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Technologie & techniek
Thema: Afvalwater en duurzaamheid

Er zijn twee manieren van algen kweken: 
in een open of in een gesloten systeem. 
Wanneer het doel is om een (gemodifi-
ceerde) algenmonocultuur te kweken 
onder geoptimalisserde omstandig-
heden, is een gesloten systeem een must. 
Open systemen zullen snel worden 
besmet met onder andere algenetende 
diertjes (predatoren), andere algen, en 
stof of andere neerslag uit de lucht. Ook 
zijn de groeiomstandigheden in een open 
vijver lastiger te reguleren dan in een 
gesloten systeem. 
Bij het algenfarmingproject dat Ingrepro 
Renewables, Waterstromen en 
Witteveen+Bos zijn gestart, is het doel 
om tegen de laagst mogelijke kosten 
algenbiomassa in bulk te produceren als 
additief voor diervoeding. Dat is waar 
open systemen door de eenvoud - en 
daarmee de aanzienlijk lagere investe-
rings- en operationele kosten - naar ver-
wachting beter in zijn dan gesloten syste-
men. In drie vijvers met een totaal opper-
vlak van 1.000 m2 worden de algen 

gekweekt. Welke alg er precies wordt 
geproduceerd en dat er wat stof in waait, 
is van minder belang. Om te voorkomen 
dat de algenproductie wordt opgegeten 
door bijvoorbeeld watervlooien is een fil-
tersysteem ontwikkeld dat de diertjes 
met succes uit de vijvers filtreert.

Potentie algenkweek
Het kweken van algen of algenfarming 
heeft potentie. De geproduceerde algen-
biomassa is toepasbaar als grondstof. De 
biomassa kan op veel manieren worden 
gebruikt, van laagwaardige toepassingen 
zoals brandstoffen en basischemicaliën, 
tot hoogwaardige zoals levensmidde-
lenadditieven. Bij dit algenfarming- 
project is ingezet op de productie van 
een grondstof in het midden van dit 

spectrum, namelijk als additief voor vee-
voeding. Dit geeft een interessantere 
businesscase dan voor basischemicaliën 
of brandstof en stelt minder hoge eisen 
aan de bioreactor en de nutriëntenbron 
dan wanneer wordt ingezet op levens-
middelenadditieven. Een tweede voor-
deel van het algenkweekproject is dat het 
afvalwater wordt ontdaan van nutriënten 
en organische vervuilingen zonder 
gebruik van zuurstof. Ten opzichte van 
conventionele waterzuivering heeft 
algenfarming nog meer pluspunten, 
zoals het niet produceren van zuiverings-
slib, een lager energieverbruik door 
afwezigheid van beluchting, een eenvou-
dig systeem en dus lagere investerings-
kosten. Ook reduceert algenkweek de 
uitstoot van CO2.

Om de algenkweek op korte termijn op te schalen, begonnen Ingrepro Renewables, 

waterzuiveraar Waterstromen en ingenieursbureau Witteveen+Bos het afgelopen najaar een 

demonstratieonderzoek in Olburgen op afvalwater van de aardappelverwerker Aviko. Conclusie: 

algen blijken goed geschikt om afvalwater te zuiveren en om stikstof en fosfaat terug te winnen als 

grondstof.

Algenfarming gunstig voor 
afvalwaterzuivering 

In drie vijvers met een totaal oppervlak van 1.000 m2 in Olburgen worden de algen gekweekt. 
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Om algen in te zetten voor de productie van 
grondstoffen voor levensmiddelen gelden ande-
re eisen dan voor veevoer. Of een gesloten bio-
reactor in dat geval altijd nodig is, is nog geen 
vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden 
(bijvoorbeeld een hoge pH) kunnen sommige 
algensoorten heel goed groeien en andere juist 
niet. Dit kan zorgen voor een natuurlijke selec-
tie tussen de gewenste en ongewenste algen-
soort. Ook ligt het gebruik van afvalwater (al 
komt het direct van een levensmiddelenverwer-
kende industrie) voor de algenkweek gevoelig.

