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Koolhydraten is de officiële chemische benaming voor 
suiker, dat we kennen als de witte korrels in de suiker
pot, bruine rietsuiker of vruchtensuiker. Onze voeding 

zit er vol mee en dat hoeft niet per se te betekenen dat al die 
etenswaren zoet smaken. Denk aan melksuiker in melk en 
zetmeel in aardappels. Bovendien is suiker meer dan alleen 
een voedingsmiddel. Er worden bijvoorbeeld ook schoon
maakmiddelen en steeds vaker ook plastic flessen, kleding en 
supersterke vezels  van gemaakt.
Koolhydraten zijn belangrijk voor ons lichaam, als ener
giebron en bijvoorbeeld ook als labels voor eiwitten. Ook 
de industrie ziet suiker steeds meer zitten als grondstof, 
met name voor de bereiding van bioethanol. In Brazilië is 
de bioethanolauto al niet meer weg te denken. Er is ook 
veel kritiek op bioethanol, want wie wil er eetbare gewas
sen gebruiken om auto’s op te laten rijden als je die tevens 

kunt gebruiken om mensen te voeden? Wetenschappers 
verzinnen nu slimme trucjes om ook zo veel mogelijk 
koolhydraten uit de nieteetbare delen van planten te 
halen. Dat vraagt om een sterk staaltje voorbewerking en 
gemodificeerde enzymen. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Waar komt de sacharose in onze suikerpot 

eigenlijk vandaan? Welke koolhydraten zitten er in ons 
eten? En waarom is snoep zo slecht voor je tanden? 

• De Basis: Hoe zien koolhydraatmoleculen eruit? Wat doet 
ons lichaam ermee? En hoe kun je glucose gebruiken als 
bron voor bioethanol?

• De Diepte: Hoe maak je colaflessen van glucosefructose
stroop? En hoe zorg je ervoor dat biobrandstofproductie 
niet ten koste gaat van eetbare gewassen?  |

De veelzijdige bouwsteen

SuikerSuiker
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korrels, klontjes of poeder: tafelsuiker is er in soorten en maten. Maar 
suiker is meer dan alleen een zoete smaak in frisdrank of thee. Veel 

van onze voeding zit er vol mee.

Suiker gebruik je dagelijks in kof
fie, thee of yoghurt. Bekend is ook 
bruine basterdsuiker, dat is eigen

lijk gewoon gemalen witte suiker die 
gekleurd is met karamel (gebrande sui
ker). Deze suiker is sacharose, maar er 
zijn meer koolhydraten die je eten zoet 
laten smaken. Vruchtensuiker of fruitsui
ker (fructose) en druivensuiker (glucose) 
zijn bekende namen voor suikers die je 
van nature tegenkomt. Die koolhydra
ten zitten in vruchten, zoals aardbeien, 
druiven en appels. Alle planten maken 
glucose uit water en CO2 met zonlicht via 
de fotosynthese en leggen zo een ener
gievoorraad aan. Veel ervan komt terecht 
in de vruchten, maar ook in de stengels, 
zoals bij suikerriet.

Koolhydraten hebben meer gedaantes, 
bijvoorbeeld als verdikker in glucosefruc
tosestroop. Dit is een maïsstroop waarbij 
glucose deels in fructose is omgezet. 
Hierdoor gaat de stroop zoeter smaken. 
Je kunt het ook tegenkomen op de eti
ketten van soep en smaakmakers. En 
hoewel melk niet zoet smaakt, zitten er 
wel degelijk koolhydraten in, namelijk 
melksuikers (lactose). 

Zoektocht

Sacharose zit bomvol calorieën. En veel 
mensen zijn dol op de zoete smaak 

van deze suiker en zoeken al eeuwen naar 
manieren om de zoete stof uit planten te 
halen om lekkernijen te maken. 

De oude Egyptenaren lukte het nog 
niet om sacharose uit planten te halen. 
Dus gebruikten ze vooral honing (80 
procent sacharose en 20 procent water) 
om hun eten zoeter te maken. Honing 
was erg populair en waardevol, een halve 
kilogram honing was evenveel waard als 
een schaap.

In India ontdekte men ongeveer 800 
jaar voor Christus dat je sacharose kunt 

winnen uit het sap van suikerriet. Ze 
noemden die kristallen ‘sakara’, daar 
komen onze woorden suiker en sacha
rose vandaan. De rietstengels van 4 tot 
5 m worden afgesneden en vermalen, 
zodat het sap vrijkomt. Het bruine sap 

is troebel en wordt gefilterd en gekookt. 
Hierbij verdampt het water en ontstaan er 
suikerkristallen.

