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Infrastructuur voor bijen

De Gasunie heeft leidingtracés ingezaaid met bloemen die bijen aantrekken.

Gasunie werkt samen met Wageningen UR aan het vergroten van het leefgebied
voor bijen. In enkele gebieden met ondergrondse gasleidingen en op een verdeelstation zijn voor de bijen bloemenstroken ingezaaid. Werknemers van Gasunie
helpen bij het verzamelen van onderzoeksdata.
‘Ik kwam op het idee om leidingstraten aantrekkelijk te gaan maken voor bijen door
iemand die lokaal iets wilde doen om bijen te
helpen’, vertelt Bram Cornelissen van Plant
Research International (PRI), onderdeel van
Wageningen UR. ‘Vervolgens heb ik de Gasunie
een mailtje gestuurd. Daar bleken intern al
plannen te liggen voor bloemenstroken’, vertelt Cornelissen.
Doordat het leefgebied van bijen steeds kleiner
wordt, nemen in Nederland zowel de aantallen

wilde als honingbijen de laatste vijftig jaar
gestaag af. Cornelissen: ‘Als ergens wordt
gemaaid dan is de bijenpopulatie meteen
weg. Bijen spelen echter een belangrijke rol
in de Nederlandse landbouw, vooral in de fruitteelt. Hun bijdrage aan de landbouw is naar
schatting 1,1 miljard euro waard.’ Gasunie en
Wageningen UR gaan nu in enkele leidingtracés
in Drenthe onderzoeken of het een goed leefgebied zouden kunnen zijn voor bijen en welke
aanpassingen dit eventueel vraagt.

Het liefst breidt Cornelissen het project uit met
meer partijen. ‘Door ook industrieterreinen en
wegbermen te benutten kunnen we een infrastructuur voor bijen maken. En het scheelt bedrijven in beheerkosten, zoals maaikosten.’ Ook
het gebruik van bijvriendelijk materiaal kan de
bestuivers helpen, zoals het in gebouwen verwerken van bakstenen met gaatjes voor nestgelegenheid. ‘En dan zou je moeten onderzoeken of de aanpassing meer bijen aantrekt en of
bijenpopulaties met elkaar in aanraking komen
en genetisch materiaal gaan uitwisselen.’ Meerdere bedrijven hebben al interesse getoond.
Inmiddels zijn enkele leidingtracés ingezaaid
met een speciaal voor bijen geschikt bloemenmengsel en heeft Cornelissen een workshop
gegeven aan Gasuniemedewerkers over het
onderzoek. Zij gaan iedere week vallen zetten
die een dag blijven staan. Wageningse onderzoekers gaan de vangsten analyseren om de
ontwikkeling van de bijenpopulaties in kaart te
brengen. Cornelissen verwacht verschillende
algemene soorten aan te treffen, zoals de
behangerbij. ‘Die snijdt stukjes blad uit rozenbladeren en behangt daar zijn nest mee.’
De data zullen worden vergeleken met bijenvangsten in vergelijkbare gebieden zonder
speciaal gezaaide bloemen.
Gasunie stelt voor het onderzoek voor drie jaar
terreinen en personeel beschikbaar. Het ministerie van EL&I heeft vooralsnog een beperkt
budget voor twee jaar toegezegd. ‘Dat is wel
een knelpunt’, zegt Cornelissen. ‘Het vertrouwen dat het bedrijfsleven geeft, wordt zo niet
goed ondersteund.’

