
Chemische 
Feitelijkheden

Alles wat groeit en bloeit is biomassa. Variërend van 
landbouwgewassen als maïs, aardappelen en soja 
tot bosbouwproducten. En van dierlijke reststoffen 

als mest en slachtafval tot biologisch afbreekbaar afval uit de 
industrie en huishoudens. Biomassa zit boordevol nuttige ver-
bindingen. Zo bevatten soja, palmolie en koolzaad bijvoorbeeld 
bruikbare olie voor biodiesel, terwijl maïs en suikerbieten de 
grondstof leveren voor bioethanol.
Nadeel van al deze gewassen is dat ze beslag leggen op kost-
bare landbouwgrond en dus concurreren met de voedselpro-
ductie. Maar gelukkig worden nieuwe en slimmere techno-
logieën ontwikkeld die het mogelijk maken om biobrandstof 
te maken uit restmateriaal zoals stro en houtsnippers. En in 
de toekomst misschien wel uit algen die in zee groeien of in 
vijvers op schrale en voedselarme bodems.

Biomassa is niet alleen geschikt als groene grondstof voor 
brandstof. Ook de chemische industrie profiteert. Die is 
traditioneel erg afhankelijk van fossiele energie en aardolie-
producten, maar biomassa kan daar verandering in brengen: 
talloze verbindingen uit planten kunnen als nieuwe grondstof 
dienen voor bulkchemicaliën, bioplastics en zelfs farmaceuti-
sche producten.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat is biomassa en hoe kunnen we deze 

energiebron duurzaam benutten?
• De Basis: Agro in plaats van petro: biomassa geeft de 

chemie een groen randje.
• De Diepte: Op zoek naar olierijke gewassen en slimme 

productiemethoden.     |

Groene grondstof

BiomassaBiomassa
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De Basis Van petrochemie naar agrochemie

De Diepte olierijke alg groeit overal
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met zonne-energie zetten planten koolstofdioxide uit de lucht om in organisch 
materiaal. Dat kunnen wij weer gebruiken als bron voor schone energie of chemicaliën. 

De kunst is om biomassa slim te produceren en duurzaam te benutten.
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De kranten staan er bol van: de fos-
siele energievoorraden raken op! 
Te veel CO2-uitstoot veroorzaakt 

klimaatverandering! We moeten energie 
besparen en alternatieven zoeken. Maar 
de zon straalt driehonderd maal zoveel 
energie op de aarde als de mens nodig 
heeft. Een groot deel daarvan gebruikt de 
plantenwereld voor biosynthese, om te 
groeien dus. De energie die planten op 
die manier opslaan – in biomassa – kun-
nen wij weer benutten. Zo bekeken lijkt 
er dus helemaal geen energietekort.

Bijkomend voordeel is dat het gebruik 
van deze bio-energie CO2-neutraal is. Wat 
vandaag wordt uitgestoten wordt morgen 
weer opgeslagen in nieuwe biomassa. 
Dat is anders dan bij fossiele brandstof-
fen. De planten aan de basis van aardolie, 
steenkool en aardgas hebben hun CO2 al 
miljoenen jaren geleden geconsumeerd 
en daarna niet uitgestoten. Totdat de 
mens deze brandstoffen gebruikt, waarbij 
alle opgeslagen CO2 in één keer in de 
atmosfeer wordt geblazen met de beken-
de gevolgen voor milieu en klimaat.

De duurzaamheid van bio-energie hangt 
echter niet alleen af van de CO2-balans, 
maar ook van de herkomst en verwerking 
van biomassa en van de energiekosten en 

milieubelasting tijdens het transport. Toch 
is het potentieel van biomassa enorm. 
Jaarlijks oogsten wij op onze aardbol 
dertien miljard ton plantaardig materiaal, 
waarvan we vijf miljard ton opeten. De 
overige acht miljard ton is restmateriaal 
en die bevat een hoeveelheid energie 
die overeenkomt met wat de complete 
wereldbevolking jaarlijks verbruikt.

Keerzijde

Biomassa kun je zien als een afge-
leide vorm van zonne-energie. 

Het gaat niet alleen om planten, maar 
om alles wat groeit en bloeit of heeft 

gegroeid en gebloeid: dierlijk materiaal 
(mest en slachtafval), hout en houtsnip-
pers of biologisch afbreekbaar materiaal 
uit industrieel en huishoudelijk afval. 
Energiegewassen worden speciaal geteeld 
voor de productie van biomassa. De 
bekendste – en meest omstreden – voor-
beelden zijn koolzaad, maïs, suikerriet en 
soja voor biobrandstoffen. Deze gewassen 
nemen helaas vruchtbare landbouwgrond 
in beslag. Het verbouwen van voedselge-
wassen voor energiewinning kan leiden 
tot voedseltekorten en is moeilijk duur-
zaam te noemen.

