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Zeewier heeft grote potentie als bron van biomassa
Biomassa van eigen (zee)bodem brengt vergroening Nederlandse economie dichterbij
Biomassa uit de Nederlandse wateren, zoals zeewier, blijkt in 2035 maar liefst 53 PJ aan primaire
energie te kunnen leveren. Dit is 26% het totale Nederlandse biomassapotentieel. Dat blijkt uit
een studie van DNV GL naar het potentieel van biomassa in Nederland tot 2035. Daarmee kan de
zeewierteelt een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en het behalen van de Nederlandse
klimaatdoelstellingen. Gasunie en Natuur & Milieu verkennen samen de mogelijkheden voor het
vergroenen van de Nederlandse economie en zijn aangenaam verrast door de potentie die zeewier
blijkt te hebben om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.
Met de studie van DNV GL is voor het eerst een uitgebreide analyse gemaakt van het potentieel van
biomassa. De studie laat zien dat in Nederland in 2035 in totaal circa 203 PJ aan biomassa
beschikbaar kan zijn voor de productie van groen gas. Zeewier blijkt hierin het grootste aandeel te
hebben. Als bron voor hernieuwbare energie biedt het onder andere als voordeel dat het niet met
voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van
landbouwactiviteiten op in de zee en biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de
Nederlandse economie. Naast zeewier noemt de studie ook afvalhout en agrarische reststromen als
potentiele biomassabronnen.
Innovatieprogramma
Zeewierteelt staat nu nog in de kinderschoenen. Om het potentieel van zeewier te ontsluiten, is een
krachtig innovatieprogramma nodig. Hierbij moet zowel gekeken worden naar de meest efficiënte
ontwikkeling van de teelt, als naar de beste opties om het gewas optimaal te gebruiken. Via het
proces van zogenoemde cascadering kan zeewier optimaal worden gebruikt. Hierbij worden eerst de
hoogwaardige componenten zoals eiwitten en suikers gewonnen voor diverse (industriële)
toepassingen. Daarna kan bovendien groen gas worden geproduceerd als duurzame vervanger voor
aardgas.
Ulco Vermeulen, directeur Business Development en lid Raad van Bestuur van Gasunie: “Tot nu toe
was de schaalgrootte van Nederlandse biomassa moeilijk vast te stellen. Deze studie laat zien dat de
rol van biomassa, waarin zeewier een belangrijk aandeel heeft, substantieel kan zijn. Het is daarom
van groot belang dat Nederland nu verder doorpakt. Het nieuwe kabinet doet er goed aan om in te
zetten op een krachtig innovatieprogramma om het beschikbare potentieel ten volle te benutten.”

Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu: “Ook wij roepen het nieuwe kabinet op
om een krachtig innovatieprogramma voor de zeewierteelt op te zetten. Het zou een gemiste kans
zijn om de potentie van zeewier niet te benutten. We kunnen het immers zelf telen, in onze eigen
Noordzee. Daarnaast combineert zeewierteelt perfect met windparken op zee. Juist de windparken
zijn uitermate geschikt voor toekomstige zeewierboerderijen. Daarmee zijn zowel het klimaat als de
Nederlandse economie gebaat. Een win-winsituatie dus.”
--------Noot voor de redactie:
Het onderzoeksrapport kunt u downloaden op www.gasunie.nl
Voor meer informatie:
Gasunie, Chris Glerum – 06 55376092
Natuur & Milieu, Kristel Lageweg - 06 46228572

