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Uitnodiging 
 

KANSEN VOOR VEEVOER MET ALGEN 
Informatiemiddag 7 november 2014, Lelystad 

Algen zijn door hun voedingswaarde en het goede effect op de gezondheid van het vee 
een waardevolle veevoederadditief. Door duurzame teelt op reststromen en het hoge 
eiwitgehalte dragen algen bij aan verdere verduurzaming van veevoederindustrie.  

ACRRES-WageningenUR organiseert in samenwerking met Nevedi en Natuur & Milieu een 
kennisbijeenkomst over de kansen voor algen in veevoer. Na een excursie naar de 
algenteeltsystemen van ACRRES volgt de inhoud. Diverse experts delen hun kennis over 
verbeterde groei van de veestapel, de antibacteriële en antivirale eigenschappen en 
ervaring over de verwaarding van algen in veevoer. Deze bijeenkomst, primair gericht op 
de producenten en leveranciers van veevoeders, sluit af met een discussie.  

De bijeenkomst start om 12.30 met de excursie en duurt tot ci. 16.45. De locatie is het 
BioScience Center, Runderweg 6, Lelystad. Meer informatie en opgeven kan door uw 
naam, organisatie, email en telefoonnummer door te geven aan margherita.leoni@wur.nl   
(0320-291351). Graag uw opgave voor 4 november. 
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PROGRAMMA: 
 
12.30  Excursie algenproductielocatie ACRRES bij BioScience Center op de Runderweg 6-

8 te Lelystad (facultatief) 

13.30  Ontvangst met koffie, BioScience Center 

14.00  Ontvangst door dagvoorzitter Joke Klap (Nevedi) en aanleiding door Ben Hermans 
(Natuur en Milieu) 

14.15  “Ervaringen met productie van algen en afzet als veevoer” door Douwe 
Zijlstra(Kelstein)  

14.45 “ Kansen van algen als grondstofstroom voor veevoer en conceptkaart”  door 
Rommie van der Weide en Marinus van Krimpen (ACRRES-WUR) 

15.15  Pauze 

15.30  Discussieronde in groepen: 

• Voordelen en nadelen van algen als veevoercomponent 

• Wat is er nodig om gebruik van algen in veevoer te bevorderen? 

• Wat voor rol zouden de deelnemers hierin willen spelen? 

16.30 Korte terugkoppeling en vervolgafspraken 

16.40 Afsluiting  

16.45 Borrel  
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Deelnemers 
 

Naam Organisatie 
Rommie van der Weide ACRRES – Wageningen UR 
Joanneke Spruijt  ACRRES – Wageningen UR 
Wim van Dijk  ACRRES – Wageningen UR 
Alma van der Linde  Adviseur  

Team SDE-MEP  
Caroline Duivenvoorden 
Coördinator Corporate Social 
Responsibility 

Agrifirm Group BV 

Suzy Staals Bestmix application  manager 
Researcher Agrifirm innovation center 

Henk Schreurs Business development manager DENKAVIT 
Ingrediënts BV 

Maarten Hollemans Coppens diervoeding 
Eric Bals 
Manager Research & Development 

Duynie Holding  

Rein-Jan Adema Kelstein  

Douwe Zijlstra Kelstein 
Ruud Bremmers Managing Director, Regal B.V., 
Marco Siemerink 
 

MicCell bioservices BV 

Eveline Delvigne  Ministerie van Economische Zaken 
Ben Hermans Natuur & Milieu 
Jelmer Vierstra Natuur & Milieu 
Joke Klap  Nevedi 
Sjoerd Hoekstra Newbusinesses 
Mark Bouwens, PhD 
Senior Researcher 

Nutreco R & D – Ingredient Research Centre 
 

Sander Huurman  
BSc Technology Manager  

Phycom bv 

Piet Spoorenberg PPO-agv – Wageningen UR 
Elian Verscheijden Product Ma  

DENKAVIT Ingrediënts BV nager Ingrediënts 
Kees Aarts Protix Biosystems BV 
Henk Oldenziel R&D / Formulation Sloten BV 
Marco de Mik Senior nutritionist | Provimi B.V. 