Daar komt bij dat veel oliehoudende 
gewassen worden gekweekt in tropische 
landen. Nederland importeert bijvoor-
beeld palmpitten uit Maleisië. Naast het 
gevaar dat deze landen tropisch regen-
woud of kostbare landbouwgrond gebrui-
ken voor energiegewassen, liggen nog 
meer gevaren op de loer. Denk maar 
aan erosie, wateronttrekking, uitspoeling 
van voedingsstoffen, verontreiniging door 
bestrijdingsmiddelen en het verlies aan 
soortenrijkdom. Ook kan grootschalige 
teelt van energiegewassen nadelige soci-
ale en maatschappelijke gevolgen hebben 
voor de lokale bevolking. Hoe is het bij-
voorbeeld gesteld met de arbeidsomstan-
digheden en kinderarbeid, en wat is het 
effect op de kwaliteit van het onderwijs 
en de gezondheidszorg? Deze factoren 
bepalen mede de duurzaamheid.

AlternAtieven

Er bestaan energiegewassen met min-
der nadelen. Bijvoorbeeld jatropha: 

een struik die pitten met olie produceert 
waaruit we biodiesel of andere produc-
ten zoals zeep kunnen maken en die 
kan worden verbouwd in combinatie met 
andere eetbare gewassen. Op dit moment 
lopen er verschillende projecten om de 
commerciële haalbaarheid van dit olie-
gewas te onderzoeken. Zo steunt Shell 

De zon als bron

Zonne-energie wordt via fotosynthese omgezet in 
chemische energie in de vorm van glucose.

lelystad airport kwam afgelopen zomer in het nieuws 
met de eerste oogst van koolzaad dat in februari op 

eigen terrein was ingezaaid. met de 15.000 l koolzaadolie 
die het veld van tien hectare naar schatting zal opbrengen, 
kunnen alle eigen voertuigen van de luchthaven een jaar 
rondrijden, zo heeft men berekend. aan de hand van de 
uiteindelijke energiebalans (input versus opbrengst) zal 
de proef worden geëvalueerd. is de uitslag positief, dan 
wil lelystad airport een veel groter terrein gaan gebruiken 
voor de productie van koolzaad. De luchthaven bezit 
ongeveer 100 hectare landbouwgrond.               |

       zonlicht
water + koolstofdioxide  ➝  glucose + zuurstof

Luchthaven in de oLie
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het Eindhovense bedrijf Diligent, dat in 
Tanzania tweeduizend hectare jatropha 
heeft laten planten door achthonderd 
lokale boeren. Probleem is wel dat de 
struik geen inheemse soort is in Afrika. 
Sommige overheden zijn daarom tegen 
de teelt. Een andere aanpak is het gebruik 
van algen of zeewier voor oliewinning 
– een alternatief dat niet concurreert met 
de voedselvoorziening. De technieken 
hiervoor staan echter nog in de kinder-
schoenen en de invloed van grootschalige 
productie van deze organismen op het 
ecosysteem in zee is nog onbekend.

Beter is het om bijproducten van land- 
en bosbouw te benutten. Bij de verwer-
king en het verbruik van voedselgewassen 
en hout komt immers restmateriaal vrij, 
waaronder stro, aardappelschillen, loof 
van planten, bierbostel, bietenpulp, mest, 
slachtafval, snoei- en sloophout en gft-
afval. Wereldwijd vertegenwoordigt deze 
stroom reststoffen een kwart van de totale 
energiebehoefte, zo’n 100 van de 400 
Exajoule (exa = 1018). Het probleem van 
de reststromen blijft vooralsnog dat het 
lastig is om er nuttige (brand)stoffen uit 
te winnen. Vooral houtachtige materialen 
met veel cellulose en lignocellulose laten 
zich moeilijk tot nuttige stoffen verwer-
ken. De technieken daarvoor zijn nog niet 
altijd commercieel toepasbaar.

AFbreeKbAre KunststoF

Behalve groene energie levert biomassa 
ook groene grondstoffen. Een belang-

rijke toepassing zijn bioplastic. Deze 
afbreekbare kunststoffen van plantenma-
teriaal worden ontwikkeld als vervanger 
van de niet – of slecht – afbreekbare plas-
tics zoals polyetheen (PET). In de jaren 
negentig ontstond grote belangstelling 
voor biopolymeren toen het probleem van 

de groeiende plastic afvalberg opdook.
Het onderzoek richtte zich toen vooral 

op kunststoffen uit zetmeel. Door dit 
natuurlijke polymeer te persen en te men-
gen met een weekmaker ontstaat een 
materiaal dat geschikt is voor bakjes en 
bekertjes. Groot nadeel van dit zetmeel-
plastic is dat het in een vochtige omgeving 
schimmelt en uiteindelijk uiteen valt. 
Daardoor is het uiteraard niet geschikt als 
verpakkingsmateriaal. Plastics op basis 
van polymelkzuur hebben dit nadeel niet: 
ze zijn vochtbestendig én bioafbreekbaar. 
Het materiaal is dan ook niet alleen zeer 
geschikt voor kunststof bekertjes, maar 
ook als hechtdraad in de chirurgie of als 
filler bij rimpelbestrijding. Een nadeel van 
bioplastics blijft de prijs – ze zijn vijf tot 
tien keer duurder dan traditionele kunst-
stoffen.           |