De Arabieren veroverden 750 jaar na 
Christus delen van NoordIndia en namen 
meteen wat suikerriet mee naar Afrika, 
Azië en Spanje. Het was een grote hit, en 
al snel stond WestAzië vol met suiker
rietvelden. De Europeanen waren er veel 
later bij: pas in de 11e eeuw kwam het 
witte goedje in zwang toen kruisvaarders 
het meenamen naar Europa. Eerst han
delden de Europeanen met Azië, maar 
al snel gingen ze ook zelf suikerriet ver
bouwen in Spanje en op Cyprus, de enige 
plekken in Europa die warm genoeg zijn 
voor dit gewas. Suiker was toen nog heel 
duur, net als peper en kaneel. Alleen de 
rijken en de zieken mochten het stofje 
proeven, zij aten suikersiroop, die genees
krachtig zou zijn.

Later, toen de slavernij opkwam, sticht
ten de Europeanen suikerrietplantages in 
het Caribische gebied, waar het klimaat 
perfect is om suikerriet te verbouwen. 
De slaven deden het gevaarlijke werk om 

Meer dan lekkerzoet

Suikerspin: voornamelijk lucht,  
maar wel lekker zoet.

koolhydraten, glucose, fructose, galactose, 
sacharose, het zijn allemaal chemische 

aanduidingen voor suiker. Glucose, fructose en 
galactosemoleculen zijn monosachariden. met 
suiker wordt meestal sacharose bedoeld, een 
disacharide die bestaat uit een glucose- en een 
fructosemolecuul. een chemicus verstaat onder 
suiker eigenlijk alle koolhydraten. Dat zijn stoffen 
die bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof met 
de brutoformule (Ch2o)n. Vaak gaat het daarbij 
om combinaties van monosachariden.
een van die koolhydraten is zetmeel, dat zijn 
meerdere glucosemoleculen aan elkaar gekop-
peld. het zit in maïs, aardappels, peulvruchten 

en granen. ook al smaakt zetmeel niet zoet, je 
lichaam zet het, net als suiker, om in glucose en 
daarna glycogeen. je wordt er dus wel dik van als 
je te weinig beweegt.          |

Aardappels zitten vol zetmeel, dit zijn ook suikers 
(koolhydraten).
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suiker te verkrijgen, vooral bij het koken 
van de suikerstroop gebeurden veel onge
lukken.

Van riet naar biet

In de 19e eeuw kwam de goedkope 
suikerimport aan zijn einde, toen 

Frankrijk in oorlog raakte met Engeland. 
De Fransen gingen op zoek naar manie
ren om sacharose op eigen bodem te 
produceren. Na wat experimenten met 
druiven, wortels en aardappelen bleek de 
suikerbiet de beste suikerbron, met zo’n 
17 procent suiker. Het was de Fransman 

Benjamin Delessert die een proces mecha
niseerde om sacharose uit de suikerbiet te 
halen. De Duitse Andreas Magraff, die de 
sacharosekristallen in de biet ontdekte, 
had dit proces al eerder bedacht. In zijn 
notities van 1747 beschrijft hij hoe hij 
bieten kookte in alcohol, daarna afkoel
de en de suikerkristallen verzamelde. 
Delessert perfectioneerde vervolgens het 
proces om het bietensap te filtreren en 
de sacharose te laten kristalliseren uit de 
suikerstroop.

Ook in Nederland groeit de suiker
biet uitstekend. Bijna alle suiker in 
ons keukenkastje komt van die knol. 
Suikerfabrieken in Nederland staan in 
Hoogkerk (bij Groningen) en Dinteloord 
(NoordBrabant). Die fabrieken produce
ren nu jaarlijks ongeveer 400.000 ton 
(1 ton = 1.000 kilogram) suiker. De bie
ten worden van eind september tot eind 
november geoogst. Er rijden vrachtwa
gens vol af en aan naar de fabriek waar 
de sacharose via een raffinageproces uit 
de bieten wordt gehaald. Eén hectare 
(ha) bieten levert gemiddeld zo’n 11 ton 
sacharose op. En gemiddeld is 6 ton bie
ten nodig voor 1 ton sacharose. En verder 
blijven er tonnen melasse en bietenpulp 
over. 

Zoete energie

Suiker is niet alleen lekker, het is 
een belangrijke bron van energie. 