C O L OFON
KennisOnline is een uitgave van Wageningen UR. De nieuwsbrief is voor EL&I - medewerkers en anderen
die belangstelling hebben voor het beleidsrelevante onderzoek van Wageningen UR. Naast het maandelijkse
magazine verschijnt er iedere twee weken een elektronische nieuwsbrief.
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‘Met planten alleen redden we het niet’
De natuur is niet zuinig met zonne-energie. Planten laten bijvoorbeeld 99 procent
van het zonlicht ongebruikt. Een door mensen ontworpen kunstblad kan dat beter,
denken onderzoekers van BioSolar Cells. Over een paar jaar willen ze een eerste
kunstmatige blad laten zien.
Biobrandstoffen uit planten zullen nooit meer
dan een bijrol vervullen in de Nederlandse
energievoorziening. Dat zegt René Klein
Lankhorst, algemeen directeur van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells. ‘Planten
moet je niet in je tank stoppen maar opeten.’
De cijfers spreken volgens hem voor zich.
Planten zijn niet zo efficiënt als veel mensen
denken. Ze leggen ongeveer een half procent
van de zonne-energie vast. Kennelijk genoeg
om te kunnen concurreren in de natuur,
maar niet efficiënt genoeg om te voorzien
in de menselijke energiebehoeften. Om alle
Nederlanders via planten van energie te voorzien zou je in 2050 tien keer het Nederlandse
oppervlak nodig hebben.
In 2010 kreeg BioSolar Cells 25 miljoen uit
het Fonds Economische Structuurversterking
om te onderzoeken hoe fotosynthese efficiënter gebruikt kan worden voor energiewinning
in de toekomst. Onderzoeksinstellingen en
bedrijven legden daar nog 17 miljoen euro bij.
Het onderzoeksprogramma richt zich daarbij
op drie sporen. De minst avontuurlijke is het
verbeteren van de fotosynthese van planten.
Een wat grotere gok zijn algen en andere
micro-organismen. Het spoor met het grootste risico maar ook de grootste potentie, is
volgens Klein Lankhorst het maken van kunstmatige bladeren die kooldioxide uit de lucht
met behulp van zonlicht omzetten in vloeibare
brandstof.
Efficiëntere planten
Je zou denken dat miljoenen jaren evolutie
planten zou hebben uitgerust met een uiterst
efficiënte machine om zonne-energie vast te
leggen. Maar dat is niet het geval, zegt Klein
Lankhorst. Wie gaat meten, ziet dat planten
nog geen procent van het invallende zonlicht
uiteindelijk omzetten in plantmateriaal dat
mensen kunnen gebruiken om energie uit te
winnen.
Het onderzoek van BioSolar Cells aan planten richt zich op fundamentele kennis van de
fotosynthese en probeert onder andere te
bepalen welke genen betrokken zijn bij fotosynthese. Dat zijn er waarschijnlijk een paar
duizend.
Praktischer is onderzoek in kassen waarin
wordt gekeken of een efficiëntere opstel-

ling van planten of een ander gebruik van
bestaande lampen kan leiden tot een betere
groei.
Verder werken onderzoekers aan wiskundige
modellen van de binnen- en de buitenkant van

planten. Eén model moet meer inzicht geven
in de machinerie waarmee een plantencel
zonlicht omzet in energie. Een ander model
probeert uit te rekenen wat de meest efficiënte
vorm van de plant is. In de natuur is een plant
in concurrentie met andere planten en probeert
bijvoorbeeld door zijn bladeren breeduit te zetten zoveel mogelijk zonlicht weg te houden bij
concurrenten. Voor landbouwsystemen zijn
planten die vriendelijker zijn voor de buren en

Algen gaan veel efficiënter om met zonlicht dan planten.
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samen zo efficiënt mogelijk groeien interessanter. Door driedimensionale modellen te
maken van planten in de computer, willen
onderzoekers kijken welke vorm en stand van
de bladeren planten het best in staat stellen
om zonlicht op te vangen.
Algen en micro-organismen
De tweede onderzoekslijn neemt een groter
risico, maar belooft bij succes ook een hoger
rendement. Het richt zich op algen en cyanobacteriën die net als planten in staat zijn om
zonlicht op te vangen. Klein Lankhorst: ‘In
potentie is het rendement hoger dan bij planten. Algen leggen vijf tot tien procent van het
zonlicht vast.’ Dus zeker tien keer meer dan
planten. In theorie althans, want in de praktijk
hebben algen een groot nadeel: ze maken
vooral veel olie als ze een tekort hebben aan
voedingsstoffen. En dan groeien ze natuurlijk
lang niet optimaal. Klein Lankhorst: ‘Daarom
kijken we onder andere of we die processen
kunnen ontkoppelen. Kunnen we algen kweken
die ook olie maken als ze optimaal groeien.’
Algendiesel kost nu minimaal acht euro per
liter, en kan daarmee de concurrentie met
andere brandstoffen nog lang niet aan. ‘De
komende paar jaar zal dat ook nog niet lukken, maar wat wel helpt is dat algen meer
maken dan alleen brandstof. We willen daarom een systeem ontwerpen waarmee ook
andere stoffen die algen maken zo efficiënt
mogelijk kunnen worden gewonnen, zodat je
niet alleen geld verdiend met de algendiesel
maar ook met andere producten.’
Spil in het algenonderzoek is het Wageningse
Algaeparc (zie ook pagina 5). BioSolar Cells
is de grootste gebruiker van het park met
moderne algenkweekreactoren.

