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N atuurlijke alternatieven aanbieden voor additieven in 

de landbouw vormde de basis van de oprichting van 

de Olmix Groep in 1995. In twintig jaar tijd heeft het 

bedrijf uit Bréhan, in het hart van Bretagne, zich laten gelden 

als een van de grootste specialisten ter wereld op het                

gebied van mariene biotechnologie en groene chemicaliën.

Vanaf het begin heeft Olmix innovaties ontwikkeld met 

sporenelementen die bijproducten omvormen tot producten met 

toegevoegde waarde. De belangrijkste beweegreden voor Olmix is 

het benutten van een onaangeboorde en overvloedige voedselbron 

om zo bij te dragen aan duurzame voeding. Deze filosofie inspireert 

teams van het bedrijf over de hele wereld om iedere dag weer het 

maximale te halen uit algen, of ze nu groen, rood of bruin zijn.

1995 • Personeel: 4 
Oprichting van Olmix 
door Hervé Balusson  

1997 • Personeel: 15 • Omzet: € 3 miljoen 
Oprichting van het merk Mistral 

1998 
Oprichting van de 
exportafdeling  

November 2001 
Europese innovatieprijs 
voor het welzijn van dieren

Maart 2002 
Oprichting van de 
R&D-afdeling

DE KRACHT VAN ALGEN, IN DIENST VAN DE PLANEET

Palmaria palmata

NATURAL ALGAE-SOURCED SOLUTIONS

Benutten van de bijproducten van 
de verwerking van kopererts.

Eerste "eco sanitizer". Begin van het gebruik van 
klei als een natuurlijk alternatief voor chemische 
verwerking.

Eén persoon die zich enkel bezighoudt 
met de export in het bedrijf van vijftien 
personen.

Bevestiging van het vernieuwende 
Mistral-concept.

Oprichting van het merk Animal Care. 
Start van het programma MonaLisa (Eureka).

“De basis voor het succes van de Olmix Groep was 
een vooruitziende blik. Mariene algen worden 
beschouwd als een bron van hernieuwbare 
grondstoffen met onverwachte mogelijkheden 
die kunnen bijdragen aan duurzame voeding 

voor de negen miljard mensen die de aarde naar 
verwachting telt in 2050." 

Hervé Balusson, oprichter en CEO van de Olmix Groep
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In 2004 heeft Olmix een volkomen 
nieuw biomateriaal ontwikkeld, 
namelijk Amadéite®.  
Dankzij deze ontdekking kon Olmix 
een sprong voorwaarts maken en 
een echte technologische doorbraak 
teweegbrengen. Het gepatenteerde 
hybride materiaal bestaat uit een 
combinatie van polysacchariden 
van algen en klei, waaruit een 
nieuwe en unieke organische klei 
is ontstaan. De modificatie van de 
oorspronkelijke kleistructuur zorgt 
voor een significante verhoging van de 
natuurlijke absorptie-eigenschappen. 
Deze innovatie biedt nieuwe 
toepassingsmogelijkheden, zoals de 
fixatie van giftige stoffen of zware 
metalen, of betere afbraakprocessen 
(biokatalyse). 

Amadéite® heeft een reeks innovaties 
teweeggebracht met internationaal 
succes. Dit stimuleerde de Olmix 
Groep om verder te gaan op de 
ingeslagen weg van onderzoek 
en ontwikkeling. Zo is in 2012 het 
samenwerkingsprogramma ULVANS 
ontstaan.

De oceanen, met in het bijzonder hun 
plantaardige biomassa, zijn tot op heden 
miskend als reservoir van duurzame 
biologische bronnen. Algen zijn rijk aan 
samengestelde, actieve bestanddelen en 
vormen een krachtige bron van "blauwe 
biotechnologie".

Maart 2002 
Oprichting van de 
R&D-afdeling

2004 • Personeel: 25 • Omzet: € 7 miljoen  
Octrooiaanvraag voor Amadéite®  
klei met een toevoeging 

2005 
Beursgang van Olmix en 
geografische uitbreiding 

2012 • Personeel: 250 • Omzet: € 56 miljoen  
Lancering van het ULVANS programma 

2006  
Acquisitie van  
Melspring

2017 
Acquisitie PRP technologies 
& Aroma Celte

AMADÉITE®:  EEN REVOLUTIE VAN OLMIX

DE OCEANEN:    
EEN ONOVERTROFFEN 
BIOLOGISCHE BRON

> Amadéite®

Fucus vesiculosus

Group

Creatie van een nieuw biomateriaal op 
basis van klei en zeewier.

