ONDERWIJS & ONDERZOEK

Tussen de rijen met tubulaire fotobioreactoren van AlgaFarm.

Microalgen productie in Portugal

RAAQUA op Studiereis
Auteur: Gabrielle Verbeeke

Begin april coördineerde de onderzoeksgroep ‘Aquacultuur
in Delta Gebieden’ van de HZ University of Applied Sciences
(Middelburg) een 3 daagse studiereis naar Portugal. Centraal
bij deze reis stonden de bezoeken aan bedrijven die zich
richten op binnendijkse aquacultuur en dan met name op
commerciële productie van microalgen. Verschillende Zeeuwse
bedrijven en ondernemers hebben deelgenomen aan deze reis.
Internationalisering, het delen van kennis en het verkrijgen van
nieuwe contacten stonden centraal.
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gelegenheid voor alle partijen om de opgedane kennis van de afgelopen jaren te delen en
nieuwe internationale inzichten en contacten
te verkrijgen. In totaal hebben 12 personen van
7 verschillende partijen deelgenomen en zijn er
tijdens de reis drie bedrijven en een onderzoeksstation bezocht.
Hieronder volgt een korte impressie van de drie
dagen in Portugal.

Het idyllisch gelegen Nazare

De deelnemende bedrijven zijn alle partners in
het RAAK PRO project (“Robuuste Algenkweek
voor AQUAcultuur” of RAAQUA) dat als doel
heeft om nieuwe kennis te ontwikkelen over
de relatie van omgevingsfactoren en stuurvariabelen op de uiteindelijke opbrengsten bij de
kweek van zoutwater algen voor binnendijkse
aquacultuur. Het vier jaar durende samenwerkingsverband, dat deze zomer eindigde, werd
geleid door de HZ University of Applied Sciences, en omvatte verder Wageningen UR, enkele
kennispartners en aquacultuurbedrijven uit de
grensregio, en de Provincie Zeeland.
Ter afsluiting van dit project organiseerde HZ
een studiereis naar Portugal voor de samenwerkende partners. Dit creëerde een mooie

Dag 1:
Na een vroege vlucht vanaf Schiphol kwam de
groep halverwege de ochtend aan in Lissabon.
Na het ophalen van de gehuurde busjes werd
er gelijk door gereden naar Pataias in NoordPortugal, om het bedrijf AlgaFarm te bezoeken.
Langs de kust werd gestopt om op zijn Portugees te lunchen in het kustplaatsje Nazaré.
Bij AlgaFarm werd de groep warm ontvangen
met hapjes en drankjes, en stond een informatieve bedrijfsfilm klaar. Daarna gaf Joana
Gabriela Laranjeira Silva (R&D manager) een
uitgebreide rondleiding langs de productie
hallen en over het terrein.
AlgaFarm is een biotechnologie bedrijf met
meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek en
ontwikkeling van de productie van microalgen,
en produceert op industriële schaal. Ze zijn
gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en
in bedrijf stellen van commerciële microalgen
productie units. Ze produceren verschillende
soorten microalgen, zowel zoet- als zoutwa-

Monsters van de verschillende grondstoffen die Sparos gebruikt.

14 | AQUAcultuur

34e jaargang

Onderdelen van de extruder van Sparos.

ter, met auto-trofische of hetero-trofisch
kweekmethoden of een mix van deze twee. Dit
gebeurt in zowel tubulaire- als flat panel fotobioreactoren, open vijvers, raceway systemen
en fermentatie units. Ook experimenteren ze
met verschillende oogst- en verwerkingstechnieken. Per jaar kan AlgaFarm totaal 1300 m3
algen produceren.
Na dit uitgebreide bezoek reed de groep terug
naar Setúbal om de nacht door te brengen. De
volgende ochtend vroeg stond een flinke rit
gepland: naar Olhão gelegen in het zuidelijkste
puntje van Portugal. Natuurlijk weerhield dit de
groep er niet van om het plaatselijke restaurant
van zijn vis en wijn te verlossen, voordat de
bedden werden opgezocht.
Dag 2:
Deze dag stonden twee bezoeken op het programma. Na het vroege ontbijt en een rit van
bijna drie uur dwars door de Algarve kwam de
groep precies op tijd aan voor de rondleiding bij
Sparos. Hier werden ze opgewacht door Jorge
Dias, onderzoeker in de Aquaculture Group
Centre of Marine Sciences of Algarve (CCMAR).
Met passie vertelde Jorge dat Sparos een spinoff bedrijf van CCMAR is, een onderdeel van
de Universiteit van Algarve. Het bedrijf wijdt
zich aan innovatie van aquacultuur toepassingen, zoals het optimaliseren van voergift

