
Chemische 
Feitelijkheden

Ooit bouwde de mens al zijn spullen met wat in de 
natuur voorhanden was. Eerst waren het speren, 
gesneden uit hout. Een jas van berenvel. Papier 

geweven uit de stengel van de papyrusplant. En zwaarden 
van omgesmolten ijzer.
Nu leunen we voor materialen veel meer op eindige fossiele 
bronnen, vooral omdat de industriële revolutie het mogelijk 
heeft gemaakt om hoogwaardige plastics uit aardolie te ver-
vaardigen. 
Daar maken we bijvoorbeeld veilige voedselverpakkingen 
van, of onmisbare medische apparatuur. Zonder plastic is er 
geen welvaart.
Maar je kunt ze ook zonder olie produceren, namelijk op 
basis van planten of andere natuurbronnen. Deze zogeheten 
biobased materialen hebben als voordeel dat ze hernieuw-
baar en daarom minder vervuilend zijn, omdat ze niet bij-

dragen aan de opwarming van de aarde of de toenemende 
plastic-afvalberg.
De grote uitdaging van biobased materialen zit hem de 
eigenschappen: hoe maak je van plantenresten kunststoffen 
die net zo stevig, soepel, luchtdicht of afbreekbaar zijn als 
de plastics die we gewend zijn?

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Waarom is de stap naar biobased materialen 

zo belangrijk?
• De Basis: Biobased grondstoffen kunnen direct bestaande 

plastics vervangen, maar ze bieden ook kansen voor mate-
rialen met compleet nieuwe eigenschappen.

• De Diepte: In de toekomst kan genetische modificatie het 
mogelijk maken om oude en nieuwe biobased materialen 
beter te produceren én verwerken. |
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ondanks de huidige lage olieprijzen is de trend dat we meer van dit eindige goedje 
gaan gebruiken. de hoop is dat we die honger naar olie duurzaam kunnen stillen 

met biobased materialen. maar hoe gaat die revolutie plaatsvinden?

Het is een beetje als een boomhut 
uit de toekomst: een huis dat 
van top tot teen uit planten in 

elkaar is gezet. Al zou je dat niet zeggen 
wanneer je de buitenkant ziet. De huisjes 
met de naam mHome zien er, afgezien 
van het houtwerk, uit als een standaard-
kunststofbungalow. In 2016 zijn ze voor 
het eerst te koop. Meer van dit soort futu-
ristische duurzaamheidsprojecten duiken 
de laatste jaren op. Zo heb je fietsframes 
verstevigd met vezels uit hennepplanten, 
in plaats van met koolstofvezels. Of cola-
flessen gemaakt van suikerbieten.

Het zijn maar enkele voorproefjes van 
wat er volgens wetenschappers komen 
gaat aan zogeheten biobased materia-
len. De bedoeling is dat de biobased 
materialen allerlei kunststoffen gaan ver-
vangen, en dan met name plastics. Die 
zijn onmisbaar voor onze welvaart: zon-

der plastic zouden we geen computers 
hebben, geen voedselverpakkingen die 
bederf tegengaan en geen infuusslangen 

of kunstheupen die medische ingrepen 
veilig en minder pijnlijk maken.

Volgens een berekening van het Platform 
Groene Grondstoffen (PGG) kunnen in 
2030 maar liefst 30 % van alle kunststof-
fen biobased zijn. Dat percentage ligt nu 
tussen de 2 en 9 %. Voor die omslag moet 
de chemische industrie geleidelijk gaan 
afstappen van fossiele bronnen als aard-
gas en -olie, en steeds meer hernieuwbare 
bronnen aanboren, zoals mais en suiker-
bieten of nog onontdekte opties.

Oud en nieuw

De grotere vervuiling van fossiele 
bronnen ten opzichte van biobased 

bronnen is een subtiel verschil dat alles 
met de factor tijd te maken heeft. Aardolie 
en andere fossiele bronnen zijn namelijk, 
zoals de toevoeging ‘fossiel’ al doet ver-
moeden, ontzettend oud. In feite bestaat 
fossiele olie uit niets anders dan een 
verzameling miljoenen jaren oude plan-
ten- en microbenresten. Deze planten en 
microben hebben gedurende hun leven 
CO2 uit de lucht opgenomen. Dat maakt 
de olie koolstofrijk. Zo’n honderdvijftig 
jaar geleden ontdekten mensen dat deze 
koolstofverbindingen handig zijn voor 
twee zaken: als brandstof voor auto’s, 
vrachtwagens en vliegtuigen, maar ook 
als grondstof voor kunststofmaterialen.

