
Chemische 
Feitelijkheden

Zuurstof, voedsel, maar ook fossiele brandstoffen, 
plastic en chemicaliën; bijna alles wat mensen 
gebruiken, is terug te leiden naar de fotosynthese. 

Dat is het natuurlijke proces dat CO2 met zonne-energie 
omzet in suikers. Onderzoekers willen daarmee problemen 
oplossen in de toekomstige voedsel-, energie- en grondstof-
voorziening. Bijvoorbeeld met de allerkleinste fotosyntheti-
serende organismen op aarde: eencellige algen en  
cyanobacteriën. Die micro-organismen vormen fabriekjes 
die veel stoffen duurzaam produceren; van dieselolie, etha-
nol en andere koolwaterstoffen tot voedsel en medicijnen. 
En vanwege hun hoge productiviteit per hectare vergeleken 
met planten, zijn ze regelmatig bestempeld als dé land-
bouwgewassen van de toekomst.
Hoewel het veelbelovend klinkt, zijn er nog wel een aantal 
knelpunten op te lossen voordat grootschalige teelt van 
microalgen en cyanobacteriën voor bulkproducten econo-
misch rendabel is. Slimme bioraffinage moet helpen om de 
opbrengst te verbeteren en elk molecuul te benutten. 

Veel wetenschappers hebben dan ook onderzoeksprogram-
ma’s lopen op het gebied van de fotochemische productie 
van koolwaterstoffen. De een mikt op slimmere kweekme-
thodes, de ander op efficiëntere planten, algen, en bacteriën 
en sommigen bootsten de fotosynthese compleet na in 
kunstmatige bladeren. Wellicht ligt de oplossing van veel 
grote uitdagingen rond het klimaat en de voedselvoorzie-
ning in ‘kunstmatige’ fotosynthese, ofwel fotosynthese 2.0.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Microalgen zijn gepromoot als het groene goud 

voor de biobased economie. Hoe haal je het beste uit een alg? 
En is er een altarnatief?

• De Basis: Hoe werkt de fotosynthese en hoe vang je licht? 
Waarom kunnen algen en bacteriën niet tegen te veel licht?

• De Diepte: Is de fotosynthese nog beter te benutten en 
efficiënter te maken door eraan te sleutelen? Of is het 
chemisch na te bootsen? |
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Voor duurzame productie van brandstof en materialen is de hoop gevestigd op planten, 
microalgen en cyanobacteriën. Die kunnen Co2 met zonlicht direct omzetten in 

biomassa. alleen gebeurt dit nog lang niet snel en efficiënt genoeg.

Zonne-energie is er genoeg. Maar 
elektriciteit kun je niet eten en je 
kunt er ook geen verf van maken. 

Bovendien is elektriciteit lastig te bewa-
ren. Planten, algen en sommige bacte-
riën zijn wel in staat makkelijk energie 
uit licht op te slaan. Via de fotosynthese 
leggen ze lichtenergie vast in suikers of 
andere nuttige koolwaterstoffen. En het 
enige dat ze daarvoor nodig hebben is 
CO2, water en wat voedingsstoffen, zoals 
fosfaat, stikstof en kalium. 

Vooral de olierijke microalgen kregen 
volop aandacht als alternatieve leveran-
cier van biobrandstof. Algen zouden wel 
50.000 liter olie per hectare per jaar kun-
nen produceren. Dat was heel wat meer 
dan oliepalm, het meest productieve olie-
gewas (6.000 l/ha/j). Microalgen groeien 
namelijk sneller en efficiënter dan plan-

ten, hebben geen takken en wortels, en 
kunnen daardoor veel meer biomassa 
per hectare leveren. Bovendien is er geen 
landbouwgrond nodig om ze te kweken 

en concurreren ze niet met de voedsel-
productie. De algenkwekerijen schoten 
als paddenstoelen uit de grond. 

Inmiddels is de tijd van gouden bergen 
beloven wel voorbij. Het is nu een kwestie 
van lange adem en structureel onder-
zoek uitvoeren voordat algen winstgevend 
zullen zijn voor bulkproducten. Dat dit 
nog niet zo is, komt voornamelijk door 
de hoge productiekosten. Hierdoor is de 
stap naar grootschalig produceren econo-
misch gezien nog niet rendabel. Vooral 
de energiekosten om rond te pompen, 
te beluchten, de temperatuur te regelen 
en de microscopisch kleine algen in lage 
concentraties te oogsten zijn hoog. 

Algenteelt

Wageningen UR heeft in 2011 de 
faciliteit AlgaePARC gebouwd om 

het optimale kweeksysteem te onderzoe-
ken en zo de kostprijs te verlagen. Vier 
verschillende semi-industriële productie-
systemen zijn de afgelopen jaren beke-
ken: teelt in de traditionele open vijver; 
in horizontale buizensystemen; in gesta-
pelde horizontale buizensystemen en in 
reactoren met vlakke platen. 