De eerste bioplastics werden gemaakt van zet-
meel uit bijvoorbeeld aardappels, rijst of maïs. 

kenmerkend voor deze zetmeelplastics is dat ze 
gemakkelijk oplossen in water en gevoelig zijn 
voor ongewenste bacterie- of schimmelgroei. Door 
toevoeging van afbreekbare weekmakers verbeteren 
de eigenschappen. Zetmeelplastic is zacht, ondoor-
zichtig en goed doorlaatbaar voor Co2 en zuurstof. 
Daardoor is het geschikt als vulmateriaal in verpak-
kingen en om er dierspeeltjes, plantenpotten en 
afdekfolie voor de landbouw van te maken.
tegenwoordig is polylactaat ofwel Pla één van de 
meest gebruikte bioplastics. Dit melkzuurpolymeer 
ontstaat bij vergisting van suikers uit planten. Deze 
suikers worden nu nog gewonnen uit landbouwge-
wassen zoals maïs, maar in de toekomst kunnen 
ook agrarische nevenstromen worden gebruikt zoals 
melkwei, resten van maïskolven en stro. Pla is 

bioafbreekbaar en kan voor veel toepassingen de 
plaats innemen van polyetheen. voorbeelden zijn 
plastic bekertjes, verpakkingen voor groente en fruit 
en zelfs kunststofvezels voor t-shirts. verder wordt 
het ook in de geneeskunde toegepast, onder meer 
bij rimpelbestrijding en als ‘zelfoplossende’ draad 
voor het hechten van wonden.            |

BiopLastics

Bio-energie

sinds enkele jaren worden de zaden van de struik 
Jatropha curcas gebruikt voor de productie 

van plantaardige olie. Deze olie is ongeschikt voor 
menselijke consumptie, maar wel geschikt voor 
industriële toepassingen. jatropha-olie kan direct 
in een motor worden gebruikt of door verestering 
worden omgezet in biodiesel. De plant gedijt goed 
op arme en zeer droge grond en hoeft geen concur-
rent te zijn van voedselgewassen. in verschillende 
subtropische landen, waaronder india, indonesië, 
ethiopië en tanzania, zijn programma’s gestart om 
de teelt van Jatropha curcas te bevorderen. of het 
écht een succesverhaal gaat worden is nog de vraag. 
Dat zal afhangen van de interesse van afnemers en 
investeerders, en natuurlijk van de aardolieprijs.   |

geschikte kandidaat?
Bio-energie komt voort uit de verbranding, vergisting of vergassing van organisch materiaal in 
planten en biologische afvalstromen. In 2005 werd ruim 4 procent van het elektriciteitsverbruik in 
Nederland opgewekt uit biomassa. Als dit met fossiele brandstoffen was opgewekt, zou er bijna 
4.500 miljoen kg CO2 méér in de lucht zijn gekomen. Dat is ongeveer 2,5 procent van de totale 
koolstofdioxide-uitstoot.

hout(afval)

gft rioolslib

mest

energiegewas industrie

Jatropha curcas
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Fossiele grondstoffen staan aan de basis van onze energievoorziening en van veel 
chemicaliën. toch zijn er genoeg mogelijkheden om olie en aardgas te vervangen door 

groene grondstoffen. Die bieden zelfs onverwachte voordelen. 

B i o m a s s a  ChemisChe FeitelijkheDen  |  novemBer 2008

biomassa binnen de chemie een vergelijk-
bare verandering teweeg zal brengen als 
de transitie van steenkool naar aardolie 
en aardgas, inmiddels een dikke eeuw 
geleden. Chemisch gezien hield dit in dat 
er van pure koolstof (C) naar koolwater-
stof (CH) werd overgegaan. Met biomassa 
komt daar ook een zuurstofatoom bij. De 
moeilijke oxidatiestap krijgt de chemische 
industrie als het ware gratis aangereikt, 
want de bruikbare verbindingen in bio-
massa bevatten minstens één zuurstof-
atoom.

vetten en KoolhydrAten

Tot die verbindingen behoren onder 
andere de plantaardige oliën die 

bestaan uit triglyceriden: een glycerol-
molecuul met drie vetzuurstaarten, bij-
voorbeeld stearaat, oleaat of linoleaat. 
Bij de productie van biodiesel worden de 
triglyceriden veresterd tot methylesters. 
Het bijproduct is glycerol. Dat is niet 
alleen een grondstof voor zeep, maar 
ook een basis voor glycol, isopropanol en 
aceton – stoffen die op hun beurt vaak 
ook weer een bouwsteen zijn voor verdere 
syntheses.

