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Doelstelling Algaefinery 

o 	  	  Integra)e	  algenteelt	  met	  industriële	  bitumenproduc)e	  

o 	  	  Testen	  specifieke	  raffinage-‐trajecten	  om	  tot	  low-‐cost	  en	  low-‐energy	  	  

produc)e	  van	  algenolie	  te	  komen.	  	  

o 	  	  Kennis	  opbouwen	  voor	  het	  realiseren	  van	  een	  rendabele	  businesscase	  
o 	  	  Algen	  produceren	  tbv	  testen	  in	  de	  markt	  	  	  
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Telen van Algen  
 

oogsten drogen 
 
raffineren 

product 
 
•  feed 
•  energie 

product 
•  olie 
•  eiwit 
•  fine 

chemicals 
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Algenbiomassa 
in vergelijking met andere biomassa 

Gewassen ton/ha/jr 
(droge stof) 

Algen 20-100 

Palmolie 10 

Koolzaad 3 

Soya 1 – 2,5 

Jathropha 7-10 

Zonnebloem 3-5 0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

Koolzaad Palmolie Algen 

liter olie per hectare 
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Eencellige plantjes 
Er bestaan wel 80.000 soorten 
De kleinste zijn ongeveer 1 micrometer, grote kunnen wel 100 
micron lang worden 
Ze zijn er in groen, rood, blauw en bruin 
 
 

Wat zijn algen 
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Belangrijkste “algen business” kansen  
 

 
 
 
 
 
 

Vastleggen van CO2 
 
•  Carbon credits 
•  Green image 

Waste management 
 

Afvalwater zuivering 
•  Verwijderen nitraten en fosfaten  
•  Reductie zware metalen 

Productie van 
waardevolle stoffen 
 Bulk producten 

•  bio fuel / oil products 
•  feed/fish feed 
•  proteïnes 

Fine chemicals  
•  Carotenoïden 
•  Omega vetzuren  
•  Aminozuren  
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Algenteelt in grote lijnen 

Algenselectie 

Teelt 

Oogsten 

Eindproduct Raffineren Drogen 

Eindproduct 
Eindproduct 

Bewerken  



Technologie voor het telen van algen  
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De ProviAPT
Proviron Advanced Photobioreactor Technology

Een water gevulde zak

Geïncorporeerde meervoudige 
vlakke panelen

Dunne platen met beperkte hoogte

Alle aansluitingen zijn geïntegreed

100% gemaakt uit kunststof film

geproduceerd op een automatische 
productielijn.

open vijvers 
last van contaminatie 
lage biomassa concentratie 
 

buizen 
hoog energiegebruik 
hoge investering 

plastic reactoren  
redelijke kostprijs 
hoog gebruiksgemak 
laag energiegebruik 
snelle innovatie mogelijk 
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Algaefinery Technologie  
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Algaefinery Technologie  
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Algaefinery Technologie  
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Algaefinery Technologie  
 



 Kostprijs van algen  
 

Tussen de 2 en 20 €/kg  
(cijfers uit de literatuur )  

Waarom deze grote variatie ? 
 
 

teeltmethode 

oogstmethode 
locatie 
weinig openbare 
gegevens 

 Waarde van algen  
 

Tussen de 0,30 en 100 €/kg  
(cijfers uit de literatuur )  

algensoort 
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Werkelijke kostprijs per kg algen  

wordt bepaald door: 
 
o Investeringskosten 

o Exploitatiekosten 

o Productie per hectare 

o Bewerking van de algen 
 
Deze installatie bedraagt 100  m2 

3600 liter algen suspensie   
Geëxtrapoleerd naar 1 ha (10.000 m2)  
Alles x 1000 ???? 
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Enige praktijkcijfers 

We oogsten 33% van het totale volume om de dag. 
1200 liter bevat dan gemiddeld 3 kg algen ( droge stof) 
op top dagen meer, met koud en bewolkt weer minder 
op hete/zonnige dagen groeien de algen goed, mits je 
koelt. 
 
topdagen zijn 15 - 20C met helder weer 
top dagen zijn niet 25 - 30C en veel zon 
koud weer 5 – 15C en bewolkt  
 
In het Nederlandse klimaat levert deze productie, 
geëxtrapoleerd naar een hectare 40 ton algen per hectare  
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Investeringskosten 
 

Gedurende het project hebben we het systeem 
geoptimaliseerd en dit resulteert in  
400% minder investeringskosten.  
De kostprijs is een factor 4 gedaald in 2 jaar. 
 
o van commercieel verkrijgbaar systeem 
o naar eerste versie Algaecom plastic zakken 
o naar tweede versie Algaecom plastic zakken 
o naar derde versie met geoptimaliseerd ophangsysteem 
 
Exploitatiekosten zijn niet geoptimaliseerd 
Dit project betrof een pilot installatie waar veel inzet 
gepleegd is op verificatie van het systeem, optimalisatie , 
ontwikkeling en onderzoek   
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Foto van de uitnodiging – ontwikkeling  
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Resultaat in dit project 

We kunnen stabiel algen produceren op basis van 
rookgassen van een olie-heater uit het industriële 
productieproces.  
 
Op basis van de huidige “ state of the art “ 
verwachten we 40 ton algen op een hectare te kunnen 
produceren tegen een prijs van 2 tot 6 euro per kg. 
 
De variatie zit in de exploitatiekosten ( voornl 
arbeidskosten). De vraag hoe efficiënt kan op 1 ha 
geproduceerd worden kan op dit moment nog niet 
beantwoord worden.  
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Oogsten 

Tijdens dit project is in het IPC biomaterialen een nieuwe 
ontwateringstechniek ontwikkeld die in dit proces is 
toegepast. 
 
 



26-01-14 Instituut voor Life Science & 
Technology 

Doel 
 

Het met een zo hoog mogelijke opbrengst isoleren 
van aanwezige olieën in algen,  rekening houdend 

met opschaling 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 

Extractie van algenolie uit Tetraselmis /Nannochloropsis algen 

Raffineren, Hanzehogeschool 
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Technology 

 
      Algenolie kan uit verschillende “fracties” 

bestaan 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 

Patent US 8,152,870 B2, Apr. 10, 2012 

Algenolie & samenstelling 

State of the Art 
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De olie 

Opbrengst 
gerealiseerd van 
van 13 – 18 % 
 
zonder 
optimalisatie 
 



26-01-14 Instituut voor Life Science & 
Technology 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 

1H NMR  
 
 

Resultaten à Analyse met NMR ipv GC-MS 

Analyse van de geëxtraheerde olie 
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Kansen 

o  Opschaling realiseren 

o  Olie /algen toepassen ontwikkelen in de Icopal 
producten 

o  Voldoende informatie voor ontwikkelen business 
case 

o  Doorgaan op deze schaal ism Hanzehogeschool 
om enthousiasme en verdere kennis in regio te 
ontwikkelen 

 
 
 
 



27 

Conclusie 
o  Dit project heeft unieke kennis opgeleverd 

•  Stabiele algen productie geïmplementeerd in 
bitumen productie proces   •  Reële cijfers over extractiemethoden 

 
o  Gegenereerde kennis levert business kansen voor      

Icopal en Algaecom 

o  Succesvolle samenwerking industrie en HBO op het 
terrein van duurzame innovatie gerealiseerd 

Aanbeveling 
In het Noorden plan realiseren om alle kennis betreffende 
algenteelt te bundelen om snel business cases te realiseren  

 
 
 
 


