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Inhoud presentatie

1. Het bedrijf Lans

2. Factsheet algen teelt en Lans

3. Algaelink

4. Eigen proef op de Maasambacht

5. Conclusies

Het bedrijf Lans 

Familiebedrijf in het Westland en Zeeland 

60 medewerkers, uitzendkrachten en 
scholieren. 

52 hectare, waarvan 75% belicht en een WKK 
capaciteit van 35 mWh

Verschillende typen trostomaten en losse 
tomaten

Lid van Harvest House en verpakken bij 
Greenpack 
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Factsheet algen en Lans

• Medio 2008 kennismaking en start samenwerking Algaelink

• Eind 2008 einde samenwerking Algaelink

• Begin 2009 gesprekken met Kon. Prins & Dingemanse, die op zoek zijn 
naar algen voor hun schelpdieren aquaculturen. Hiervoor op zoek naar 

financiële middelen, subsidie om een project op te starten. 

• Maart/ april 2009 indiening project Duurzame algenkweek t.b.v. 
aquacultuur, regeling innovatie in de visketen. 

• Eind juli 2009 goedkeuring van het project door Dienst Regelingen.

• Augustus 2009 mochten we van start! Looptijd 3 jaar, 1 augustus 2009 

tot 1 augustus 2012. 

• Augustus 2009 tot december 2009 aanleg en opstart installatie. 

• 2010/2011 testen en proberen algen te telen in het eigen systeem

• Eind 2010, Cees van der Lans neemt zitting in de telersgroep voor 

algenteelt en installaties onder leiding van Silke Hemming. 

• Eind 2010, Wilko Wisse neemt zitting in de telersgroep voor afzet van 

algen onder leiding van Jan Smits. 

• 2011 stopzetten proeven, vanwege het er niet in slagen om algen telen 

onder de goot met daar bovenop tomaten. 

• 2008/12 december 2013 veel kennis opgedaan van algen, de teelt van 

algen en afzet van algen. 

• 13 december 2013, hoe nu verder?  

Aanleg van de installatie in Zeeland 

De “substraat” unit voor algen
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De alg groeit!

De opstelling 

Lans en Algaelink

• Algaelink was op zoek naar kasruimte, zo kwamen ze bij ons terecht. 

• Hadden een zelf ontwikkelde en gebouwde installatie. 

• Doel, algen telen om vliegtuigbrandstof te maken voor KLM/ Air Frans. 

• Hadden nog geen goed idee over oogsten. 

• Gesloten bedrijf, waarbij alle info intern moest blijven. 

• Productie nam op een gegeven moment een vogelvlucht. 

• Maar oogst en afzet niet goed geregeld. 

• In 2009 wilden we niet een keer ruimte opofferen, zonder daarvoor 
compensatie of meer samenwerking/info. 
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Aanleg installatie in de kas (1)

Aanleg installatie in de kas (2)

De substraat units
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De alg groeit!

Eigen proefinstallatie op de Maasambacht (1) 

• 3 onafhankelijke installaties van +/- 3 M kubieke meter per stuk.

• Buizen van 50, 100 en 150 MM.

• 3 substraatunits met daarin ook diverse meters en sturing.

• Voeding geven middels een A en B bak.

• CO2 van OCAP.

• Door zout water algen, water gehaald bij P & D uit microfiltratie.

• Algen verkregen van de Roem van Yrseke, P & D en de Zeeschelp. 

• Je hebt een startcultuur nodig en daarbij ook de goede dichtheid. 

• Nodig ook een microscoop en algentelplaat!

Eigen proefinstallatie op de Maasambacht (2)

• Goed, schoon water is je uitgangspunt, dus daar moet je aan komen. 

• Vaststellen goed voedingspatroon is moeilijk en soms ook nog apart per 
soort alg.

• Je moet verstand hebben van de alg, die je teelt en de eigenschappen 

van deze alg. 

• Zout water is moeilijk, neem bijvoorbeeld geen bronzen pompen. 

• Het finetunen van de apparatuur kost tijd als alles nieuw is. 

• Meten is weten, maar je moet de alg ook onder de microscoop bekijken. 

• Het voorkomen van besmettingen met andere algen is een uitdaging.

• Aantal keer is het redelijk gelukt, maar over het algemeen was de groei 
niet hard en consistent.  
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Conclusies 

Algaelink

Mooi systeem, robuust. 

Werkte goed en groei algen 
ging voorspoedig. 

Geen bedrijf om echt lekker 
mee samen te werken. 

Geen tomaten telen, maar 
algen zonder rendabele 
afzet is niet mogelijk. 

Eigen systeem

Uitgedacht systeem.

De basis van het systeem 
werkte na aanpassingen, 
wel snel vervuiling. 

Zelf telen is toch nog veel 
leren, het gaat niet vanzelf. 

Het te kort aan licht onder 
de goten is de grote 
beperking. 

Vragen??


