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Algen van de kleigrondAlgen van de kleigrond
deklus

Boer Douwe Zijlstra houdt op zijn bedrijf Kelstein in Hallum
niet alleen koeien. Hij kweekt er ook algen, die deels leven
van voeding uit de mest van het vee.

H
WILBERT ELTING

Het is een wereld van
verschil. De grote tastba-
re koeien in de stal en de
voor het blote oog niet

zichtbare eencellige algen in de
grote vijvers en bassins daarachter.
Toch maken ze deel uit van hetzelf-
de proces om van het hele bedrijf
een continue kringloop te maken.
Sinds Zijlstra in 2008 de algenkwe-
kerij begon, gaat geen reststroom
meer ongebruikt de deur uit.

Een belangrijke rol daarbij speelt
de biogasinstallatie. Die verbindt
koe en alg. ,,It is de spin yn it web”,
zegt Zijlstra. ,,Ast dy fuorthellest,
bliuwt der neat oer.”

De installatie vormt de mest van
de koeien namelijk om tot wamte
voor de stallen, het woonhuis en de
algenkweek, produceert digistaat
(groeistof) voor op het gras en
levert stikstof, fosfaat en CO2 als
voeding voor de algen.

Het melkveebedrijf van Zijlstra
neemt nu 2 kilogram CO2 per liter
melk op. Zonder algen zouden ze
dezelfde hoeveelheid uitstoten.

Die algen zweven in grote vijvers
achter het bedrijf. Het water ziet
eruit als groentebouillon, algen
worden pas zichtbaar als ze samen-
klonteren. ,,Dat bart allinnich as der
in predator yn sit”, vertelt Zijlstra.
,,Dat is in soart PacMan dy’t de
algen opyt. As ferdediging klampe
se oan inoar fêst en dan krijst fan
dy stringen, sa asto ek wol yn’e
viver ha kinst.”

Het water vol algen wordt rond-

‘It is in hiel
proses, mar
dat is ek moai.
Alles sit deryn.’

gepompt door een bassin. Daar
worden ze ‘gevoerd’ door slangen
waar CO2 en verdunde kunstmest
uit borrelt. Na veertig uur is een alg
in de vijver volgroeid. Als hij dan
door een indikbak stroomt, blijft hij
hangen aan een filter en kan er
geoogst worden.

Dat is het meest arbeidsintensie-
ve aspect van de kweek. Zolang ze
aan het groeien zijn, hoeft Zijlstra
alleen maar zo nu en dan even met
een bezem in de vijver te roeren
zodat ze niet op de bodem gaan
liggen. Zijlstra: ,,Dat kostet my net
mear as in heal oerke deis.”

De indikbakken moeten echter
twee tot drie keer per dag geleegd
worden. Dan gaan de algen in een
centrifuge om ze te scheiden van
het water. Uiteindelijk blijft er een
dikke pasta over: 7 kilogram uit
1000 liter water. Daarna gaat de
pasta de oven in om te drogen en te
steriliseren. Tot slot wordt de ge-
droogde alg vermalen tot een poe-
der voor de verkoop.

,,It is in hiel proses”, geeft de
boer toe. ,,Mar dat is ek moai. Alles
sit deryn.”

De hele keten staat nog in de
kinderschoenen. ,,It is noch syk-
jen”, zegt Zijlstra. ,,Sommige din-
gen binne noch makke mei huis-
tuin-en-keukenûnderdielen en der
komt noch in protte wurk by sjen.
It moaiste is as it optimalisearre
wurdt. Dat it der as alch yngiet en
as poeier wer útkomt.”

Bovendien ontbreekt veel regel-
geving en dus weet Zijlstra in veel
gevallen nog niet aan wie en voor
wat voor doel hij zijn algen kan
verkopen.

Momenteel worden van de algen
al wel likstenen gemaakt voor
koeien, paarden en schapen en een
deel gaat naar Frie-vit uit Sint An-
naparochie waar ze er onder andere
voedingssupplementen van maken.
,,Algen sitte fol fitaminen en mine-
ralen”, zegt Zijlstra. ,,It is eins tsien
kear spinaazje.” Met de Weidse Blik
uit Joure werkt hij aan een supple-
ment voor paarden. ,,It docht itsel-
de as haver. Allinnich bliuwe de
hynders by algen rêstich wylst se
fan haver ferskriklik fjoerich wur-
de.” Het zijn gespecialiseerde mark-
ten. Daar richt Zijlstra zich voorlo-
pig op. ,,Foar te grutte produsinten
kinne wy noait genôch leverje.”

Zijlstra verwacht dat de markt
voor algen volgend jaar ‘een slinger
krijgt’. De samenwerking met grote
bedrijven komt op gang en hij
hoopt dat er meer algenkwekerijen
ontstaan. In Friesland is hij tot nu
toe de enige. ,,De measte boeren
halde it dochs by melken. Moatst
der nocht oan ha en it moat dy
lizze.”

Douwe Zijlstra controleert de algen in het bassin. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


