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Joost Wouters van The Seaweed Company met een bergje zeewier. © Frank de Roo

Volgens deze pioniers speelt
'onkruid uit de zee' straks een grote
rol in ons leven: 'Zeewier is de
toekomst’
Vieze, plakkerige plantjes? Zeker niet! Zeewier is de toekomst, weten de
mannen en vrouwen van The Seaweed Company. Vanuit Schiedam
probeert het bedrijf mensen, dieren en gewassen aan het wier te krijgen. 

Aziaten weten niet beter. Noodles, sushi, smoothies, hamburgers, snacks: in
álles wat zij eten zit zeewier. Zover zijn we hier nog lang niet, erkent Joost
Wouters, medeoprichter en ‘SeaEO’ van The Seaweed Company. Zeewier is in
Europa een nicheproduct, dat niet snel op het boodschappenlijstje wordt
gezet. 

Lees ook

Belgisch supermarktconcern ziet heil in Schiedams zeewierbedrijf

Maximilian (21) wil met eetbare bekers de wereld veroveren: ‘De oplossing voor
plastic afval’
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,,De letterlijke vertaling is ‘onkruid uit de zee’ en onbekend maakt onbemind. Er
moet dus nog veel gebeuren op gebied van naamsbekendheid. Het is een
illusie dat Nederlanders op korte termijn massaal zeewier gaan eten, maar over
tien jaar speelt het echt een grote rol in ons leven.”

Dwarse aandeelhouders

Dáár ga ik mijn tijd niet meer aan verspillen, denkt Wouters een paar jaar
geleden als hij grote multinationals adviseert over verduurzaming. Bedrijven
willen allemaal vergroenen, weet de consultant, maar als puntje bij paaltje
komt, liggen de aandeelhouders dwars. Want verduurzaming kost geld en dat
drukt de winstuitkering.

Oogsttijd op een zeewierfarm in Marokko. © The Seaweed Company

De Schiedammer is klaar met die schijnvertoningen en stort zich in 2018 met
twee compagnons op het zeewier. Het slijmerige plantje heeft enorme potentie,
is hun overtuiging. Drieënhalf jaar later heeft The Seaweed Company elf
drijvende ‘farms', in India, Marokko, Ierland en Nederland. Op die waterakkers
worden sporen of stekjes aan touwen en netten bevestigd, die al dobberend
uitgroeien tot plantjes. Na een paar maanden kunnen ze geoogst worden. 

Twee voetbalvelden

Wouters: ,,In elk land werken we met lokale teams. In India verstrekken we
leningen aan honderd arme vissersfamilies die daarmee hun eigen
wierboerderij, ter grootte van twee voetbalvelden, kunnen beginnen. Binnen
tien maanden, na vijf oogsten, is die lening afbetaald. Daarna blijven we
zeewier van hen afnemen.”

In de toekomst kun je een snack krijgen in een
verpakking die je niet moet weggooien
- Joost Wouters

Het wier wordt ter plaatse gewassen, gedroogd, vermalen en verpakt. Daarna
gaat het per schip naar Nederland, waar de eindproducten worden
gemaakt. Dat kunnen voedingssupplementen zijn of vleesvervangers, maar
ook voedsel voor huis- of boerderijdieren. Er is zelfs een volledig afbreekbare
plasticvervanger in de maak. ,,In de toekomst kun je een snack krijgen in een
verpakking die je niet moet weggooien, maar juist in een tuin of plantsoen kunt
achterlaten.” 

Zeewiermest

Voor planten en gewassen is er vloeibare zeewiermest, net als de andere
producten helemaal biologisch. ,,Mensen, dieren en gewassen worden
weerbaarder door zeewier”, zegt Wouters. ,,Boeren hebben minder pesticiden
en kunstmest nodig op hun akkers en minder antibiotica voor hun dieren.”

