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12% opbrengststijging  
dankzij zeewier

Biostimulantia op basis van zeewier. Het is een nog relatief onontgonnen markt, 

maar het Nederlandse bedrijf The Seaweed Company lanceerde, na uitgebreid 

testen, enkele producten die de groei en ziekteresistentie van gewassen kunnen 

versterken. Hun succes bouwt op eeuwenoude kennis, moderne technologie, 

uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en het sterke geloof dat het anders kan. 

Nadat in Vlaanderen de maand mei uitgeroepen 

werd tot ‘algenmaand’, kunnen we wel stellen dat algen 

een spraakmakend onderwerp vormen, maar de voor-

delen en toepassingsmogelijkheden zijn vaak nog on-

voldoende gekend bij de primaire sector, de voedings- 

en voederverwerkende bedrijven, de consument ... 

Daarom zoomen we hier graag in op de inspirerende 

businesscase van The Seaweed Company.

O P Z E E W I E R  G E BAS E E R D E  B I O ST I M U L A N T 

Het Nederlandse ‘The Seaweed Company’ uit 

Schiedam bestaat nog maar vier jaar, maar managet 

zeewierfarms van India tot Ierland en van Marokko tot 

Groenland. De vele voordelen die zeewier onze bodem 

en gewassen te bieden heeft, brachten de oprichters van 

The Seaweed Company tot het ontwikkelen van een bio-

stimulant. Dit product kwam intussen drie jaar geleden 

op de markt en wordt ingezet bij verschillende gewassen 

zoals grassen, uien, aardappelen, gerst, bieten, maïs ... 

Voor de productie van de biostimulant worden voorna-

melijk bruine zeewiersoorten (macroalgen) gebruikt. Met 

ongeveer 300 kg zeewier kan The Seaweed Company 

1000 l biostimulant produceren die met vloeibare mest 

of andere producten vermengd wordt en zo het land 

opgespoten wordt. 

Volgens CEO Joost Wouters is het product 

geen vervanging voor meststoffen, maar 

een manier waarop de landbouwer extra 

waarde kan creëren op de akker. “Ons 

product maakt kunstmest niet nood-

zakelijk overbodig, maar door de toe-

voeging van onze biostimulant wordt het gebruik van 

kunstmest drastisch verlaagd.”

Na uitgebreide tests, waarbij de opbrengst en de 

bodemkwaliteit van akkers bewerkt met de zeewier-

biostimulant en akkers uit de controlegroep met elkaar 

vergeleken werden, bleek dat landbouwers die met de 

zeewierstimulant aan de slag gingen een opbrengst-

verhoging van 12% konden aantonen. De biostimulant 

zorgt ook voor sterkere en weerbaardere gewassen. 

Niet alleen zijn ze beter bestand tegen biotische stress 

(zoals schimmels, nematoden, insecten ...), maar ook 

tegen abiotische stress (zoals hitte, vorst, overstro-

mingen ...). Planten waarop de biostimulant gebruikt 

werd, kregen bijvoorbeeld grotere bladeren, die ervoor 

zorgden dat de plant aan meer fotosynthese deed.

 

S P R I N GT D E  P R I M A I R E  S ECTO R  O P D E  K A R ? 

Op dit moment is het gebruik van biostimulantia op 

basis van zeewier voor veel landbouwers nog een blin-

de vlek, maar CEO Joost Wouters klinkt hoopvol: “De 

huidige tijden - de druk op synthetische bemesting, het 

bodemmisbruik ... - zorgen ervoor dat de landbouwers 

er wel voor openstaan, ze worden wakker en beseffen 

dat er iets zal moeten veranderen.” 

De belangrijkste boodschap die The Seaweed 

Company aan hen wil uitdragen is dat zeewier 

geen absoluut wondermiddel is. Wie een 

miraculeuze opbrengstverhoging ver-

wacht, zal bedrogen uitkomen, maar het 

gebruik van de biostimulant in combi-

natie met een regeneratieve aanpak in 
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Herwonnen meststoffen  
in de horticultuur

Zoals IMPACT magazine wel vaker vermeldt is fosfor een essentieel 

nutriënt waar de landbouw sterk afhankelijk van is voor haar bemes-

ting. De EU is echter grotendeels afhankelijk van import van fosfor en 

daarom zeer gevoelig voor geopolitiek. Een alternatief is het fosfor 

recycleren als herwonnen meststof binnen een circulaire economie. 

