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ALG GROEIT GOED OP PLAS EN 
POEP VAN NIOO

• Chlorella sorokiniana reinigt 

geconcentreerd wc-water

• Resultaat: schoon water én meststof

Het is technisch mogelijk om het wc-water 
van het Nederlands Instituut voor Ecolo-
gie (NIOO) te reinigen met algen. De algen 
produceren schoon afvalwater en kunnen 
zelf als meststof worden gebruikt, blijkt 
uit onderzoek van het NIOO en de onder-
zoeksgroepen Milieutechnologie en Bio-
procestechnologie.

De onderzoekers gingen aan de slag 
met geconcentreerde wc-water, dat veel 
stikstof en fosfor bevat. Deze afvalstroom 
wordt apart opgevangen in het NIOO-ge-
bouw en gaat een vergister in, waar biogas 
wordt geproduceerd. Op het zo voorbe-
werkte afvalwater – het effl uent – kun je al-
gen kweken. ‘We hebben proof of princi-
ple dat je algen op geconcentreerd wc-wa-
ter kunt kweken’, zegt Packo Lamers van 
Bioprocestechnologie, die samenwerkte 
met Tania Fernandes van het NIOO. Ze pu-
bliceerden hun onderzoek in het tijd-
schrift Environmental Science & Techno-
logy.

De onderzoekers werkten met de groe-
ne alg Chlorella sorokiniana, die volgens 

Lamers ‘snel groeit op vrijwel van alles’. 
Eerder was al aangetoond dat hij op urine 
groeit. Lastig puntje was wel dat het wc-
water relatief veel stikstof ten opzichte van 
fosfor bevat. ‘Op een gegeven moment 
heeft de alg alle fosfor uit het afvalwater 
gehaald maar zit er nog stikstof in. De alg 
neemt dat restant aan stikstof wel op, 
maar te langzaam. Dat moet nog beter.’ 
Punt van zorg was ook dat de ammonium-
concentratie van het afvalwater na de be-
handeling in de biovergister erg hoog was. 
Maar het ammonium bleek niet toxisch 
voor de alg. 

Omdat het afvalwater heel geconcen-
treerd is, heb je veel algen nodig voor de 
reiniging, zegt Lamers. ‘Voor 1 gram stik-
stof in het afvalwater heb je 10 gram algen 
per liter water nodig.’ Normaal afvalwater, 
waarin bijvoorbeeld ook douche- en was-
machinewater zit, is te verdund om algen 
op te laten groeien, stelt Lamers. ‘Dat zijn 
megastromen water, dan heb je veel grote-
re en dus duurdere kweeksystemen nodig 
voor de reiniging met algen. Ook wordt 
het oogsten van de algen minder effi ciënt.’

De geoogste biomassa van algen met 
stikstof en fosfor is behalve als mest mo-
gelijk ook te gebruiken als grondstof voor 
bioplastics en biobrandstof, zegt Lamers.  
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‘Afschieten is enige optie’

De provincie Noord-Holland wil een 

vergunning afgeven om in en om de 

Amsterdamse Waterleidingduinen 

ruim tweeduizend damherten af te 

schieten. De maatregel stuit op 

verzet, maar volgens ecoloog Loek 

Kuiters van Alterra is er geen 

andere keuze.

Waarom moeten er zoveel dieren dood? 
‘Daar zijn drie redenen voor. Beheerder Waternet wil 
voorkomen dat er massale sterfte optreedt in de winter. 
Het gebied is vrij toegankelijk, dus iedereen ziet dode 
dieren liggen. Wij hebben twee jaar terug berekend dat 
er onder de gegeven voorwaarden ruimte is voor 600 tot 
700 dieren. Er zijn er nu ruim 3000 en er komen er jaar-
lijks meer dan 800 bij. Het grote aantal damherten le-
vert daarnaast problemen op met het beheer van de 
aangrenzende gebieden, waarin geen plaats is voor zo-
veel damherten. Het terrein is bovendien onderdeel 
van Natura-2000 en aangewezen voor het prioritaire ha-
bitattype ‘grijze duinen’. De doelstellingen daarvoor 
komen in gevaar door al die damherten.’

Waar komen die herten eigenlijk vandaan?
‘Omstreeks 1970 zijn enkele mannelijke damherten 
ontsnapt uit een hertenkampje in de omgeving. Later 
zijn daar illegaal nog enkele vrouwelijke dieren losgela-
ten. Ze hebben in het duingebied een prima leefplek 
gevonden. Heel lang is het bij een klein clubje geble-
ven; in de jaren negentig waren er nog 80 tot 90 dieren. 
Op een gegeven moment is de populatie gaan groeien. 
We weten niet precies waardoor.’

Is er geen andere optie dan afschot?
‘Voor verplaatsen en anticonceptie is het te laat. De 
aantallen zijn simpelweg te groot. In deze situatie is er 
eigenlijk geen keuze meer. De argumenten om in te 
grijpen zijn wat mij betreft legitiem. Maar ook afschot 
zal nog een hele klus worden. Je zult waarschijnlijk een 
deel van het terrein moeten afsluiten. Je moet omzich-
tig te werk gaan om de beesten zo min mogelijk stress 
te bezorgen. Het is overigens nog maar de vraag of het 
op korte termijn 
tot ingrijpen 
komt. Er is veel 
verzet. Diverse 
partijen hebben 
aangekondigd 
bezwaar te gaan 
maken.’  RK

De presentatie van het reinigingssysteem in de Poep = Goud-stand, waarmee het NIOO festivals afreist. 


