructuur. Er is zeer weinig ervaring met activiteiten op open zee, inclusief
de teelt van algen. Daardoor zal veel onderzoek en ontwikkeling nodig zijn om wierteelt op open zee
technisch te realiseren. Radicaal nieuwe technieken en materialen zullen daarbij wellicht essentieel
zijn.
Dichter bij de kust kunnen sterke stromingen de infrastructuur onder druk zetten. Om teeltsystemen
op hun plaats te houden is een stevige verankering in de zeebodem vereist. Eventueel kan hiervoor
gebruik gemaakt worden van bestaande of geplande infrastructuur zoals sokkels van windmolens of
boorplatforms. De vraag is of dergelijke infrastructuur niet meer inkomsten kan genereren via
productie van hoogwaardigere zeeproducten zoals aquacultuur (mossels, vis).

Oogst en transport
Bij teelt op open zee worden transportkosten belangrijk. Dit geldt zowel voor het eventuele transport
van meststoffen naar de productielocatie als het transport van biomassa naar de kust. Een oplossing
kan zijn om de biomassa gedeeltelijk op zee te verwerken, bijvoorbeeld drogen of zelf verwerken tot
eindproduct.

Bemesting
Teelt van wieren is in principe extensief, wat betekent dat de wieren de beschikbare N, P en CO2 uit
het zeewater halen. Door de stromingen in zee wordt een continue aanvoer van N, P en CO2
verzekerd. In bijzonder uitgestrekte systemen kan echter een depletie van N, P en CO2 optreden, wat
de productie kan beperken. Aanvoer van meststoffen kan een oplossing zijn. Meststoffen kosten
echter extra energie. Ook lokale opwelling van N en P uit diepere waterlagen kan een bron van
nutriënten vormen. Een soort als Sargassum kan instaan voor z’n eigen stikstofvoorziening.

Regelgeving
Er bestaat geen integraal beleidsplan voor Noordzee, waardoor het niet vanzelfsprekend is
vergunningen te krijgen voor activiteiten zoals de teelt van wieren. De beleidsnota Noordzee
(ontwerp december 2008) omvat een integraal kader voor alle specifieke beleidskeuzes die
gedurende de planperiode van het Nationaal Waterplan worden gemaakt. Deze nota besteed ook
summiere aandacht aan de winning van aquatische biomassa als grondstof of energiebron.
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Duurzaamheid
Broeikasgassen
Ecofys onderzocht de balans van broeikasgassen voor de productie van wieren voor teelt op lijnen in
ondiep water dichtbij de kust, op lijnen aan bestaande off‐shore infrastructuur, op lijnen vastgehecht
aan drijvende structuren op open zee of van drijvende wieren in kralen op open zee (Florentinus et
al. 2008). De uitstoot van broeikasgassen was in alle gevallen substantieel lager dan bij gebruik van
fossiele brandstoffen. Indien geen kunstmest gebruikt werd was de reductie in uitstoot van
broeikasgassen meer dan 80%.

Eutrofiëring
De productie van wieren wordt meestal gezien als een extensieve teelt die afhankelijk is van
natuurlijke N, P en CO2 concentraties. Bemesting van de teeltsystemen met N en/of P of zelfs CO2 kan
leiden tot een lokale eutrofiëring of verzuring van het ecosysteem. Het effect op de omgeving is in
dat geval afhankelijk van de stromingen in het water: bij sterke stroming kan het effect tot ver buiten
het teeltgebied merkbaar zijn. Bemesting kan ongetwijfeld geoptimaliseerd worden zodat het lekken
van N en P (en CO2) uit het teeltgebied minimaal is.
In gebieden met van nature voedselrijk water is bemesting niet nodig. In dat geval kunnen wieren net
het teveel aan N en P uit het water opnemen en juist een positief effect hebben op eutrofiëring.
Wieren zorgen ook voor een verhoogde CO2 opname, wat de huidige verzuring van de oceanen kan
tegengaan.

