Een groene generatie met energie voor de toekomst!
Waar komt de benzine voor jouw brommer vandaan? Van welk materiaal is je mobieltje gemaakt?
Juist, van aardolie! Fossiele olie is de grondstof voor plastics, brandstof en heel veel andere producten. Maar
ook jij weet dat onze olievoorraden bijna op zijn, en helaas zijn de alternatieven nog lang niet zo
vanzelfsprekend. Alleen als wij ons daar allemaal bewust van zijn, kan een nieuwe, groene generatie met
duurzame oplossingen komen.
Deze belangrijke boodschap moet breed gecommuniceerd worden en dat zijn wij van plan!
Aardolie is gemaakt met de zonne‐energie van vroeger, maar wat doen we met de zon van de toekomst? De
zon schijnt altijd! Met behulp van microalgen (eencellige miniplantjes) kunnen wij deze enorme hoeveelheid
beschikbare zonne‐energie nuttig gebruiken en omzetten in de grondstoffen voor biobrandstof en
kunststoffen. Zover is het echter nog niet. Veel nieuwe technologie moet eerst ontwikkeld worden om dit te
realiseren. Het ontwikkelen en opzetten van een industrieel proces met deze
fascinerende groene fabriekjes, die zo klein zijn en die zo veel kunnen, heeft een
nieuwe generatie met interesse, enthousiasme en kennis over microalgen nodig.
De Algenieurs
Ons team bestaat uit drie studenten, vijf promovendi, twee postdocs, één
universitair docent, één senior onderzoeker en één hoogleraar, allen
verbonden aan Wageningen UR. Allemaal zijn we weg van algen en proberen
we dagelijks onze nieuwsgierigheid naar deze kleine wondertjes te stillen door
onderzoek naar ze te doen. Zo willen we weten hoe ze groeien, wat ze allemaal
kunnen produceren, hoe we kunnen regelen dat ze voor ons de mooiste
producten maken en waar ter wereld we de beste kweeksystemen neer
moeten zetten om zo efficiënt mogelijk algen te kweken. Want hoe efficiënter
hoe beter! Wij willen onze huidige economie die op fossiele grondstoffen draait
veranderen in een groene wereld.
Wij willen van de huidige en komende generatie scholieren een groene generatie maken. Zij zijn de
consumenten van later. Bovendien willen wij dat ze daarnaast een nog belangrijkere rol gaan spelen, namelijk
als actieve ontwikkelaars van een duurzame toekomst en alternatieve energiebronnen. In onze ogen kun je
niet vroeg genoeg beginnen om te laten zien dat natuur, wetenschap en technologie leuk en fascinerend zijn
en algen zijn hiervoor het perfecte voorbeeld. Wij willen scholieren bereiken door een ‘edutainment’ pakket
aan te bieden. Dit edutainment pakket omvat niet alleen leermateriaal maar richt zich juist ook op de
technologieën van deze tijd: social media zoals Facebook en zogenaamde ‘apps’, toepassingen en spelletjes op
telefoons en internet. Door het gebruik van deze moderne technologieën en daaraan ook een
wedstrijdelement te verbinden, hopen we de scholieren echt te betrekken bij de les en ook na de les
enthousiast te houden voor algen‐technologie. Op deze manier wordt het stoffige imago van de
bètawetenschappen afgeschud en kunnen we scholieren van alle leeftijden enthousiasmeren voor
bètawetenschappen, waarin we ons richten op alternatieve energiebronnen en in het bijzonder olie uit algen.