Toename van de handelskracht. 
Ontwikkeling van filialen door interne en 
externe groei.

Algen worden de primaire innovatiebron. 
Opkomst van het assortiment For Vet 
(diergezondheid) en octrooiaanvragen.

Olmix betreedt de 
plantaardige markt.

32

24 octrooien en 2 VHBs



ALGEN: EEN BRON VAN GEZONDHEID    
VOOR ELKE SCHAKEL IN DE VOEDSELKETEN

Als specialist in mariene biotechnologie 

produceert de Olmix Groep natuurlijke 

hulpbronnen voor de voeding en gezondheid 

van dieren, planten en mensen. Het streven is een 

complete en samenhangende keten van voedsel en 

gezondheid op te bouwen. 

Ulva sp.

> Plant Care
“Plantteelt verbeteren om dier en mens beter 
te voeden.” 
• Bodem micro-organismen activiteit 
   stimuleren 
• De voedingskwaliteit voor planten verhogen 
• De gezondheid van gewassen verhogen om het   
   gebruik van pesticiden te verminderen.
• Optimalisatie van de bodemvruchtbaarheid om     
   het gebruik van meststoffen te beperken.

> Animal Care
“Dieren voeden om mensen beter te
voeden"  
• Stalhygiene
• Micotoxine risico 
• Verterings efficientie
• Immuniteit
• Darmgezondheid

> Human Care
"Verbeteren van de menselijke gezondheid"  
• Natuurlijke emulgatoren en bindmiddelen
• Functionele ingrediënten
• Gezondheidsmoleculen
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Group

Dumontia contorta

OLMIX GROEP  
28 VESTIGINGEN 
100 LANDEN 
PERSONEEL: 910

2018  
OMZET:  

€ 170 M 
(80% export)

54

China - Beijing

Singapore

China - Hong Kong

Vietnam

Indonesia

India
Turkey

Ivory Coast

Senegal

 Brazil

Mexico

United States 
of America

Canada

Spain

France

The Netherlands
Germany

Russia

Cambodia
 

Thailand
 

Malaysia

United Arab 
Emirates
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Poland
Benelux

Slovenia

Uruguay

Switzerland

Philippines

China - Guangzhou

Romania

United Kingdom



INNOVATIE STAAT CENTRAAL BIJ OLMIX GROUP

12% van het personeel 
Binnen de Olmix Group werkt 12% van het 
personeel aan innovaties die goed zijn voor 
6% van de omzet. De R&D-afdeling bestaat 
uit experts op het gebied van gezondheid en 
voeding, alsmede uit specialisten op het 
gebied van algen, klei en sporen- 
elementen. Deze teams maken 
gebruik van de laboratoria 
en de experimentele 
apparatuur in Bréhan, waar 
het hoofdkantoor van de       
Olmix Group is gevestigd. 
Daarnaast werken ze 
samen met universiteiten 
en onderzoeksinstellingen 
over de hele wereld.

Fucus serratus

Als pionier op het gebied van biotechnologie heeft Olmix 

Group altijd al geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. 

Olmix bedenkt al twintig jaar innovatieve oplossingen 

op basis van mariene biologische rijkdommen, met als doel een 

bijdrage leveren aan het voeden van negen miljard mensen in

2050. De technische ontwikkelingen, waaronder actieve 

bestanddelen, innovatieve processen en toepassingen hebben al 

geleid tot toekenning van 24 octrooien en vergunning voor het in de 

handel brengen (VHB).

Bretagne: land van marien onderzoek
In Bretagne beschikt men over unieke hulpbronnen en 
veel wetenschappelijke kennis over het mariene leven. 
Dit maakt het de ideale vestigingsplek voor de R&D-

afdeling van de    Olmix Group. Hier profiteert men van 
recente wetenschappelijke ontwikkelingen van 

het beste en oudste onderzoekcentrum ter 
wereld gespecialiseerd in algen (Station 

Biologique de Roscoff, opgericht in 
1872), universiteiten en andere 

gespecialiseerde instellingen, zoals 
Ifremer. Bretagne is ook een van 
de grootste landbouwgebieden 
in Europa met een grote 
voedingsmiddelensector. 
Dit geeft de teams van de Olmix Group 

de mogelijkheid om hun werk onder 
praktijkomstandigheden te testen in de 

centra voor toegepast onderzoek.
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VAN R&D NAAR INDUSTRIELE PROCESSEN  

De 4 belangrijkste stadia in de industriële
processen van de Olmix Group

1 >  Selectie van grondstoffen 
       (algen, klei, sporenelementen)
2 >  Extractie en complexatie en  vermaling  

3 >  Formulering

4 >  Granulatie 

Tijdens deze industriële processen respecteert de 
Olmix Group het HACCP-systeem (behandeling van 
de alge n binnen 24 uur, koelketen, etc.).