Kunstmatige zonnecellen
De grootste gok van BioSolar Cells is het
onderzoek naar kunstmatige bladeren;
zonnecellen die met behulp van licht kooldioxide omzetten in brandstof. Theoretisch
zou zo’n cel ongeveer de helft van de invallende zonne-energie kunnen omzetten in
bruikbare brandstof. Zet een paar procent
van het Nederlandse landoppervlak vol met
zulke cellen en we hebben geen aardolie meer
nodig. Voorlopig nog alleen op papier, want in
de praktijk is er nog geen druppel brandstof
door een kunstmatig blad gemaakt.
Om kunstmatige bladeren te maken is meer
kennis nodig van met name nanotechnologie.
Daarom zoekt BioSolar Cells onder andere
naar geschikte moleculen die het zonlicht
opvangen en omzetten in chemische energie
die nodig is om kooldioxide om te zetten in
methanol. Klein Lankhorst: ‘Aan het eind van
de subsidieperiode, in 2015, willen we in
ieder geval een werkende zonnecel in handen
hebben. De efficiëntie mag nog ver onder de
maat zijn, we willen wel kunnen laten zien
dat het kan.’
Zonnecellen die elektriciteit maken worden
ondertussen wel steeds efficiënter, en de eerste elektrische auto’s rijden over de snelweg,
dus waarom zouden we veel geld investeren
in kunstmatige bladeren? ‘Wij denken dat er
altijd behoefte zal blijven aan vloeibare brandstoffen, ik zie een Boeing nog niet opstijgen
op elektriciteit. Vloeibare brandstoffen zijn
daarvoor erg handig. Ze hebben een hoge
energiedichtheid.’
Informatie:
Contact:

www.biosolarcells.nl
rene.kleinlankhorst@wur.nl
0317 - 48 09 38

Organisatie
Acht universiteiten (naast Wageningen de universiteiten van Delft, Twente, Eindhoven,
Leiden, Groningen, Amsterdam en de VU), één hogeschool (HAS Den Bosch) en 35 bedrijven. De lijst met deelnemende bedrijven is een bonte verzameling van grote en kleinere
bedrijven, van multinationals zoals Unilever en Philips tot minder bekende bedrijven als BioOils Energy, de grootste biodieselfabrikant van Spanje, en kooldioxideleverancier Feyecon.
De meeste bedrijven zijn betrokken bij Algaeparc, de Wageningse proeffaciliteit voor algenkweek. Klein Lankhorst: ‘Veel bedrijven betalen mee om op de hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen bij Algaeparc.’
Wageningen UR is de onderzoeksinstelling die de grootste bijdrage levert aan BioSolar
Cells. Achttien van de 57 projecten worden geleid door een Wageningse onderzoeker.
Het Wageningse onderzoek concentreert zich met name op het bestuderen van fotosyntheseprocessen en algenkweek. In het onderzoek naar de kunstmatige bladeren is de
Wageningse inbreng kleiner.
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De zijkant van de buis wordt nog vies
Tussen de akkers ten noorden van Wageningen, ligt bij proefboerderij Nergena een
klein omheind terrein dat doet denken aan de Botlek op Madurodamschaal. Op een
steriele betonnen ondergrond staan vier installaties met doorzichtige buizen waardoor traag vloeistof stroomt. Eén ervan is groen, de andere zijn wit. De installaties
vormen samen met een nabijgelegen laboratorium Algaeparc, de proeflocatie voor
algenteelt die Wageningen UR vorig jaar opende.
Eind augustus zouden de algen in het zonlicht kunnen baden, maar drie van de vier
installaties liggen stil. ‘We zijn ze aan het
schoonmaken’, zegt onderzoeksleider Maria
Barbosa van Wageningen UR Food & Biobased
Research. Het afgelopen jaar is ze vooral
bezig geweest met het overwinnen van kinderaangroei van bacteriën aan de wanden van
de buizen, die daar het licht tegenhouden dat
de algen nodig hebben om te groeien.
Dat er drie installaties tegelijkertijd buiten bedrijf zijn heeft te maken met een storing in
de koeling, waardoor de temperatuur in de
buizen was opgelopen tot meer dan 38 graden. Te hoog voor de algen, en dode algen
zijn een goede voedingsbron voor bacteriën.
Ontevreden is Barbosa niet over de problemen. ‘Er is nog weinig ervaring met dit soort
systemen. Voordat ze op grote schaal toepasbaar zijn, moeten we zien wat de zwakke
punten zijn en hoe we kunnen zorgen voor
een robuust systeem.’
Algaeparc test vier systemen waarbij de algen
in doorzichtige buizen worden gekweekt. Bij
twee systemen liggen de buizen op de grond,
bij de andere twee stromen de algen door tien
buizen die boven elkaar zijn gemonteerd. De
verticale opstelling heeft het voordeel dat je
meer buizen kwijt kunt op een vierkante meter,
het nadeel is wellicht dat de algen in de onderste buizen weinig licht krijgen. ‘Er zijn wel veel
studies naar algen, maar nergens stonden die
systemen naast elkaar zodat je eerlijk kunt
vergelijken.’
Naast de buizensystemen staat ook een kleine
open bak. ‘Dat is het systeem dat doorgaans
wordt gebruikt. Dat gebruiken we om onze
opbrengsten in de buizensystemen te vergelijken met de standaardkweekvijver.’ De aanleg
van een vijver is goedkoper, maar in de buizen
is een hogere dichtheid aan algen te bereiken.
De algenconcentratie in de buizen ligt zeven
tot tien keer hoger dan in een vijver en daardoor kun je waarschijnlijk besparen op de kosten van verwerking. Het centrifugeren van de
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algenoplossing is een grote kostenpost.
Om de aanslag op de buizen te voorkomen
gebruikt Barbosa plastic bolletjes. Een bolletje
dat lichter is dan water en langs de bovenkant
van de buis schuurt, en een soort die zwaarder is dan water en de onderkant van de buis
schoonhoudt. ‘Dat werkt goed, want boven en
onder hadden we geen last van biofilms, maar
aan de zijkant nog wel. Daar moeten we nog
een oplossing voor vinden.’
Die oplossing mag niet al te duur zijn, want
om algenteelt ooit rendabel te maken als
energiebron is kostenbesparing hard nodig.
Algen mogen, om commercieel succesvol te
zijn, niet duurder zijn dan één euro per kilo.
Zelfs dan zou algendiesel nog twee euro
per liter kosten. Een enorme installatie van
één hectare zou met de huidige technologie
algen opleveren die nog tien keer te duur zijn.
Pas bij honderd hectare zouden de productiekosten in de buurt kunnen komen van het
doel, maar daarvoor moet de kweek wel een
heel seizoen probleemloos verlopen.
De kweek zou dan rendabel kunnen zijn als de
algen niet alleen geoogst zouden worden voor
biodiesel, maar ook om andere producten uit
te winnen. Eiwitten en gezonde omega-3-vetzuren bijvoorbeeld. Want de nevenstromen van
grootschalige algenteelt zouden immens zijn.
Barbosa: ‘Als we er in slagen de kweek een
heel seizoen probleemloos te laten verlopen,
zou je het totale oppervlak van Portugal nodig
hebben om alle Europese auto’s en vrachtwagens van brandstof te voorzien. Maar dat
levert ook hele grote andere stromen op.
De algen zouden zelfs veertig keer meer eiwit
produceren dan de totale huidige import van
plantaardig eiwit door de EU.’