Het edutainment pakket
Het edutainment pakket bestaat uit een informatiemap waarin wordt ingegaan op de biobased economy,
energievoorziening in de toekomst en de rol van algen hierin. Er wordt uitgelegd wat algen zijn en wat ze
kunnen. Naast deze informatiemap omvat het edutainment pakket videomateriaal en een werkboek,
aangepast voor verschillende niveaus van leerlingen. Het edutainment pakket zal worden aangeboden aan
docenten, musea (denk aan NEMO, Naturalis en het Continium, Box 1) en hun bezoekers, en kan ook door
overige geïnteresseerden aangevraagd worden.
Biobased Economy is een economie waarin alle transportbrandstoffen, chemicaliën, materialen en energie (warmte en
elektriciteit) vervaardigd worden uit biomassa. 95% van de middelbare scholieren weet niet wat een biobased economy is, maar
na uitleg hierover blijken ze wel degelijk geïnteresseerd. Dit blijkt uit eerder door ons uitgevoerd marktonderzoek.

Box 1: Het te bereiken publiek
We willen dit edutainment pakket aanbieden aan scholen, te beginnen bij de laatste klassen van de
basisschool (groepen 6‐8) en daarnaast alle niveaus van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). In
het schooljaar 2009/2010 telde het voortgezet onderwijs in Nederland ruim 935 duizend leerlingen. Verder
telden de laatste klassen van het lager onderwijs (groep 6‐8) zo’n 550 duizend leerlingen (Bron: CBS
Jaarboek onderwijs in cijfers 2010). De eerste resultaten van onze enquête onder docenten laten zien dat
85% van de docenten het pakket graag wil gebruiken en daar 3‐6 lesuren aan zou willen besteden. Ook
toevoeging van de extra onderdelen kan op groot enthousiasme rekenen: 70% van de docenten ziet de app
en website graag bij het pakket en maar liefst 85% voegt ook het doe‐het‐zelf pakket ‘Groene vingers’ toe, al
dan niet als ‘mobiel practicum’. Naast scholen willen we ook musea zoals NEMO, Naturalis en het Continium
betrekken bij dit project. Deze instellingen worden door veel scholieren bezocht. Bovendien vergroten wij
ons publiek doordat ook ouders en andere geïnteresseerden op deze manier bereikt worden.
Het Science center NEMO krijgt jaarlijks ruim 400.000 bezoekers, waarvan 75.000 leerkrachten en leerlingen
(Bron: www.e‐nemo.nl). Het nationaal natuurhistorisch museum Naturalis krijgt ruimt 200.000 bezoekers per
jaar. Onder de bezoekers zijn vele tienduizenden schoolkinderen (Bron: www.naturalis.nl).
Het Discovery Center Continium heeft ongeveer 90.000 bezoekers per jaar van wie 60% onder de leeftijd van
16 jaar (Bron: www.continium.nl).

Het pakket kan door de gebruiker aangevuld worden met:
 Thuis

 Museum/Tentoonstelling

 School

Doe‐het‐zelfpakket ‘Groene vingers’
 
Om de mogelijkheden van algenbiotechnologie tastbaar te maken, willen we een doe‐het‐zelf pakket voor de
productie van algenolie ontwikkelen. Met dit pakket en een beperkt aantal benodigdheden die in vrijwel elk
huishouden aanwezig zijn, kan de enthousiaste doe‐het‐zelver thuis aan de slag gaan om zoveel mogelijk algen
op te kweken. Voor scholen kan het pakket uitgebreid worden met de optie om uiteindelijk de olie uit de algen
te oogsten en er biodiesel van te maken. Dit doen we door er een zogenaamd ‘mobiel practicum’ van te
maken, waarbij studenten van Wageningen UR het practicum op de scholen komen geven.
App

De app is een spel, ontwikkeld voor Facebook, waarin de speler een algenboer is die in opdracht van een
vliegtuigmaatschappij biodiesel wil produceren om de wereld mee rond te vliegen. Tijdens het spel kunnen de
spelers volledig willekeurig hun keuze tussen de gegeven opties maken (denk aan verschillende soorten algen,
locaties en kweekmogelijkheden) en zo spelenderwijs ontdekken dat algenolie een haalbare optie is voor onze
toekomstige energievoorziening. De algenproductie van de app is gebaseerd op bestaande
algenkweekmodellen van Wageningen UR en zal reële data genereren op basis van de gekozen input.
Website

