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RAPPORT HAALBAARHEID 
  

Project:  

Milieuvriendelijke verlichting, straatverlichting door middel van lichtgevende algen. 

 

Toelichting: 

Straatverlichting, maar ook andere verlichting, heeft energie nodig. Deze energie wordt 
hoofdzakelijk geleverd door het verbranden van kolen, gas en aardolie. Deze fossiele 
brandstoffen veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen en veroorzaken milieuvervuiling.   

  

Wij hebben gekeken of er een andere mogelijk is om verlichting, bijvoorbeeld 
straatverlichting, te maken zonder deze milieuverontreiniging. Eén van de mogelijkheden is 
gebruik te maken van lichtgevende algen. Er hoeft dan geen kool, gas of aardolie gestookt te 
worden om licht te krijgen. Zo helpen we mee aan het beschermen van het milieu. 

  

Het idee: 

Het idee is om een bak bij voorbeeld in de vorm van een ronde vissenkom te vullen met 
zeewater. Daarin worden lichtgevende algen geplaatst. Deze hebben kunnen enkele 
maanden leven op vloeibare voeding en daglicht. De algen geven licht als ze in beweging 
worden gebracht na zonsondergang. Ze hebben een interne biologische klok, gebaseerd op 
het licht-donker ritme van de afgelopen dagen. Ze geven nooit overdag licht. Ook niet als je 
ze dan in het donker zet. De Algen kunnen in principe een paar maanden leven In de 
donkere periodes van de dag/nacht geven de algen dan uit zichzelf licht. De algen kunnen 
enkele maanden in voedselrijk water leven en hebben daarnaast zonlicht nodig. 
Lichtgevende algen halen hun energie uit zonlicht. Daarnaast hebben ze mineralen en 
vitaminen nodig om te kunnen groeien en leven. Dit worden Nutrienten genoemd.  
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Benodigdheden: 

- Algen – een fles met 500 ml vol lichtgevende algen kost € 44,99. 
- Aquarium of andersoortige glazen container waarin de algen worden gehouden – 

kost € 20,00. 
- Voedsel – een fles met 500 ml Nutrienten kost € 19,99. 
- Waterpompje – een waterpompje met timer om na zonsondergang om de zoveel tijd 

het water te bewegen en de algen zo aan te zetten om licht te geven kost € 10,00. 
- De ombouw – je kunt de container met de algen in elke soort lampombouw plaatsen 

die je zelf wilt. Als straatlamp of als huislamp of in bakken op een tafel. Je kunt het zo 
duur en geode maken als je zelf wilt. 
 

Schaalbaarheid: 

Het project kan zo groot en zo klein gemaakt worden als je zelf maar wilt. Het is overal 
toepasbaar in binnen en buitenland. Hoe meer algen je hebt hoe meer licht en hoe minder 
kosten. 

  

Haalbaarheid 

Voor openbare straatverlichting is het misschien wat ingewikkeld omdat er een paar keer 
per jaar bijgevoerd moet worden. 

  

Deze vorm van verlichting met lichtgevende algen is wel een goede mogelijkheid voor 
sommige particuliere projecten. Op plekken waar ’s-Avonds en ’s-Nachts veel met 
sfeerverlichting wordt gewerkt is dit een goede mogelijkheid. Denk dan bijvoorbeeld aan 
woonhuizen, restaurants, cafe’s, theaters, etc. Omdat men eenvoudig de algen zelf kan 
kweken en ze lang leven met slechts een klein beetje voor is het veel goedkoper dan de 
gewone stroom. De kosten zitten vooral in het begin bij de aanschaf van de glazen of 
doorzichtig plastieken containers (lampen) en de pomp die het wat af en toe in beweging 
zet. Daarna zijn de kosten relatief laag. 

 


