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Algen vervullen niet alleen een essentiële rol in 
het water, ze staan ook in toenemende belang-
stelling van de technologie. Vliegtuigen zouden 
erop kunnen vliegen, kweekvis en andere dieren 
kunnen ermee worden gevoed en in de schoon-
heidssalon kun je er een louterend maskertje 
van maken. Algen lijken een bron van vele mooie 
producten en toepassingen. Maar de belofte is 
nog geen praktijk. 

In dit cahier belichten de vooraanstaande 
wetenschappers uit het algenonderzoek wat de 
rol van algen in de natuur is, wat de potentie is 
van algen als producenten van biobrandstoffen 
of andere producten, en vooral wat er nog moet 
gebeuren voor de belofte realiteit wordt. 

En ja, in de zomer kunnen sommige algen ook 
je zwemplezier vergallen. Maar zelfs voor de 
bestrijding van dat probleem biedt dit cahier een 
handvat. 



 

Algen en afvalwater kunnen een proble-
matische combinatie vormen. Wan-
neer slecht behandeld afvalwater wordt 
geloosd op het oppervlaktewater, kan 

ongewenste en soms zelfs giftige algenbloei ont-
staan. Het probleem zit dan vooral in de overmaat 
aan voedingsstoffen uit het afvalwater.

Er bestaan gelukkig ook positieve relaties tussen 
algen en afvalwater. De afgelopen jaren zijn weten-
schap en bedrijfsleven afvalwater steeds vaker 
gaan zien als een bron van essentiële voedings-
stoffen voor algengroei. Door op die manier naar 
afvalwater te kijken, kunnen algen geproduceerd 
worden tegen lagere prijzen terwijl tegelijk het 
afvalwater wordt gezuiverd. Er zit nog een ander 
belangrijk voordeel aan deze manier van denken: 
in de komende eeuw dreigt uitputting van de voor-
raad fosfaat voor de landbouw. Terugwinning van 
fosfaat uit afvalwater door algen is dan een goed 
alternatief voor het traditionele fosfaat uit mijnen.

Huishoudelijk afvalwater is rijk aan koolstof 
en waardevolle voedingsstoffen. En die zijn ook 
waardevol voor de zogenoemde circulaire, biobased 
economie van de toekomst. Dat afvalwater bevat 
echter ook vaak microverontreinigingen zoals 
geneesmiddelen, hormonen en producten voor 
persoonlijke verzorging. Dergelijke stoffen maken 
het aantal potentiële toepassingen van de algen 
die met dat afvalwater zijn gekweekt beperkter. Ze 
kunnen bijvoorbeeld ongeschikt worden als bron 
voor levensmiddelen en vis- of veevoer. De algen 
zijn nog wel geschikt voor vele andere toepassin-
gen: bijvoorbeeld groene energie, bioplastics en als 
bron van specifieke verbindingen.

Sanitatie op locatie
In het gebouw van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) wordt afvalwater al als 
grondstof gezien in plaats van als afval. Vacuümtoi-
letten zamelen het toiletwater in, dat naast feca-
liën, urine en toiletpapier maar 1 liter grondwater 
per spoelbeurt bevat. Dit water heet ook wel ‘zwart 
water’. Het blijft gescheiden van het overige, licht 
vervuilde afvalwater van het gebouw: het ‘grijze 
water’. Door de gescheiden inzameling en behan-
deling van de verschillende afvalwaterstromen 
zijn voedingsstoffen als stikstof, fosfor en kalium 
eenvoudiger terug te winnen. Daarnaast zorgt dit 
concept voor een drastische vermindering van 
het drinkwaterverbruik en genereert het groene 
energie.

Van het huishoudelijk afvalwater bevatten urine 
en fecaliën de hoogste concentraties stikstof en 
fosfaat. Dit zijn essentiële nutriënten voor groei-
ende algen. Het NIOO-KNAW zuivert zwart water 
eerst in een anaeroob (zuurstofloze) vergister. Hier 
zetten micro-organismen organische verbindin-
gen om in biogas. Na dat proces zijn de nuttige 
nutriënten voor de groei van algen nog steeds 
beschikbaar. De volgende stap is straks dan ook een 
algenbioreactor. Nu kan dat alleen nog op labora-
toriumschaal. Een vertikaal doorstroomd helofy-
tenfilter – feitelijk een veld met moerasplanten en 
allerlei lagen zand en grond – zorgt uiteindelijk 
voor een laatste reiniging, waarna het gezuiverde 
water klaar is om de natuur weer in te gaan. Of het 
toilet.
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Schematische weergave van de uiteindelijke zwartwater-
behandeling bij het NIOO-KNAW in Wageningen,
Het NIOO richt zich op het terugwinnen van fosfaat en 
stikstof uit anaeroob voorgezuiverd zwart water, waarbij het 
instituut waardevolle biomassa produceert: algen. De droom 
bij dit nieuwe sanitatieconcept is om de geoogste algen als 
meststof te gebruiken waarmee de lokale nutriëntencyclus 
gesloten kan worden. Op dit moment doet het NIOO verder 
onderzoek naar de kwaliteit van de algen en het effect van 
microverontreinigingen.
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