Contact:

maria.barbosa@wur.nl
0317 - 48 00 79

Geen maïskorrel meer in de vergister

Een mestvergister is vaak ook veevoervergister. Om de mest efficiënt om te zetten
in biogas, voegen boeren bijvoorbeeld maïskorrels of bierbostel bij. Producten die
ook in varkensvoer verwerkt kunnen worden. Op proefterrein Energierijk in Lelystad
zoeken onderzoekers naar efficiënte manieren voor vergisting zonder toevoeging
van veevoer.
Co-vergisting heet het toevoegen van restproducten uit de verwerkende industrie aan
de mest in een vergister. Meestal zijn het producten die veel makkelijk afbreekbare stoffen
bevatten zoals suikers. Die stoffen voeden de
bacteriën die biogas produceren. Met wat snel
verteerbaar voedsel zijn ze beter in staat om
mest om te zetten in methaangas. ‘Het liefst
gebruik je materiaal dat niet op een andere
manier gebruikt kan worden’, zegt Rommie
van der Weide. ‘Wij hebben daarom experi-

menten gedaan om niet langer maïskorrels
toe te voegen aan de vergister, maar alleen
de stengels.’
Ze gebruikt korrels liever voor de ethanolinstallatie die even verderop op hetzelfde terrein staat. Daarin zetten gisten de suikers uit
de maïs om in alcohol, dat kan worden bijgemengd in transportbrandstoffen. De resultaten
van de combinatie zijn volgens Van der Weide
boven verwachting. Door de juiste omstandigheden te kiezen, blijven de eiwitten die ook in
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de maïskorrels zitten goed intact en zijn ze
te gebruiken als veevoer. Zo levert een maïsplant drie producten: de stengel geeft biogas
in de mestvergister, de suikers uit de korrel
worden omgezet in alcohol en de resterende
eiwitten uit de korrels kunnen worden gevoerd
aan koeien in plaats van eiwitrijke gewassen
zoals soja.
Van der Weide is senior onderzoeker
bij ACRRES, het Application Centre for
Renewable RESources, een samenwerking
van Wageningen UR met energiebedrijf
Eneco. Op Energierijk, de grootste proeffaciliteit van ACRRES, staan naast zonnepanelen
verschillende installaties die uiteindelijk op
een boerenbedrijf zoveel mogelijk de kringloop moet sluiten.