Het probleem is dat die twee toepassin-
gen hand in hand gaan: voor elke liter olie 
die als kunststofbron dient, stookt de che-
mische industrie gemiddeld 10 l olie als 
brandstof. En dat geeft milieuproblemen, 
want bij het verbranden van fossiele bron-
nen verdwijnt een groot deel van de mil-
joenen jaren oude koolstof als CO2 in de 

Bioplastics sluiten de

kringloop

Het onderzoek naar biobased materialen begint 
in het laboratorium.

het was de bedoeling dat de wereldleiders in 
november 2015 een groot klimaatakkoord 

zouden tekenen in Parijs. op die klimaatcon-
ferentie – CoP21 genaamd – zijn uiteindelijk 
slechts vrijblijvende afspraken gemaakt. ieder 
land kan daarom zelf bepalen hoe snel het de 
uitstoot van broeikasgassen terugdringt. Zelfs 
als de mensheid vandaag zou ophouden met het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot 
van koolstofdioxide stilvalt, zal de aarde nog eeu-
wen blijven opwarmen. om erger te voorkomen 
– overstromingen, droogte, ontwrichting van de 
wereldeconomie – vinden wetenschappers dat 
we zo snel mogelijk moeten overschakelen van 

fossiele naar biobased bronnen, die niet of nau-
welijks bijdragen aan Co2-uitstoot. |

KlimaataKKoord
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atmosfeer. Met alle gevolgen van dien: de 
aarde warmt erdoor op, weten we nu. En 
omdat de wereldbevolking groeit tot zo’n 
8 miljard mensen in 2050, blijft de vraag 
naar brandstof en plastics de komende 
jaren alleen nog maar toenemen. En dus 
ook de vervuiling, als er niets verandert.

Biobased grondstoffen dragen daaren-
tegen niet bij aan de wereldwijde CO2-
uitstoot, omdat ze worden gemaakt van 
planten die in het hier en nu groeien. 
Over het geheel genomen neemt de oor-
spronkelijke plant net zoveel CO2 op als 
bij de verwerking ervan vrijkomt. Dat is 
zo’n groot voordeel dat veel wetenschap-
pers ervoor pleiten om geen dag te wach-
ten: we moeten zo snel mogelijk van olie 
af en alles biobased maken.

KringlOpen sluiten

Die verschuiving van fossiele naar 
biobased grondstoffen behelst nog 

iets: alles moet recyclebaar worden. Nadat 
de biobased materialen in producten zijn 
verwerkt, is het de bedoeling dat het afval 
uiteindelijk óók geschikt is als mest voor 
de volgende generatie planten. En die 
kunnen dan weer biobased grondstoffen 
leveren. De volledige omslag naar zo’n 
systeem dat al zijn kringlopen sluit en 
zelfvoorzienend is, noemen experts ook 
wel de kringloopeconomie, cradle-to-cradle 
(c2c) of bio-economie.

Dit hergebruik moet gebeuren omdat 
we anders het tweede probleem van 
kunststoffen niet oplossen: de enorme 
berg aan afval. Elk jaar produceren alle 
landen bij elkaar zo’n 300 miljoen ton 
aan plastic afval. Een groot deel is niet 
afbreekbaar en wordt verbrand – daarbij 

komt opnieuw CO2 vrij. Zo’n 8 miljoen 
ton plastic per jaar belandt in de oceanen, 
becijferde Jenna Jambeck afgelopen jaar 
in het tijdschrift Science. De precieze 
gevolgen zijn nog niet duidelijk, maar 
biologen vermoeden dat veel zeeleven er 
negatieve effecten van ondervindt.

Kringlopen sluiten vraagt veel veran-
dering van de petrochemische industrie. 
Olie en aardgas zijn bijvoorbeeld erg 
goedkoop en dat maakt biobased produc-
ten, waarvan het onderzoek en ontwik-
keling nog moet worden terugverdiend 
en waarvan productie en distributie nog 
moeten worden ingericht, relatief duur. 
Bedrijven in de haven van Rotterdam die 
van olie en aardgas afhankelijk zijn om 
hun kunststoffen te vervaardigen, kun-
nen niet zomaar overschakelen naar bio-
based alternatieven, omdat ze dan nieuwe 
investeringen moeten doen en mogelijk 
inkomsten mislopen. Vooralsnog durven 
vooral grotere bedrijven als DSM wél 
zulke risico’s te nemen.

weerstand

Ook bieden milieu-activisten soms 
weerstand tegen biobased plannen. 

