
Product en ontwikkeling
Thema: Vetten

De eerste Nederlandse algenkwekerij,
TechnoGrow, zit sinds een paar maanden
in een kas in het Brabantse dorpje Made.
Een oppervlak van 152 m2 doorzichtige
buizen met een totaal volume van 7,5 m3

blikt onder de glazen hemel. De mariene
alg Nannochloropsis die Job van der Burg
kweekt, groeit net als een plant op licht,
koolzuur en nutriënten. Ze vormt bio-
massa die rijk is aan omega-3-vetzuren.
Elke avond als de zon onder is, tapt de
kweker een deel van de groene massa af.
De oogst van een dag. De algen zijn voer
voor pekelkreeftjes die op hun beurt aan
vislarven worden gevoerd. Want die lar-

ven kunnen niet zonder essentiële ome-
ga-3-vetzuren als DHA en EPA.

Goedkoop
“Een van de uitdagingen voor het produ-
ceren van omega-3-vetzuren met behulp
van algen is het verlagen van de kostprijs.
Visolie is nog steeds vijf tot tien keer zo
goedkoop”, stelt Lolke Sijtsma, senior
wetenschappelijk onderzoeker mariene
algen bij de Agrotechnology and Food
Science Group van Wageningen UR.
Algenkweek is nu economisch alleen haal-
baar voor bepaalde nichetoepassingen als
babyvoeding, nutraceuticals en het larvale
stadium waarin vis heel gevoelig is. Olie
uit algen heeft een zuiverder formulering
met veel hogere concentraties DHA en/of
EPA dan visolie, die voor specifieke toe-

passingen raffinage vereist. Ook zijn de
omega-3-vetzuren uit algen vrij van toxi-
sche aromaten als bijvoorbeeld PCB’s.

Heterotroof
In samenwerking met onder meer Nutre-
co coördineerde Sijtsma onderzoek aan
de mariene alg Crypthecodinium cohnii.
Deze is heterotroof, dat wil zeggen dat ze
geen bladgroen bezit en dus niet zonlicht
maar een koolstofbron, bijvoorbeeld glu-
cose, nodig heeft. Dit in tegenstelling tot
de foto-autotrofe alg uit Made. Het voor-
deel van een heterotrofe alg is dat ze net
als ieder ander micro-organisme in een
compacte bioreactor kan groeien onder
gecontroleerde condities. C. cohnii
maakt in de cel vetbollen aan die tot 46%
DHA kunnen bevatten.

‘Een uitdaging is het verlagen van de
kostprijs’

Niet vis maar mariene algen zijn de eigenlijke producenten van omega-3-vetzuren. Via de

voedselketen belanden deze meervoudig onverzadigde vetzuren als DHA en EPA in vis. Al geruime

tijd bestuderen onderzoekers de mogelijkheden om deze vetzuren te produceren door algen te

kweken. Met het leger raken van de zeeën begeven de eerste bedrijven zich op deze markt.

Mariene algen produceren
omega-3-vetzuren
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In deze buizenreactor
van Technogrow in
Made produceert de
mariene alg Nanno-
chloropsis de omega-3-
veturen DHA en EPA.
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Het idee om DHA door algen te laten
maken is niet nieuw. Al sinds 1990 ge-
bruiken bedrijven als Martek in de VS en
Nutrinova, onderdeel van het Zwitserse
Lonza, heterotrofe algen voor de produc-
tie van DHA. Het vindt toepassing in vis-
oliecapsules en in bijvoorbeeld voeding
voor prematuur geborenen waarvan de
hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Oliegewassen
Bovenstaande bedrijven gebruiken glu-
cose als koolstofbron. Sijtsma en de zij-
nen ontdekten dat de organismen beter
groeien op azijnzuur of ethanol. En dat
niet alleen; de opbrengst aan DHA stijgt
met een factor drie. Het patent is door
het bedrijfsleven overgenomen. Komen-
de jaren moet blijken of de technologie
daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Sijt-
sma: “Ik ken groepen die bezig zijn de
genen voor de productie van DHA in te
bouwen in oliegewassen als zonnebloe-
men. Afhankelijk van de acceptatie van
genetisch gemodificeerde organismen
zie ik daar op de lange termijn meer toe-
komst in dan in algen.”

