INNOVATIE

Worden Noordzeevissers
ook zeewiertelers?
Door Jan-Willem Henfling

“In Madagaskar zijn de vissers al boeren op zee geworden, die wier telen”
merkt Fred Pascal, CEO van Ocean Farmers (Madagaskar) glunderend op naar
aanleiding van een bedrijfsreportage ter gelegenheid van de 9de internationale
zeewierconferentie op 24 en 25 september (Seagriculture 2020). Dat dit volgens
Marlies Draisma (North Sea Farm Foundation) met de Nederlandse vissers
ook zal gebeuren suggereert zij met de kaart van de door haar organisatie
gedroomde Noordzee.

Alweer ‘n online conferentie
De zeewierconferentie was ten gevolge van de
COVID-19 pandemie geheel digitaal te volgen.
De lijst met deelnemers toont ruim 200 namen waarvan 24 uit Nederland en 20 Belgen.
Deelnemers vertegenwoordigen ongeveer
50/50 bedrijven en onderzoek. De Europese
Commissie is goed vertegenwoordigd. Kan
Covid-19 gezorgd hebben voor een duurzame
manier van internationaal vergaderen? De
kwaliteit van informatieoverdracht en zelfs
discussie op het ZOOM platform leidt nauwelijks onder deze vorm van deelname. De spreker achter zijn PC kijkt je aan via zijn webcam,
of laat je meekijken met zijn PowerPoint. Wat
ontbreekt is de wandelgang en borrel met de
informele gesprekken. Juist dan hoor je bijna
altijd de spannende nieuwtjes, die het podium
(veelal terecht) niet halen.
Meer geteelde algen en wieren
De teelt van algen en wieren heeft het tij mee.
De wereldwijde commerciële productie van
wieren bedraagt jaarlijks ruim 30 miljoen ton
en vertegenwoordigt een waarde van om en
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nabij de 8 miljard Euro. Ongeveer 90% van de
wereldproductie is “wilde” oogst en 10% is gecultiveerd, maar alle groei (enkele procenten
per jaar) komt van gecultiveerd wier. Chili is
de grootste producent van wilde wieren, gevolgd door China. China en Indonesië voeren
de lijst aan van de grootste producenten van
gecultiveerde wieren. Een duidelijk overzicht
geeft de FAO in: The global status of seaweed
production, trade and utilization (Zie het vorige nummer van Aqacultuur).
Europa is met enkele procenten een kleine
speler, maar dat zal drastisch veranderen als
het aan de Europese Commissie ligt. Felix Leinemann en Andrea Weber geven in de twee
eerste (bijzonder saaie) voordrachten een
overzicht van de sleutelrol die de teelt van wieren en algen heeft in de Europese Green Deal:
circulaire economie, dierlijke en menselijke
voeding, medicijnen, brandstof, grondstoffen
voor de industrie, bestrijden van de effecten
van klimaatverandering, ecologie. De Producenten Organisaties ’s worden geacht een
belangrijke rol te spelen, maar hoe? En welke

hebben nu al wieren in de aanbieding? Hoeveel Euro’s zijn beschikbaar voor onderzoek
en bedrijven die met wieren aan de gang willen? Op de praktische vragen uit het publiek
kunnen de Europese ambtenaren geen antwoord geven. Meer weten over ideeën, plannen, spelers en subsidies? Zoek op “Maritime
Forum Blue Invest” in je internetzoekmachine
en een zee aan Europese vergezichten opent
zich voor je ogen.
Vragen direct online
Een enkele lezer zal zich wellicht afvragen hoe
200 deelnemers vragen stellen aan de sprekers
tijdens een “ZOOM congres”? Dat gaat via een
dialoog box onderaan het scherm. De sessie
voorzitter en spreker zien die vragen en opmerkingen en gaan daar al dan niet op in. Ook
als deelnemer kun je alle vragen meelezen.
Kortom, het is bijna een normale conferentie.
Vijfentwintig voordrachten en virtuele bedrijfsbezoeken later ontstaat een breed overzicht van ideeën, lopend onderzoek, bedrijfsactiviteiten, producten en markten in deze
relatief nieuwe en voor velen onbekende bedrijfstak.

Zeewier: behalve de agar
eten we straks ook de fles.