Net dit is de focus binnen het kapitalisatie luik van het Interreg-project 

ReNu2Farm dat momenteel onderzoekt welk potentieel deze herwon-

nen meststoffen hebben in de horticultuur.

Meer lezen over het ReNu2Farm project? Lees het hier: www.nweurope.eu/projects/project-search/ 
renu2farm-nutrient-recycling-from-pilot-production-to-farms-and-fields

Horticultuur is klassiek een deelsector uit de 

landbouw die sterk (quasi uitsluitend) afhangt van 

minerale meststoffen, geproduceerd uit primaire 

grondstoffen zoals aardgas of delfstoffen. In die zin 

probeert ReNu2Farm CAP in te zetten op vervan-

ging van primaire door gerecupereerde nutriënten.

De voornaamste herwonnen meststof die 

ReNu2FarmCAP heeft uitgetest is struviet (d.i. 

Magnesium Ammonium Fosfaat). Dat zijn se-

cundaire mineralen die worden teruggewonnen 

uit afvalwaterzuiveringsinstallaties en die grote 

hoeveelheden fosfor (≈15%), magnesium (≈10%) en 

beperkt stikstof (≈5%) bevatten. Aan de Universi-

teit van Limerick is het gebruik van struviet getest 

om sla te telen. Hier werd aangetoond dat struviet 

effectiever is als fosforbron dan superfosfaat in 

graslanden en de huidige experimenten suggere-

ren dat struviet ook een levensvatbaar alternatief 

is voor de traditionele fosfor in de tuinbouw.

Hoewel triple-superfosfaat (TSP) uit primaire 

grondstoffen nog steeds beter presteerde, bleek 

het herwonnen struviet ook een rendabel en 

werkbaar alternatief te bieden voor de syntheti-

sche fosformeststoffen die worden gewonnen in 

regio’s buiten Europa, zoals Rusland, China, Ma-

rokko of de Sahara. Het gebruik van struviet in de 

commerciële tuinbouwproductie kan ook hier de 

circulaire economie mee helpen op gang zetten. 

Dit is een welkome ontwikkeling, aangezien de 

EU-meststofverordening (FPR) die op 16 juli 2022 

van kracht werd, de EU-mestmarkt zal harmonise-

ren en producenten van herwonnen meststoffen 

in staat zal stellen hun producten als meststof op 

de markt te brengen over de hele wereld.
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REPOWER EU:  
kansen voor de Vlaamse biogassector

Tijdens het schrijven van dit magazine woedt er in Oekraïne nog steeds een ver-

schrikkelijke oorlog met verregaande economische gevolgen. Om onze energie 

afhankelijkheid te doen dalen, stelde de Europese Commissie het REPowerEU-plan 

op om de Europese energiemix onafhankelijker, diverser en groener te maken. Onze 

biogassector zal een deel van het antwoord zijn op deze gigantische uitdaging.

De Europese Commissie heeft een target voorop-

gesteld van 35 miljard m³ jaarlijkse productie en ge-

bruik van biomethaan tegen 2030 als onderdeel van dit 

REPowerEU-plan. In vergelijking – (wijlen) Nordstream 

die Russisch aardgas naar het Europese continent 

aanvoerde, transporteerde in 2021 nog zo’n 55 miljard 

m3 aardgas. Deze productietarget voor biomethaan, 

dat zo’n 20% van de huidige Russische gasimport 

(overheen de verschillende Russische pijplijnen) kan 

vervangen, is een belangrijke stap in de verdere ont-

wikkeling van de biomethaansector in Europa. De op-

schaling vraagt de verdere mobilisatie van duurzame 

inputstromen, zoals afval- en reststromen. De Europe-

se Biogas Associatie (EBA) schat dat de komende acht 

jaar 5000 nieuwe installaties moeten gebouwd wor-

den, wat een investering vraagt van 80 miljard euro. 