Zo voert hulporganisatie Oxfam al een 
tijd de campagne ‘Voedsel in de tank!?’. 
Ze vinden het erg dat in landen waar 
de mensen honger lijden, landbouw-
grond voor biobased grondstoffen wordt 
gebruikt in plaats van voor voedsel. Uit 
nieuw onderzoek van onder meer SCOPE 
Bioenergy & Sustainability blijkt echter dat 
die twee elkaar niet in de weg hoeven te 
zitten: er is landbouwgrond genoeg en de 
toegang tot voedsel hangt vooral af van 
hoeveel geld mensen verdienen. Juist het 

verbouwen van bijvoorbeeld suikerbieten 
in Brazilië voor biobased doeleinden is 
goed voor de lokale economie en dus de 
voedselzekerheid.

Toch onthult een ander voorbeeld uit 
Brazilië – dat land verbouwt momen-
teel de meeste planten voor biobased 
grondstoffen – dat niet elke stap rich-
ting de kringloopeconomie automatisch 
goed uitpakt. Zo bleken de vruchten van 
het lucratieve biobrandstofgewas Ricinus 
communis giftig te zijn voor het vee dat 
Braziliaanse boeren over hun plantages 
laten lopen. 

Kortom: de weg naar een biobased kring-
loopeconomie is niet kaarsrecht, maar 
vertakt zich als een ingewikkelde wirwar 
aan mogelijke paden. Daarom blijven 
wetenschappers onderzoeken welke weg 
we het best kunnen nemen.  |

Totdat de wereld massaal milieuvriendelijke 
plastics gaat gebruiken, blijft vervuilende 
kunststof in de natuur terechtkomen. Dat 

moeten we opruimen, vindt student Boyan 
Slat. Hij wil met zijn Ocean Cleanup-project 
al het plastic uit zee vissen en dat recyclen 

tot nieuwe producten.

Omdat we fossiele grondstoffen gebruiken en verbranden, komt gebonden koolstof van miljoenen 
jaren geleden weer in de lucht. Ook belandt veel plastic in de oceaan. Bij een kringloopeconomie 

blijft de koolstofcyclus binnen de perken, omdat de keten zichzelf hernieuwt.

ocean cleanup

Het is ook nooit goed. Toen de Nederlandse 
luchtvaartmaatschappij KLM een vliegtuig 
op afgewerkt frituurvet liet vliegen, kwam 

ze dat op flinke kritiek te staan. De kerosine 
was weliswaar biobased en goed voor het 

imago, maar oud frituurvet inzamelen kost 
meer energie dan nieuw vet inslaan.

Frituurvet
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steeds meer bioplastics vervangen de huidige kunststoffen uit aardolie. 
dat kan op verschillende manieren: bekende kunststoffen exact namaken, 

of zelfs geheel nieuwe klassen materialen ontwikkelen.

duceren de meeste bio-ethanol (63 %), 
gevolgd door suikerrietboeren in Brazilië 
(24 %). Ook suikerbieten zijn hiervoor 
prima geschikt.

Op dit moment is Coca-Cola een van 
de bekendere drop-in-gebruikers van bio-
based etheen: zij verwerken het in hun 
PET-flessen. Deze zogeheten PlantBottle 
bestaat voor 30 % uit biobased mono-
etheenglycol (1,2-ethaandiol) (MEG). De 
andere 70 % aan plastic bestaat uit teref-
taalzuur, een molecuul dat nog niet op 
grote schaal rendabel biobased te produce-
ren is. Tereftaalzuur is overigens wel goed 
te recyclen. Het is zelfs mogelijk om ook 
100 % bio-PET-flessen te produceren wan-

Een plant is eigenlijk een chemische 
fabriek die op zonne-energie loopt. 
Voed de groene bladeren met licht, 

water, koolstofdioxide en wat mest, en 
de fotosynthesereactie komt vanzelf op 
gang. Het principe erachter is eenvoudig: 
zonne-energie ‘lijmt’ CO2 en H2O aan 
elkaar tot koolhydraten. In die koolhydra-
ten zit dan chemische energie opgeslagen 
waarmee de plant nog complexere schei-
kundige reacties kan aandrijven.