Sacharose en glucose worden in de dar
men snel opgenomen in het bloed, omge
zet in glycogeen en opgeslagen in spieren 
en de lever. Als je sport of zwaar werk 
doet, dan wordt die glycogeen weer omge
zet in glucose die je spieren van ener
gie voorziet. Topsporters, vooral tennis
sers, eten tijdens wedstrijden regelmatig 
druivensuiker om het lichaam van extra 
energie te voorzien. Maar ook als je niet 
beweegt, heb je koolhydraten nodig: de 
hersenen consumeren 40 procent van 
onze energie en zitten dus met smart op 
koolhydraten te wachten. 

Het omzetten van glucose in glycogeen 
in ons lichaam kan alleen in de cel. Dat 
gaat niet vanzelf. Daarvoor maakt de 
alvleesklier een speciaal hormoon aan: 
Insuline. Dit zet de cel ‘open’, zodat glu
cose er in kan en niet in de bloedbaan 
blijft of verdwijnt via de urine. Diabetici 
maken dit hormoon niet, en dienen dus 
kunstmatig insuline in te spuiten. En 
wie te dik is, krijgt vaak diabetes type 2. 
Het lichaam maakt dan minder insuline 
aan, en de cellen reageren niet meer op 
het hormoon. De glucose blijft in de 

bloedbaan, en komt uiteindelijk in de 
urine terecht.

Suiker in je tank

Een hardnekkig fabeltje is dat je met 
een suikerklontje in een benzine

tank een auto kunt saboteren. Je ziet het 
wel eens in films. Hoogstwaarschijnlijk 
raken bij voldoende sacharose de lei
dingen en het filter verstopt. Maar het 
kan ook anders. In Brazilië, de grootste 
suikerproducent ter wereld, rijdt al meer 
dan een kwart van alle auto’s rond op 
ethanol gemaakt uit suikerriet. En ook in 
Nederland is die biobrandstof voor auto’s 
beschikbaar. Je hebt er wel een auto met 
een speciale motor voor nodig. Met deze 
autobrandstof is het ook opletten omdat 
autorijden niet ten koste mag gaan van de 
productie van voedsel.          |

iedereen weet dat snoep slecht is voor je tanden. 
toch is het niet de sacharose zelf die ongezond 

is. enzymen in speeksel zetten de sacharose uit voe-
ding om in glucose en de mondbacterie Streptococcus 
mutans maakt hier melkzuur van. De zuren zijn uitein-
delijk de boosdoeners: zij zorgen ervoor dat het tand-
glazuur gedeeltelijk oplost. tandglazuur is namelijk een 
base, die bestaat uit kristallen calciumhydroxyapatiet 
(Ca5(Po4)3oh). Van de sacharose die niet wordt afge-
broken, maakt Streptococcus mutans polysachariden, 
die als tandplaque op je tanden gaan zitten. Deze 
tandplaque moet je dus wegpoetsen, anders groeien er 
nog meer bacteriën op. Poets niet direct na het snoepen. 
Dan is het tandglazuur namelijk nog zacht en beschadig 
je het nog meer met je tandenborstel.    |

SNoepeN Slecht voor taNdeN

het bekendste voorbeeld van een schoonmaak-
middel gemaakt van suiker is spiritus, het mid-

del om ramen mee te zemen en de barbecue mee 
aan te maken. De naam spiritus is latijn voor ‘geest’ 
en is gekozen omdat de vloeistof snel verdampt en 
alcohol geestverruimend werkt. Alhoewel het een stuk 
veiliger is om daar aanmaakblokjes voor te gebruiken. 
Spiritus (wijngeest) is grotendeels ethanol, dezelfde 
soort alcohol dus als in bier en wijn, met als ver-
schil dat de overheid er geen accijns op heft. om te 
voorkomen dat mensen spiritus toch opdrinken, is 
het giftige methanol (houtgeest) eraan toegevoegd. 
ethanol wordt gemaakt uit glucose en methanol uit de 
C5-suiker xylose. omdat de kookpunten van methanol 
en ethanol dicht bij elkaar liggen, zijn de twee niet 
eenvoudig van elkaar te scheiden door destillatie.        |

0 500 1000 1500 2000
kcal (dagelijkse energiebehoefte gem. 2000 kcal)

1 reep chocola (100 g, 540 kcal)

1 eetlepel ketchup (15 g, 15 kcal)

dikke plak ontbijtkoek (25 g, 75 kcal)

1 blikje cola (330 ml, 140kcal)

1 aardappel (75 g, 55 kcal)

100 g gekookte pasta (95 kcal)

1 appel (180 g, 90 kcal)