Teelssystemen en producten
Op dit moment wordt het meeste zeewier
gewonnen van natuurlijke wiervelden en
vervolgens komen artisanale productiesystemen met touwen in zee gespannen tussen
verankerde pontons. In het wild verzamelde
zaailingen worden in stukken gesneden. Deze
worden gebonden aan de touwen. Technische
innovatie leidt tot grote wier-boerderijen.
Meestal zijn dat aan de zeebodem verankerde
kabelsystemen en netten die vlak onder de
zeeoppervlakken drijvend worden gehouden.
Wier uit kweeksystemen wordt daar op uiteenlopende manieren aan gehecht.
De modernste systemen kunnen zeer grootschalig zijn en doen voor een lekenoog den-
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ken aan de hangmosselcultures in de Oosterschelde. Inderdaad ze zijn groter en robuuster
gebouwd, drijvend in de oceaan. Een vijftal
presentaties en evenveel virtuele bedrijfsbezoeken geven een overzicht van productiesystemen die in gebruik en ontwikkeling zijn
bij bedrijven wereldwijd (van IJsland tot Honduras). Ook oogstsystemen zijn in volle ontwikkeling. Het Zeeuwse Murre Technologies
(Krabbendijke) demonstreerde een efficiënt
en compact systeem met een grote capaciteit.
De oogst is een belangrijke zaak, maar na het
oogsten zal wier soms moeten worden ontzilt
(om het als veevoer te gebruiken bijvoorbeeld)
en bijna altijd zal het gedroogd en vermalen
worden. Deze conferentie gaf weinig zicht op
ontwikkelingen in deze processen die noodzakelijk voorafgaan aan verdere verwerking.
Controle van de voortplanting
Alexander Ebbing, promovendus bij het NIOZ
en onderzoeker bij Hortimare kwam met een
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van de meer uitdagende verhalen. Wieren spelen al duizenden jaren een rol in het dieet van
mensen, maar werden nooit gedomesticeerd.
Domesticatie betekent dat de producent de
levenscyclus zodanig controleert, dat hij de
geselecteerde plantenlijn “zaait” op het agronomisch optimale moment en oogst in een
voorspelbare hoeveelheid en samenstelling.
Zijn onderzoek richt zich vooral op de gametofieten, zeg maar de hom en kuit, van het wier.
Controle van de voortplanting is immers de
eerste stap in domesticatie. Hoe krijg je uit
twee wier-lijnen de jonkies die alle gewenste
eigenschappen hebben en goed groeien? De
wetenschappelijke en de praktijkvragen liggen in elkaars verlengde. De uitdaging van
Hortimare is, volgens hem, ertoe bijdragen dat
wieren binnen enkele decennia qua productievolume een aanslag doen op de positie van
soja (230 miljoen ton/jaar). Daarvoor is wereldwijd een “aanplant” op zee nodig ter grootte
van IJsland. Hoe dan ook, veel van zijn goed
onderbouwde ideeën klinken niet eens onrealistisch. Ook Scott Lindell van Woods Hole
(zeg maar het USA equivalent van WMR) demonstreerde dat zijn programma op die zelfde
lijn zit.
Certificering
Bertrand Charron demonstreerde hoe ASC
en MSC nauw samenwerken om tot één gezamenlijke certificatie te komen voor ecologisch en sociaal verantwoorde productie van
wieren in zee en meren. Hij maakte helaas niet
concreet wanneer de standaard voor productie en “chain of custody” beschikbaar zullen
komen en omzeilde vragen van deelnemers
ten aanzien van de kosten van certificatie in
een zee van vaagheden (“Het hangt er van af
of ….hoe … wanneer ….”).
Verwerking en producten
Veel zeewieren kun je direct eten, tegenwoordig ook gemengd in rijst, brood en vleesvervangers. Daarnaast werden tot voor kort
vooral alginaten, zoals agar en carrageen, uit

zeewier gehaald. Die worden vooral toegepast
als verdikkingsmiddelen in de bereiding van
voedsel en verzorgingsproducten en in de farmaceutische industrie. Ook in microbiologie,
de genees- en tandheelkunde worden alginaten veel gebruikt.
Naast alginaten worden steeds vaker grondstoffen voor voedsel en voer, zoals vitaminen,
gewonnen uit wieren middels extractie, fermentatie, destillatie en bio-raffinage. Dat zijn
de belangrijkste verwerkingsmethoden tot nu
toe.
Jens Legarth, CEO van het Deense Fermentationsexperts, liet zien hoe zijn bedrijf middels
verschillende fermentatieprocessen varkensvoer produceert dat de darmflora en de darmwand van fokzeugen en mestvarkens zodanig
verbetert dat antibiotica niet meer nodig zijn
en de voerconversie sterk verlaagt. Deze inzichten zijn, volgens hem, ook zeer relevant

Hergebruik van CO2 door
zeewier is doel van overheid.