De grote Belgische supermarktketen Colruyt investeerde onlangs een
‘substantieel bedrag’ in het Schiedamse bedrijf, dat daardoor van 12 naar 25
personeelsleden kon groeien. Ook kan een aantal farms worden vergroot
dankzij de injectie. 

Colruyt heeft, na eerdere investeringen, een belang van 21 procent in The
Seaweed Company. ,,Deze keten past bij onze filosofie", zegt Wouters. ,,Ze
hebben veel producten met zeewier in het assortiment en gebruiken
regenwater om hun trucks te wassen. Ze hebben eigen windmolens én een
zeewierboerderij.”

Een touw vol wier, op de farm in Ierland. © The Seaweed Company
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Maximilian (21) wil met eetbare bekers de
wereld veroveren: ‘De oplossing voor
plastic afval’
Met het aanstaande verbod op wegwerpplastic in de horeca, op
kantoor en op festivals ontstaat een zoektocht naar duurzame…
alternatieven. Een groepje studenten van de HAN University of
Applied Sciences in Arnhem is overtuigd van de oplossing: eetbare
31 maart
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LIVE | Ajax komt via
Davy Klaassen vlak
na rust weer naast
Sparta
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Hypotheekrente schiet
omhoog: wanneer loont het
om je hypotheek over te
sluiten?
Nu de hypotheekrente omhoog schiet, neemt het aantal oversluiters
toe. Zij willen nog profiteren van de rente die weliswaar stijgt, maar
nog steeds relatief laag is. Hoe werkt het oversluiten van een…
hypotheek en waar moet je op letten?8 april
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trucs maak je je huis
klaar voor de lente
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Organisatie Woonop -
stand wil niet in
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Fred van Leer zit in een nieuw
'mindblowing' programma

Vliegende start in De Kuip: Luis
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voorsprong
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 Regiosport Rotterdam
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19:58  Kinderfysiotherapeut Inge schrijft een
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actrice leeft al jaren in de anonimiteit:…
'Iedereen knoeit in het leven’

 PREMIUM

PREMIUM

Hollandse Belg Mathijs
Paasschens over Rotterdam-
se wortels: ‘Met opa ben ik
nog naar de Kuip geweest’
5 april
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Hockeysters van Jong
Oekraïne laten vrijwilligers
Victoria verslagen achter …
duiken op in Reeuwijk
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Dave von Raven bezingt zijn
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Deze bekende Rotterdamse
actrice leeft al jaren in de
anonimiteit: 'Iedereen…
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Van "107 voor "79
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Zo kwamen vier Rotterdam-
se partijen tóch bij elkaar:
‘We dachten: wat doet zij
nou?’
31 maart
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Barendrecht
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docenten voor de klas
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Geliefde Linda (58) was al
overleden, toch kreeg ze bij
de verkiezingen nog
tientallen stemmen
5 april
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met een rijk sociaal leven
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Schrijfster Shantie kreeg
zelfstandigheid al vroeg
mee: ‘Je diploma is je eerste
man, zei mijn moeder’
7 april

Nadat de dochter van Wil
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man zich op de bijbel: ‘Het…
was Gods wil, zei hij’
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Meertalige Maria succesvol-
le marketingstra teeg: ‘Mijn
moeder gunde mij ander…
bestaan dan dat van haar’
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Priester Michel (69) verloor
z'n broer en zusje: ‘Zelfs God
kan geen rampspoed…
voorkomen’
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Joost Wouters van The Seaweed Company met een bergje zeewier. © Frank de Roo

Volgens deze pioniers speelt
'onkruid uit de zee' straks een grote
rol in ons leven: 'Zeewier is de
toekomst’
Vieze, plakkerige plantjes? Zeker niet! Zeewier is de toekomst, weten de
mannen en vrouwen van The Seaweed Company. Vanuit Schiedam
probeert het bedrijf mensen, dieren en gewassen aan het wier te krijgen. 