Algen voor levensmiddelen
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Businesscase
Om de kosten en baten van het demon-
stratieproject inzichtelijk te maken, is 
een uitgebreide businesscase opgezet. 
Hieruit blijkt dat de prijs van het uitein-
delijke product in de eerste plaats sterk 
wordt bepaald door het gewenste gehalte 
drogestof. Wanneer een realistische 
algenproductie van 35 ton ha-1 jaar-1 als 
uitgangspunt wordt gebruikt, kan een 
nattige algenpasta worden geproduceerd 
voor circa € 1,60 per kg drogestof in een 
5% algenpasta. Voor een gedroogd pro-
duct dat als pellet goed is te gebruiken in 
diervoeding, verdubbelen de productie-
kosten naar circa € 3,50 per kg droge-
stof. Onder geoptimalisseerde omstan-
digheden in de kweek is een productie 
van 50 ton ha-1 jaar-1 in een open vijver 
naar verwachting haalbaar. De kostprijs 
is dan € 1,15 en € 3,00 per kg drogestof 
voor resp. een nat en droog product. 
Voor de kostprijs van het droge algenpro-
duct zijn verdere optimalisaties mogelijk 
door gebruik van restwarmte bij het dro-
gen van de algen en door bijvoorbeeld 
centraal biomassa te drogen in plaats van 
op de productielocatie zelf. Uit de kos-
tenstructuur (figuur 1) blijkt dat de kapi-
taalinvesteringen in het mechanische 
deel van de algenfarming de grootste 
jaarlijkse kostenpost vormen (CAPEX). 
Dit zijn onder andere oogst- en droogap-
paratuur, pompen, voortstuwers en 

meet- en regeltechniek. Het aanleggen 
van de vijvers zelf kost het meeste geld. 
Hiermee wordt duidelijk dat besparingen 
vooral moeten worden gezocht bij de 
randapparatuur van de algenbio- 
reactor en vervolgens in de aanleg ervan. 

Symbaal-zuiveringsproces
In vrijwel elke algenkweekreactor is een 
uiteenlopende fractie bacteriën actief. 
Dit kan als een voordeel worden opgevat. 
Algen en bacteriën hebben namelijk een 
nuttige symbiose. Algen gebruiken nutri-
enten, licht en CO2 voor groei en produ-
ceren daarbij zuurstof als afvalstof. Hoge 
concentraties zuurstof zijn dan ook nade-
lig voor algengroei. Bacteriën gebruiken 
juist zuurstof voor de afbraak van orga-
nisch materiaal en produceren daarbij 
CO2. Hoewel het benutten van deze 
micro-alg en bacterie-(MaB)symbiose in 
potentie interessant is, wordt het maar in 
beperkte mate onderzocht. 
Witteveen+Bos is een project gestart 
waarmee deze technologie in een totaal-
concept, het symbaal-zuiveringsproces 
(zie figuur 2), wordt ontwikkeld. Het 
hoofdproces bestaat uit een buffer, 
geavanceerde voorbehandeling en een 
fotobioreactor. De voorzuivering geeft 
een verwijdering van zwevende stof en 
organisch materiaal (CZV). Daardoor 
wordt de fotobioreactor gevoed met een 
nutriëntrijke en CZV- arme stroom en kan 

de nutriëntenterugwinning door algen 
volop worden benut. De verwijderde zwe-
vende stof en het organisch materiaal 
(primair slib) kunnen tegen een hoger 
rendement worden vergist dan het con-
ventionele zuiveringsslib. Met het gis-
tingsgas kan elektriciteit worden opge-
wekt. De reststromen, CO2 en warmte 
kunnen worden benut in de fotobioreac-
tor. Vanuit het perspectief van afvalwa-
terzuivering zijn de beoogde voordelen 
van dit concept: 
– Door geavanceerde voorbehandeling 

wordt get organische materiaal van 
het influent afgevangen wat vervol-
genskan worden vergist tot biogas;

– Vanwege de geavanceerde voorbe-
handeling en de symbiose tussen 
algen en bacteriën is minder tot geen 
zuurstofinbreng nodig vergeleken met 

conventionele zuivering. Dit leidt tot 
een flinke energiebesparing;

– waterkwaliteit voor stikstof <10 mg/l 
en fosfaat <0,5 mg/l is haalbaar;

– Nutriënten worden niet als biologisch 
slib afgevoerd maar door algen vast-
gelegd. De algen kunnen als biomassa 
met economische waarde worden 
afgezet.

Beperkte afzetmarkt algen
Dat algenkweek in Nederland goed 
mogelijk is, blijkt uit de pilot-onderzoe-
ken. Toch liggen er nog flinke uitda- 
gingen in het verschiet. Ten eerste is de 
afzetmarkt van algen beperkt. Ten 
tweede is autotrofe algenkweek tijdens 
de koude dagen van de Nederlandse win-
ter praktisch niet mogelijk. Alternatieven 
met efficiënte kunstmatige belichting of 
de kweek van heterotrofe algen (hebben 
geen licht nodig) bieden wellicht uit-
komst. Tot slot is de ontwikkeling van 
eenvoudigere en dus voordeligere algen-
bioreactoren een must, zeker wanneer 
het streven is om algenbiomassa als bulk 
af te zetten op de grondstoffenmarkt.

Algenfarming gunstig voor 
afvalwaterzuivering 

Ir. Wilbert Menkveld en Arjan Dekker 
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‘Algen en bacteriën hebben een 
nuttige symbiose’

Figuur 1: Kostenstructuur van natte en gedroogde algenbiomassa.

Figuur 2: Het symbaal-zuiveringsproces.
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