Het resultaat is een rijke mix aan che-
mische verbindingen: energierijke sui-
kers, veelzijdige polymeren, stevige cel-
lulosevezels, houtachtige lignines en een 
boel andere moleculen. Daarmee kan de 
plant zich staande houden in de natuur, 
maar mensen kunnen ze ook oogsten als 

bouwstenen voor de biobased economie. 
Verschillende grondstoffen zijn geschikt 
voor verschillende doeleinden. En daarom 
onderzoeken producenten alsmaar betere 
manieren om deze toe te passen.

drOp-in

Mais en suikerriet zijn bijvoorbeeld 
geschikt voor het produceren van 

etheen. Dat is een grondstof voor poly-
etheen (PE), een basisplastic dat de che-
mische industrie vandaag de dag nog 
vooral uit aardolie maakt. Ongeveer een 
derde van al het plastic is PE: er wordt 
meer dan 100 miljoen ton per jaar van 
verhandeld. Etheen is niet alleen de 
bouwsteen voor polyetheen, maar dient 
ook voor de productie van andere plastics. 
Denk maar aan polyvinylchloride (PVC) 
voor stevige en slijtvaste rioleringsbuizen 
en polyetheentereftalaat (PET) voor plas-
tic drinkflessen.

Moleculair gezien bestaat er geen ver-
schil tussen bio-etheen uit suikerbie-
ten en etheen uit aardolie. Ze hebben 
exact dezelfde vorm en eigenschappen. 
Wanneer een bioplastic één op één zijn 
fossiele evenknie vervangt, noemen che-
mici dat drop-in. De chemische industrie 
hoeft zich nauwelijks aan te passen om 
dit soort biobased grondstoffen te gebrui-
ken: ze kopen het gewoon in en verwer-
ken het zoals gewoonlijk tot polyethyleen 
en verder. 

Etheen groeit niet als molecuul in de 
planten zelf; bio-ethanol, wat gegis-
te plantensuikers zijn, dient als basis. 
Maisboeren in de Verenigde Staten pro-

liever verbeteren dan

namaken

biobased bouwbloKKen
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Het scheiden van fracties is een van de eerste 
stappen om biobased materialen te maken.

scheiding biomassa
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onderzoek hopen wetenschappers het een 
stuk goedkoper te maken.

Een van de belangrijkste manieren 
om biobased materialen betaalbaarder 
te maken, is om ze zo slim mogelijk te 
gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door 
bij elke verwerkingsstap van plant tot 
kunststof zo min mogelijk grondstoffen 
en afvalstromen te verliezen. Zo is de 
productie van bio-etheen op dit moment 
niet optimaal: omdat de microben tijdens 
het maken ervan nog veel koolstof laten 
ontsnappen als CO2, gaat veel materiaal 
verloren. Voor 1 kg etheen is er daarom 
nog 3 kg suiker nodig. Ter vergelijking: 
1 kg polymelkzuur behoeft slechts 1,25 kg 
suiker dankzij een veel efficiënter proces.

Met bioraffinage, een techniek om grond-
stofstromen beter te splitsen, is ook extra 
winst te behalen. Neem suikerbietenpulp. 
Nu voeren suikerfabrieken die vaak nog 
af als goedkoop veevoer. Met bioraffinage 
valt meer uit de pulp te winnen: cellulose-
vezels met bijzondere eigenschappen en 
suikers als galacturonzuur en arabinose. 
Zo kunnen fabrieken zelfs geld verdienen 
aan hun reststromen, terwijl ze tegelijker-
tijd de kringloop sluiten. |

neer men ook het tereftaalzuur uit suikers 
gaat gebruiken. Daar werken momenteel 
Wageningen UR en TNO aan.

nieuwe Functies

De biobased economie wordt nog 
interessanter wanneer biomateria-

len niet zomaar fossiele kunststoffen ver-
vangen, maar de eigenschappen van hun 
voorgangers verbeteren. Zo onderzoekt 
de Wageningen UR Food & Biobased 
Research of lignine uit bomen en gras-
stengels misschien de eigenschappen 
van asfalt kan verbeteren. Lignine heeft 
namelijk ook lijmachtige eigenschappen 
die prima de fossiele lijmstof bitumen 
kunnen vervangen en mogelijk verbete-
ren. Zo zou lignine de wrijving tussen 
autobanden en asfalt kunnen vergroten 
(meer grip) en kan het de weg zelfs stiller 
maken. 