De experimenten beginnen de eerste 
vruchten af te werpen. De vlakke-plaat-
reactor kwam als voorlopige winnaar uit de 
bus, nipt gevolgd door de horizontale bui-
zensystemen, die meer praktische voorde-
len bieden. Volgens de onderzoekers zijn 
de productiekosten voor één kg gedroogde 
algen inmiddels gehalveerd tot 2,26 euro 
in Nederland en voor een zonnige locatie 
in Zuid-Europa 1,37 euro per kg. 

Op basis van doorgerekende scenario’s 
is de verwachting dat in circa 2025 de 
kostprijs tot een halve euro is gedaald. 

Van hype
naar hoop

Pigment speelt een sleutelrol in de fotosynthese.

Algen is een verzamelnaam voor een grote groep uiteen-
lopende eenvoudige organismen die aan fotosynthese 

doen. Volgens de laatste schattingen zijn er bijna 100.000 
verschillende soorten. Ze verschillen in vorm, kleur en 
leefstijl. Algen kunnen zowel eencellig (de microalgen) als 
meercellig zijn, zoals zeewier. De kleurverschillen komen 
door verschillende combinaties van groene, blauwe, bruine 
en rode pigmenten die ze gebruiken voor de fotosynthese. 
De groenalg is een van de grootste en meest bestu-
deerde algengroepen, met bekende vertegenwoordigers als 
Chlorella en Chlamydomonas. Andere bekende algensoor-
ten zijn de kiezelwieren (diatomeeën), sieralgen, goudalgen 
en dinoflagellaten. De blauwalgen die in warme zomers het 
zwemwater bevolken, zijn geen echte algen, maar cyano-
bacteriën. spirulina is een bekende blauwalg die wereldwijd 
wordt gekweekt als voedingssupplement. |

Wat is een alg?
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Dan zou algenkweek geschikt zijn om 
bulkstoffen voor energie en voeding op 
grote schaal te produceren. Ter illustratie: 
om heel Europa van brandstof te voorzien,  
moet je een oppervlakte ter grootte van 
Portugal vol zetten met algenreactoren. 
Onderzoek naar efficiënte methodes om 
alle componenten van de alg te benut-
ten (bioraffinage), moet helpen het  
kostenplaatje verder te verbeteren. Je kunt 
de productiekosten ook drukken door 
microalgen te voorzien van voldoende 
CO2 en meststoffen met slim gebruik van 
rookgas van energiecentrales en reststro-
men van waterzuiveringen, biovergisters 
of de voedingsindustrie.

WAArdevol

Onderzoekers, bijvoorbeeld die van 
het Europese onderzoeksprogram-

ma SPLASH, sleutelen aan de algen zelf 
om ze rendabeler te maken. De microalg 
Botryococcus braunii produceert bijvoor-
beeld bijna 80 procent van zijn eigen 
gewicht aan koolwaterstoffen met lange 
ketens (botryococcenen). Maar hij groeit 
te langzaam om commercieel interessant 
te zijn. Ook is een zoektocht gaande naar 
manieren om de algen te ‘melken’, dus 
om zonder de alg te oogsten en te kraken 
direct de nuttige stoffen aan de cel te  
onttrekken. 

Er zijn ondernemers die mogelijkheden 
zien voor commerciële algenkweek. Algen 
bevatten namelijk ook allerlei waardevolle 
eiwitten, koolhydraten, kleurstoffen, anti-
oxidanten, vitamines en onverzadigde vet-

zuren. Dat zijn interessante functionele 
ingrediënten voor voeding, diervoeder en 
industriële producten als verf, plastic, 
lijm en cosmetica. Zo dienen gedroogde 
microalgen als Chlorella al tientallen jaren 
als voedingssupplementen en als toevoe-
ging aan diervoeder.

Op kleine schaal tot enkele hectaren 
kweken ondernemers algen om hoog-
waardige voedingsingrediënten te pro-
duceren, zoals omega-3-vetzuren voor 
visolie, de roze kleurstof astaxanthine 
voor kweekvis of het oranje beta-caroteen 
als voedingssupplement. Ook functionele 
eiwitten die dienst doen als emulgator, 
stabilisator of schuimvormer of vetten 
voor hoogwaardige smeerolie zouden vol-
gens berekening meer kunnen opleveren 
dan het kost om algen te kweken. 

Planten en microalgen (in open vijvers) 
leggen zonlicht efficiënt vast.  De meeste 
hebben genoeg aan 0,5 tot 1,0 procent van 
het zonlicht om voor zichzelf de nodige 
chemische energie te produceren, zoals 
suikers en zetmeel. Procestechnologen 
halen wel efficiënties van 2,5 à 4 procent 
in buizen en vlakke-plaatsystemen, en 
denken uiteindelijk 6 procent te kunnen 
halen op basis van de huidige kennis en 
modellen. Puur theoretisch gezien zou-
den microalgen 9 procent kunnen halen. 

