Kunststof, diervoeding en karton uit gras
De Europese import van soja voor diervoeding kan met maximaal dertig procent omlaag. Tenminste, als de technologie waar
Edwin Keijsers van het instituut Food & Biobased Research aan werkt in de nabije toekomst een succes wordt. Dan komen die
eiwitten gewoon uit gras.
‘Europese landbouwgronden produceren
veel meer gras dan er wordt gebruikt’, zegt
Keijsers. ‘In het project Green Biorefinery
ontwikkelen we met Oostenrijkse partners
technologie die gras omzet in waardevolle
tussenproducten.’
De wortels van Keijsers’ project liggen een
decennium geleden, in een onderzoeksproject
van zetmeelgigant Avebe. Voor Avebe was gras
een aantrekkelijke grondstof, omdat het bedrijf
gras zou kunnen verwerken buiten het aardappelseizoen. Het project leidde niet tot toepassingen, maar gaf wel de aanzet tot een aantal
kleinere Europese projecten waarin bedrijven
waardevolle stoffen uit gras wilden produceren.
Keijsers speelt daarin een coördinerende rol.
Duidelijk is geworden dat het project economisch alleen kans van slagen heeft als het de
onderzoekers lukt om hoogwaardige tussenproducten uit het gras te winnen. ‘In gras zitten
suikers, die je kunt omzetten in biobrandstof of
in grondstoffen voor kunststoffen’, legt Keijsers
uit. ‘Ook bevat gras aminozuren die je kunt
gebruiken in diervoeding. In theorie zou dat
ook in menselijke voeding kunnen, maar er zijn
dan nog wel juridische hobbels te nemen. De
papier- en kartonindustrie kan de vezelfractie
uit gras gebruiken voor de productie van bouw-

Over vijf jaar openen de eerste grasfabrieken.

materialen of papier en karton, producenten
van kunstmest kunnen de mineralen uit gras
gebruiken, en vergisters kunnen tenslotte
energie halen uit restfracties.’
Een Nederlandse proeffabriek produceert
inmiddels grasvezels voor papier en karton
en in Oostenrijk staat een proeffabriek die van
gekuild gras melkzuur, aminozuren en biogas

maakt. Het duurt nog zo’n vijf jaar voor de
eerste grasfabrieken operabel zijn, vermoedt
Keijsers.
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Uit elkaar geplukt is stro goud waard
Repelsteeltje kon het: goud spinnen uit
stro. Dat is helaas een sprookje. Maar
het onderzoek van Paulien Harmsen van
het instituut Food & Biobased Research
laat wel zien dat er meer mogelijk is
met stro.
Harmsen zette op een rij welke technologische mogelijkheden biomassa als stro en
snijmaïs een grotere toegevoegde waarde
kunnen geven. Ze keek met collega’s specifiek naar lignocellulose, wat in alle planten zit.
Elk jaar produceert de landbouw op deze
planeet vele megatonnen lignocellulose.
De stof heeft drie hoofdcomponenten: cellulose, hemicellulose en lignine. Cellulose is
een polymeer dat is opgebouwd uit glucose.
Hemicellulose is ook een polymeer maar

bestaat uit andere suikers zoals xylose en
arabinose. Lignine is tot slot is een soort cellulaire lijm, die de twee andere componenten
in de plant aan elkaar bindt.
Er is al technologie voorhanden die cellulose
omzet in ethanol. Een bewerkelijk proces,
waardoor die ethanol nu nog duurder is dan
bioethanol uit zetmeel. Dat kan beter, maar
daarvoor moeten de bestanddelen van lignocellulose uit elkaar worden gepeuterd. Naar
technologie die dat kan heeft Harmsen onderzoek gedaan voor het EU-project Biosynergy.
‘Bestanddelen van lignine, zoals aromatische
verbindingen, kunnen het proces blokkeren
dat de vezels moet transformeren tot losse
suikers’, vertelt Harmsen. ‘Die suikers kun je
bijvoorbeeld vergisten tot ethanol, een biobrandstof. Dat gaat beter als we eerst de
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ligninefractie scheiden van de vezels.’
De technieken die Harmsen en haar medewerkers hebben bestudeerd, bestaan uit een
combinatie van mechanische en chemische
behandeling. Daarbij wordt lignocellulose
blootgesteld aan een hoge temperatuur en uit
elkaar geplukt, gevolgd door een behandeling
met enzymen. Die enzymen zijn nog wel prijzig.
‘Gelukkig worden ze al goedkoper. Als de
biobased economy van de grond komt zullen
ze verder zakken in prijs’, besluit Harmsen.
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