Aziaten weten niet beter. Noodles, sushi, smoothies, hamburgers, snacks: in
álles wat zij eten zit zeewier. Zover zijn we hier nog lang niet, erkent Joost
Wouters, medeoprichter en ‘SeaEO’ van The Seaweed Company. Zeewier is in
Europa een nicheproduct, dat niet snel op het boodschappenlijstje wordt
gezet. 

Lees ook

Belgisch supermarktconcern ziet heil in Schiedams zeewierbedrijf

Maximilian (21) wil met eetbare bekers de wereld veroveren: ‘De oplossing voor
plastic afval’

PREMIUM
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,,De letterlijke vertaling is ‘onkruid uit de zee’ en onbekend maakt onbemind. Er
moet dus nog veel gebeuren op gebied van naamsbekendheid. Het is een
illusie dat Nederlanders op korte termijn massaal zeewier gaan eten, maar over
tien jaar speelt het echt een grote rol in ons leven.”

Dwarse aandeelhouders

Dáár ga ik mijn tijd niet meer aan verspillen, denkt Wouters een paar jaar
geleden als hij grote multinationals adviseert over verduurzaming. Bedrijven
willen allemaal vergroenen, weet de consultant, maar als puntje bij paaltje
komt, liggen de aandeelhouders dwars. Want verduurzaming kost geld en dat
drukt de winstuitkering.

Oogsttijd op een zeewierfarm in Marokko. © The Seaweed Company

De Schiedammer is klaar met die schijnvertoningen en stort zich in 2018 met
twee compagnons op het zeewier. Het slijmerige plantje heeft enorme potentie,
is hun overtuiging. Drieënhalf jaar later heeft The Seaweed Company elf
drijvende ‘farms', in India, Marokko, Ierland en Nederland. Op die waterakkers
worden sporen of stekjes aan touwen en netten bevestigd, die al dobberend
uitgroeien tot plantjes. Na een paar maanden kunnen ze geoogst worden. 

Twee voetbalvelden

Wouters: ,,In elk land werken we met lokale teams. In India verstrekken we
leningen aan honderd arme vissersfamilies die daarmee hun eigen
wierboerderij, ter grootte van twee voetbalvelden, kunnen beginnen. Binnen
tien maanden, na vijf oogsten, is die lening afbetaald. Daarna blijven we
zeewier van hen afnemen.”

In de toekomst kun je een snack krijgen in een
verpakking die je niet moet weggooien
- Joost Wouters

Het wier wordt ter plaatse gewassen, gedroogd, vermalen en verpakt. Daarna
gaat het per schip naar Nederland, waar de eindproducten worden
gemaakt. Dat kunnen voedingssupplementen zijn of vleesvervangers, maar
ook voedsel voor huis- of boerderijdieren. Er is zelfs een volledig afbreekbare
plasticvervanger in de maak. ,,In de toekomst kun je een snack krijgen in een
verpakking die je niet moet weggooien, maar juist in een tuin of plantsoen kunt
achterlaten.” 

Zeewiermest

Voor planten en gewassen is er vloeibare zeewiermest, net als de andere
producten helemaal biologisch. ,,Mensen, dieren en gewassen worden
weerbaarder door zeewier”, zegt Wouters. ,,Boeren hebben minder pesticiden
en kunstmest nodig op hun akkers en minder antibiotica voor hun dieren.”

De grote Belgische supermarktketen Colruyt investeerde onlangs een
‘substantieel bedrag’ in het Schiedamse bedrijf, dat daardoor van 12 naar 25
personeelsleden kon groeien. Ook kan een aantal farms worden vergroot
dankzij de injectie. 

Colruyt heeft, na eerdere investeringen, een belang van 21 procent in The
Seaweed Company. ,,Deze keten past bij onze filosofie", zegt Wouters. ,,Ze
hebben veel producten met zeewier in het assortiment en gebruiken
regenwater om hun trucks te wassen. Ze hebben eigen windmolens én een
zeewierboerderij.”