Koolhydraten vormen een andere bruik-
bare component van biomassa. Meestal 

De chemische industrie is met 
twintig procent van het totaal 
een grootgebruiker van fossiele 

grondstoffen. Het meeste is nodig voor 
opwekking van energie, maar nog steeds 
zo’n twaalf procent wordt gebruikt als 
grondstof voor chemicaliën. Onze huidi-
ge chemische industrie draait grotendeels 
op aardolie. Er valt dus nog veel winst te 
boeken met een overstap naar biomassa, 
ofwel van petrochemie naar agrochemie.

De toepassingen van agrochemie lopen 
uiteen van bulkchemicaliën (zoals acrylo-
nitril, acrylamide en caprolactam) tot fijn-
chemicaliën of zelfs farmaceutische pro-
ducten. In veel gevallen wordt daarvoor 
biotechnologie ingezet, ook wel ‘witte 
biotech’ genoemd. Om uit biogrondstof-
fen gewenste producten te maken of 
om vervuilende chemicaliën af te breken 
worden onder andere enzymen gebruikt. 
Ook (genetisch gemodificeerde) micro-
organismen – bacteriën, gisten en schim-
mels – weten over het algemeen goed 
raad met biomassa.

GrAtis oxidAtie

Vrijwel alle bulkchemicaliën die de 
industrie produceert worden gemaakt 

uit nafta, gedestilleerde olie. Na het kra-

ken ontstaan grondstoffen die per defi-
nitie alleen koolstof- en waterstofatomen 
bevatten, zoals propeen en etheen. Maar 
de basis voor de meeste fijnchemicaliën 
bestaat uit geoxideerde verbindingen met 
behalve koolstof en waterstof ook zuur-
stof. Koolwaterstoffen moeten daarom 
vrijwel altijd worden geoxideerd voordat 
ze bruikbaar zijn als grondstof in de 
chemische industrie. Juist deze oxida-
tie is de moeilijkste stap bij het maken 
van chemische verbindingen. Er is een 
katalysator nodig en sommige processen 
gebruiken zelfs een halogeenverbinding 
voor de oxidatie. Dat levert halogeenhou-
dende afvalstoffen op die slecht zijn voor 
het milieu.

De opkomst van biomassa zou dit pro-
bleem uit de wereld kunnen helpen. 
Sommigen denken dat het gebruik van 

Van petrochemie 

naar agrochemie

Zuurstof cadeau

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7,8

methaan ethaan
etheen

propaan
propeen

butaan 
buteen

butadieen

pentaan
alifaten

benzeen
aromaten

tolueen
xylenen

aromaten

methanol ethanol bijv. glycerol n-butanol pentose suikers bijv. glucose bijv. vetzuren
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opleveren. Voor de winning van brand-
stoffen kwamen tropische gewassen zoals 
oliepalm en suikerriet als beste uit de 
bus. Dat komt vooral doordat die het hele 
jaar door groeien, waardoor de productie 
per hectare hoog is. Gras kwam eveneens 
naar voren als een goede kandidaat voor 
groene grondstof. Het bevat veel nuttige 
chemicaliën – vooral complexe eiwitfrac-
ties – die bovendien relatief eenvoudig 
zijn te winnen. Minpuntje van gras blijkt 
wel dat de opbrengst per hectare vrij laag 
is.

De kunst is om alle nuttige compo-
nenten te gebruiken en zo min moge-
lijk restant van een gewas te verbranden 
tot ‘laagwaardige’ energie. Zulke resten 
bevatten bovendien nog eiwitten en ande-
re stikstofverbindingen, waardoor bij ver-
branding schadelijke stikstofoxiden vrij-
komen. Met nieuwe technologieën moet 
de productie van biomassa grootschaliger 
en efficiënter worden, met zo min moge-
lijk reststromen en een zo hoog mogelijke 
opbrengst. Niet alleen om er bioethanol 
van te maken, maar ook complexe en 
hoogwaardige producten.         |
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gaat het om polymeren van glucose (een 
C6-suiker met zes koolstofatomen) en 
xylose (C5). De belangrijkste koolhydraat 
in planten is cellulose, het meest voor-
komende organische materiaal op aarde. 
Alle planten ontlenen er hun stevigheid 
aan. Pas sinds enkele jaren zijn enzymen 
gevonden die deze lange ketens van glu-
cosemoleculen in stukken kunnen knip-
pen. De juiste gist zorgt vervolgens dat de 
suikers in bioethanol worden omgezet. 
Zo is gewone bakkersgist, Saccharomyces 
cerevisiae, goed in de omzetting van C6-
suikers naar alcohol. Een gist die snel 
C5-suikers kan omzetten in ethanol was 
lange tijd niet beschikbaar. Die is pas 
een paar jaar geleden gevonden in de 
uitwerpselen van olifanten. Momenteel 
wordt verreweg het grootste deel van de 
plantensuikers (vooral uit maïs, suiker-
bieten en suikerriet) gebruikt als grond-
stof voor biobrandstof, maar ze zijn ook 
prima geschikt als grondstof voor groene 
chemie.