Met de eerdere genoemde suikers uit 
bieten en mais valt eveneens bioplastic 
met nieuwe eigenschappen te maken. Zo 

ontwikkelen onderzoekers in Nederland 
met bedrijven als Avantium en Corbion 
een nieuw soort PET-fles: de bio-PEF. 
Die lijkt op de gewone PET-fles, maar het 
tereftaalzuur is vervangen door furaan-
dicarbonzuur, dat ook uit suikers komt. 
Het voordeel van die stof is dat ze gas-
sen beter binnen de verpakking houdt; 
heel handig voor flessen met frisdrank of 
voedselverpakkingen met daarbinnen een 
beschermende atmosfeer.

BiO-aFBreeKBaar

Een sterk groeiende biobased kunststof 
is polymelkzuur (PLA, poly lactic acid), 

nu al een van de meest gebruikte bioplas-
tics ter wereld. PLA is te composteren 
en daarmee bio-afbreekbaar, wat het veel 
milieuvriendelijker maakt dan de meeste 
drop-in-plastics. Om die reden beginnen 
steeds meer voedselfabrikanten dan ook 
PLA als verpakkingsmateriaal te gebrui-
ken. In de supermarkten zie je het al als 
verpakking om biologische aardappels, 
paprika’s en avocado’s. PLA is echter geen 
oplossing voor de plastic soep, omdat het 
buiten een composteerinstallatie niet snel 
afbreekt.

Nog wat milder voor de wilde natuur zijn 
polyhydroxyalkanoaten, oftewel PHA’s. 
Dat zijn polymeren die microben kun-
nen fermenteren uit niet alleen suikers, 
maar ook uit oliën of organische zuren. 
Het grote voordeel van PHA’s is dat ze 
naast hun bio-afbreekbaarheid toch grof-
weg dezelfde eigenschappen hebben als 
polyetheen. Nu zijn PHA’s nog te duur 
om plastic te vervangen, maar met meer 

in ziekenhuizen en laboratoria kan een anti-
bacteriële beschermlaag apparatuur steriel 

houden. Zo’n coating valt biobased en recycle-
baar te maken van chitine, de bouwstof waaruit 
insecten en schaaldieren als kreeften en krab-
ben hun buitenste schil opbouwen. Chitine is 
via een tussenstap om te zetten in chitosan, dat 
antibacteriële eigenschappen heeft. maar chito-
san is ook verder te verwerken tot bouwstenen 
voor gewone bioplastics en heeft daarom een 
toekomst op industriële schaal. |

doei bacteriën

Lignine in gras heeft lijmachtige 
eigenschappen die de fossiele lijmstof 

bitumen kunnen vervangen.

Grasraffinage

biobased in de schijnwerpers

Ja, de grootste milieuwinst ligt ongetwijfeld in het maken van bioplastics. toch zijn het vaak minder 
gangbare biobased materialen die de show stelen.
Grasdoosje

Ze liggen sinds enkele jaren in de winkel: eierdoosjes gemaakt 
van grasvezels. De bladeren van het gras zijn nog vaak goed 
te zien. een grote stap in duurzaamheid is de grasdoos niet, 
want hij vervangt gerecycled papier, wat toch al tamelijk 
milieuvriendelijk was.

Composietbrug
in emmen werken hogescholen en universiteiten aan een 
biobased voetgangersbrug. Die is gemaakt van composieten: 
een mix van natuurlijke vezels zoals vlas, hennep of jute, 
biobased hars of plastic, en een biobased kernmateriaal, 
zoals biofoam.

schimmeljurk
De draden van paddenstoelen kunnen als basis dienen voor 
kleding, denken onderzoekers. in het onderzoeksproject 
mycelium Design ontwierp aniele hoitink een prototype jurk 
van zulke draden.
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Katalyse is de motor van de biobased economie: daarmee maak je van 
rauwe plantenresten hoogwaardige materialen. nu gentechnologie 

een vlucht neemt, gaan microben een steeds groter deel van 
biokatalyse voor hun rekening nemen.