CyAnobACteriën

Onderzoekers van het programma 
BioSolar Cells willen de natuur een 

handje helpen door met hun kennis van 
de fotosynthese planten, algen en cyano-

bacteriën meer richting het maximum 
te duwen. Cyanobacteriën, die ook aan 
fotosynthese doen, hebben al een hogere 
efficiëntie en lagere onderhoudsbehoefte, 
omdat het prokaryoten (eencelligen zon-
der celkern) zijn. Onderzoekers gaan die 
nu via genetische modificatie zo aanpas-
sen dat ze direct de gewenste brandstof 
of grondstoffen gaan maken. Ook dat is 
energetisch veel gunstiger. 

KunstmAtige blAderen

Tegelijkerijd gebruiken ze die kennis 
om de fotosynthese compleet na te 

bootsen en kunstmatige bladeren te ont-
wikkelen die de zonne-energie nog beter 
benutten. Zo krijg je een soort zonnecel 
die direct brandstof levert in plaats van 
elektriciteit. De verwachtingen zijn hoog. 
Kunstmatige bladeren zouden in staat 
zijn om waterstofgas uit zonlicht te win-
nen met een efficiëntie van 40 procent. 
Dit is slechts het eerste stapje in de keten. 
Het waterstofgas is vervolgens op te slaan 
of te gebruiken om CO2 te reduceren en 
synthesegas (CO en H2) te maken, of een-
voudige koolwaterstoffen als methanol of 
mierenzuur. Hiermee valt elke gewenste 
koolwaterstof te maken via de bekende 
chemische syntheseroutes. Die nieuwe 
technologie zit nog in de laboratorium-
fase en zal nog wel tientallen jaren onder-
zoek nodig hebben.  |

een belangrijke eerste stap bij raffinage is de 
algen openbreken, en wel zodanig dat de com-

ponenten niet beschadigen en hun functie verlie-
zen. Dat is vrij lastig vanwege de taaie celwand. 
Daarvoor zijn allerlei methodes beschikbaar en 
nog in onderzoek. Wageningse onderzoekers kij-
ken naar technieken als stoomexplosie en elektro-
poratie. met elektrische pulsen kunnen ze gaatjes 
in het celmembraan maken, zodat de gewenste 
componenten uit de cel lekken. 
tno gebruikt een kogelmolen om de celwand 
van de alg kapot te slaan, zodat de celinhoud 
bijna zonder temperatuurverhoging vrijkomt. een 
speciale centrifuge scheidt de algenslurrie in drie 
fasen: olie, vaste stof en water. De waterfractie 
bevat onder meer de oplosbare eiwitten, die als 
stabilisator zijn toe te passen in voeding. De 
vaste fractie zit vol met complexe koolhydraten, 
membraaneiwitten en -lipiden. 

om de mogelijkheden van algenraffinage goed te 
kunnen demonstreren, bouwde tno samen met 
algenkweker Algae Food & Fuel een proeffabriek 
die in een zeecontainer past. Die mobiele algen-
raffinaderij kan meerdere kilo’s algeningrediënten 
per dag produceren en verschillende zuiverings-
stappen uitvoeren, waaronder driefasen-centrifu-
gatie, extractie, kristallisatie, destillatie en mem-
braanfiltratie.  |

algenkrakers

Fotobioreactor met groene algen.

terwijl onderzoekers druk bezig zijn om de 
fotosynthese uit te pluizen, aan te passen 

en na te bootsen, doet de groene zeeslak Elysia 
chlorotica het een stuk handiger. hij eet algen 
en neemt hun chloroplasten, het onderdeel van 
de alg dat voor fotosynthese zorgt, op in zijn 
lichaamscellen. Daarmee teelt hij zijn eigen 
voedsel. De slak houdt de chloroplasten in leven, 
zodat ze de fotosynthese kunnen blijven uitvoe-
ren en hij een continue suikertoevoer heeft. er is 
zelfs een naam voor dit gedrag: kleptoplastie. |

Plastidendief

Elysia chlorotica.
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De fotosynthese, het belangrijkste basisproces op aarde, draait om fotonen, 
protonen en elektronen. Maar om met licht materialen te maken, is wel een 

hele keten van complexe molecuulreacties nodig.

chemische energie in de vorm van ener-
giedragende stoffen als ATP en NADPH. 
Het membraan van de thylakoïden bevat 
de hiervoor benodigde hulpmiddelen: 
chlorofyl, fotosysteem I en II en andere 
clusters van eiwitmoleculen die nodig 
zijn voor de lichtreactie. 

Wetenschappers hebben er lang over 
gedaan om het proces van de fotosynthese 
te ontrafelen. Zo ontstonden de namen 
fotosysteem I en fotosysteem II als aan-
duiding voor delen van het proces die pas 
later verder opgehelderd werden. 

Tijdens de donkerreacties worden de 
energiedragers benut om koolstofdioxide 
om te zetten in suikers. De donkerreac-
tie wordt de Calvincyclus genoemd naar 
een van de ontdekkers, de Amerikaanse 
chemicus en Nobelprijswinnaar Melvin 
Calvin. 