Licht en schaduw
Een paar kilometer verderop, nog steeds
bij hetzelfde departement, werken pro-
fessor René Wijffels (mariene biotechno-
logie) en onderzoeker Marcel Janssen

met foto-autotrofe mariene algen. In
deze sector ontstijgen de eerste fotobio-
reactoren de labfase en begint de groei.
De onderzoekers richtten zich niet speci-
aal op meervoudig onverzadigde vetzu-
ren (mov’s) maar op het kweken van
‘zoveel mogelijk foto-autotrofe algen op
een klein oppervlak’. Om de opbrengst
per vierkante meter te optimaliseren, is
de benutting van het opvallende licht van
belang. Algen aan het oppervlak die de
volle dosis licht krijgen, kunnen maar
een klein deel daarvan benutten. Het
fotosyntheseapparaat moet de gelegen-
heid krijgen om de ingevangen energie te
verwerken. Daarom is het belangrijk te
roeren zodat de algen steeds even in de
schaduw van anderen verdwijnen. In een
buizenreactor als in Made zorgt de stro-
ming zelf voor voldoende turbulentie.
Janssen experimenteerde ook met recht-
opstaande vlakkeplaatreactoren waar
opborrelend gas voor turbulentie zorgt
en tegelijk koolzuur aan- en zuurstof
afvoert.

Biomassa
De resultaten met foto-autotrofe algen
zijn opmerkelijk: Op landbouwareaal of
in een vijver wordt ongeveer 1% van de
energie van het invallende licht omgezet
in biomassa. Een vlakkeplaatreactor
haalt wel 7%. Een reden voor de hoge
efficiëntie is dat een alg geen ballast
heeft als wortels en harde dragende de-
len. Janssen: “Theoretisch is er nog ruim-
te voor een paar procentjes extra. De
algen die wij gebruiken zijn wildtypes.
Door veredeling kun je bijvoorbeeld de
hoeveelheid EPA opkrikken van één naar
twee procent van de biomassa. Je moet
de parallel trekken met de landbouw.”
Om economisch meer kans te maken,
steken onderzoeksprojecten in op een
combinatie van functies. De Wageningers
werkten onder meer aan de kweek van de
alg Monodus op stikstofrijk afvalwater uit
de voedingsmiddelenindustrie. Monodus
produceert zowel EPA als carotenoïden.
Deze laatste kleurstof is niet toevallig een
van de duurste ingrediënten voor de

kweek van roze zalm. De onderzoekers
brachten het tot een pilotplant. Wijffels:
“Wij kunnen mooie dingen ontwikkelen
maar nu moet er iemand komen die het
bedrijfsmatig oppakt.”

Toekomst
De markt is zeker in beweging. Wijffels:
“Naast TechnoGrow zijn de laatste jaren
wereldwijd een stuk of vijf bedrijfjes
begonnen met de productie van Nanno-
chloropsis voor de zalmteelt zoals Reed
in Californië en Necton in Portugal.” De
toekomst in de algenbusiness hangt
sterk af van de prijs van mov’s uit visolie.
Het gaat om de vraag: Slagen visvoerpro-
ducenten als Nutreco en de viskwekers er

in om de ratio wildvis/kweekvis om te
keren (zie kader). En anders? Wijffels:
“Dan is binnen tien jaar in de viskweek-
sector geen groei meer mogelijk.”
TechnoGrow laat zien dat er alternatieven
zijn. Wijffels geeft een indicatie: “Wan-
neer je in een kas 50 ton algen per hecta-
re oogst voor ongeveer 100 euro per kg
drooggewicht, dan levert dat een omzet
van 5 miljoen euro per jaar op. Probeer
dat maar eens met tomaten te bereiken.”

Marcel van den Hark
M. van den Hark is freelance journalist.

‘Nu moet iemand het bedrijfsmatig
oppakken’

Omega-3-vetzuren
DHA (docosahexaeenzuur) en EPA
(eicosapenteenzuur), twee sterk
onverzadigde vetzuren in visolie,
staan in de belangstelling om hun
vermeend gunstige fysiologische
werking: DHA gunstig voor herse-
nen, EPA tegen depressies. In
gezuiverde vorm worden ze toe-
gepast in functionele voedings-
middelen. DHA (C22:6) heeft 22
koolstofatomen en 6 onverzadig-
de bindingen, voor EPA is de ver-
houding C20:5. 
Figuren zie pag. 10-12

Het lijkt wellicht vreemd maar veel
vissoorten kunnen zelf geen omega-3-
vetzuren synthetiseren. Daarom
gebruikt de viskweeksector wildvis
als bron van visolie. Om te voorkomen
dat visquota het plafond vormen voor

de viskweeksector zoeken visvoeder-
producenten als Nutreco naar duurza-
me oplossingen. Het kweken van
algen met een hoog gehalte DHA en
EPA als visvoer is daarbij een optie.

Omega-3-vetzuren en duurzaamheid

Een vlakkeplaatreactor in het kweeklaboratorium van
mariene algen haalt een productie tot 20 g droge stof
(ds)/l,  tegen 0,5 g ds/l in een groene vijver.