‘Wij geloven in open innovatie’
Eneco werkt sinds 2007 samen met Wageningen UR in ACRRES, een onderzoeksterrein
bij Lelystad waar verschillende vormen van duurzame technologie worden getest. Het
energiebedrijf wil er ook de komende jaren onderzoek blijven doen, waarschijnlijk vooral
naar efficiëntie-verbetering van vergisting.
Eén van de verantwoordelijken bij Eneco voor ACRRES is Glenn Bijvoets, de innovation
officer van het energiebedrijf. Volgens Bijvoets heeft Eneco bewust gekozen om geen eigen
onderzoeksfaciliteit te bouwen, maar samen met anderen op zoek te gaan naar manieren om
energie duurzaam op te wekken. ‘Dat zou niet bij onze organisatie passen. Wij hebben geen
eigen R&D-afdeling, dat willen we ook niet. We geloven in open innovatie samen met anderen.’
Bij de start van het project in 2007 waren Wageningen UR en Eneco de enige partijen.
Inmiddels werken er ook andere bedrijven mee in ACRRES. ‘Dat zijn vooral kleinere bedrijven die bijvoorbeeld innovatieve technologie leveren. Voor ons is dat alleen maar gunstig.
Zij ontwikkelen de technologie die wij in de toekomst wellicht nodig hebben’, zegt Bijvoets.
Eneco produceert op een beperkt aantal plaatsen in Nederland en België al biogas. In Putten
werkt het energiebedrijf bijvoorbeeld samen met een kalverhouder. De co-vergister die de
boer samen met Eneco exploiteert, voorziet het plaatselijke zwembad van warmte en levert
daarnaast voldoende elektriciteit voor de behoefte van 1900 huishoudens. Ook in België
heeft Eneco een aantal biogasprojecten.
Het onderzoek van ACRRES levert volgens Bijvoets onder meer inzichten op over de meest
rendabele manier om vergistingsinstallaties te exploiteren. ‘We hebben geleerd welke mix
we het best kunnen gebruiken in vergistingsinstallaties om tot een optimaal rendement te
komen.’ In de toekomst wil Eneco op meer plekken samen met anderen groen gas gaan
produceren. ‘Ons motto wat dat betreft is: duurzaam, decentraal, samen.’
De zonneweide van ACRRES, de plaats waar het rendement van verschillende typen zonnepanelen wordt getest, levert volgens Bijvoets informatie op over geschikte panelen en het
nut van systemen die de zonnepanelen laten meedraaien met de zon. ‘Dat is informatie
die we kunnen gebruiken bij het opzetten van parken in Nederland en wellicht ook bij het
adviseren van onze klanten die zonnepanelen op hun dak willen.’
De eerste ronde financiering van ACRRES loopt dit jaar na vijf jaar af. Eneco beraadt zich
nog op de toekomst. ‘Wij willen graag een vervolg aan het project geven en overwegen
nu welke onderzoeksvragen voor ons belangrijk zijn. Die vragen zullen zich waarschijnlijk
focussen op vergisting. Voor het einde van het jaar zullen we daar besluiten over nemen.’
Foto: Proefterrein Energierijk van onderzoeksprogramma ACRRES.

Zo liggen er ook een aantal algenvijvers en
staat er een warmtekrachtkoppelingsinstallatie
(wkk) die het gas uit de mestvergister omzet
in elektriciteit. De wkk levert als bijproducten
kooldioxide en warmte, die op hun beurt de
algen in de vijver het leven makkelijker maken.
De algen uit de vijver kunnen idealiter toegevoegd worden aan veevoer. En zo zijn alle
kringlopen gesloten. Elke lading maïs die het
proefterrein opkomt, verlaat die in de vorm
van dierlijke producten, elektriciteit en alcohol,
zonder verder een spoor achter te laten.
In theorie dan, want elke stap vraagt nog innovaties om ook in de praktijk goed toepasbaar
te zijn. Het gebruik van maïsstengels bijvoorbeeld klinkt eenvoudig, maar stengels zijn
voor de bacteriën die mest omzetten in biogas

alleen te behappen als ze eerst goed worden
voorbewerkt. Van der Weide: ‘Dat is één van de
gebieden waar we veel onderzoek naar doen.’
Verder oogsten boeren nu geen stengels,
maar hele maïsplanten, die ze verwerken in
de sillage voor de koeien. ‘Daarom hebben we
ook een methode ontwikkelt om stengels en
kolven apart te oogsten.’
Zo klonk het ook heel eenvoudig om de algen
in de vijver te voeden met het digestaat van
de mestvergister, de mineralenrijke vloeistof
die overblijft na de productie van biogas.
‘Daar hebben we nog een probleem dat we
nog niet hebben opgelost. Het digestaat is te
zwart, waardoor het water in de algenvijver
minder goed het licht doorlaat en de algen
minder hard groeien. We kunnen daarom
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minder digestaat toevoegen dan we zouden
willen’, zegt Van der Weide.
Het onderzoek wordt gefinancierd uit de opbrengst van de elektriciteit van de windmolens
die Wageningen UR op het terrein heeft staan,
samen met subsidies en bijdrage van bedrijven. Van der Weide zoekt nog bedrijven die
de komende jaren nieuwe innovaties willen
testen of mee willen doen met het onderzoek.
‘We zitten hier heel dicht tegen de praktijk
aan. Innovaties die bij ons worden getest zijn
niet voor over twintig jaar; bedrijven willen ze
juist snel gaan toepassen in de praktijk.’
Informatie:
Contact:

www.acrres.nl
rommie.vanderweide@wur.nl
0320 - 29 16 31

Biomassawerf is goed voor hele keten
Voor meer en efficiënter gebruik van
biomassa, voor energie en chemie,
kunnen regionale biomassawerven een
goed hulpmiddel zijn. Het brengt meer
biomassa, aanbieders en eindgebruikers
bij elkaar.
De komende jaren stijgt de vraag naar
plantaardige bronnen voor chemicaliën en
transportbrandstof. Ook wil Nederland steeds
meer energie uit biomassa gaan gebruiken.
In 2020 zou 14 procent van het Nederlands
energieverbruik voor elektriciteit en warmte,
zo’n 300 petajoule, uit hernieuwbare bronnen
moeten komen. In 2010 was dat pas 91
petajoule, waarvan 68 petajoule uit biomassa.
Het Nederlandse biomassapotentieel wordt
echter naar schatting pas voor de helft benut. Dat komt omdat er nog biomassabronnen
ongebruikt blijven en vraag en aanbod elkaar
nog niet altijd goed kunnen vinden, constateert Bert Annevelink van Wageningen UR
Food & Biobased Research. Hij doet veel
onderzoek naar biomassaketens.
Annevelink onderscheidt drie typen biomassa:

primaire reststromen zoals loof uit de aardappel- en bietenteelt, mest, en maaisel en snoeiafval uit bossen en stedelijk groen; secundaire
reststromen uit verwerking in bijvoorbeeld de
voedingsindustrie; en tertiaire reststromen
na eerder gebruik voor andere doelen, zoals
sloophout. ‘Sommige vormen van biomassa
worden echter nog niet verwerkt omdat daar
de logistiek voor ontbreekt’, zegt Annevelink.
Dit geldt vooral voor primaire biomassareststromen uit de landbouw en natuur.
Daarnaast is biomassa verderop in de keten
nog efficiënter te gebruiken, via cascadering en bioraffinage, waarbij je biomassa in
verschillende fracties scheidt en vervolgens
gebruikt daar waar het de meeste waarde
oplevert of het meest efficiënt wordt gebruikt.
Zo zien Wageningse onderzoekers kansen
voor grasraffinage, waarbij uit gras vezels
en nutriëntrijk sap wordt geperst waar onder
meer eiwitten uit te winnen zijn. Het gebruik
van reststromen voor energie helpt ook hoogwaardiger toepassingen van biomassa in
bijvoorbeeld de chemie rendabel te maken.
Een oplossing die in het project Biomatch

naar voren is gekomen voor zowel een betere
beschikbaarheid van biomassa als het beter
bereiken van eindgebruikers is de biomassawerf. Een locatie in de regio waar verschillende stromen biomassa worden verzameld,
gecombineerd en bewerkt. ‘Dat is logistiek
voordelig en je kunt zo kleine hoeveelheden
biomassa bundelen tot een stroom waar een
eindgebruiker wat aan heeft. Ook kun je het
zo nodig opwerken in gevraagde fracties’,
aldus Annevelink.
In Greenport Betuwse Bloem wordt nu een
start gemaakt met het biomassawerfconcept.
In de haven van Hedel aan de Maas loopt een
pilot voor het verzamelen, drogen en afvoeren van biomassa uit de paddenstoelenteelt
met andere stromen uit de haven, en in het
Grondstoffenpark van de Afvalverwijdering
Rivierenland (AVRI Geldermalsen) worden
de mogelijkheden van nieuwe verwerkingsmethoden en waardetoevoeging verkend.

Contact:

Bermgras en andere vormen van biomassa kunnen beter worden benut door stromen te verzamelen op regionale werven.
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bert.annevelink@wur.nl
0317 - 48 87 00