Fotonen

De lichtreacties van de fotosynthese 
beginnen wanneer lichtdeeltjes (foto-

nen) op het eiwitcomplex fotosysteem 
II vallen. Daar worden ze geabsorbeerd 
door een netwerk van chlorofyl en andere 
pigmentmoleculen, soms tot wel drie-
honderd stuks. Het geabsorbeerde licht 
slaat elektronen aan die daardoor in een 
hogere energietoestand komen. Het foto-
systeem leidt die energie naar het chloro-
fylmolecuul (P680) in het reactiecentrum 
waaruit elektronen vrijkomen. 

De elektronen worden via een elektro-
nentransportketen – een keten van eiwit-
ten in het membraan – overgedragen aan 
een ander eiwitcomplex fotosysteem I. De 
elektronen die fotosysteem II nu kwijt is, 
worden aangevuld door water te splitsen 
in protonen, zuurstof en elektronen. Het 
vrijkomende zuurstof is dus afkomstig 
van water en niet van koolstofdioxide 
zoals oorspronkelijk werd gedacht. 
Overigens komt niet bij elke vorm van 
fotosynthese zuurstof vrij. De purperen 
zwavelbacteriën produceren geen zuur-

Net als planten gebruiken micro-
algen en cyanobacteriën zonlicht 
(fotonen), water en CO2 om glu-

cose te maken; de bouwsteen en energie-
bron voor alle levensprocessen. Zuurstof 
is slechts een bijproduct van de fotosyn-
these. Alleen het zichtbare deel van het 
zonlicht – golflengte 400 tot 740 nano-
meter – is geschikt voor de fotosynthese. 

Bij algen en planten vindt de fotosyn-
these plaats in chloroplasten (bladgroen-
korrels). Dit zijn speciale organellen in de 
cel met daarin gestapelde schijfvormige 
structuren (thylakoïden) die chlorofyl 
bevatten. In cyanobacteriën speelt het 
proces zich af in thylakoïden in de vorm 
van membraanlaagjes met lichtgevoelige 
pigmenten in de cel. 

liChtvAngers

Microalgen en cyanobacteriën vangen 
zonlicht op met speciale ‘antennes’, 

pigmentmoleculen. De golflengtes van het 
licht die ze niet absorberen en dus weer-
kaatsen, geeft de micro-organismen hun 

kleur. Groenalgen hebben allemaal het 
chlorofyl a (blauwgroen) als belangrijk-
ste pigment. Het absorbeert het rode en 
blauwe deel van het licht en kaatst groen 
en geel licht terug. Veel microalgen lij-
ken daarom groen van kleur. Afhankelijk 
van de algensoort beschikken ze ook 
over chlorofyl b (geelgroen), β-caroteen  
(oranje) en xanthofyl (geel). De combina-
tie levert veel groentinten op.

Cyanobacteriën hebben naast chlorofyl 
ook een wateroplosbaar blauw pigment, 
fycocyanine, waardoor ze een groter deel 
van het lichtspectrum kunnen absorbe-
ren en hun typische blauwgroene (cyaan) 
kleur verkrijgen. Er zijn tevens cyano-
bacteriën die daarnaast het rode pigment 
fycoerythrine hebben, dat groen licht 
absorbeert.

De fotosynthese is een complex reactie-
proces met lichtreacties, die licht nodig 
hebben en donkerreacties die zonder licht 
kunnen, maar die niet per se alleen in het 
donker verlopen. Via de lichtreacties wor-
den fotonen opgevangen en omgezet in 

Bouwenmet licht

De waaiervormige pigmentclusters (fycobi-
lisomen) van cyanobacteriën lijken nog het 

meest op antennes. De clusters zitten gehecht 
aan het fotosynthetische membraan in de cel, 
vangen het licht op en geven de lichtenergie 
door aan het chlorofyl van beide fotosystemen. 
bij microalgen zitten andere chlorofyl bevattende 
antennes in het membraan. 
Wanneer fycobilisomen en chlorofylmoleculen 
fotonen absorberen, geven ze de lichtenergie 
direct, binnen een picoseconde, door aan een 
aangrenzend pigmentmolecuul. Dit kan alleen 
als het volgende pigment een meer positieve 
redoxpotentiaal heeft. het pigment kan fotonen 
van een lager energieniveau, ofwel van een lagere 
golflengte, absorberen. Zo vindt er een razendsnel 
proces plaats, waarbij energieoverdracht optreedt 
naar pigmenten die fotonen van een steeds lan-

gere golflengte kunnen absorberen. het centrale 
pigmentmolecuul in het reactiecentrum van foto-
systeem ii bestaat uit een dimeer van chlorofyl-a-
moleculen en absorbeert fotonen met golflengtes 
van 680 nm. het overeenkomstige pigment P700 
in het reactiecentrum bij fotosysteem i absorbeert 
fotonen met iets langere golflengtes van 700 nm. 
P680 en P700 absorberen dus fotonen met de 
langste golflengtes. |

antennesystemen
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Wanneer de Calvincyclus drie keer is 
doorlopen, is er één molecuul glycer-
aldehyde-3-fosfaat (G3P) gevormd. Dit is 
een belangrijk intermediair voor de syn-
these van allerlei vervolgproducten, zoals 
glucose, aminozuren of vetzuren. Om 
één glucosemolecuul te maken, moet de 
Calvincyclus zesmaal plaatsvinden. Zo 
leveren planten en algen voedsel voor alle 
voedselketens op aarde.