Een touw vol wier, op de farm in Ierland. © The Seaweed Company
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Maximilian (21) wil met eetbare bekers de
wereld veroveren: ‘De oplossing voor
plastic afval’
Met het aanstaande verbod op wegwerpplastic in de horeca, op
kantoor en op festivals ontstaat een zoektocht naar duurzame…
alternatieven. Een groepje studenten van de HAN University of
Applied Sciences in Arnhem is overtuigd van de oplossing: eetbare
31 maart
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Davy Klaassen vlak
na rust weer naast
Sparta
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Hypotheekrente schiet
omhoog: wanneer loont het
om je hypotheek over te
sluiten?
Nu de hypotheekrente omhoog schiet, neemt het aantal oversluiters
toe. Zij willen nog profiteren van de rente die weliswaar stijgt, maar
nog steeds relatief laag is. Hoe werkt het oversluiten van een…
hypotheek en waar moet je op letten?8 april
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Hollandse Belg Mathijs
Paasschens over Rotterdam-
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Zo kwamen vier Rotterdam-
se partijen tóch bij elkaar:
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Verkenner: verkiezingswin-
naar Echt voor Barendrecht
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man, zei mijn moeder’
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Joost Wouters van The Seaweed Company met een bergje zeewier. © Frank de Roo

Volgens deze pioniers speelt
'onkruid uit de zee' straks een grote
rol in ons leven: 'Zeewier is de
toekomst’
Vieze, plakkerige plantjes? Zeker niet! Zeewier is de toekomst, weten de
mannen en vrouwen van The Seaweed Company. Vanuit Schiedam
probeert het bedrijf mensen, dieren en gewassen aan het wier te krijgen. 

Aziaten weten niet beter. Noodles, sushi, smoothies, hamburgers, snacks: in
álles wat zij eten zit zeewier. Zover zijn we hier nog lang niet, erkent Joost
Wouters, medeoprichter en ‘SeaEO’ van The Seaweed Company. Zeewier is in
Europa een nicheproduct, dat niet snel op het boodschappenlijstje wordt
gezet. 

Lees ook

Belgisch supermarktconcern ziet heil in Schiedams zeewierbedrijf

Maximilian (21) wil met eetbare bekers de wereld veroveren: ‘De oplossing voor
plastic afval’

PREMIUM
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,,De letterlijke vertaling is ‘onkruid uit de zee’ en onbekend maakt onbemind. Er
moet dus nog veel gebeuren op gebied van naamsbekendheid. Het is een
illusie dat Nederlanders op korte termijn massaal zeewier gaan eten, maar over
tien jaar speelt het echt een grote rol in ons leven.”

Dwarse aandeelhouders

Dáár ga ik mijn tijd niet meer aan verspillen, denkt Wouters een paar jaar
geleden als hij grote multinationals adviseert over verduurzaming. Bedrijven
willen allemaal vergroenen, weet de consultant, maar als puntje bij paaltje
komt, liggen de aandeelhouders dwars. Want verduurzaming kost geld en dat
drukt de winstuitkering.

Oogsttijd op een zeewierfarm in Marokko. © The Seaweed Company

De Schiedammer is klaar met die schijnvertoningen en stort zich in 2018 met
twee compagnons op het zeewier. Het slijmerige plantje heeft enorme potentie,
is hun overtuiging. Drieënhalf jaar later heeft The Seaweed Company elf
drijvende ‘farms', in India, Marokko, Ierland en Nederland. Op die waterakkers
worden sporen of stekjes aan touwen en netten bevestigd, die al dobberend
uitgroeien tot plantjes. Na een paar maanden kunnen ze geoogst worden. 

Twee voetbalvelden

Wouters: ,,In elk land werken we met lokale teams. In India verstrekken we
leningen aan honderd arme vissersfamilies die daarmee hun eigen
wierboerderij, ter grootte van twee voetbalvelden, kunnen beginnen. Binnen
tien maanden, na vijf oogsten, is die lening afbetaald. Daarna blijven we
zeewier van hen afnemen.”