Andere bAsisstoFFen

Weer een andere component is lig-
nine ofwel celstof, de structuur die 

plantencellen bijeen houdt. Het is een 
netwerk van de moleculen p-coumarylal-
cohol, coniferylalcohol en sinapylalcohol, 
allemaal zuurstofhoudende aromatische 
koolwaterstoffen. Bij de verwerking van 
hout tot papier worden de houtvezels 
– die voornamelijk bestaan uit cellulose 
en lignine – mechanisch en chemisch 
‘ontsloten’ met sulfiet. Dit betekent dat 
een deel of alle lignine uit de pulp wordt 

verwijderd. De vrijgemaakte lignine kent 
een scala aan toepassingen: als bindmid-
del (bijvoorbeeld voor karton), als lijm 
voor linoleum, als grondstof voor chemi-
caliën (waaronder oplosmiddelen en de 
reukstof vanilline) of als brandstof.

Niet alleen een zuurstofatoom biedt 
toegevoegde waarde voor de chemische 
industrie, ook stikstof. In planten zit 
bijvoorbeeld veel ethanolamine waaruit 
men 1,2-ethaandiamine kan maken. Dat 
is een grondstof voor rubber, chemica-
liën, geneesmiddelen, smeermiddelen en 
detergenten. Nu nog wordt 1,2-ethaandia-
mine gesynthetiseerd uit etheen via een 
chloreringsstap. Daarvoor is onder andere 
elektrolyse van keukenzout nodig en nitri-
ficering met ammoniak. De energie die 
nodig is voor al deze stappen is aanzien-
lijk en er komt veel afval bij vrij.

hooGwAArdiG

Behalve eenvoudige stikstofverbindin-
gen zijn gewassen als gras, tarwe en 

suikerriet ook rijk aan eiwitten, die met 
behulp van bioraffinage beschikbaar kun-
nen komen voor de chemische industrie. 

Voorlopig blijft het winnen van com-
plexe eiwitfracties voor de productie van 
hoogwaardige chemicaliën echter nog erg 
duur. Bovendien kost de teelt van gewas-
sen relatief veel energie, vooral vanwege 
de energieverslindende productie van de 
kunstmest die nodig is voor de stikstof-
voorziening van de planten. 

Onlangs hebben Wageningse onderzoe-
kers onderzocht welke gewassen netto de 
meeste energie of groene grondstoffen 

1,3-Propaandiol (PDO) is de grondstof voor onder andere textiel en kunststoffen voor auto-onderdelen. 
Dupont’s bioplastic Sorona® op basis van PDO wordt gemaakt uit maïskorrels. Het bedrijf claimt dat 

dit proces 40 procent minder niet-hernieuwbare energie kost en 20 procent minder broeikasgassen 
uitstoot dan productie op basis van fossiele grondstoffen.

De eindhovense onderzoeker Bart noordover 
maakte een bio-autolak die net zulke eigen-

schappen heeft als autolakken op basis van aard-
olie. Zijn lak is gebaseerd op isosorbide, een mono-
meer uit maïs. noordover maakte er een transpa-
rante polyesterhars van door een reactie met een 
dicarbonzuur zoals barnsteenzuur. het polyester 
werd vervolgens gecrosslinkt met isocyanaten 
of epoxiden. Dit leverde een poedercoating op.
samen met het bedrijf agrotechnology and Food 
innovations uit Wageningen ontwikkelde noordover 
een zeer zuivere biomonomeer. Deze mag niet 
meer dan een tiende procent verontreinigingen 
bevatten. als in de monomeer bijvoorbeeld nog 
suikerresten zitten, kleurt de lak bij polymerisatie 
bruin. De mechanische en chemische resistentie 
en uv-stabiliteit van de biopoedercoatings blijkt 
minstens zo goed als die van ‘gewone’ autolak.       |

Bio-autoLak

maïs
korrels 
oogsten 
en drogen

toepassingen
in auto’s en boten, maar 
ook in cosmetische pro-
ducten zoals lippenstift en 
in schoenen en elastisch 
textiel.

polymeervorming
PDo wordt door mid-
del van co-polymerisa-
tie met tereftaalzuur 
verwerkt tot de bio-
plastic sorona®.

zetmeel 
vrijgemaakte 
zetmeelketens wor-
den enzymatisch 
gesplitst in glucose-
moleculen.