100 g gekookte rijst (145 kcal)

caloriSche waardeN

Veel suikers zijn puur natuur: planten maken glucose uit 
water en koolstofdioxide. Dit proces heet fotosynthese.

fotoSyNtheSe

SpirituS
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Bij het eten van bijvoorbeeld een maïskolf zet ons lichaam de zetmeel om in glucose 
en uiteindelijk heel efficiënt om in energie. ook de industrie ziet brood in suiker.  

in sommige landen rijden al flink wat auto’s op bio-ethanol uit suikerriet.

de dorst’. Als het lichaam extra glucose 
nodig heeft, bijvoorbeeld als je een tijdje 
niets eet of als je sport, wordt glycogeen 
weer afgebroken tot glucose. 

celStoFwiSSeling

Wat gebeurt er met de glucose die uit 
voedsel of glycogeen wordt gemaakt? 

Een complexe serie reacties breekt de glu
cose af tot water en CO2. Dit proces levert 
energie op die wordt opgeslagen met hulp 
van adenosinetrifosfaat (ATP). Per gluco
semolecuul worden 36 adenosinedifosfaat 

Zonder het te beseffen, kom je veel 
verschillende vormen van suiker 
tegen. Niet alleen in het eten, 

maar ook in kamerplanten of een houten 
bureau. Onder de verzamelnaam sacha
riden valt een flinke familie van suikers 
opgebouwd uit koolstof, waterstof en zuur
stof met als brutoformule (CH2O)n. 

Een van de simpelste suikers die in de 
natuur voorkomt is glucose (C6suiker), 
met een zesring met vijf koolstofatomen 
en één zuurstofatoom, met een hydroxy
methylgroep als zijgroep. Sacharose, ofte
wel kristalsuiker (zie kader), ontstaat uit 
een condensatiereactie van glucose en 
fructose (C6suiker), waarbij een water
molecuul wordt afgesplitst.

Galactose is ook een C6suiker, maar 
dan met één van de hydroxylgroepen in 
een andere oriëntatie (zie kader suiker 
met veel gezichten). Neem je als bouw
stenen glucose en galactose dan ontstaat 
melksuiker (lactose). En een combinatie 
van glucose met glucose levert moutsui
ker (maltose) op, dat een belangrijke rol 

speelt bij het brouwen van bier. Ondanks 
dat maltosemolecuul een stereoisomeer 
is van sacharose, is het veel minder zoet, 
net als lactose.

PolySachariden

Met de monosachariden glucose, fruc
tose en galactose zijn ook veel lan

gere polymeren te vormen. Een bekend 
voorbeeld is zetmeel. Dit zijn ketens van 
adglucoseeenheden die via 1→4 glyco
sidische bindingen aan elkaar gekoppeld 
zijn. Zetmeel zit in aardappels, pasta, 
rijst en andere granen. Een ander bekend 
voorbeeld is cellulose dat voorkomt in de 
celwanden van alle planten. Dit polymeer 
van bdglucoseeenheden die via een  
1→4 binding aan elkaar zitten, geeft de 
plant zijn stevigheid. 

Beide suikerpolymeren passen in ieder 
geval niet in onze zoetreceptoren. Zowel 
zetmeel als cellulose smaken daarom niet 
zoet. Het lichaam breekt zetmeel met 
hulp van het enzym amylase wel af tot 
glucose. Daarom levert zetmeelhoudend 
voedsel veel energie op. Cellulose kun je 
eten zonder dik te worden: ons lichaam 
bevat namelijk geen eiwitten (enzymen) 
om dit polymeer te verteren. Het verschil 
in de binding tussen de suikermoleculen 
bepaalt of het polysacharide voor mensen 
verteerbaar is. Herkauwers zoals geiten 
en koeien kunnen wel bèta polysachari
den afbreken en mensen niet. Hun spijs
verteringssysteem bevat enzymen die de 
binding in cellulose kunnen verbreken. 

Ook in ons lichaam vormt glucose poly
meren: celprocessen in de lever en de 
spieren zetten glucose om in glycogeen, 
een groot vertakt polymeer. Glycogeen is 
onder een elektronenmicroscoop goed te 
zien. Het molecuul bevat eenzelfde com
ponent als zetmeel, maar is sterker ver
takt. Het polymeer dient als ‘appeltje voor 

Suiker geeftenergie
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eerste stap ook veel C5suikers ontstaan, 
zoals xylose en arabinose. Maar inmiddels 
bestaan daar verschillende oplossingen 
voor. DSM en POET gebruiken een gene
tisch gemodificeerde gist voor het omzet
ten van het mengsel van C5 en C6suikers 
in ethanol. Het gist is gemodificeerd met 
genetisch materiaal dat Nijmeegse onder
zoekers isoleerden uit olifantenpoep (zie 
Diepte). Deze planteneters zijn namelijk 
wel in staat om taaie planten te verteren. 
En Delftse wetenschappers voegden daar 
trouwens nog een slim snufje aan toe. 
De meeste gisten maken namelijk zowel 
ethanol als glycerol (1,2,3propaantriol) 
uit suikers. De onderzoekers bouwden 
daarom een gen uit de bacterie E. coli in 
een gist, dat ervoor zorgt dat het bijpro
duct glycerol niet meer ontstaat.