In de toekomst kun je een snack krijgen in een
verpakking die je niet moet weggooien
- Joost Wouters

Het wier wordt ter plaatse gewassen, gedroogd, vermalen en verpakt. Daarna
gaat het per schip naar Nederland, waar de eindproducten worden
gemaakt. Dat kunnen voedingssupplementen zijn of vleesvervangers, maar
ook voedsel voor huis- of boerderijdieren. Er is zelfs een volledig afbreekbare
plasticvervanger in de maak. ,,In de toekomst kun je een snack krijgen in een
verpakking die je niet moet weggooien, maar juist in een tuin of plantsoen kunt
achterlaten.” 

Zeewiermest

Voor planten en gewassen is er vloeibare zeewiermest, net als de andere
producten helemaal biologisch. ,,Mensen, dieren en gewassen worden
weerbaarder door zeewier”, zegt Wouters. ,,Boeren hebben minder pesticiden
en kunstmest nodig op hun akkers en minder antibiotica voor hun dieren.”

De grote Belgische supermarktketen Colruyt investeerde onlangs een
‘substantieel bedrag’ in het Schiedamse bedrijf, dat daardoor van 12 naar 25
personeelsleden kon groeien. Ook kan een aantal farms worden vergroot
dankzij de injectie. 

Colruyt heeft, na eerdere investeringen, een belang van 21 procent in The
Seaweed Company. ,,Deze keten past bij onze filosofie", zegt Wouters. ,,Ze
hebben veel producten met zeewier in het assortiment en gebruiken
regenwater om hun trucks te wassen. Ze hebben eigen windmolens én een
zeewierboerderij.”

Een touw vol wier, op de farm in Ierland. © The Seaweed Company
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Maximilian (21) wil met eetbare bekers de
wereld veroveren: ‘De oplossing voor
plastic afval’
Met het aanstaande verbod op wegwerpplastic in de horeca, op
kantoor en op festivals ontstaat een zoektocht naar duurzame…
alternatieven. Een groepje studenten van de HAN University of
Applied Sciences in Arnhem is overtuigd van de oplossing: eetbare
31 maart
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na rust weer naast
Sparta
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Hypotheekrente schiet
omhoog: wanneer loont het
om je hypotheek over te
sluiten?
Nu de hypotheekrente omhoog schiet, neemt het aantal oversluiters
toe. Zij willen nog profiteren van de rente die weliswaar stijgt, maar
nog steeds relatief laag is. Hoe werkt het oversluiten van een…
hypotheek en waar moet je op letten?8 april
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Hollandse Belg Mathijs
Paasschens over Rotterdam-
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Zo kwamen vier Rotterdam-
se partijen tóch bij elkaar:
‘We dachten: wat doet zij
nou?’
31 maart
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zijn vijf opvallende nieuwk…
mers in de Rotterdamse
raad

PREMIUM

Dit zijn de hoofdrolspelers
op weg naar de nieuwe
Rotterdam se coalitie - en …
willen ze

PREMIUM

Spaanse Polder wil af van
bergen cash die klanten
brengen: ‘Waar komt dat…
geld vandaan?’

Zo kunnen bezoekers van
het afgelaste concert Jan
Rot toch steunen:…
'Ongelofelijk verdrietig’

Waterleiding breekt tijdens
werkzaamheden in
Rotterdam-Zuid, 89…
woningen zonder water

UPDATE

Verkeerscontrole van
havenmedewerker leidt
naar grote hoeveelheid…
contant geld en wapens

Rotterdam start school
speciaal voor Oekraïense
kinderen, gevluchte…
docenten voor de klas

PREMIUM

VAN WIEG TOT GRAF

Geliefde Linda (58) was al
overleden, toch kreeg ze bij
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