Vergisting
met behulp van een 
gepatenteerd micro-
organisme wordt glu-
cose omgezet in  
1,3-propaandiol (PDo).

u v w x y

groene chemie

Zuurstof cadeau
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Het gebruik van landbouwgewassen voor de productie van biomassa staat 
tegenwoordig ter discussie. Vandaar dat ook naar alternatieven wordt gezocht. 

producenten van groene olie uit algen ruiken hun kans.

olierijke alg
groeit overal
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Zo’n negentig procent van alle 
biomassa wordt op dit moment 
gebruikt voor de productie van 

brandstoffen als bioethanol en biodiesel. 
Verder werken sommige afvalverbran-
dingsinstallaties op gft- en papierafval en 
zijn er enkele kleine centrales die groene 
stroom opwekken door houtsnippers te 
verbranden. Veel kolencentrales mengen 
organisch afval bij en mogen hun product 
eveneens duurzaam noemen. En dan is er 
nog Synthetic Natural Gas, ‘groen aardgas’ 
dat via vergisting of een ander vergas-
singsproces wordt gemaakt uit biomassa.

Al deze toepassingen zijn min of meer 
CO2-neutraal, maar de energieproductie 
is niet bepaald efficiënt. De verhouding 
tussen de hoeveelheid energie die nodig 
is om bioethanol uit maïs te maken en de 
hoeveelheid energie die deze ethanol kan 
opleveren bedraagt slechts 1 op 1,3. Voor 
aardolie uit Saoedi-Arabië ligt die verhou-
ding rond de 1 op 10.

Naast deze inefficiënte opbrengst gaat 
het verbouwen van energiegewassen ook 

ten koste van de voedelproductie. Zo’n 
25 procent van alle maïsplantages in de 
VS wordt inmiddels gebruikt als energie-
gewas. En in Brazilië, waar driekwart van 
de auto’s op ethanol rijdt, gaat een nog 
groter percentage op aan suikerriet voor 
de winning van ethanol.

Om dit probleem aan te pakken is de 
zogeheten tweede-generatietechnologie 
ontwikkeld. Hierbij worden geen nut-
tige voedingsgewassen gebruikt, maar 
restmaterialen zoals stro, houtafval of 
bagasse (het afval van suikerriet). De nut-
tige grondstof hierin is (hemi)cellulose, 
een polymeer van glucose, xylose en ara-
binose. Vooral C5-suikers zoals xylose 
waren tot voor kort moeilijk om te zetten. 
Dankzij biotechnologie is het een aantal 
bedrijven inmiddels gelukt om een gist te 
ontwikkelen die alle suikers even snel en 
efficiënt omzet in ethanol. Proeffabrieken 
van bijvoorbeeld de Nederlandse ethanol-
producent Nedalco gaan eind dit jaar van 
start. Dan zal blijken of het proces ook 
economisch rendabel zal zijn.

derde GenerAtie

Critici vinden ook het tweede-genera-
tieproces niet goed genoeg. De pro-

ductie kost volgens hen nog te veel fossie-
le brandstoffen. Verder blijft de opbrengst 
per hectare veel te laag. Sommigen zien 
olie uit algen als een kansrijke derde-
generatietechnologie. Het telen van algen 
is wel veel complexer dan het verbouwen 
van maïs of soja. Daardoor was het lange 
tijd veel te duur en werd er geen onder-
zoek naar gedaan.

De stijgende olieprijs heeft daar veran-
dering in gebracht, want kleine bedrijven 
die proefopstellingen bouwen schieten 

als paddenstoelen uit de grond. Eén daar-
van is HR BioPetroleum, een partner van 
Shell die eind 2008 een demonstratiefa-
briek in Hawaï opent. In Nederland expe-
rimenteert Ingrepro met een proeffabriek 
in het Friese Hallum. Zelfs de KLM heeft 
aangekondigd dat het bedrijf met algen-
producent AlgaeLink gaat samenwerken 
voor de ontwikkeling van kerosine uit 
algen. Rond 2010 moeten er vliegtuigen 
op biokerosine vliegen.

Algen zijn eencellige planten die via 
fotosynthese koolstofdioxide omzetten in 
plantaardige olie. Die olie kan gemak-
kelijk uit de algenbrij worden geperst. 
Na verestering met bijvoorbeeld ethanol 
is het geschikt als biodiesel. Na het per-
sen resteert een eiwitrijke cellulosekoek, 
waarvan de cellulose kan worden omgezet 
in ethanol en de overblijvende eiwitten in 
methaan. Ook kan de algenkoek dienen 

aLgensoorten

Chlorella emersonii 29

Chlorella minutissima 31

Chlorella sorokiniana 20

Chlorella vulgaris 18

Dunaliella salina 15

Dunaliella primolecta 23

Isochrysis galbana 29

Nannochloropsis sp. 33

Nitzschia closterium 28

Phaeodactylum tricornutum 20

Tetraselmis suecica 25

Artists impression van een gesloten algenproductie-
systeem van doorzichtige buizen. De laatste jaren 
groeit de belangstelling voor algen als bron voor 

olie. Deze waterorganismen worden echter al vele 
tientallen jaren op industriële schaal gekweekt 

vanwege hun rijkdom aan nuttige (grond)stoffen, 
bijvoorbeeld vitaminen en omega-3 vetzuren  of 

verbindingen met antimicrobiële werking.
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hoeveelheid olie (percentage drooggewicht) in 
verschillende algensoorten.
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als veevoer of als basis voor de productie 
van kleurstof en cosmetica.