overbeliCht

Algen groeien overigens niet harder 
als je ze meer licht geeft. Te veel licht 

remt de groei en kan zelfs schade veroor-
zaken wanneer de elektronen die door 
fotonen zijn vrijgemaakt niet snel genoeg 
zijn door te sluizen van fotosysteem II 
naar fotosysteem I. Om filevorming te 
voorkomen, valt het aangeslagen elektron 
terug naar zijn grondtoestand. De energie 
komt dan vrij in de vorm van warmte. Dit 
is een belangrijke beschermingstactiek, 
want in het geval van de filevorming kan 
het aangeslagen chlorofyl zijn energie aan 
zuurstof overdragen, waardoor een sin-
gletzuurstof ontstaat. Dit is een zeer reac-
tieve vorm van zuurstof die grote schade 
kan aanrichten aan de fotosynthese-
machinerie (fotoinhibitie). Onderzoekers 
kijken nu hoe ze de antennegrootte zo 
kunnen aanpassen dat zelfs bij maximale 
zonlichtintensiteit het fotosysteem niet 
vaker dan nuttig wordt aangeslagen. |

stof, maar zwavel want zij gebruiken 
waterstofdisulfide in plaats van water als 
elektronenleverancier. De cyanobacteriën 
vonden de ‘moderne’ fotosynthese uit, die 
chloroplasten nu ook gebruiken in algen 
en planten. 

Terwijl de elektronen langs de elek-
tronentransportketen bewegen, worden 
protonen via beide fotosystemen en eiwit-
complex cytochroom b6f het thylakoïde 
ingepompt. De concentratie aan H+-ionen 
aan de binnenkant stijgt daardoor flink. 
Hierdoor kan het enzym ATP-synthase, 
dat zich ook in het thylakoïdmembraan 
bevindt, ATP maken. Dit enzym zet ade-
nosinedifosfaat (ADP) om in het ener-
gierijkere molecuul adenosinetrifosfaat 

(ATP) door er een fosfaat aan te koppelen 
(fosforyleren). De protonen leveren de 
energie voor die reactie, ze stromen via 
het enzym weer uit het thylakoide. 

De elektronen die uit fotosysteem II 
komen bereiken fotosysteem I in een 
lagere energietoestand, omdat bij elke 
overdracht wat energie verloren gaat. In 
fotosysteem I slaat licht de elektronen 
opnieuw aan en brengt ze naar een hoger 
energieniveau. Via elektronentrans-
portmoleculen komen ze bij het enzym 
NADP-reductase, waar ze de energiedra-
ger NADP+ tot NADPH reduceren. 

donKer

Wanneer de fotonen blijven toe-
stromen, maakt de chloroplast 

voldoende ATP en NADPH om CO2 via 
de Calvincyclus om te zetten in glucose. 
Dit gebeurt in de chloroplast en bij cya-
nobacteriën in de cel. De Calvincyclus 
bestaat uit een aantal enzymatische 
reacties om koolstofdioxide te fixeren en 
te reduceren. Globaal zijn het drie stap-
pen. De eerste stap is CO2 binden aan 
ribulose-1,5-bifosfaat (C5-suiker) door 
het enzym rubisco (ribulose-1,5-bifos-
faatcarboxylaseoxygenase). De tweede 
stap bestaat uit een aantal reacties waar-
bij de waterstof en de elektronen van 
NADPH en de fosforylgroep van ATP, 
CO2 omzetten in glyceraldehyde-3-fos-
faat. De laatste stap regenereert ribu-
lose-1,5-bifosfaat, zodat het een volgend 
CO2-molecuul kan binden.

tijdens de lichtreactie wordt opgevangen lichtenergie omgezet in energiedragende moleculen AtP 
en nADPh (chemische energie) waarbij zuurstof vrijkomt. tijdens de donkerreactie worden  AtP en 
nADPh gebruikt om Co2 te binden en om te zetten naar suiker. |

lichtreactie
donkerreactie
(Calvincyclus)

