Biobased economy zuiniger met gentech
Voor een economie die zoveel mogelijk van zijn grondstoffen uit de landbouw wil
halen is gentechnologie verdraaid handig. Dat concluderen Ingrid van der Meer en
haar medewerkers uit een literatuuronderzoek voor EL&I.
‘De vraag die de interdepartementale werkgroep Biobased Economy bij ons neerlegde
was of genetisch gemodificeerde organismen
nuttig kunnen zijn in een biobased economy’,
vertelt Van der Meer van Plant Research
International. ‘Wij hebben op basis van de
wetenschappelijke literatuur een overzicht
van de stand van zaken gegeven.’
Het gros van het onderzoek richt zich op
verhoging van biomassa en dan vooral door
planten resistent te maken tegen ziekten of
herbiciden, ontdekte Van der Meer. ‘In Afrika is
de landbouw nog weinig efficiënt. De productie
van biomassa zou daar volgens berekeningen met enkele tientallen procenten kunnen
groeien. Bij hoogtechnologische landbouw
zoals die in de Verenigde Staten is zo’n toe-

name ondenkbaar. Maar daar kan de productie
van biomassa door genetische modificatie ook
nog met zo’n vijf procent omhoog.’
Ook modificaties die planten resistent maken
tegen abiotische factoren als droogte, warmte
of verzilting verhogen de biomassa. ‘Die planten bestaan voornamelijk alleen nog in laboratoria’, verzucht Van der Meer. ‘Met hoeveel
procent die de biomassa zullen verhogen
weten we niet.’
Naast meer productie van biomassa zijn met
genetische modificatie ook kwalitatieve effecten mogelijk. Het meest voor de hand liggen
aanpassingen die de hoeveelheid rubber, olie,
was en suikers verhogen die we uit een plant
kunnen halen. ‘Maar er kan nog veel meer.
Als bijvoorbeeld het suiker uit een suikerbiet

is gewonnen, dan blijft er materiaal over. Met
gentechnologie zou je ervoor kunnen zorgen
dat de plant naast de suiker ook nog een
ander product maakt dat we nuttig kunnen
gebruiken.’ Of je ruimt obstakels in planten
op die de winning van grondstoffen in de weg
zitten. Kleine veranderingen in de structuur
van vezels kan bewerking van die vezels
bijvoorbeeld makkelijker maken.
‘Door het toepassen van gentechnologie kunnen we zuiniger omspringen met biomassa’,
besluit Van der Meer. ‘In een biobased economy zullen we anders naar natuurlijk materiaal
gaan kijken. Wat we nu als afval beschouwen,
zal waarde hebben. Misschien zelfs veel
waarde.’
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Nieuwe biet kan handige grondstoffen maken
Op de markt voor groentezaden zijn Nederlandse veredelingsbedrijven wereldspelers.
Nederland zou zo’n rol ook af kunnen dwingen bij gewassen die belangrijk zijn in een
biobased economy, stelt Andries Koops van Plant Research International.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van een
‘grondstoffenwinterbiet’. De nieuwe biet
krijgt twee innovaties mee: vorstresistentie,
waardoor je de bieten ook in de winter en het
voorjaar kunt oogsten, en het vermogen om
grondstoffen voor hoogwaardige kunststoffen
te maken. ‘Mede dankzij Kennisbasisgeld hebben we al kunnen bewijzen dat je planten de
chemiegrondstoffen lysine en itaconzuur kunt
laten produceren door genen uit een schimmel in te bouwen’, zegt Koops. Lysine is een
grondstof voor nylon, met itaconzuur kun je
weer andere kunststoffen maken.
PRI-onderzoekers bewezen het principe met
aardappel, omdat ze dit gewas goed in de
vingers hebben. Vanwege lagere teeltkosten
en hogere biomassaopbrengst is suikerbiet
mogelijk een betere keus. Daarom willen de
onderzoekers nu verder werken aan een
prototype winterbiet.
Zijn vorstresistentie heeft als voordeel dat je
de bietencampagne kunt verlengen. Koops:
‘Dan verwerkt de fabriek eerst suikerbieten
en daarna winterbieten voor energie en chemiegrondstoffen. Hiermee kan een bestaande
fabriek, die nu jaarlijks acht maanden stilstaat,
minstens drie maanden langer draaien.

De twee grote suikerfabrieken in Nederland
kunnen dan zo’n één miljoen ton biomassa
extra verwerken met een energie-inhoud
die overeenkomt met één procent van de
totale Nederlandse behoefte.’
Slim
Nederland zal altijd biomassa moeten importeren om de doelstellingen voor klimaat, CO2 uitstoot en gebruik van biomassa te halen,
stelt Koops. ‘Dan is het slim om gewassen
waar je al veel kennis en intellectueel eigendom van hebt in te zetten voor de productie
van biomassa elders in de wereld en zo meer
regie te krijgen over importketens.’ Met regie
over de hele productieketen bewaak je de
duurzaamheid van bio-energie en biogrondstoffen. Ook maximaliseer je zo het rendement
voor de Nederlandse economie. ‘Net als nu
met groentegewassen, waar Nederland veertig
procent van de mondiale groentezadenmarkt
in handen heeft zonder dat die groenten allemaal in Nederland geteeld worden.’
Op de teelt van pure energiegewassen is de
marge te klein. Als via veredeling een combinatie wordt gemaakt waarbij bijvoorbeeld tien
procent van de door het gewas geproduceerde
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 interbieten voor energie en chemiegrondstoffen
W
kunnen ervoor zorgen dat suikerfabrieken beter
worden benut.

biomassa voor chemiegrondstoffen wordt gebruikt en negentig procent voor brandstoffen,
is het economische plaatje wel aantrekkelijk
voor alle ketenpartijen. Vooral complexere biochemicaliën met zuurstof- en stikstofatomen
erin zijn markttechnisch interessant. Biomassa
van biet is al makkelijk om te zetten in bioethanol; het bestaat voor zeventig procent
uit suiker.
PRI heeft voor de ontwikkeling van de winterbiet samen met essentiële industriële partijen
als Cosun, DSM en SESVanderHave een projectvoorstel ingediend bij Senter Novem, voor
een Energie Onderzoek Subsidie.
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