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Algen zijn hot. Je kunt er in potentie voedingssupplementen, biobrandstoffen, chemicaliën en bioplastics mee maken. En met ruim
twintig promovendi en het Algae
Parc blaast Wageningen UR een
aardig partijtje mee in het internationale algenonderzoek. Maria
Barbosa, onderzoeker bij Biobased
Products, heeft het er druk mee.
Samen met Rene Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie, is ze de
trekker van het algenonderzoek.
Na eerdere subsidies van het ministerie van EL&I, haalden ze recent 9 miljoen van de EU binnen
met het onderzoeksprogramma
SPLASH.
Doel is om plastics uit algen te
maken. Daarvoor hebben de onderzoekers de alg Botryococcus op
het oog, die lange koolstofketens
maakt, vergelijkbaar met het nafta
uit de petrochemische industrie.
Met die koolstofketens kun je goed
plastics maken. Nadeel van deze alg
is dat hij langzaam groeit. SPLASH
gaat op zoek naar de genen in Botryococcus die de lange koolstofketens aanmaken en wil die genen in
snelgroeiende algen inbouwen.
De vervolgvraag is hoe je die
grondstof voor plastics uit de alg
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kunt winnen. Bij het huidige procedé gaan de algen dood, zodat
steeds nieuwe algen moeten worden gebruikt. Dat is omslachtig en
leidt tot veel processtappen. Barbosa wil de nuttige stof daarom
aan de levende alg onttrekken. Dit
‘melken’ van de alg wordt al langer
in Wageningen onderzocht, maar
tot nu toe zonder succes. Met de
inbreng van technologiebedrijf
PDX, dat een machine in Wageningen neerzet, hopen de Wageningse
onderzoekers de koolstofketens los
te weken uit levende algencellen.

Ook wordt het Algae Parc uitgebreid met een nieuwe reactor voor
de algenteelt. Projectpartner Paques, het watertechnologiebedrjf
uit Friesland, levert die. En het
Deense bedrijf Biotopic plaatst een
algenreactor in Spanje voor de productie van de biomassa. De meeste
kennispartners van Wageningen
komen uit Noord-Europa, zoals
Cambridge, Bielefeld en Munster.
De productie van algen voorziet
Barbosa in Zuid-Europa, omdat de
omstandigheden voor algengroei
daar gunstiger zijn. Daarom is de

universiteit van Huelva (Spanje)
ook projectpartner.
Projectleider Wageningen UR
krijgt met een bijdrage van 3,5 miljoen euro het meeste geld uit het
projectbudget van 12,5 miljoen.
Naast de universiteit en Food &
Biobased Research ontvangt Plant
Research International geld voor
genetisch onderzoek aan de alg.
‘We gaan nu onderzoeken of de
productie van bioplastics uit algen
technisch en economisch haalbaar
is’, zegt Barbosa. $6
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Enorm teleurgesteld waren de Wageningse studenten die in september sneuvelden in de voorronde
van de iGem, een ontwerpcompetitie voor nieuwe organismen. Maar
er is genoegdoening: hun vinding
krijgt een publicatie in weten-

schappelijke tijdschrift PLoS One.
Met behulp van een groeicel
maakten de studenten een lichtgevende bacteriekolonie die knippert. De publicatie gaat echter niet
over knipperende bacteriën, maar
over de groeicel die de studenten
zelf bedachten en waarin je bacteriën gecontroleerd kunt kweken en
bestuderen. Een goedkoop alternatief voor de dure en gespecialiseerde apparatuur die biologen hiervoor gebruiken. Het ontwerp lijkt

enigszins op een plastic bouwsteen met daarin twee kamers. De
bacteriën groeien in de bovenste
kamer, terwijl de onderste kamer
een voedingsoplossing bevat. Een
poreuze plaat scheidt de beide kamers. Hierdoor laat het continu
verse voedingsstoffen door zonder
dat de bacteriën zich verspreiden.
De studenten maakten hiermee
‘knipperende’ bacteriën door ze afwisselend lichtgevende eiwitten te
laten produceren en weer afbre-

ken. Ook dit verhaal hoopt de
groep te publiceren. De groep
kijkt tevreden terug. ‘Ik heb nog
nooit zoveel geleerd in zo’n korte
tijd’, aldus Brendan Ryback. ‘Het
was het complete wetenschappelijke proces gecondenseerd in
een paar maanden.’ Begeleider
Mark van Passel is zeer lovend
over de studenten die soms wel
zo’n zeventig uur per week in het
lab werkten. RR
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