De website bevat achtergrondinformatie en een uitgebreider algenspel. Hiermee leren de jongeren middels
adaptieve leermodules gefundeerde keuzes te maken om de hoogste opbrengst te halen. Door feedback te
geven op hun keuzes en score kunnen ze proberen deze te verbeteren. De totale scorelijst wordt bijgehouden
en hieraan zal een wedstrijdelement verbonden zijn. De uiteindelijke winnaars zullen worden uitgenodigd om
op AlgaePARC in Wageningen zelf algenolie te komen maken.
Poster

De poster geeft een beknopt en visueel aantrekkelijk overzicht van algen als alternatieve energiebron en kan
gebruikt worden als informatieve aandachtstrekker: om in de klas op te hangen en/of bij tentoonstellingen in
de verscheidene musea of op de Floriade.
De Floriade, ofwel de Wereldtuinbouwtentoonstelling, wordt elke 10 jaar in Nederland gehouden en trekt dan miljoenen
bezoekers uit binnen- en buitenland. Momenteel werken we samen met de organisatie van de Floriade om daar algen een grote
plaats te geven binnen ‘My Green Power’. Dit is één van de vier hoofdonderdelen van het rijkspaviljoen ‘My Green World’.

Planning
De verschillende onderdelen van het edutainment pakket zullen worden samengesteld samen met de hulp van
middelbare school docenten. We hebben nu al een enquête verspreid, waarin ze hun mening over de beste
aanpak van dit onderwerp kunnen geven. De eerste resultaten zijn uitermate positief en zijn terug te vinden in
Box 1. In de volgende ontwikkelings fase, als we de stem van het publiek voor ons hebben weten te winnen op
30 mei, zullen we ook via persoonlijk contact docenten en leerlingen betrekken bij het ontwerp van het
edutainment pakket. Binnen een half jaar na het winnen van de Academische Jaarprijs, in het voorjaar van
2012, zal een eerste versie van het edutainment pakket, met daarin de app en de website, beschikbaar
worden. Het ontwikkelen van de practica en het doe‐het‐zelf pakket zal duren tot september 2012, zodat in
het nieuwe schooljaar gebruik kan worden gemaakt van deze onderdelen. Gedurende de eerste vijf jaar dat
het edutainment pakket aangeboden wordt, zal het verbeterd blijven worden op basis van de tips en
opmerkingen van gebruikers. Een overzicht van het te besteden budget weergegeven in Box 2.

Box 2: Het budget voor ons project is 250 k€
De kostenopbouw is als volgt:
Ontwikkeling en productie handleiding, werkboek en poster
Ontwikkelen (inclusief testen) van doe‐het‐zelfpakket
Doe het zelf pakketten
Mobiele practica
Ontwikkelen van App
Ontwikkelen website
Onderhoud van App en Website voor een periode van 5 jaar
Ontwikkelen van simulaties
Kosten proef op AlgaePARC (materiaal, voorzieningen, accommodatie)
Totaal
Het budget wordt gefinancierd middels:
Academische jaarprijs
Educatieprogramma Biosolar Cells (matching van academische jaarprijs)
Productie algen bij AlgaePARC
IPOP biorefinery
Sponsoring door bedrijfsleven
Totaal

15
30
55
10
50
20
35
25
10
250

k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€

100
100
5
10
35
250

k€
k€
k€
k€
k€
k€

AlgaePARC is de nieuwste faciliteit van Wageningen UR voor onderzoek naar duurzame en economisch rendabele
kweeksystemen voor microalgen. Het onderzoekscentrum, dat wordt geopend op 17 juni dit jaar, zal de ontbrekende stap zijn
tussen fundamenteel onderzoek in het laboratorium en de industriële productie van algen.

