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Namens wie sta ik hier?

Dit project wordt gesteund door:
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NEO-alginaat, waarom?
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 Bijdrage aan de circulaire economie

 Duurzame grondstof (zie ook Stowa 2016-22)

 Samenwerking op basis gedeelde belangen

 Waardevolle toepassingen

 Sluitende business case



De ontdekking van de grondstof

 Eerste artikel bacterieel alginaat in aeroob korrelslib 
(Lin et al., 2008)

 Gelachtige substantie op het zandfilter tijdens het 
Nereda® pilotonderzoek

 Eigenschappen die overeenkomen met alginaat uit 
zeewieren
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 Nader onderzoek naar de karakterisering 
van deze alginaatachtige polysachariden 
(Lin et al., 2010)

 Wetenschappelijke benaming:           
alginate like exopolysacharide

 Productnaam: Nereda® opgewekt alginaat
(NEO-alginaat)



Wat is alginaat?
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 Polymeer gewonnen uit 
zeewieren (bruinwieren)

 Opgebouwd uit de 
monomeren:

- Mannuronzuur (M)

- Guluronzuur (G)

Bron: Lin et al., 2010

Bron: Freeimages.com/donna Adenine



Alginaat winning uit zeewier
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Bron: FAO.org



De huidige alginaatmarkt

77

Toepassing alginaat:

1. Textiel – 40 á 50%

2. Voeding – 30 á 50%

3. Papier – 6%

4. Farmaceutica – 5%

Productie zeewieren:

1. China – 40%

2. Japan – 20%

3. Zuid Korea – 12%

4. Filipijnen – 6%

5. Rusland – 5%

6. Noorwegen – 4%

+/- 36.000 ton 
alginaat/jaar

Ter illustratie:

AEI’s Epe en 
Zutphen ca. 
1000 ton/jaar



Het NEO-alginaat onderzoeksprogramma

Tot met 2012: 

 Kunnen we het NEO-alginaat extraheren?

 Hoeveel NEO-alginaat is aanwezig in korrelslib?

 Wat zijn de verschillen met actief slib
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Bron: Lin et al., 2013

 Visualisatie NEO-alginaat uit korrelslib 
Nereda® pilot Epe – 16% op ods basis

 Visualisatie EPS uit actief slib RWZI Epe –
7% op ods basis



Marktonderzoek (2013/2014)

 Proefproductie NEO-alginaat

- Methodiek voor alginaatproductie uit zeewier

- Aangepaste dosering van hulpstoffen

- Ca. 20 kilogram NEO-alginaat (ds)

 Gesprekken met potentiële (eind)gebruikers

- Textiel(inkt)

- Papier en karton

- Land- en tuinbouw

- Chemie

- Bouw

 Business case NEO-alginaatproductie 9



Proefproductie NEO-Alginaat (1)

 Korrelslib (3 á 4% ds)

 Opwarmen in een mengtank tot 80°C

 Dosering van Na2CO3 + intensief mengen  NEO-alginaat
gaat in oplossing

 Scheiden slib van de waterfase + NEO-Alginaat met een 
centrifuge
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Proefproductie NEO-Alginaat (2)

 Precipiteren van NEO-alginaat met zuur 

 Scheiden NEO-alginaat en water met een centrifuge

 Eindproduct: NEO-alginaatzuur in gelvorm
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Wat is de potentiële productie?
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 Van de organische 
fractie bestaat ca. 
25% uit NEO-alginaat



Business case NEO-alginaat (kostprijs) 
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 Op basis van de proefproductie (2014)

 Groene weide situatie



Variantenonderzoek (2016)

 Waterzuivering ≠ oceaan

 Korrelslib ≠ zeewier

Leidt een alternatief extractieproces tot een 
interessanter resultaat?

Andere hulpstoffen?

Andere scheidingsstappen?

Momenteel worden de laatste kwalitatieve 
analyses uitgevoerd
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Pilotonderzoek (2017)

 Verifiëren resultaten variantenonderzoek op 
praktijkschaal

 Vaststellen extractieproces: beste verhouding 
tussen kostprijs en productkwaliteit

 Uitgangspunten voor ontwerp installatie

 NEO-alginaat voor praktijkproeven
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Geplande NEO-alginaat installaties
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 Zutphen: korrelslib geproduceerd op proceswater van 
FrieslandCampina

 Epe: korrelslib van bestaande Nereda® installaties

 Samen ca. 1000 ton ds NEO-alginaat per jaar 



 Anionisch polymeer (negatief geladen)

 Lang molecuul met veel bindingsplaatsen

 Hydrofobe en hydrofiele eigenschappen

 Filmvormende eigenschappen

Waarvoor wordt het toegepast?

 Bindmiddel

 Verdikkingsmiddel

 Coating

Eigenschappen van NEO-alginaat



Bron: TU Delft

Bouw en bouwmaterialen

Foto: Stephen Picken, slimygreenstuff.com



A. Geen lijmingsmiddel

B. Natrium NEO-alginaat

C. Natrium NEO-alginaat
(gebleekt)

 Vervanger bestaande producten (o.a. kationisch zetmeel + polymeer)

 Coating met een werkzame stof die in de tijd vrijkomt

Papier- en kartonproducten



 Bindmiddel voor o.a. pelletproductie

 Veel lagere dosering dan huidige 
bindmiddelen (o.a. CMC) 

 Goede producteigenschappen

 Directe toepassing NEO-alginaatzuur

 Ook voor andere sectoren
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Land- en tuinbouw: Bindmiddel
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 Meststoffen (vgl. Osmocote®)

 Plantgroeistimulerende middelen / bestrijdingsmiddelen

 Of directe inzet als biostimulant (beschikbaarheid 
nutriënten en mineralen)

Bron: Khan et. al., 2009

Land- en tuinbouw: slow release



 Natuurlijke brandvertrager

 Chemisch bouwblok voor co-polymeren

 Waterzuivering / bodemsanering

- Verwijdering zware metalen

- Anionisch flocculant
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Overige toepassingen
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Meer informatie:

www.efgf.nl/alginaat

http://www.efgf.nl/alginaat