Biodiversiteit
Wierteeltsystemen creëren een hoge structurele diversiteit in de waterkolom. Dit kan op zijn beurt
aanleiding kan geven tot een hogere biodiversiteit. Zo zou het telen van algen op open zee veel vis‐
en invertebratensoorten kunnen aantrekken. Wierteeltgebieden kunnen zelfs een kraamkamer
vormen voor commercieel interessante soorten.
Het telen van vreemde wiersoorten wordt afgeraden. Dergelijke vreemde soorten kunnen invasief
worden en lokale soorten verdringen. Voorbeelden in Europa zijn de introductie van Sargassum
muticum langs de Atlantische kust en Caulerpa taxifolia in de Middenlandse Zee.
Indien een dicht netwerk van lijnen gebruikt wordt om de wieren te telen bestaat het risico dat grote
vissen of zeezoogdieren in deze structuren verward raken. Het telen van wieren kan ook de
bodemfauna verstoren via een lokaal verhoogde sedimentatie van slib.
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Potentieel voor Nederland
Klimaat
Wieren kennen van nature een maximale productiviteit in gematigde streken. Het klimaat van
Nederland is dan ook geschikt voor de productie van wieren.

Landschap
Door de nabijheid van de zee is er voldoende oppervlak beschikbaar voor de productie van wieren. In
de Noordzee bevinden zich talrijke boorplatforms waarvan de productie reeds stilgelegd is of in de
nabije toekomst gestopt zal worden. Deze vormen een mogelijke basis voor de productie van wieren
op open zee. Uitbaters van dergelijke boorplatforms zijn vragende partij voor dergelijke activiteiten
aangezien daardoor de (dure) afbraak van de infrastructuur uitgesteld kan worden.
Nederland heeft als doelstelling om in 2020 tot 6000 MW aan windenergie off‐shore te genereren.
Dit zal grote infrastructuurwerken op zee met zich meebrengen. Deze infrastructuur zou gebruikt
kunnen worden als ankerpunt voor teeltinstallaties van wieren. Uitbaters van windmolenparken zijn
vaak niet te vinden voor het gebruik van windmolensokkels voor andere activiteiten. De overheid zou
combinatie van windenergie met zeeteelt een vereiste kunnen maken voor uitbaters van
windmolenparken.

Kennis
De kennis rond productie van wieren bevindt zich traditioneel in het verre oosten (China, Japan,
Korea, Fillipijnen). In Nederland is relatief weinig ervaring met het telen van wieren of het gebruik
van biomassa afkomstig van wieren. Samenwerking met andere landen lijkt daarom nuttig. In Europa
is vooral in Frankrijk kennis aanwezig omtrent de teelt van wieren. In Duitsland wordt technologie
ontwikkeld om wieren te telen. Buiten Europa is vooral Azië sterk in de teelt van wieren (Japan,
China, Korea, Fillipijnen).
Nederland is daarentegen wel sterk in ‘off‐shore’ technologie en kan daarom een belangrijke rol
spelen in het ontwikkelen van de vereiste infrastructuur en materialen voor de teelt van wieren op
zee.

Suggesties voor beleid
In Nederland is weinig kennis aanwezig omtrent het telen van wieren en mogelijke toepassingen van
wieren. Desalniettemin zou het telen van wieren een extra functie kunnen geven aan bijvoorbeeld
geplande off‐shore windmolenparken of verlaten boorplatforms. Pilootopstellingen kunnen nuttig
zijn voor het vergaren van expertise in het telen van wieren. Dergelijke pilootopstellingen kunnen
bovendien biomassa opleveren waarvan mogelijke toepassingen onderzocht kunnen worden.
De teelt van wieren brengt vooral veel technische uitdagingen met zich mee omtrent de resistentie
van infrastructuur tegen golfslag en stromingen. In Nederland is veel expertise op dat vlak aanwezig.
Het kan nuttig zijn mariene ingenieurs te betrekken bij initiatieven om wieren te telen.
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