NADPH

ADP
NADP+

chloroplast

C6H12O6O2

H2O CO2

P i
+

licht

ATP

Volgens de endosymbiontentheorie stammen 
chloroplasten in algen en plantencellen af 

van cyanobacteriën. miljarden jaren geleden heb-
ben voorlopers van de huidige eukaryoten die 
bacteriën opgeslokt via fagocytose en zijn gaan 
samenleven. Chloroplasten zijn daardoor omge-
ven door twee membranen. net als bacteriën 
bevatten chloroplasten een circulair (gesloten 
ring) DnA-molecuul en vermenigvuldigen ze 
zich door zich in tweeën te delen. Voor mitochon-
driën geldt hetzelfde verhaal. ook die organellen 
in de cel zijn het resultaat van een bacteriecel die 
is ingelijfd en zich vervolgens specialiseerde in 
energieproductie. |

inlijven

elk chlorofyl-molecuul heeft een porfyrine-ring 
met in het centrum een magnesium-ion. Die 

ringstructuur vind je ook bij andere pigmenten 
in de natuur, zoals in de heemgroep van de rode 
bloedkleurstof hemoglobine, dat een centraal 
ijzer-ion heeft en in vitamine b12 met een cen-
traal kobalt-ion. Wanneer je groene groenten (te) 
lang verhit, verdwijnt het magnesium-ion uit het 
centrum van de ringstructuur en vervangen twee 
protonen het. Chlorofyl a wordt omgezet in feo-
fytine a (groengrijs), en chlorofyl b in feofytine b 
(olijfgroen). hierdoor verandert de kleur van de 
groentes van fel groen naar grijsolijfgroen. Zuur 
heeft hetzelfde effect bij salades. |

Over de kOOk

licht en dOnker
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om bio-ethanol te produceren via fermentatie is veel biomassa nodig, 
dat je vervolgens via allerlei chemische en microbiologische processen 

omzet in ethanol. Wat als je die stap overslaat?

Planten zijn een groot voorbeeld 
voor wetenschappers. Ze zetten 
namelijk CO2 met zonlicht direct 

om in een ‘biobrandstof’, meestal glu-
cose. Mensen maken bio-ethanol een 
stuk omslachtiger. Suikers gewonnen 
uit planten als mais en suikerriet zet je 
met behulp van micro-organismen om 
naar ethanol. Voor tweedegeneratie-bio-
ethanol gebruik je de suikers die opge-
sloten zitten in de niet-eetbare delen van 
planten. Dit betekent: gewassen telen en 
oogsten, de suikers isoleren en fermen-
teren, en veel reststoffen zoals minera-
len, fosfaat en stikstof recyclen.

Nederlandse microbiologen beseften 
dat het duurzamer is wanneer je uit 
CO2 direct met zonlicht het felbegeerde 
molecuul ethanol synthetiseert zonder 
dat daar veel biomassa aan te pas komt. 
Dat kan door de eigenschappen van cyano-
bacteriën en fermenterende bacteriën te 
bundelen. Het bedrijf Photanol brengt die 
vinding naar de markt.

Om met een cyanobacterie ethanol te 
maken, moet je twee genen van een fer-

menterende bacterie, zoals Zymomonas 
mobilis, in het genoom van de cyanobac-
terie zetten, die coderen voor een pyru-
vaatdecarboxylase en een alcoholdehy-
drogenase. Die enzymen katalyseren de 
omzetting van pyruvaat dat komt uit de 
CO2-fixatieroute van de fotosynthese, in 
ethanol. Zo koppel je de Calvincyclus van 
de fotosynthese direct aan de glycolyse 
van de fermentatie van suikers. Het mole-
cuul pyruvaat fungeert als intermediair. 
Ook de voorloper van pyruvaat, het mole-

cuul glyceraldehyde-3-fosfaat, kan dienen 
als intermediair om fermentatieroutes 
aan te koppelen. De cel gebruikt die ver-
binding zelf om nieuw celmateriaal op te 
bouwen, zoals suikers, celwanden, eiwit-
ten of DNA. 

Het proof-of-principle van de Photanol-
route is inmiddels geleverd voor de syn-
these van melkzuur, een bouwsteen voor 
een bekend biopolymeer (PLA). Er is 
maar één extra enzymatische stap nodig 
om van pyruvaat melkzuur te maken. 
Microbiologen isoleerden hiervoor het gen 
voor lactaatdehydrogenase uit de melk-
zuurbacterie Lactobacillus en monteer-
den dat in de cyanobacterie Synechocystis. 
Ook voor tien andere verbindingen is de 
syntheseroute aangetoond. De leengenen 
voor de ‘fotofermentatie’ komen meest-
al van facultatief anaerobe bacteriën of 
andere organismen waarvan de enzymen 
tegen zuurstof kunnen. 