Het mooie van algen is dat ze als ‘afval’ 
slechts zuurstof uitscheiden en dat ze voor 
hun groei alleen water nodig hebben plus 
voedingsstoffen zoals fosfaat, stikstof en 
kalium. Die stoffen komen voor in mest, 
het afvalwater van waterzuiveringsinstal-
laties en in rioolwater. Bovendien kunnen 
algen prima tegen zout water. Algenteelt 
kan dus plaatsvinden in zeewater of brak 
water, en de kweekvijvers kunnen worden 
aangelegd op nutteloze stukken grond. 
Het kweekproces legt geen beslag op het 
schone zoete water en kan zelfs worden 
gebruikt voor de zuivering van afvalwater, 
waarbij de plantjes ook nog eens CO2 
consumeren.

olie vloeit rijKelijK

Voorstanders van algenolie bejube-
len de voordelen. Onder de juiste 

omstandigheden verdubbelen de algen 
zich elke dag. Bovendien bestaan som-
mige soorten voor bijna de helft uit olie. 
De olieopbrengst van een vijvertje algen 
is dus potentieel enorm, maar hangt in 
de praktijk sterk af van de kweekcondities 
en de gekozen algen. HR BioPetroleum 
ontwikkelde en patenteerde een eigen 
algensoort en claimt daarmee op Hawaï 
tussen de 60.000 en 140.000 l olie per 
hectare per jaar te kunnen produceren. 
Wageningen Universiteit houdt de capa-
citeit in Nederland op 20.000 l olie per 
hectare per jaar. Ter vergelijking: soja 
produceert amper 500 l olie per hectare 
per jaar.

Over wat de beste kweekmethode is, 
verschillen de meningen. Een open vijver 
is goedkoop, maar door vervuiling zal 

de productie snel dalen. Een gesloten 
systeem van doorzichtige buizen is veel 
duurder, maar wel schoner. Bovendien 
zijn de groeiomstandigheden (warmte, 
licht en menging) daarin beter te regu-
leren. HR BioPetroleum ontwierp een 
combinatie van beide systemen, terwijl 
het Nederlandse algenbedrijf Ingrepro 
koos voor open vijvers.

hoGere eFFiCiëntie

Doordat de proeffabrieken nog niet 
lang genoeg hebben gedraaid blijven 

de precieze kosten voor het produceren 
van een vat algenolie tot nu toe schim-
mig. Sommige producenten claimen dat 
tachtig of zelfs vijftig dollar per vat haal-
baar zou zijn. De kosten worden voor een 
belangrijk deel bepaald door kweekme-
thoden en het oliegehalte van de gebruik-
te algensoort. Er is in elk geval nog veel 
onderzoek nodig naar het verbeteren van  
de efficiëntie van het proces. Daarbij ligt 
de nadruk op vermindering van het  ener-
gieverbruik bij het mengen en oogsten 
van de algenbrij. De vorm van de reactor 
speelt bijvoorbeeld een grote rol, evenals 
de manier waarop de benodigde CO2 
– niet te veel en niet te weinig – wordt 
toegevoegd. Ten slotte moet niet alleen 
het oliebestanddeel, maar honderd pro-
cent van de algenbiomassa nuttig worden 
gebruikt. Pas dan zou het proces econo-
misch rendabel kunnen worden, zeggen 
onderzoekers. Wageningen Universiteit 
gaat in een consortium met het onder-
zoeksinstituut Wetsus al deze zaken de 
komende tijd uitzoeken. De totale kosten 
moeten een factor tien omlaag, maar dan 
zijn we zo’n vijf tot tien jaar verder. Tenzij 
de olieprijs vervijfvoudigt natuurlijk.      |