Veel biobased materialen kun je 
maken met hulp van chemische 
katalyse, maar bij sommige kunst-

stoffen gebruiken chemici hier en daar 
ook micro-organismen. Dat gebeurt bij-
voorbeeld bij de productie van polymelk-
zuur of bio-etheen: je stopt de grondstof-
fen uit planten in een vat vol bacteriën 
en aan de andere kant rolt er een bruik-
baar (tussen-)product uit. Dat proces is 
vooral handig wanneer de plantenresten 
uit een mengsel van complexe moleculen 
bestaan of in water zijn opgelost; twee 
zaken die vaak voorkomen bij biobased 
grondstoffen. 

Alleen al daarom zullen micro-organis-
men voor de biobased economie steeds 
belangrijker worden. Om de microben 
echter op industriële schaal aan de slag 
te krijgen, zijn vernieuwingen nodig. 
De veelgebruikte melkzuurbacteriën en 
bakkersgisten zijn door miljoenen jaren 
evolutie afgesteld op overleven in plaats 
van grootschalig stoffen produceren. Toch 

zijn ze, met de juiste ingrepen in hun 
genoom, de beoogde werkpaarden van de 
biobased economie.

Van VijF jaar naar twee weKen

De vernieuwingen komen snel. Want 
met de gigantische sprongen die 

gentechnologie de laatste jaren maakt, 
lukt het wetenschappers steeds beter om 
te sleutelen aan micro-organismen. Een 
gemiddelde, bruikbare verbetering vergt 
bij elkaar zo’n twintig tot dertig ingrepen 
in genen. Bij één bacterie- of gistsoort 
kostte dat niet zo lang geleden nog een 
jaar of vijf. Nu duurt dat maar twee 
weken.

Met name de techniek CRISPR-Cas 
maakt furore. CRISPR-Cas biedt onder-
zoekers de mogelijkheid om sneller dan 
ooit aan elk organisme te klussen, en dus 
ook aan microben. CRISPR-Cas, pas twee 
jaar op de markt, knipt het DNA op elke 
gewenste plek open en plakt daar nieuwe 
genen of regulerende elementen voor in 

de plaats. Het is goedkoop, makkelijk en 
doet binnen een paar uur zijn werk. Een 
recordtempo.

BulK

Dat genetisch sleutelen grote verschil-
len maakt in de biobased economie, 

bewijst Project Liberty, een samenwer-
king tussen DSM en het Amerikaanse 
bedrijf POET. Met een nieuwe, genetisch 
gewijzigde gistcel benutten de bedrijven 
een deel van hun biobased grondstoffen 
waar ze eerder niet bij konden. POET ver-
werkt namelijk suikers uit maisbladeren 
tot bio-ethanol, maar die suikers zitten 
op verschillende manieren in de bladeren 
opgeslagen. Het grootste deel bestaat uit 
C6-suikers, oftewel glucose; daar kan 
zelfs klassieke bakkersgist ethanol van 
maken. Maar ruim een derde van de 
suikers zijn van het C5-type, zoals xylose 

werkpaarden
van de biobased economie

lexicon

Gentechnieken veranderen voortdurend. hier staan de meest recente begrippen op een rij. 

crispr-cas Werd in 2015 een van de grootste wetenschappelijke doorbraken genoemd. 
CrisPr werkt goed, omdat het gebruik maakt van de al aanwezige reparatie-
dienst binnen elk organisme. De techniek is daarom simpel, goedkoop en door 
iedere onderzoeker te gebruiken.

synthetische biologie is al een wat oudere term, maar nog steeds actueel. het is een vorm van geneti-
sche modificatie waarbij wetenschappers een deel of het volledige Dna van een 
bacterie of ander organisme naar eigen inzicht herschrijven.

in vivo assembly is een techniek waarbij onderzoekers enkele tot tientallen synthetische Dna-frag-
menten in één keer inbouwen bij een microbe door middel van recombinantie. 
Zolang de fragmenten overlappen, accepteert de microbe het nieuwe Dna. 

Met recentelijk ontdekte DNA-technologieën 
als CRISPR-Cas kunnen wetenschappers 

steeds sneller genetische verbeteringen aan 
micro-organismen doorvoeren.
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en arabinose. Alleen de genetisch gemo-
dificeerde gistcel kan ook die suikers 
verwerken. Zo produceert POET nu met 
dezelfde hoeveelheid maisbladeren 50 % 
meer bio-ethanol. 