Andere bedrijven (zie Diepte) zetten 
chemische katalysatoren in om polysa
chariden om te zetten in kleinere suikers 
en/of ethanol. Suikers vormen dus een 
belangrijke grondstof voor chemische 
bouwstenen voor de industrie en brand
stofvoorziening. Maar het productiepro
ces vergt nog aardig wat energievragende 
bewerkingsstappen en hoofdbrekens over 
duurzaamheid. Het wachten is op een 
fabriek die koolhydraten even efficiënt 
omzet als ons lichaam.         |

(ADP) moleculen voorzien van een fos
faatgroep. Met het enzym adenosinede
hydrogenase kan deze derde fosfaatgroep 
weer worden verwijderd waarbij energie 
vrijkomt. ATP is dus eigenlijk een soort 
energiedrager die ervoor zorgt dat men
sen en dieren over een voorraad energie 
beschikken om te bewegen, te denken en 
zichzelf warm te houden.

Glucose wordt in tien reactiestappen, de 
glycolyse, omgezet in pyruvaat. Het ont
stane pyruvaat dient als grondstof voor de 
citroenzuurcyclus in de mitochondriën, 
de energiefabriekjes van de cel. Pyruvaat 
wordt eerst omgezet in een kleine bouw
steen (acetyl CoA), dat een hele serie van 
reacties ondergaat. Dit cyclische proces 
levert allerlei bouwstenen op om eiwitten 
te maken en energie. De cel gebruikt die 
energie voor groei, warmte en transport. 

Een van de producten van de citroen
zuurcyclus, de energiedrager NADH, gaat 
naar het membraan van het mitochon
drion, waar verschillende eiwitcomplexen 
de stof omzetten in ATP. Dit proces heet 
de oxidatieve fosforylering en levert uit
eindelijk de meeste energie op, 30 van de 
36 moleculen ATP.

bio-ethanol

Koolhydraten zijn niet alleen handige 
bouwstenen voor mensen en die

ren, maar ook voor de industrie. Suikers 

worden omgezet in chemicaliën, met als 
bekendste voorbeeld ethylalcohol (etha
nol). Dit proces is al eeuwenoud en speelt 
een rol bij het brouwen van bier en het 
maken van wijn. Bierbrouwers zetten een 
gist in om de koolhydraten uit graan om 
te zetten in ethanol (fermentatie). 

Op deze manier is glucose ook te gebrui
ken als grondstof voor bioethanol. Dit 
kent veel toepassingen, bijvoorbeeld als 
biobrandstof voor auto’s. Men maakt 
de alcohol uit suikerriet (Brazilië), maïs 
(Verenigde Staten), tarwe, en suikerbie
ten. Ook kun je de suikerstroop nemen 
die overblijft bij de productie van tafelsui
ker (melasse). Hierin zit nog 50 procent 
suiker, maar dat is niet meer te zuiveren. 
Bij het maken van biobrandstoffen komt 
eveneens een gist kijken.

brandStoF VerSuS VoedSel

Het gebruik van maïs en tarwe voor 
de productie van bioethanol con

curreert met de productie van voedsel. 
Bovendien is het maar de vraag hoe duur
zaam deze zogenoemde eerste generatie 
biobrandstof is. Plantenstengels dienen 
doorgaans niet als voedsel, maar zitten ook 
vol met het polysacharide cellulose. Dit 
geeft de plant zijn stevigheid. Bedrijven 
en wetenschappers zoeken al tijden naar 
manieren om de nieteetbare biomassa, 
zoals plantenstengels, groente, fruit en 
tuinafval, houtafval en afval uit de papier
industrie, om te zetten in bioethanol. 
Maar het omzetten van cellulose naar 
ethanol is geen sinecure. Hiervoor zijn 
twee stappen nodig waarin cellulose eerst 
wordt afgebroken tot monosachariden 
met zes koolstofatomen zoals glucose, 
die vervolgens in een tweede stap worden 
omgezet in ethanol. 