De cel scheidt stoffen als ethanol en 
melkzuur uit in het groeimedium, waar-
schijnlijk via passieve diffusie. Ook voor 
andere producten kan het interessant zijn 
dat de cel de stof uitscheidt en niet intern 
ophoopt. Geschikte transsporters inbou-
wen – eiwitcomplexen die de passage 
over het celmembraan faciliteren – kan de 
productiviteit van het eindproduct verder 
verhogen. 

blAuWe Antenne

De volgende stap is om de cyanobacte-
riën zo aan te passen dat ze zo veel 

mogelijk zonne-energie omzetten naar 
melkzuur of ethanol en niet naar bacte-
riegroei of interne koolstofopslag zoals  
glycogeen. Hiervoor zijn verschillende 
moleculaire technieken beschikbaar. Je 
kunt bijvoorbeeld een sterke promotor 
toevoegen, waardoor de genen voor de 
enzymen voor melkzuursynthese harder 
aanstaan. Een sterke promotor is een 

Kortsluiten
van de natuur

Cyanobacteriën zijn eenvoudiger en gemak-
kelijker genetisch te modificeren dan algen, 

alleen al omdat er maar één genoom is om te ver-
anderen. bovendien verloopt dat via het natuurlijk 
transformatieproces. De cel slurpt het gen-con-
struct uit het groeimedium op en incorporeert het 
op de goede plek in zijn eigen genoom.
een groenalg heeft te maken met het mitochon-
driale genoom, het chloroplastgenoom en het 
nucleaire genoom. Verder moet je een gen-con-
struct geforceerd binnenbrengen en is het vaak 
afwachten of dat goed gaat. De veel onderzochte 
groenalg Chlamydomonas reinhardtii, hét model-
organisme voor planten, is niet geschikt voor indu-

striële productie. Wetenschappers werken daarom 
aan industrieel relevante algenstammen zoals 
Nannochloropsis en Scenedesmus om moleculaire 
technieken te ontwikkelen.
het hangt vooral af van het gewenste eindproduct 
of de uiteindelijke keuze valt op een cyanobacterie of 
een microalg. Voor ethanol, butanol, vrije vetzuren en 
andere organische zuren zijn cyanobacteriën veelbe-
lovende productieorganismen, omdat ze die stoffen 
uitscheiden. microalgen hebben de voorkeur wanneer 
het gaat om triglycerides, omega-3-vetzuren en spe-
cifieke eiwitten. ook zijn ze interessant voor farma-
ceutische producten, zoals antilichamen en specifieke 
antigenen die je kunt gebruiken voor immunisatie. |

alg versus bacterie

IJs met het eiwit fycocyanine.
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stukje DNA dat voor een hoog transcrip-
tieniveau zorgt, ofwel veel messenger-RNA 
van het bijbehorende gen. Maar je kunt 
ook concurrerende metabole routes zoals 
glycogeenvorming uitschakelen en meer-
dere kopieën van het gen inbouwen om 
de productiviteit te verhogen. 

Cyanobacteriën kunnen afhankelijk van 
de ingebrachte gencassette allerlei eind-
producten met licht en CO2 maken, zoals 
etheen, isopreen, butaandiol tot ingewik-
kelde terpenen aan toe. Eigenlijk alles wat 
een plant ook kan. Alle biomoleculen die 
de modelbacterie Escherichia coli en de 
gist Saccharomyces cerevisiae op basis van 
suikers produceren, komen eveneens in 
aanmerking. 

Ondanks de slimme productieroute 
kan de productie van bulkproducten 
als bio-ethanol en melkzuur met cya-

nobacteriën met de huidige olieprijzen 
(nog) niet op tegen de petrochemie. Het 
onderzoek met Synechocystis verschuift 
daarom van bulkproducten naar stof-
fen met hoge toegevoegde waarde, zoals 
suikervervangers en limoneen voor de 
voedingsindustrie.

De cyanobacteriën zelf zijn ook waarde-
vol. De antennes waarmee ze licht opvan-
gen, bevatten het eiwit fycocyanine. Dat is 
een blauwe kleurstof waaraan de voedings-
industrie – limonade, ijs en M&M’s – een 
groot gebrek heeft. 

nAmAAKblAderen

Chemici bootsen het fotosysteem van 
planten na om met zonlicht water te 

splitsen in zuurstof en waterstofgas. Voor 
zo’n kunstmatig blad moeten drie syste-
men samenwerken: een antennesysteem 
om het zonlicht op te vangen en om te 
zetten in elektrische lading, een kataly-
satorsysteem dat de elektrische energie 
gebruikt om water te splitsen in zuurstof, 
waterstofprotonen en elektronen, en een 
katalysatorsysteem dat van protonen en 
elektronen weer waterstofgas maakt. 

Het waterstofgas kun je vervolgens 
gebruiken om direct CO2 te reduceren 
of om synthesegas te maken uit CO2 en 
H2 en vervolgens koolwaterstoffen via het 
Fischer-Tropschproces. Je kunt waterstof-
gas natuurlijk ook gewoon gebruiken als 
schone brandstof. 

Amsterdamse chemici imiteren de mole-
culaire structuren om licht te vangen en 
splitsen water met iridiumkatalysatoren 
en platinaporfyrine, een chromofoor dat 
licht kan absorberen. Dit zijn vrij kostbare 
katalysatoren, maar werken nu het best. 
De natuur gebruikt magnesiumporfyri-
nes (chlorofyl) en mangaancomplexen. 

De nagebootste antennesystemen zijn 
effectiever omdat ze een groter deel van 
het lichtspectrum absorberen. Om van 
protonen en elektronen weer waterstofgas 
te maken, lieten de wetenschappers zich 
inspireren door een bacterie die daarvoor 
het hydrogenase-enzym gebruikt.