strategieën, samenstellen en ontwikkelen van
soort specifieke voeders en ontwerpen van
kweekprotocollen voor nieuwe vissoorten. Ook
zijn ze betrokken bij verschillende Europese
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Verschillende partners waren al zeer snel
geïnteresseerd in de producten en insteek van
Sparos en vele inhoudelijke vragen volgden
na de presentatie. Vervolgens nam Jorge de
groep mee voor een rondleiding in de productiehal, waar de verschillende machines voor
het produceren van de voeders staan. Sparos
gebruikt verschillende extrusietechnologiën
voor de ontwikkeling van de voeders. Dit maakt
het mogelijk om optimale voedingswaarden te
creëren en te behouden. Jorge liet zien hoe pallets via de koude extruder gevormd werden en
hoe deze nog steeds de kneedbare en luchtige
samenstelling behielden. De samenstelling en
dichtheid kan aangepast worden naar gelang
de pellet moet drijven of zinken. Daarnaast beschikt Sparos over een dubbelschroefsextruder
met een speciale conditioner wat coëxtrusie
mogelijk maakt. Op deze manier kunnen
meerdere productstromen samengevoegd
worden om verschillende texturen te creëren.
Alle grondstoffen en producten die verwerkt
worden in de voeders stonden uitgestald op een
lange tafel en alles mocht van dichtbij bekeken
en geroken worden.
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Een rij met verschillende flat panel fotobioreactoren van Necton.
De rondleiding werd aanleiding tot een flinke
nabespreking en enkele van de partners wisselden contactgegevens uit met Jorge. Dit bezoek
heeft onder andere geleid tot de productie van
voeders voor ouderdieren door Sparos voor een
van de partners.
Na de lunch aan de boulevard van Olhão, in een
gezellig tentje aan het water met ruime hoeveelheden vis, schelpdieren, garnalen en de niet te
missen knoflook, ging de groep op weg naar
het bedrijf Necton. Deze rit voerde de groep
langs het ruim 18 duizend ha grote natuurpark
Ria Formosa, waarin Necton zijn grondgebied
van 23 ha heeft. Eenmaal binnen werd de groep
hartelijk verwelkomd door de aanwezige medewerkers en werd iedereen voorzien van een
bezoekerspas. Even later kwam João Navalho
(mede oprichter en bestuurslid) binnen die, na
een korte inleiding, de groep begeleidde over
het terrein.
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Het bedrijf is op te splitsen in drie delen: het
microalgen productiegedeelte (microalgen worden verkocht onder het merk ‘PhytoBloom’, het
kweekmedium onder het merk ‘Nutribloom’)
en het zoutproductiegedeelte (bekend om ‘Flor
de Sal’). De microalgen worden, afhankelijk
van het product en de toepassing, op kleine
tot middelgrote schaal gekweekt. Zowel zoetals zoutwatersoorten worden geproduceerd,
meestal in gesloten systemen. De microalgen
worden verwerkt tot pasta’s en poeders met
verschillende dichtheden, afhankelijk van de
wensen van de afnemer en de toepassing.
João liet het productieterrein zien en leidde de
groep langs verschillende formaten raceways,
rijen met tubulaire- en flatpanelbioreactoren,
verschillende filtratie units en oogstcentrifuges. Aangekomen bij de opslaghal, het einde van
de rondleiding, mocht iedereen een monster
kweekmedium meenemen.

Bassins voor de opkweek van vislarven op het onderzoekstation EPPO.

João bood aan om ons ook rond te leiden op
het bedrijfsdeel dat het bekende ‘Flor de Sal’
produceert en verwerkt. In 1997 heeft het
bedrijf nieuw leven geblazen in de verlaten
zoutpannen die zich in het gebied bevonden.
Op dit moment beschikt Necton over 350 bekkens en uitbreiding is gepland. Het zout wordt
op de traditionele manier met veel mankracht
gewonnen door verdamping van zeewater in
kleine bekkens. De modernste technologieën in
het verwerkingsproces na de oogst waarborgen
de kwaliteit van elk zakje zout.
Op het moment dat de groep aanwezig was
werd het zout van het vorige seizoen verwerkt
en stonden de zoutpannen droog. Het productieseizoen loopt van mei tot september, en
wordt traditioneel en feestelijk ingeluid door
het proeven van het ‘eerste nieuwe zout’. Ter
afsluiting kreeg iedereen een zakje Flor de