Wim Thielen Thielen Consult BV 
Ed van Benthem Van Benthem Veevoeders&Kunstmest bv 
Marinus van Krimpen Wageningen UR 
Roel Clement ZLTO Projectleider Bio-economie 
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Presentatie Douwe Zeilstra - Kelstein
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Kort verslag kennismiddag Kansen voor Veevoer met Algen 

In samenwerking met Nevedi en Natuur & Milieu heeft ACRRES een kennisbijeenkomst over de kansen 
voor algen in veevoer gehouden op 7 november 2014. Er waren zo’n 25 aanwezigen van diverse 
organisaties, waarbij diervoederbedrijven sterk vertegenwoordigd waren.  

Gestart werd met een excursie naar de algenvijvers, LED reactoren en oogstinstallaties van ACRRES. 

Na de excursie heeft dagvoorzitter Joke Klap (Nevedi) de bijeenkomst geopend en zijn er inleidingen 
over het thema gegeven door Ben Hermans (Natuur en Milieu), Douwe Zijlstra (Kelstein) en Marinus van 
Krimpen en Rommie van der Weide (ACRRES-WUR).  

Na de pauze werd er in drie groepen levendig gediscussieerd over de voor-  en nadelen van algen als 
veevoercomponent, hoe het gebruik van algen in veevoer bevorderd kan worden en welke rol de 
deelnemers hierin willen spelen. 
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De voor- en nadelen van algen als veevoedercomponent werden in de presentaties getoond. Aanvullende 
opmerkingen hierbij waren: 

• Voordelen: 

– Voedingswaarde + specifieke eigenschapen 
– Benutten energie en CO2 

 

• Nadelen: 

– Prijs 
– Variatie in product  
– Marktpositie algen nog onduidelijk 

De discussiegroepen gaven de volgende input mee om het gebruik van algen in veevoer te bevorderen: 

– Steef naar constante kwaliteit algen, of in ieder geval bekend. 
– Toon additieve (gezondheids) werking aan  validatie claim 
– Praktijkonderzoek op suboptimale bedrijven  
– Focus op diergroepen (petfood, vis, speciale toepassingen)  
– Tijd rijp voor grotere praktijkproeven. Eerst bij pluimvee. Ook behoefte bij varkens/melkvee 
– Mode of action bepalen 
– Inzet reststromen? Vermijden kosten voor bepaalde processtappen (tegengestelde belangen 

mogelijk met waterschappen) 
– Regelgeving en claims  
– Rol voor retail m.b.t. duurzaamheid? 
– Meerprijs voor verbetering duurzaamheid is beperkt (wel al extra betaald hiervoor bij petfood) 
– Combinaties met mogelijkheid subsidies duurzame energie  
– Overheid: faciliteren via subsidies en vormen coalities 
– Mogelijk aanhaken bij topsectorenbeleid 

Diverse partners zouden hierin een rol kunnen spelen: 

• Partners: 

– Conserveren/processen (FDL) 
– Onderzoeksfaciliteiten (Agrifirm/Provimi) 
– Kelstein, Phytonutrition,… (algen leveranciers) 
– LBI: Netwerk bouwen, kennis over humane voeding 
– WLR: Onderzoek naar Mode of action 
– Thielen Consult: inpassen in regelgeving 
– Kansen bij de biggenvoeders (Nutreco) + faciliteiten 
– Bremmers: meedenken regelgeving en claims 
– Van Benthem (en misschien Duynie); mee met topsectorenproject 
– ACRRES_WUR: kweken op reststromen, kwaliteitsverbetering en kostprijsverlaging 
– N&M en Nevedi: coalitievorming en facilitering 
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Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er verschillende bedrijven die hebben aangegeven 
gezamenlijk met ons te willen werken aan verdere ontwikkeling van algen als duurzame 
veevoedingscomponent.  

Contactpersonen voor verdere samenwerking zijn: 

Rommie van der Weide M| rommie.vanderweide@wur.nl T| 0320-291631 

Marinus van Krimpen M| marinus.vankrimpen@wur.nl T| 0317-480729 
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