Zeewier wordt ook wel ‘macro-alg’ genoemd. 
sommige deskundigen menen dat deze plant 

niet rendabel is. omdat zeewier op open zee groeit 
zouden de transportkosten te hoog zijn. toch lopen 
er diverse projecten die het gebruik onderzoeken van 
zeewier als bron voor biomassa. Bob ursem, direc-
teur van de Delftse botanische tuin, werkt aan zo’n 
project mee. als bioloog verdiepte hij zich in de groei 
van zeewier, die dankzij fosfaten uit wasmiddelen 
volop in zee aanwezig zijn. ophoping van fosfaten 
vindt uitgerekend plaats op plekken waar wieren 
goed groeien, namelijk waar weinig wind en wolken 
zijn. ursem rekende uit dat een veld van 20 x 50 km 
(100.000 hectare) met de snelst groeiende wieren 
zo’n vijfduizend ton biomassa per dag kan leveren. 
na uitpersen levert dat zo’n 1000 ton olie op. net 
als bij algen kan het restmateriaal vergist worden 
tot ethanol, of gebruikt worden als fosforhoudende 
mest. ursem heeft een overeenkomst met de interna-
tionale luchtvaartassociatie iata om op deze manier 
vliegtuigbrandstof te gaan produceren.           |

Pilot-plant van HR BioPetroleum in Kona (Hawaï) 
waar in speciale openlucht-bassins algen worden 

gekweekt voor de productie van olie.

viZier op wieroLieBronnen

bron soja koolzaad palmolie jatropha microalgen

biomassa 
(mt/ha/jr)

1 - 2,5 3 19 7,5 - 10 140 - 255

oliegehalte  
(% droge massa)

20% 40% 20% 30 - 50% 20 - 40%

biodiesel  
(mt/ha/jr)

0,2 - 0,5 1,2 3,7 2,2 - 5,3 50 - 100

energie-inhoud 
(boe/1000 ha/dag)

03-aug 22 63 40 - 100 1150 - 2000

 mt = metrische ton; ha = hectare; boe = barrel of oil equivalent
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meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- Groenboek energietransitie, Platform Groene Grondstoffen, 

april 2007.
- ‘Groen en chemie verenigd’, Bastienne Wentzel, 

Chemisch2Weekblad no. 13, 28 juni 2008, p 16.
- Chemische Feitelijkheid ‘Biobrandstoffen’, Norbert Cuiper, 

editie 48, no. 221, december 2005.

AAnbevolen websItes
- http://nl.youtube.com/watch?v=0tjWLWx4ir8: informatief 

YouTube-filmpje over algen.
- www.milieucentraal.nl: alles over energie en milieu in het 

dagelijkse leven.
- www.twanetwerk.nl: algen: de derde generatie biobrandstoffen?
- www.e21.nl/nu: energie in de 21e eeuw.
- www.ecn.nl/bkm: WCN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek.
- www.snm.nl: Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale 

Milieufederaties presenteerden op 24 januari 2008 hun visie 
‘Heldergroene biomassa’ met een lijst van goede en foute 
soorten biomassa.

- www.hrbp.com: site van Shell-partner HR BioPetroleum die 
op Hawaï een proeffabriek heeft voor algenteelt.

- www.algaelink.com: Nederlandse producent van bioreactoren 
voor algenteelt.

voor op sChool
 1. Noem drie voordelen en drie nadelen van het gebruik van 

biobrandstoffen.
 2. Uit plantaardige oliën is behalve biodiesel ook zeep te 

maken. Geef de reactievergelijking die hoort bij de productie 
van zeep uit plantaardige oliën.

 3. Om plantaardige (en dierlijke) oliën als biodiesel te kun-
nen gebruiken is vaak omestering nodig met bijvoorbeeld 
ethanol. Waarvoor? Geef de reactievergelijking voor deze 
omestering.

 4. Melkzuur (2-hydroxypropaanzuur) is chiraal. Het is rechts-
draaiend melkzuur. Geef aan of het polylactaat chiraal is of 
niet. Licht je antwoord toe.

 5. Hoe is een enzym opgebouwd? Waardoor weet een enzym 
goed raad met biomassa?

 6. Geef de vergelijking voor de polymerisatie van melkzuur 
(2-hydroxypropaanzuur). Waardoor is deze plastic bio-
afbreekbaar?

 7. De verbrandingswarmte van (bio)ethanol (-13,66.105 J/mol) 
is kleiner dan die van ethaan (-15,59.105 J/mol). Verklaar het 
verschil.

 8. Wat maakt suikerriet en palmolie geschikte biobrandstof-
fen?

 9. Geef de polymerisatiereactie tussen isosorbide en barnsteen-
zuur (butaandizuur).

 10. Stel je hebt 1000 l (ruwe) olie. Bereken op basis van de 
‘input/output’ hoeveel liter daarvan nodig is voor de produc-
tie van aardolieproducten en hoeveel liter voor de productie 
van bioethanol uit maïs (tip: energie-efficiëntie bij conven-
tionele toepassing is 1:10 en bij biotoepassingen 1:3).
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Het debat over biomassa draait niet zozeer om de vraag of alle 
energie uit biomassa duurzaam is, maar welke vorm duurzaam is en 
onder welke voorwaarden. Elke soort biomassa heeft specifieke eigen-

schappen, eigen voor- en nadelen, en onzekerheden.

Zonnige toekomst?