Sal mee, onder de belofte om thuis zelf vast te
stellen hoe zeer de smaak verschilt met het
normale keukenzout.
Na al deze indrukken werd het tijd voor wat
welverdiende ontspanning en reed de groep,
dit keer wel over de hoofdwegen, naar Faro. Na
ons te hebben opgefrist in het hotel genoten we
samen erg lang van vis, zeevruchten, wijn en
frisse lucht. Gelukkig konden we de volgende
ochtend ietsjes langer uitslapen.
Dag 3
Plotseling was de laatste dag al weer aangebroken. Echter, voordat de groep zich huiswaarts
zou begeven, stond er nog het bezoek aan het
EPPO onderzoeksstation op het programma.
Het onderzoeksstation bevind zich, net als
Necton, midden in het natuurpark Ria Formosa,
nabij Olhão. Hier richten ze zich met name op
het kweken van potentiele soorten voor de
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Een deel van de voorraad microalgen van het onderzoekstation EPPO.

Portugese aquacultuur en werken ze effectief
samen met de commerciële sector.
De rondleiding werd gegeven door Pedro
Pousão (Senior Onderzoeker) en Laura Ribeiro
(Onderzoeker, PhD) en leidde langs het 7 ha
grote terrein dat opgedeeld is in verschillende
zones. Zo worden er van negen verschillende
marine vissoorten ouderparen gehouden,
waarvan de larven verder worden opgekweekt
in mono-, poly- of multi-trofische culturen. De
kuitafzetting en larvale ontwikkeling wordt
nauwkeurig gemonitord en onderwerpen zoals
de fysiologie, voeding, pathologie en afmesten
worden onderzocht. De soorten die gekweekt
worden zijn onder andere zeebaars, tandbaars,
tong en Corvina (ombervis, Agyrosomus regius).
Daarnaast is er een afdeling voor het kweken
van microalgen en doet EPPO onderzoek naar
het houden van schelp- en schaaldieren.
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Een eindje van het hoofdgebouw werd de groep
naar een omheind en opvallend beveiligd stuk
terrein geleid. Hier stonden grote bassins, die
op het eerste gezicht niet het beveiligen waard
leken. Al snel werd duidelijk waarom dit wel
het geval was. Pedro hield een flap omhoog bij
een van de bassins waardoor er een kijkraam
tevoorschijn kwam, en nodigde de groep uit om
dichterbij te komen. Met de neuzen tegen de
ruit gedrukt en de handen om de ogen, klonken
al snel de eerste verbaasde kreten. Vissen van
enorme afmetingen bevonden zich in deze
tanks, soms paste er zelfs maar een enkele in
een bassin. Pedro vertelde ondertussen dat een
paar maanden geleden was ingebroken en minstens twee van de bassins leeg geroofd waren.
Dit was een zware tegenslag en sindsdien is de
beveiliging rond deze bassins opgeschroefd.
Het onderzoeksstation speelt een belangrijke

Een van de verrukkelijke zeebaarzen.

rol in zowel de beroepsopleiding als de academische opleiding en vele onderwijsinstellingen brengen een bezoek aan deze locatie als
integratie van onderzoek met het onderwijs
programma. Dit is goed terug te zien in de
inrichting van het gebouw en het buitenterrein, overal kan in, op of door gekeken worden
en uitgebreide informatie over de betreffende
soort(en) en de gelinkte project(en) staan beschreven. Bezoekers kunnen, op aanvraag, een
rondleiding krijgen.
Het onderzoek en de activiteiten die EPPO
uitvoert worden gefinancierd door projecten
van nationale en internationale programma’s.
Dit verbetert de nationale en internationale samenwerking met andere onderzoeksinstituten,
universiteiten en bedrijven, en bevordert de
uitwisseling van kennis en de mobiliteit van
onderzoekers.
Na deze interessante rondleiding en een lunch
van gegrilde zeebaarzen profiteerde de groep
van het lekkere Portugese weer, en een lange

wandeling in het Ria Formosa. Hierna werd
het toch echt tijd om naar het vliegveld te gaan
en na een rustige vlucht landde de groep om
middernacht weer in het wat frisse Nederland.
Het waren drie volle en drukke dagen, maar
iedereen was het er over eens dat het een interessante en geslaagde trip was!

Een glimp van het Ria Formosa natuurpark.
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