Onze R&D partners 

> PLANT Care :  
Vegenov, CATE St Pol (technisch en economisch 
actiecomité); 
> ANIMAL Care :  
Zoopôle de Ploufragan, INRA; 
> HUMAN Care :  
INSERM, Valorial, Centre Culinaire Contemporain.

Zodra de innovaties van de Olmix Group in Frankrijk 
zijn getest, worden ze ter evaluatie naar universiteiten 
en gespecialiseerde instituten over de hele wereld 
gestuurd. Zo kunnen ze worden aangepast aan lokale 
omstandigheden voordat ze worden toegepast.

Bij Olmix betekent kwaliteit een duurzame relatie met 
onze klanten en leveranciers.  Kwaliteit betekent ook 
weloverwogen en flexibele oplossingen aandragen.
Met de systemen in de verschillende vestigingen van 
de groep, streeft Olmix naar een continue verbetering 
van de kwaliteit van het product, beheersing van 
de voedselveiligheid en afweging van de risico's.
Al onze vestigingen die actief zijn op het gebied van 
diervoeding zijn gecertificeerd, hetzij volgens de 
GMP+ voorschriften (Duitsland en Nederland), hetzij 
volgens de FAMI-QS voorschriften (Frankrijk). Zo is 
de diervoedingsindustrie verzekerd van de kwaliteit 
en veiligheid van onze producten. Onze productie 
vindt plaats volgens internationale kwaliteitsnormen. 

Group

Lomentaria articulata

76

> Belt press (separation technology)

ONS KWALITEITSHANDVEST 

ISO 9001:2008
ISO 22000:2005



Algen
Algen zijn een bron van 
voedingsstoffen met een 
uitzonderlijke variëteit. 

Wat gezondheid betreft, zijn algen 
een bron van actieve bestanddelen, 
voornamelijk in de vorm van 
gesulfateerde polysacchariden, 
zoals ulvanen van groene algen, 
carraghenanen van rode algen en 
fucoïdanen van bruine algen.

Klei
Kennis over klei en de 
toepassingen ervan is een 
wetenschap op zich. Er 
bestaat niet één soort klei, 
maar er zijn vele kleisoorten: 
sepioliet, kaoliniet, smectiet, 
montmorilloniet, etc. 

Dankzij de vele eigenschappen 
(lamellaire structuur, kationen-
uitwisselingscapaciteit van 
variabele sterkte, concentratie 
van bepaalde bijzondere ionen...), 
kunnen kleisoorten de kwaliteiten 
van bepaalde actieve bestanddelen 
van algen naar voren halen of 
sporenelementen benutten.

DE 3 BRONNEN VAN DE OLMIX GROUP

Sporenelementen 
Sporenelementen zijn een 
voedingsklasse die bestaat uit 
pure mineralen, die levende 
organismen in zeer kleine 
hoeveelheden nodig hebben. 

Sporenelementen zijn essentieel 
voor een goede werking van 
bepaalde fysiologische functies. 
Ze zijn met name nodig voor de 
vorming van essentiële, functionele 
moleculen (bijvoorbeeld chlorofyl, 
hemoglobine, etc.) evenals voor 
enzymatische activiteiten waarvan 
ze de belangrijkste katalysatoren 
zijn.
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Fucus vesiculosus

DE TECHNOLOGIEËN VAN DE OLMIX GROUP

ENZYME 
CATALYZER 
FOR ORGANIC 
SUBSTRATE

ECOECODIGESTIVE
MICROFLORA
BOOSTER



Mastocarpus stellatus

DE TOTAALAANPAK VAN DE OLMIX GROEP 
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Een gezonde voedselketen dankzij algen!
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DRIE STRATEGISCHE ACTIVITEITSGEBIEDEN   
OM MEER TE PRODUCEREN MET MINDER

Plant Care
 "plantteelt verbeteren om dier en mens beter te 
voeden."

Toepassingsgebied: akkerbouw, wijnbouw, tuinbouw, 
sportvelden en tuinen.
Doel: bodemvruchtbaarheid  bevorderen, een alternatief 
aandragen voor pesticiden, de vitaliteit van gewassen 
versterken om het gebruik van kunstmesten en pesticiden te 
verminderen.

