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De tweede generatie biobrandstoffen is
veel duurzamer dan de brandstof die
wordt geproduceerd met conventionele
gewassen als koolzaad en suikerbiet. Dat
stelt Sander de Vries, die de energie- en
milieuscores van de teeltsystemen vergeleek in de Duitse deelstaat Brandenburg.
Sander de Vries promoveerde op 20 april
bij Martin van Ittersum en Ken Giller, respectievelijk persoonlijk hoogleraar en
hoogleraar bij Plantaardige Productiesystemen.
Biobrandstoffen als biodiesel en ethanol worden nu vooral gemaakt van koolzaad en suikerbieten, gewassen die hetzij
olie, hetzij suiker produceren. Die grondstoffen kunnen tamelijk gemakkelijk omgezet worden in brandstof. Nadeel is echter dat de opbrengst relatief laag is, en dat
ze concurreren met voedselgewassen.
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Dat kan opgelost worden door biobrandstof te maken met een ander procedé, dat

gebaseerd is op cellulose. Cellulose is een
stof die voorkomt in de meeste houtachtige
planten. Daardoor komen veel meer plantensoorten beschikbaar voor de productie
van biodiesel en ethanol. Vooral olifantsgras blijkt een goed alternatief te bieden
voor de voedselgewassen, ontdekte De
Vries.
Een hectare olifantsgras (Miscanthus)
kan 90 gigajoule aan biodiesel of 71 gigajoule aan ethanol opleveren, tegen 51 gigajoule voor een hectare suikerbiet en 32 voor
koolzaad. In tegenstelling tot de voedselgewassen kost de verwerking van het gras
nauwelijks fossiele energie en is CO2-score
veel gunstiger. Ook hebben de tweede-generatiegewassen minder (kunst)mest nodig
dan de voedselgewassen, produceren ze
minder broeikasgassen en presteren ze
goed op marginale gronden, zodat ze de
voedselproductie minder in de weg zitten.
Op dit moment is de productie van biobrandstoffen uit olifantsgras echter nog
niet rendabel, stelt De Vries. Dat komt vooral omdat de conversie van de vezels naar
biobrandstof nog niet optimaal is. Eerder
onderzoek van De Vries had al uitgewezen
dat tropische gewassen als oliepalm en suikerriet een veel betere energie- en milieuscore halen dan voedselgewassen in gematigde streken. $6
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‘Het heeft heel lang geduurd voordat de overheid
actie ondernam tegen de verspreiding van Q-koorts
in Nederland. Dat is waar de patiënten de meeste
problemen mee hebben. Het is immers de taak van
de overheid om mensen te waarschuwen en maatregelen te nemen. Daarom vinden ze dat de overheid
een gebaar moet maken. De aandoening hebben de
mensen zelf niet in de hand, dat is hen overkomen
en het is lastig om daar grip op te krijgen als patiënt.
Dan kan het goed zijn dat de ministers nu toegeven:
we hebben te laat gehandeld. Erkenning daarvan
helpt de patiënten niet fysiek, maar is wel een mentale steun. Dat zegt ook ombudsman Alex Brenninkmeijer en daar heeft hij een punt.
Maar in dit soort zaken is de overheid altijd terughoudend, want waar leg je de zwarte piet neer? Je
krijgt al snel de discussie dat de overheid nalatig is
geweest. De minister is politiek verantwoordelijk,
maar kan pas een besluit nemen als er een diagnose
is en een betrouwbare inschatting van het gezondheidsprobleem. Naar ik heb begrepen, is de Q-koorts
bacterie bij toeval ontdekt bij gezonde mensen met
griepachtige verschijnselen. Daarna werd stap voor
stap duidelijk dat de Q-koorts die bij geiten voorkwam, kon overslaan op mensen en dat die er ﬂink
ziek van konden worden. Zo is de kennis over vogelgriep bijvoorbeeld ook opgebouwd. Met de kennis
van nu gaan gelijk de alarmbellen af bij een positief
geval. De Q-koorts is laat opgepikt, maar is het nalatig? Ik ben geen jurist en het kritische oordeel over
de overheid is twee jaar geleden al gegeven door de
commissie onder leiding van collega-hoogleraar
Gert van Dijk.’ $6
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The lengths of coﬀee and tea breaks are
proportional to the success of scientifc
research
Tran Thi Tuyet Hoa, promoveerde op 27 april 2012
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