Meer energie uit veredelde plant
Om de biobased economie in Nederland
van dienst te zijn, werken Wageningse
onderzoekers aan de veredeling van
verschillende gewassen om ze zo meer
energie of bepaalde stoffen op te laten
leveren.
‘We ontkomen er niet aan om ons meer te
gaan richten op biobased productie’, zegt
Luisa Trindade van Plant Research International
(PRI), onderdeel van Wageningen UR. ‘Onze
CO2-uitstoot moet omlaag, we moeten meer
hernieuwbare energie en chemicaliën gaan
gebruiken. Dat ligt vast in verschillende overeenkomsten.’
Nederland is te klein om voldoende biomassa
voor eigen behoefte te kunnen telen. De sterke
Nederlandse veredelings- en chemiesector
heeft daarom vooral baat bij nieuwe kennis en
intellectueel eigendom op het gebied van veredeling en verwerking. ‘Dat geeft kansen om
de keten in handen te krijgen, waarbij je anderen laat zorgen voor een groeiende productie.’
Onderzoek naar gewassen voor biobased toepassingen vergt echter wel een lange adem.
‘Je moet eerst de plant helemaal leren kennen’,
legt Trindade uit. Maar de kennis groeit er en
komen steeds meer tools voor veredeling.
Bij de veredeling van miscanthus (reuzegras)
en maïs wordt daar dankbaar gebruik van
gemaakt. De onderzoekers proberen van die
gewassen de kwaliteit van de lignocellulose in
de planten te verbeteren, de component die
planten hun stevigheid geeft en energierijk is.
Verbetering maakt de gewassen nog geschikter voor de productie van bio-ethanol en textiel
of bouwmaterialen.
Het onderzoek bij maïs begon ruim twee
decennia geleden om de verteerbaarheid van
de maïsstengels te verbeteren. Sinds enkele
jaren is dat uitgebreid met energietoepassingen. ‘Het gaat bij beide om fermentatieprocessen. De één in de pens, de ander in
de vergister.’ Het heeft al diverse nieuwe
rassen opgeleverd.
Aan miscanthus wordt iets korter gewerkt.
‘Tien jaar geleden werd dat nog niet commercieel geteeld’, aldus Trindade. PRI werkt nu
samen met Braziliaanse onderzoeksgroepen
die gespecialiseerd zijn in suikerriet, om
het reuzegras meer suikers te laten produceren. Voor consumptie, en voor biobased
brandstoffen en plastics als cellofaan.
Trindade: ‘Miscanthus is te kruisen met suikerriet. Suikerriet is genetisch zeer complex,

Suikerrietplantage. Kruisingen van suikerriet en miscanthus leveren rassen op die wellicht beter geschikt
zijn voor het winnen van energie.

miscanthus heeft goede tools om suikerriet
te bestuderen. We wisselen kennis uit, om
zo interessante eigenschappen van suikerriet in miscanthus in te kunnen brengen, en
omgekeerd.’ Het onderzoek en veredelingprogramma heeft voor miscanthus al nieuwe
potentiële variëteiten opgeleverd. In de buurt
van Schiphol zijn er inmiddels velden mee
ingezaaid.
Een andere categorie gewassen waar de
Wageningse onderzoekers zich mee bezig
houden zijn oliegewassen als bolletjeskool
(crambe), jathropa en calendula. Crambe,
dat is verwant aan het modelgewas de zandraket (arabidopsis) en geschikt is voor het
Nederlandse klimaat, bevat op zich redelijk
veel olie. Maar de kwaliteit en opbrengst
kunnen nog beter. ‘De crambe-olie bevat

9

omega-9-vetzuur, een belangrijke component
voor de chemiesector en relatief dure bouwsteen. We streven naar een plant met meer
zaadjes, waarbij die zaden meer olie bevatten,
en dat die olie tientallen procenten meer van
dat vetzuur bevat’, vertelt Trindade. Ook hier
hebben de onderzoekers al verbeterde rassen van ontwikkeld, waaronder de Galactica.
Tot slot werkt de onderzoeksgroep van
Trindade aan verbetering van de eigenschappen van het zetmeel in de aardappelknol,
zodat het met minder energie en chemicaliën
uit de plant te halen is.

Contact:

luisa.trindade@wur.nl
0317 - 48 21 27

Sneller van biomassa tot waterstof
Waterstof gaat mogelijk een belangrijke
rol spelen in de duurzame energievoorziening van de toekomst. Onder leiding
van onderzoekers van Wageningen UR
Food & Biobased Research worden de
eerste stap gezet naar commerciële
productie van waterstof uit biomassa
met behulp van bacteriën.

waterstof per dag geproduceerd, vertelt
Pieternel Claassen. Ze is biotechnoloog en
projectleider van onderzoeken op dit gebied.
Het nieuwe project HyTIME heeft als doel een
continue productie te halen van tenminste
één tot tien kilo waterstof per dag. Om dat te
halen, is een grotere installatie van vijfhonderd
liter en een grotere omzetsnelheid nodig. Eén
van de problemen die daarvoor moeten worden opgelost, is dat de gebruikte bacteriën
Het kan nu nog alleen op kleine schaal en
niet graag in grote concentraties bij elkaar
duurt lang, het fermentatieproces waarbij
bacteriën biomassa in zuurstofloze omstandig- zitten. Ook worden ze afgeremd door de
waterstof die ze zelf produceren. Om de bacheden, omzetten in waterstof. Ze werken wel
teriën toch goed aan het werk te krijgen en te
al aardig efficiënt: driekwart van de waterstof
houden, maken de onderzoekers samen met
die biomassa als stro, keukenafval of resten
gespecialiseerde bedrijven om te beginnen
uit de voedingsmiddelen industrie in theorie
een installatie waarin de bacteriën op films
bevat, kan er uitgehaald worden.
zitten. Daarnaast wordt in de nieuwe installatie
In de installaties in de laboratoria van Food &
de geproduceerde waterstof zo snel mogelijk
Biobased Research wordt nu in een reactor
afgevoerd. Een ander belangrijk onderdeel van
van een liter iets meer dan een halve gram