Warmte, zuren en enzymen worden 
ingezet om deze stevige plantaardige bio
massa voor te bewerken (zie kader Diepte). 
Het Nederlandse biotechnologiebedrijf 
DSM besloot er begin 2012 samen met de 
Amerikaanse bioethanol producent POET 
in te investeren. Ze ontwikkelden een 
voorbewerkingstechnologie, pretreatment, 
waarin het plantenafval eerst een voorbe
handelingsstap bij 100 °C ondergaat, die 
cellulosevezels openlegt. Daarna gaat er 
een cocktail van enzymen bij, die er voor 
zorgt dat de cellulose wordt afgebroken tot 
monosachariden zoals glucose. 

Ook die tweede stap gaat niet vanzelf, 
omdat veel bij klassieke fermentatie 
gebruikte gisten alleen monosachariden 
met 6 koolstofatomen (C6suikers) kun
nen omzetten alcohol, terwijl er in de 
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Aggregatietoestand vast

kleur wit

Dichtheid 1,587 g/cm³

Smeltpunt 186 °C

oplosbaarheid in water 2.000 g/l

kookpunt
geen: sacharose ontleedt 
voordat het kookt

Door fermentatie wordt bij de productie van bier 
glucose omgezet in koolstofdioxide en alcohol.

Cellulose breekt af tot een anomeermengsel van  
a-d-glucose en b-d-glucose.

C6H12O6 → 2 CO2 + 2 C2H5OH

het skelet van een krab bestaat uit het polymeer chitine dat is 
opgebouwd uit N-acetylglucosamine, een derivaat van glucose.
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Straks zit niet alleen de frisdrank maar ook de fles zelf 
boordevol koolhydraten. Steeds meer onderzoekers en 

bedrijven zetten in op suikerchemie. 

Suikerchemie
In de proeffabriek in Geleen loop je er 

snel voorbij: het reactorvat. Kleiner 
dan een pak melk is het, maar toch 

is het de kern van de fabriek. Daar wor
den groene plastics gemaakt uit furanen, 
stoffen met een vijfring van vier kool
stofatomen en een zuurstofatoom. Het 
Nederlandse bedrijf Avantium richt zich 
met de fabriek op het maken van plastics, 
supersterke vezels en andere polymeren 
uit furanen die uit onder andere fructose 
zijn te maken. Om 1 kilogram furaan te 
maken is 2 kilogram glucosefructose
stroop nodig. Bij een temperatuur van 
200 °C en een druk van 50 bar is de 
vorming van furanen binnen een paar 
minuten voltooid. 

Furanen zijn bedoel om gezuiverd tere
ftaalzuur (PTA), een van de grondstoffen 
voor PETflessen, te vervangen. PTA wordt 
bereid uit aardolie en is niet hernieuwbaar. 
In Geleen maken ze een vervanger van 
PTA: 2,5furaandicarbonzuur (FDCA). Die 
creëren ze met een katalytische oxidatie
reactie uit het furaanmolecuul 5hydroxy
methylfurfural (HMF). De reactie kost 
minder energie dan het produceren van 

PTA omdat de reactie bij 180 °C en een 
druk van 7 bar verloopt in plaats van 
210 °C en een druk van 12 bar.

De pilotplant in Geleen maakt per jaar 
20 tot 40 ton plastic geschikt voor bij
voorbeeld de flessen van CocaCola. In 
2015 moet er een volwaardige fabriek 
staan, die 30.000 à 50.000 ton per jaar 
produceert van het ‘groene’ plastic poly
ethyleenfuranodicarboxylaat (PEF). PEF 
is net zo geschikt als PET om frisdrank in 
te bewaren, omdat het materiaal weinig 
gas doorlaat. Hierdoor blijft het CO2 in 
de frisdrank en kan er geen zuurstof bij 
de inhoud van de fles komen, waardoor 
die minder snel bederft. 

bacterie ingeZet

Het Delftse bedrijf Bird Engineering 
maakt ook FDCA, maar pakt het 

proces anders aan. Al in 2007 vonden 
wetenschappers van TNO en de TU Delft 
een bacterie, Cupriavidus basilensis, in de 
grond van de Delftse hortus, die HMF 
volledig metaboliseerde. Tijdens een van 
de reactiestappen werd FDCA gevormd 

met een oxidoreductaseenzym, waarvan 
het DNA werd geplaatst in een robuuste 
bacterie, Pseudomonas putida. Die bacte
rie gebruikt Bird nu voor de oxidatie van 
HMF tot FDCA.