1 > duurzame oplossingen
Het verbeteren van de bodemstructuur en zijn organische 
samenstelling verhoogt de bodemvruchtbaarheid en 
daarmee de vitaliteit van de planten. De innovatieve Olmix 
Plant Care producten helpen de plant door het stimuleren 
van de weerstand tegen stress. De productiviteit wordt 
verbeterd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit 
van het gewas.

2 > Grondstoffen beter benutten 
De Plant Care divisie biedt oplossingen voor het 
optimaliseren van de opname van voedingsstoffen door 
de plant. Het vasthouden van water en voedingsstoffen 
in de bodem en het bevorderen van het bodemleven 
hebben een positief effect op het milieu, verminderen
verspilling van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen 
vervuiling.

• Bodem micro-organismen activiteit stimuleren
• Optimalisatie van voeding voor de plant
• De gezondheid van gewassen versterken om  
   het gebruik van pesticiden te verminderen
• Stimuleren de bodemvruchtbaarheid om het  
   gebruik van meststoffen te beperken. 

De drie divisies van de Olmix Group : Plant

Care, Animal Care en Human Care zijn

vernieuwend en hebben hetzelfde doel: meer 

produceren met minder middelen en tegelijkertijd 

de voedselveiligheid verbeteren en respect 

houden voor dier, mens en milieu. Ze vinden hun 

hulpbronnen in algen, klei en sporenelementen.
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Nom scientifique  
Si meliora dies, ut vina, poemata red-
dit, scire velim, chartis pretium quotus 
arroget annus. scriptor abhinc annos 
centum qui decidit, inter perfectos

.

Bifurcaria bifurcata



Animal Care 
"Dieren voeden om mensen beter te voeden"

Toepassingsgebied: diergezondheid en diervoeding. 
Doel: het welzijn van dieren en de veeteeltprestaties 
verbeteren en tegelijkertijd het gebruik van antibiotica 
en synthetische toevoegingen verminderen.

1 > Natuurlijke verdedigingsmechanismen 
stimuleren
Dierenvoeding op basis van algen is rijk aan micro-
elementen en antioxidanten. Dit draagt bij aan de 
verbetering van het menselijke gezondheidskapitaal. 
Door gifstoffen vast te houden, versterken de 
producten van de Animal Care divisie de natuurlijke 
afweer van de dieren. Resultaat: minder gebruik van 
antibiotica.

2 > Grondstoffen beter benutten
De belangrijkste activiteit van de Animal Care divisie is 
het optimaliseren van gebruik van hulpbronnen om 
verspilling van grondstoffen en water te voorkomen. 
De innovaties dragen bij aan een betere benutting 
van voedsel door dieren. 

3 >  Meer respect voor planeet, mens en dier 
De producten die worden aangeboden door de 
Animal Care divisie zijn natuurlijk en respecteren 
milieu, mens en dier. Olmix Animal Care biedt 
uitgebreide programma's om het antibioticagebruik 
te helpen verminderen:

• Stalhygiene 
• Micotoxine risico 
•  Verterings efficientie 
• Immuniteit 
•  Darmgezondheid  

Human Care  
"Meer inzicht in menselijke voeding" 

Toepassingsgebied: de Human Care divisie richt zich op 
de voedingsmiddelenindustrie.
Doel: de vele eigenschappen van algen benutten voor 
menselijke voeding. 
Olmix Group's Human Care divisie benut de vele 
eigenschappen van algen door de ontwikkeling van 
innovatieve natuurlijke ingrediënten op basis van 
algen voor de voedings-, nutraceutische en menselijke 
gezondheidsindustrie.

1 > Voedingsmiddelen beter verwerken
Door een natuurlijk alternatief aan te dragen voor 
het gebruik van chemische additieven, biedt de 
Human Care divisie nieuwe mogelijkheden voor de 
voedingsmiddelenindustrie. 

2 > Mensen beter voeden   
De Human Care divisie streeft ernaar de gezondheid 
van mensen te verbeteren door middel van voeding 
en doet dit door het voedsel te verrijken met 
algenextracten tijdens de verwerking, het zouten en 
andere bereidingsprocessen. 

3 > Het identificeren van gezondheids-
moleculen van algen   

• Natuurlijke emulgatoren en bindmiddelen
• Functionele ingrediënten 
• Gezondheidsmoleculen

Group
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Ulva sp.



Arnhemsestraatweg 8, 
6881 NG Velp – THE NETHERLANDS
Phone: +31 (0)26 384 20 00
Fax: +31 (0)26 384 20 19
info@melspring.com
www.melspring.com 
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