
   

Op het melkveebedrijf Kelstein in het Friese Hallum staan drie tanks die gebruikt worden voor de covergistin
van mest. Aan de vergistingsinstallatie is een algenkwekerij vastgekoppeld waarmee het digestaat verder 
verwerkt wordt.  
 

Vader Jan en zoon Douwe Zijlstra hebben 100 stuks 
melkvee. Bijzonder aan dit bedrijf is de algenkwekerij. De
reden dat de familie Zijlstra een algenkwekerij is 
begonnen, is om de mesthoeveelheid te beperken. Het 
digestaat, het mengsel van mest en maïs dat overblijft 
nadat het biogas eruit is gegist, wordt volledig als mest 
beschouwd. In samenwerking met andere bedrijven – 
waaronder DLV Plant en Crassus Advice4You - werd ee
plan bedacht om met toevoeging van licht algen te laten 
groeien en de hoeveelheid mest te verminderen. Het 
algenkweeksysteem is vastgekoppeld aan de 
mestvergister. 
Voor de kweek van algen wordt het digestaat - dat uit de
vergister komt - eerst gescheiden in een dikke en dunne 
fractie. De meeste mineralen (stikstof, fosfaat, kalium) 
blijven in de dunne fractie. Deze vloeistof wordt als 
voeding toegevoegd aan het algensysteem. Na de groei 
worden de algen ‘geoogst’ en verwerkt tot biodiesel. Het 

restant dat overblijft is schoon water en kan gebruikt worden voor drenking van de koeien. De dikke fractie – 60 
procent van het totale digestaat - kan normaal worden uitgereden op het land.  

Betonnen tanks  
De twee ter plaatse gestorte tanks van de mestvergister zijn gebouwd door Monostore uit IJsselmuiden. Deze 
geïsoleerde betonnen gasdichte tanks beschikken over wand- en vloerverwarming waarmee het vergistingsklimaat 
optimaal wordt gemaakt. 
De vergister heeft een volume van 800 kuub en de tank voor na-opslag is 3.500 kuub. De betonsterkteklasse van 
deze tanks is C28/35 en heeft een duurzaamheidsklasse van XA3. Bij het ontwerp is met een specifieke scheurwijdte
en gasdichtheidseis rekening gehouden. Aales Oussoren van Monostore: “Met fijnmazige wapening en door gebruik 
te maken van meer fijne toeslagmaterialen, kan aan de strenge normen van gasdichtheid worden voldaan.” 
Aangezien de veehouders snel meer capaciteit nodig hadden voor mestopslag is de derde tank van prefab beton 
gemaakt. Deze verwarmde betonnen tank heeft een volume van 3.000 kuub, met een afnameput van 50 kuub. Met d
installatie verwachten de melkveehouders een stroomopbrengst te halen van 4.950.000 kWh/jaar, genoeg om 1.250 
huishoudens van stroom te voorzien.  

Proefopstelling 
De proefopstelling van de algenkwekerij bestaat uit vier 
reservoirs van elk 25 kuub waarin een foliedoek hangt. 
Hierin groeien de algen. Aan de bovenzijde is het 
reservoir gesloten met een transparant materiaal 
waardoor er licht kan intreden. Aan de reservoirs zijn vie
gepatenteerde oogstsystemen gekoppeld. De algen 
groeien onder de toevoeging van de dunne fractie van he
digestaat dat zo volledig wordt gebruikt. 
Op dit moment is de algenoogst een paar kilo. Douwe: 
“We hebben nu nog een proefopstelling. Eind van deze 
zomer vindt opschaling plaats. Ons streven is 2 ton drog
stof per dag te halen ofwel 90 kilo algen per uur.” Vader 
en zoon Zijlstra willen allereerst de gekweekte algen 
verwerken tot biodiesel. 
Algen leveren veel meer op dan het hoogst renderende 

plantaardige gewas oliepalm. Uit algen kunnen ook diverse andere waardevolle producten worden gewonnen, zoals 
omega 3 vetzuren, kleurstoffen, eiwitten en suikers. Voor meer informatie: www.kelstein.nl. 
Lees ook: Betonnen mestvergistingstanks 
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