Het voordeel van de bacterie als katalysa
tor is volgens Bird dat zij niet gevoelig is 
voor vervuiling. Zelfs als de bacterie een 
mengsel van grondstoffen voorgeschoteld 
krijgt, werkt zij goed. Ook zijn de condi
ties mild: de biokatalysator werkt het best 
bij een neutrale pH en 30 °C. 

Momenteel werkt Bird er hard aan om 
het proces op grote schaal werkend en 
winstgevend te maken. Een van de uit
dagingen is de isolatie van FDCA uit de 
waterige reactieoplossing. Dit kost met 
de huidige methode (aanzuren en water 
opwarmen) veel energie. Het bedrijf ver
wacht niettemin in 2014 het proces op 
pilotschaal te hebben getest. 

Van SinaS naar SuPerVeZel

FDCA wordt uiteindelijk met ethyleen
glycol (1,2ethaandiol) omgezet tot 

polyesters, polyamides en polyurethaan. 
Die reactie verloopt twee keer zo snel als 
de polymerisatiereactie bij gewone plas
tics en met een temperatuur van 30 °C is 
er ook weinig warmte nodig. 

furaan 2,5-furaandicarbonzuur (FDCA)

furfural 5-(hydroxymethyl)furfural (HMF)

De kans is groot dat je waterflesje binnenkort 
niet meer een Pet-fles is, maar een PeF-fles. 

Wel met een kleinere milieubelasting, maar als 
bio-plastic nog steeds niet beter afbreekbaar.  |

pef, geeN pet

BouwSteNeN

Maïsstengels zouden wel eens heel belangrijk kunnen 
worden voor de productie van nieuwe plastics.
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Behalve als bouwsteen voor bioplastics is 
FDCA tevens te gebruiken in harsen en 
coatings, en als weekmaker in kunststof
fen. Avantium mikt ook op groene vezels. 
Samen met het bedrijf Teijin Aramid 
gaat Avantium supersterke aramidevezels 
maken die de industrie gaat gebruiken in 
supersterke touwen, lopende banden of 
hittebestendige kleding. 

groen oF niet?

FDCA is volledig hernieuwbaar, omdat 
het uit glucosefructosestroop uit land

bouwgewassen wordt gemaakt en niet uit 
aardolie. Maar bioplastic is net zo goed of 
slecht afbreekbaar als gewoon plastic. In 
de autoindustrie is dat een voordeel, daar 
moet het plastic lang houdbaar zijn. Maar 
voor verpakkingen kan een snelle afbraak 
wenselijk zijn. Flessen hergebruiken, het 
plastic afbreken tot korrels en een nieu
we fles bouwen, of een nieuw polymeer 
maken uit de bouwstenen behoren tot 

de mogelijkheden, niet anders dan bij 
gewone PETflessen. Wel kunnen de tem
peraturen iets lager blijven bij de afbraak, 
wat weer energie scheelt. 

Ook concurreert de huidige generatie 
bioplastics met voedsel. Zowel Bird als 
Avantium gebruikt HMF uit glucosefruc
tosestroop, afkomstig van bijvoorbeeld 
maïs. Wel is het streven om in de toe
komst nieteetbaar plantenmateriaal te 
gebruiken waaruit fructose is te winnen, 
zoals bladeren en stengels van maïsplan
ten. Voorlopig is dat nog niet op grote 
schaal toepasbaar.

Bird heeft daar wel een eerste stap in 
gezet, voor de productie van biobrandstof
fen. Het ontwikkelde, samen met de TU 
Delft, een gist die de C5suiker xylose kan 
omzetten in ethanol. Xylose is een bouw
steen van hemicellulose, een suikerpoly
meer dat tot 25 procent van de celwanden 
van planten vormt. Eerder had xylose geen 
waarde voor de biobrandstoffenproductie, 
omdat de gangbare microorganismen die 
suiker niet konden gebruiken. Veel plan
tenmateriaal bleef dan ook onbenut.

oliFantenPoeP

Normaal kan een gist geen xylose 
omzetten in ethanol, maar weten

schappers ontdekten een enzym in een 
olifantenpoepschimmel dat de eerste 
reactiestap wel kon katalyseren. Zij brach
ten het gen voor dit enzym in bakkersgist 
en optimaliseerden de gist verder, totdat 
er een goed werkpaard ontstond dat alco
hol maakte.