Met zulke verbeteringen wordt het 
steeds makkelijker om biobased mate-
rialen te laten concurreren met fossiele 
grondstoffen. Andere efficientiëslagen 
liggen puur in bulk en opschaling. Zo 
onderzoeken wetenschappers aan de TU 
Delft bijvoorbeeld nieuwe manieren om 
microben zo snel mogelijk zo veel moge-
lijk grondstof kunnen laten omzetten. 
Daarvoor weten ze echter nog te weinig 
over hoe het metabolisme van gistcellen 
en bacteriën in hun genoom ligt beslo-
ten. Met CRISPR-Cas is nu sneller dan 
ooit tevoren te achterhalen welke genen 
daarvoor belangrijk zijn. Zo moet het 
uiteindelijk lukken om met genetische 
modificatie een microbe aan te sporen om 
als hoofdtaak te blijven te katalyseren, in 
plaats van dat hij grondstoffen voor zijn 
eigen groei of celdeling gebruikt.

in het gareel hOuden

Daarmee zijn biochemici er nog niet. 
Zelfs als microbiologen de ideale 

eencellige voor een bepaald biobased 
materiaal in elkaar weten te zetten, die 
dus goed overweg kan met uiteenlopende 
grondstoffen en bulkhoeveelheden aan 
product aanmaakt, blijft het een uitdaging 
om dat zo te houden. Gistcellen en bacte-
riën evolueren namelijk in sneltreinvaart: 
genen die handig zijn voor de biokatalyse, 
raken ze zo weer kwijt. Zonde, want een 

industrieel concurrerende biokatalysator 
moet niet enkele weken zijn blijven werk 
doen, maar maanden of zelfs jaren.

Vandaar dat onderzoekers bekijken of 
ze die terugval kunnen voorkomen en 
de microben ‘robuuster’ kunnen maken. 
Als eerste stap laten wetenschappers 
de eencellige dan juist evolueren in de 
omstandigheden waarin zij later aan het 
werk wordt gezet. Dan overleven alleen 
de cellen die zich aan deze toestand heb-
ben aangepast. Vervolgens analyseren de 
onderzoekers de genen die in deze micro-
ben zijn ingeschakeld. Genen die betrok-
ken zijn bij de bouw van de celwand, 
bepalen bijvoorbeeld deels of een gistcel 
in een zure omgeving langdurig zijn werk 
blijft doen.

Wat ook werkt: stel de microbe afwisse-
lend bloot aan grondstoffen en schaarste. 
Om de magere perioden door te komen, 
‘ontdekken’ de eencelligen manieren op 
de grondstoffen als reserves op te slaan, 
meestal in de vorm van vetten of suikers 
en soms zelfs als natuurlijke bioplastics. 
Die zijn dan vervolgens te oogsten en 
verder te verwerken als biobased bouw-
stenen. 

scOuten

Genetisch gemodificeerde micro-orga-
nismen staan ook centraal in een 

derde onderzoekslijn, die bepalend zal 
zijn voor de biobased kringloopeconomie: 
compleet nieuwe biobased grondstofbron-
nen of producten. 

Een relatief nieuwe bron is bijvoor-
beeld afvalwater. Dat bevat veel sporen 

van mogelijke grondstoffen die er met 
chemische katalyse niet uit te halen zijn. 
Microben kunnen met zo’n verdunde 
stroom juist prima omgaan. Door ook 
hier met schaarste en grondstoffen af te 
wisselen, onderzoeken wetenschappers 
in Delft hoe spontaan evoluerende bacte-
riën deze stromen omzetten in biobased 
materialen.

Geheel gericht op de productie van nieu-
we moleculen is het Living Foundries-
project van het onderzoeksinstituut van 
de Amerikaanse krijgsmacht, DARPA. 
Daar willen ze met synthetische biologie 
eencelligen systematisch genetisch modi-
ficeren op grote schaal. Ze hopen dat de 
microben spontaan moleculen gaan pro-
duceren waar niemand aan heeft gedacht. 
Dat zijn dan niet alleen biobased bouw-
stenen, maar ook brandstoffen en medi-
cijnen. |

Planten zullen in de biobased economie 
steeds vaker genetisch gemodificeerd zijn. 