Elke stap afzonderlijk werkt op lab-
schaal. De moleculaire systemen maak 
je op geleidende elektrodes vast, die van 
elkaar gescheiden zijn door een proton-
geleidend membraan, om te kijken of het 
systeem ook als geheel werkt.

zonneCel

Amerikaanse wetenschappers van 
het Massachusetts Institute of 

Technology (groep Nocera) pakken het 
anders aan. Hun kunstmatige blad lijkt 

op een draadloze versie van een silicium 
zonnecel. Het blad bestaat uit amorf sili-
cium met aan de zonkant een wateroxi-
datiekatalysator gebaseerd op een kobalt-
fosfaatcluster. Hier wordt water geoxi-
deerd en omgezet in zuurstof, protonen 
en elektronen. Een laagje indiumtinoxide 
beschermt het silicium tegen zuurstof. 
Aan de achterkant zit de waterstofkata-
lysator, een legering van nikkel, molyb-
deen en zink, bevestigd aan een laagje 
roestvaststaal. Daar worden vier protonen 
omgezet in 2 H2. Het bijzondere is dat 
die zonnecel geen dure lichtabsorberende 
materialen en katalysatoren bevat en bij 
neutrale pH en kamertemperatuur werkt. 
Zet je het kunstblaadje in een bak water 
en schijn je er zonlicht op, dan ontstaan 
aan de zonkant zuurstofbelletjes en aan 
de andere kant borrelt waterstofgas naar 
boven. Een verbeterde versie van het 
blad werkt inmiddels met een efficiëntie 
van 7 à 10 procent. |

Diverse fermentatieroutes van een chemotroof orga-
nisme zoals melkzuurbacterie Lactococcus lactis 

kun je met gentechnologie in een cyanobacterie zet-
ten. het metabolisme van de cyanobacterie voorziet de 
nieuwe enzymen van moleculen (zoals glyceraldehyde-3-
fosfaat (GAP), nADPh en AtP) om de gewenste eindpro-
ducten te vormen. |

fOtOfermentatie

Onderzoekers van het BioSolarCells project richten 
zich in eerste instantie op de eerste stap van 
fotosynthese: waterstof produceren uit water.

kunstbladeren

bron: biosolarCells

De inhoud van een microalg hangt ook sterk 
af van de kweekomstandigheden. Daarvan 

maken bioprocestechnologen slim gebruik 
wanneer ze productvorming optimaliseren om 
zo meer olie of pigmenten te kunnen maken. 
normaal bestaat de helft van de algenbiomassa 
uit eiwit. maar bij gebrek aan eiwitbouwsteen 
in het groeimedium schakelen de meeste algen 
over op productie en opslag van koolhydraten 
(zetmeel) en vetten (triglyceriden), als reserve-
voedsel voor betere tijden. ook pigmenten als 
β-caroteen en astaxantine komen normaal voor 
in relatief lage concentraties (<1 procent) in 
microalgen. Wanneer je de algen echter blootstelt 
aan zeer hoge lichtintensiteit gaan ze pigmenten 
ophopen tot wel 14 procent van hun droog-
gewicht. Die pigmenten dienen als een soort 
zonnescherm tegen beschadiging van het foto-
synthesesysteem.  |

PrOductiestress
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- www.youtube.com/watch?v=joZ1EsA5_NY: Fotosynthese.
- www.biosolarcells.nl: Onderzoek naar het vastleggen van 

zonne-energie in moleculen.
- www.youtube.com/watch?v=qCVb-oRJ9Rs: Photanol van 

fotosynthese met cyanobacteriën.
- www.algenol.com: Algenol produceert ethanol uit algen.
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voor op sChool
 1. Wat is het onderscheid tussen de werking van fotovoltaïsche 

zonnecellen en van bladgroen?
 2. In kassen worden groene planten blootgesteld aan blauw en 

rood licht. Vanwaar die kleurkeuze?
 3. Noem drie knelpunten bij grootschalige teelt van microalgen 

en cyanobacteriën.
 4. Waarom proberen wetenschappers kunstmatige bladeren te 

maken om CO2 mee om te zetten?

 5. Geef de reactievergelijking voor de productie van synthese-
gas uit CO2.

 6. Fotosynthese draait om fotonen, elektronen en protonen. 
Wat is een foton precies?

 7. In de Calvincyclus wordt CO2 gereduceerd. Het oxidatie-
getal van koolstof in CO2 is 4+. Wat is het oxidatiegetal van 
koolstof in glucose (C6H12O6)? Wat betekent reductie in die 
reactie?

 8. Voor absorptie van licht is een uitgebreid geconjugeerd 
systeem nodig. Laat zien dat de pigmenten in planten en 
algen over zo’n geconjugeerd systeem beschikken.

 9. Waardoor zijn cyanobacteriën gemakkelijker genetisch te 
modificeren dan algen?

 10. Noem verschillende manieren om zonne-energie op te slaan.
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