Deze investeringen dragen bij tot de lokale productie 

van duurzame energie, en niet te vergeten duurzame 

biomeststoffen die op hun beurt ook als kunstmestver-

vanger kunnen optreden (dewelke momenteel worden 

geproduceerd uit aardgas).

Tore Content (Febiga), directeur van de federatie 

van Vlaamse Biogasbedrijven, is enthousiast over de 

aandacht en investeringen in de sector, maar plaatst 

hier wel wat vraagtekens bij. “Het heeft geen nut om 

gewoon een bepaald groeicijfer aan de sector op te 

leggen. Als je het aantal geproduceerd biogas met zo-

veel procent verhoogt, dan moet het aantal inputstro-

men ook met zoveel verhoogd worden. Dit dreigt een 

prijzenoorlog te veroorzaken die heel wat spelers pijn 

kan doen.” Tore vertelt dat we in de eerste plaats werk 

moeten maken van de valorisering van ondergewaar-

deerde reststromen, zoals maïsafval en onze sector 

verder polijsten. “We moeten niet naar meer meer 

meer, maar naar meer kwaliteit”

Om de doelstelling van 35 miljard m³ te bereiken 

heeft de Europese Commissie recent het Biomethane 

Industrial Partnership (BIP) opgericht. Het BIP staat 

open voor alle geïnteresseerde belanghebbenden 

die willen meewerken naar dit doel. Alle EU-lidstaten 

worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief, 

samen met bedrijven, brancheverenigingen, de acade-

mische wereld en maatschappelijke organisaties. De 

Universiteit Gent is zelf betrokken als co-chair van de 

Task Force Research & Development, samen met een 

co-chair van de Europese Commissie.

Meer informatie vindt u hierover op  
www.bip-europe.eu
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de praktijk, kan op lange termijn wel écht het 

verschil maken. Daarom is het essentieel dat 

landbouwers het nut van deze biostimulant 

inzien en op lange termijn hun processen 

gaan aanpassen.

D E  W EG N A A R  O P S C H A L I N G 

Onderzoek naar het gebruik van biostimu-

lantia in de primaire sector gaat relatief traag 

vooruit, want werken met de natuur, betekent 

ook werken met respect voor de seizoenen. 

Ondanks de langzame vooruitgang, blijft The 

Seaweed Company ervan overtuigd dat er 

toekomst zit in het gebruik van biostimulantia 

op basis van zeewier.  In de komende jaren wil 

het impactbedrijf graag het gamma uitbrei-

den tot een zevental producten, die specifiek 

werkzaam zijn op bepaalde bodemtypes. 

Concreet is het zijn ambitie om over tien 

jaar een half miljoen boeren te overtuigen om 

de zeewierstimulant in hun landbouwpraktijk 

te integreren en zo de landbouw te onder-

steunen. “Op dit moment is ons grootste 

knelpunt mankracht om het product onder 

de aandacht te brengen. Daarom zoeken we 

steeds partijen met wie we kunnen samen-

werken om ons verhaal te vertellen en om 

boeren te woord te staan.”

Meer info over The Seaweed Company  
en hun biostimulant vindt u op 
www.theseaweedcompany.com
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Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van de B2BE Facilitator. De B2BE Facilitator brengt ondernemers 

uit de land- en tuinbouw, mariene sector en voedingsindustrie samen met industriële partners rond groene 

innovaties in de fossielvrije ‘bio-economie’. Bent u op zoek naar nieuwe afzetkanalen voor uw reststromen of 

andere biomassa? Zoekt u lokale grondstoffen of technologische oplossingen voor bio-gebaseerde produc-

ten met minimale klimaatimpact? Neem dan snel contact op via info@b2be-facilitator.be of +32 9 272 28 97.

Ole Hvelplund (CEO Nature Energy), Frans Timmermans 
(Vicevoorzitter van de Europese Commissie), Kadri Simson 
(Commissaris voor energie) en Harmen Dekker (CEO EBA) 

©
 E

ur
op

ea
n 

B
io

ga
s 

A
ss

oc
ia

ti
on