De opbrengst van biobased materialen kan hoger 
wanneer de gewassen efficiënter omgaan met 
water, meststoffen en andere groeiomstandig-
heden. Daarnaast kunnen genetisch gemodifi-
ceerde planten grondstoffen opleveren die anders 
moeilijk te verkrijgen zijn. Zo worden in het lab 
hennepplanten gemaakt die spinnenzijde pro-
duceren, een sterk en licht materiaal. met een 
spinnenboerderij lukt dat niet: de achtpotige roof-
dieren eten elkaar binnen de kortste keren op. in 
hoeverre gentechgewassen in europa de biobased 
economie gaan bepalen is een open vraag, omdat 
ze hier nog enigszins taboe zijn. tegenstanders 
vrezen dat gengewassen de natuur zullen laten 
ontsporen en gevaarlijk zijn om te eten, al is daar 
geen bezwaar. |

ZijdeZacht

om microben onze wensen te laten uitvoeren, 
proberen onderzoekers ze meer en meer te 

zien als een bouwdoos waaraan je functies kunt 
toevoegen alsof het lego-steentjes zijn. om geen 
energie en voedingsstoffen te verspillen aan 
overbodige franje, ga je dan het liefste uit van 
een basispakket dat nog maar net levensvatbaar 
is. een voortrekker op dat gebied is de amerikaan 
Craig Venter, wiens team ook als eerste ter wereld 
het menselijk genoom ontrafelde. in maart 2016 
presenteerden Venter 
en collega’s het proto-
type van een zo ‘kaal’ 
mogelijke bacterie. 
Ze knipten net zo 
lang stukken uit het 
Dna van de bacterie 
Mycoplasma mycoi-
des, dat van nature 
901 genen bevat, tot 
ze er 473 overhielden 
die samen een synthetisch organisme genaamd 
syn 3.0 in leven hielden en in staat stelden om 
zich te delen. Daarmee braken ze het record van 
Mycoplasma genitalium, een natuurlijke bacterie 
die er 525 heeft. het idee is dat andere onderzoe-
kers met hun eigen bouwblokken nieuwe functies 
aan de 531.000 resterende basenparen van syn 
3.0 kunnen toevoegen, bijvoorbeeld om hem 
chemicaliën te laten maken op industriële schaal. 
Van 149 van de 473 genen is de functie overigens 
nog niet bekend, dus Venter sluit niet uit dat 
er in een later stadium nog meer kan worden 
geschrapt. |

de minimale microbe
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AAnbevolen websItes
- www.biobasedeconomy.nl: Site met veel nieuwsberichten 

over onderzoek naar biobased materialen. 
- www.groenegrondstoffen.nl: Wageningen UR stelt hier veel 

informatie beschikbaar over al haar projecten met biobased 
materialen.

- www.kennisnetbiobased.nl: Site met zowel nieuws als achter-
gronden over allerlei aspecten van de biobased economie.

- www.cbbe.nl: Het Centre for Biobased Economy biedt oplei-
dingen en ruimte voor afstudeerprojecten en stages op met 
name hogescholen, waaraan bedrijven direct deelnemen.
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nieuwsberichten over onderzoek naar biobased materialen. 
BPM is een groot samenwerkingsverband tussen bedrijven 
en kennisinstellingen. 

- www.biorefinery.nl: Engelstalige website voor professionals 
die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen binnen 
het benutten van biomassa.

voor op sChool
 1. Wat zijn biobased materialen?
 2. Wat wordt bedoeld met bio-economie?
 3. Noem drie hobbels die snelle invoering van biobased mate-

rialen belemmeren.
 4. Hoe luidt de oude (veelgebruikte) naam van etheen?
 5. Wat wordt in de chemische industrie bedoeld met drop-in?
 6. Geef verschillen en overeenkomsten aan tussen tereftaal-

zuur en furaandicarbonzuur.
 7. Wat is een beschermende atmosfeer bij voedselverpakkingen?
 8. Noteer de reactievergelijking voor de polymerisatie van 

melkzuur (2-hydroxypropaanzuur) tot polymelkzuur.
 9. Wat wordt bedoeld met gentechnologie?
 10. Hoeveel verschillende isomeren van glucose (C6) zijn er, en 

hoeveel verschillende van ribose (C5)? Wat zijn de ondelinge 
verschillen?

 11. Lignine is te beschouwen als een thermoharder en niet als 
een thermoplast. Wat is het onderscheid tussen deze soorten 
plastic?

 12. Geef de reactievergelijking voor de productie van etheen uit 
ethanol.
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