Doordat de gist ook nieteetbare planten
resten gebruikt, kun je de maïskolven 
gebruiken als voedsel, en de groene sten
gels en bladeren voor bioethanol. Het 
bedrijf DSM, dat de gist inmiddels verder 
ontwikkelt, wil in 2013 een grote bio
ethanolfabriek in de Amerikaanse staat 
Iowa openen.

Meer bedrijven zetten in op koolhydraat
chemie, omdat koolhydraten uit land
bouwgewassen een alternatief kunnen 
zijn voor aardolie. Vanuit koolhydraten 
kun je bijvoorbeeld ook melkzuurpoly
meren maken, die als bouwstenen dienen 
voor kunststof (polymeren) en bijvoor
beeld oplosbare hechtingen. 

Omdat de aardolieprijzen al jaren  
stijgen, is de verwachting dat deze ‘suiker
chemie’ de komende jaren steeds popu
lairder wordt.          |

het benutten van niet-eetbare delen van 
de plant, stengels, gft-afval en houtsnip-

pers om koolhydraten te winnen, concurreert 
niet direct met de voedselvoorziening. het 
probleem is dat het lastig is om die koolhy-
draten ‘vrij’ te maken. niet alleen moet je het 
cellulose afbreken tot monosachariden. het 
zit  ‘verstopt’ in een rooster met kristallijne 
vormen van cellulose zoals lignine en hemi-
cellulose. Wie een enzymencocktail loslaat 
op biomassa, krijgt maar 20 procent van de 
cellulose als monosacharide in handen. De 
belangrijkste reden is dat met het enzym 
(cellulase) alleen amorfe cellulose en niet het 
kristallijne cellulose wordt afgebroken.
om de taaie biomassa voor te bewerken 
om cellulose af te breken zijn dus andere technieken nodig. er bestaan 
verschillende fysisch-chemische methodes waarbij je bijvoorbeeld de 

biomassa onder hoge druk en temperatuur 
behandelt met verdund zwavelzuur, of juist 
met een base als ammonia. Andere methodes 
zijn de voorbehandeling van het materiaal in 
een magnetron, of pyrolyse, waarbij het cellu-
lose bij 300 °C ontleedt tot glucose, waterstof 
en Co2. Voor al deze methoden is flink wat 
energie nodig, wat het proces kostbaar en 
energetisch minder efficiënt maakt.
Wetenschappers zijn er wel in geslaagd om 
met genetische modificatie nieuwe enzymen 
(cellulases) te maken die tien keer zo pro-
ductief zijn bij het afbreken van cellulose. De 
volgende uitdaging is om voorbewerkings-
technieken te ontwikkelen die het kristalroos-
ter van cellulose en lignine modificeren, of 

lignine helemaal afbreken. Dit levert amorf cellulose op dat met cellulases 
kan worden omgezet in monosachariden.     |

chemie uit plaNteNSteNgelS

koolhydraat

lignine

een gen van de schimmel in olifantenpoep zou 
wel eens een heel belangrijk middel kunnen 

worden om niet-eetbare plantenresten toch te 
kunnen gebruiken.

olifaNteNpoep

Supersterke touwen gemaakt van suiker?
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voor op sChool
 1. Er zijn verschillende natuurlijke suikers. Probeer er zoveel 

mogelijk te noemen. En waarin verschillen deze sachariden 
van elkaar?

 2. Druivensuiker heet ook wel dextrose. Dextrose verwijst naar 
dglucose. Teken de structuurformules van adglucose en 
bdglucose.

 3. Een belangrijk nevenproduct van suikerfabrieken is schuim
aarde. Wat is schuimaarde en hoe wordt het gebruikt?

 4. In veel snoep komt xylitol voor als zoetmaker zonder risico 
voor tandbederf. Wat is het structuurverschil tussen xylose 
en xylitol?

 5. Wat is de functie van insuline in het lichaam?
 6. Mensen met lactoseintolerantie verdragen geen melksui

ker. Ze ondervinden minder of geen hinder van karnemelk 
of yoghurt. Wat is er aan het disacharide veranderd in het 
(zure)melkproduct?

 7. In het disacharide sacharose zijn glucose en fructose met de 
‘koppen’ aan elkaar verbonden. In lactose en maltose is het 
een ‘kopstaart’koppeling. Teken de structuurformules van 
sacharose, lactose en maltose.

 8. Wat is het chemische onderscheid tussen cellulose en zetmeel?
 9. Herkauwers (koeien, geiten, schapen) kunnen cellulose ver

teren. Hoe doen ze dat?
 10. Bedenk argumenten voor en argumenten tegen het gebruik 

van suiker als grondstof voor plastic?
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