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INHOUD 

u Algaecom,	  wat	  doen	  wij	  	  

u Stand	  van	  zaken	  
	  	  
u Algen	  en	  Aquacultuur	  
	  
u Mogelijkheden	  
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Vormgeven	  aan	  de	  bio	  based	  economy	  
	  
•  Duurzaam	  telen	  van	  algen	  op	  basis	  van	  reststoffen	  
•  Ontwikkelen	  van	  algenproducten	  

Algaecom 

Onze	  business	  	  
	  
•  Projecten	  ontwikkelen	  die	  rendabel	  zijn	  voor	  klanten	  en	  

investeerders.	  	  
•  Algengroeisystemen	  ontwikkelen	  
•  Eendenkroos	  teeltsystemen	  ontwikkelen	  
	  



Zeer	  snel	  tot	  snelst	  groeiende	  plantje	  
	  

–  Verdubbeling	  in	  1	  tot	  	  3	  dagen	  
–  Opbrengst	  20-‐	  100	  ton/ha	  (droge	  stof)	  
–  Bevat	  25-‐40	  %	  hoogwaardig	  eiwit	  
–  Bevat	  	  10-‐30	  %	  olie	  
–  Is	  ook	  bron	  voor	  vezels,	  interessante	  kleurstoffen	  en	  

biomassa.	  
–  Neemt	  mineralen	  op	  en	  kan	  dus	  worden	  gebruikt	  voor	  het	  

zuiveren	  van	  mineraalhoudend	  water.	  
–  Ervaring	  met	  teelt	  op	  kleine	  schaal	  

Algen 
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Producten 
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Waarde piramide 



•  Duurzame	  efficiënte	  produc>e	  van	  eiwi@en	  uit	  algen	  
voor	  voedsel,	  dier-‐vis	  voeding	  en	  industrie.	  	  
	  

– Minder	  milieubelas>ng	  	  
•  Kleinere	  ecologische	  footprint	  dan	  dierlijk	  eiwit	  (vlees)	  
•  ProducYe	  vindt	  dichtbij	  de	  verwerking	  plaats.	  
•  Natuurlijke	  plant	  (niet	  geneYsch	  gemodificeerd	  i.t.t.	  soja)	  

–  Plantaardig	  en	  duurzaam	  alternaYef.	  
•  Snelle	  en	  natuurlijke	  groei,	  korte	  kringloop	  CO2	  	  	  
•  Teelt	  mogelijk	  op	  basis	  van	  reststoffen,	  nitraten	  en	  fosfaten	  

–  Economisch	  voordeel	  	  
•  Algen	  leveren	  zeker	  10	  	  x	  zoveel	  eiwit	  per	  hectare	  dan	  soja.	  
•  Hoogwaardige	  toepassingen	  (5	  –	  30	  €/kg)	  	  	  

	  

Vele business opportunity's  



Toename van de vraag naar eiwitten is zeker 
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Algenbusiness in grote lijnen 

Algenselectie 

Teelt 

Oogsten 

Eindproduct Raffineren Drogen 

Eindproduct 
Eindproduct 

Bewerken  



 Kostprijs van algen  
 

Tussen	  de	  2	  en	  40	  €/kg	  	  
(cijfers	  uit	  de	  literatuur	  )	  	  

Waarom	  deze	  grote	  variaYe	  ?	  
	  
	  

teeltmethode	  

oogstmethode	  

locaYe	  

weinig	  openbare	  
gegevens	  

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

algensoort	  
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Teeltsystemen  

Open	  teeltsystemen	  	  	   Gesloten	  systemen	  Vijvers	  “	  Raceway	  ponds	  “	  	  

State	  of	  the	  art	  
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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.
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Strategie	  

Gesloten	  systemen	  met	  	  
	  
Lage	  CAPEX	  
Lage	  OPEX	  	  
om	  bij	  een	  lage	  kostprijs	  van	  algen	  te	  komen	  
	  
plasYc	  reactoren	  ,	  redelijke	  producYviteit,	  robuuste	  oogshechniek	  	  

Dit	  is	  een	  andere	  keuze	  	  
dan	  andere	  projecten	  die	  nu	  aan	  het	  opschalen	  zijn	  
	  
Project	  	  	  Secil	  	  Portugal	  
Hoge	  CAPEX	  (	  meer	  dan	  2	  miljoen	  per	  ha)	  	  
Hoogwaardige	  producten	  	  

Project	  1	  ha	  in	  Brazilië	  
Doel	  is	  lage	  kostprijs	  door	  het	  realiseren	  van	  een	  hoge	  producYe	  
Dit	  vraagt	  een	  hoge	  CAPEX,	  6,6	  miljoen	  euro	  per	  ha	  
	  



De start 

Fotobioreactoren	  in	  Nederland	  

In	  Delfzijl,	  bij	  Zeolyst	  	  
Waddenfonds	  project	  



Voorbeeld	  van	  grootse	  producYe	  unit	  Europa	  



Nieuwe ontwikkelingen 



Aquacultuur 
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Europese	  aquacultuur	  
	  
1,3	  miljoen	  ton	  
waarde	  3,2	  miljard	  euro	  
=	  20%	  totale	  visserijproducYe	  in	  de	  EU	  

Europa	  vertegenwoordigt	  4	  %	  van	  de	  
aquacultuur	  waarde	  wereldwijd	  

Een paar cijfers 



Toekomst Perspectief Algenteelt 