voor de humane voeding.
Gudmundur Hregvidsson (strategie directeur
van Matis ohf, IJsland) werkt aan de bio-raffinage van wieren en, inderdaad, enkele van zijn
plaatjes doen denken aan Shell in het klein.
Volgens hem kan de rijkdom aan koolhydraten en secundaire plantenstoffen via raffinage
worden verwerkt tot onder meer veevoer,
grondstoffen voor de chemische, farmaceutische, petrochemische en voedingsmiddelen
industrie. Jaap van Hal (TNO Petten) zit ook
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op deze lijn, zij het dat hij met zijn nieuwe
“faciliteit voor zeewier processing” tot nu toe
slechts 2 liter biodiesel uit zeewier haalde.
Zijn tijdshorizon bedraagt echter 30 tot 50
jaar voordat een substantiële bijdrage in de
energietransitie wordt bereikt. Pierre Paslier
(NOTPLA, UK) demonstreerde een reeks biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen,
gemaakt uit wieren, ter vervanging van eenmalige verpakkingen in de voedingsmiddelen
en drankindustrie. Zijn uitdaging: “The edible
water bottle”. Veelbelovend!
Olavur Gregersen (Ocean Rainforest, Faeröer
Eilanden) geeft een boeiend overzicht van de
kosten en baten waarmee gerekend zal moeten worden voor het verwerken van wieren
tot eindproducten: “De kosten zijn hoog. Om
een succes te maken van productie en verwerking, dien je markten te vinden voor alle uit
het wier winbare stoffen. Als je wilt uitkomen
moeten zelfs de reststoffen (“ashes”) rendabel

24 | AQUAcultuur

35e jaargang

worden gemaakt!”
Alternatief voor Noordzeevissers?
Nu terug naar de ideeën over de “Noordzeeboerderij” die Marlies Draisma presenteerde.
Zij toonde een plaatje van een Noordzee met
wierproductie tussen en rond de komende
windparken (Afbeelding 4), en even later dezelfde kaart met daaroverheen geprojecteerd
een honderdtal deelnemende bedrijven waaronder onder andere Shell, Cargill, Unilever, De
Nederlandse Vissersbond, Visned, Damen, de
Rabobank. Vanaf 2030 ambieert de Stichting
Noordzeeboerderij zelf om 500 km2 te exploiteren, die, geïntegreerd met 25% van de windparken op de Nederlandse Noordzee, jaarlijks
10 miljoen ton vers zeewier leveren. De figuur
laat onder andere zien welke bijdrage zeeboerderijen aan de klimaatdoelstellingen kunnen
leveren en hoeveel zoetwater ze kunnen besparen.
Later liet Draisma per e-mail weten dat juist

Aangepast van:
Stichting Noordzeeboerderij,
mei 2019
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Kaart: Noordzee met locaties van zeeboerderijen in 2050, het totale oppervlak, de omzet, het aantal
banen, de besparing van water voor de landbouw (%), de vastgelegde CO2 als percentage van de klimaatdoelstellingen van de NL landbouw, en de besparing van CO2 t.g.v. de vervanging van dierlijk eiwit.
Getallen gebaseerd op: ‘De toekomst van de Noordzee’, PBL, 2018; ‘Innoveren met een missie’, Klimaatakkoord, 2019; ‘Grootschalig zeewier voor de kust’, S. van der Burg & P. Berkhout, 2019 Foodlog;
‘Seaweed aquaculture for food security, income ...’ World Bank Group, 2016; ‘Fysieke waterrekeningen
voor Nederland’, CBS, 2017.
Ontwerp en getallen: Stichting Noordzeeboerderij, mei 2019 (www.noordzeeboerderij.nl)
Vormgeving: Tikkl en Brandfriend; vereenvoudigd door de redactie.

dit plaatje nog niet geschikt is voor publicatie. Waarom? In de introductie van haar als
spreker liet zij opnemen: ”Marlies Draisma is
vooral bekend vanwege haar marketing bekwaamheden”.
Samenvattend
Wierproductie op grote industriële schaal, ook
in gematigde en koudere klimaten, is een opkomende bedrijfstak. Het kan ook niet anders,
want de wereldbevolking groeit nog steeds
en het beschikbare landbouwareaal neemt

alleen maar af als gevolg van klimaatverandering. De markten voor wier en wierproducten
groeien gestaag en kennis en technieken rond
productie volgen nog sneller. Over de ecologische voordelen van wierproductie wordt veel
geschreven, maar risico’s, ook de ecologische,
zijn waarschijnlijk nog onderbelicht. We krijgen zonder enige twijfel steeds meer te maken
met deze vorm van gebruik van de zee, of dat
de huidige gebruikers nu pleziert of niet. Het
beste zal zijn om goed op te letten en uit te zien
naar nieuwe kansen voor vis en visserij.
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