het project is het opwerken van het product
tot bijna zuivere waterstof.
HyTIME is onderdeel van een Europees
publiek-private samenwerking, The Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Het
project is gestart in januari 2012 en loopt drie
jaar. Daarna volgen nog twee fases van elk
minstens twee jaar waarin een demonstratiemodel en een industriële installatie gemaakt
worden. Over zeven tot tien jaar kan het
systeem in praktijk gaan werken en kunnen
bestaande biogasinstallaties bij boeren
omgebouwd gaan worden tot waterstofinstallaties, verwacht Claassen.

Informatie:
Contact:

www.hy-time.eu
pieternel.claassen@wur.nl
0317 - 48 02 21

Uit elkaar geplukt levert zeewier meer op

Zeesla is mogelijk een bron van brandstof, eiwitten en oplosmiddelen.

Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research zijn erin geslaagd
om twee soorten zeewier te raffineren. Het levert naast een goede hoeveelheid
biobrandstof ook interessante polymeren, eiwitten en oplosmiddelen op.
In het onderzoek is om te beginnen van vier
soorten inheemse zeewieren de samenstelling bepaald. Drie van de soorten werden in
het wild geoogst voor de kust bij Ierland, de
vierde kwam van de zeewierboerderij in de
Oosterschelde die zeewieren kweekt. Daarna
is voor de twee meest veelbelovende soorten
zeewier een strategie uitgewerkt om ze in
verschillende componenten uiteen te laten
vallen. ‘Omdat de zeewieren zo blijken te
verschillen in samenstelling, moet voor iedere
soort een aparte raffinagestrategie worden ont-

wikkeld’, aldus Ana López Contreras van FBR.
Het blijkt goed mogelijk om de suikers uit suikerwier (het bruinwier Saccharina latissima) via
fermentatie om te zetten naar butanol, met
een hoge opbrengst. Ook uit het perssap
kan butanol worden gewonnen. ‘De voedingsindustrie gebruikt een component uit dit bruinwier al als geleermiddel. Wij hebben daarom
gekeken naar de ongebruikte fracties, zoals
de suikers. Andere polymeren zijn mogelijk
te gebruiken voor plastic. Ze zijn alleen nog
moeilijk afbreekbaar, dat vraagt dus nog
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meer werk’, vertelt López Contreras.
Het tweede zeewier, Ulva lactuca, dat ook
bekend is als zeesla, heeft een heel andere
samenstelling dan suikerwier. Dit groene
zeewier is rijk aan eiwitten en andere suikers,
vooral ramnose. Ook deze blijken goed te
fermenteren naar butanol, maar via een andere
route dan het bruinwier. Lopez: ‘Het mooie is
dat daarbij ook een interessant oplosmiddel
wordt gevormd. En de eiwitten zijn rijk aan
essentiële aminozuren die de voer- en voedingsindustrie zou kunnen gebruiken.’ In een ander
project wordt nu gekeken naar toepassing van
die eiwitten. ‘We praten met bedrijven over het
gebruik van deze fracties.’
De komende twee jaar wordt nog onderzoek
gedaan naar de economische aspecten van de
zeewierraffinage en een levenscyclusanalyse
gemaakt. López Contreras ziet het met vertrouwen tegemoet: ‘Vergeleken met lignocellulose is zeewier een stuk makkelijk te raffineren.’
Op 18-19 september wordt in Zeeland een
internationaal congres over het verbouwen van
zeewier gehouden, zie www.seagriculture.eu.

Informatie:
Contact:

seaweed.biorefinery.nl
ana.lopez-contreras@wur.nl
0317 - 48 13 14

Windmolens verrijken natuur onder water
De natuur rond het windmolenpark voor
de kust van Egmond aan Zee heeft niet
te lijden gehad onder de aanleg van de
molens. Integendeel, per saldo is het
effect op de biodiversiteit zelfs positief.
Onderzoekers van IMARES Wageningen UR,
NIOZ en Bureau Waardenburg onderzochten
vijf jaar lang de gevolgen van de aanleg
van het windpark voor de kust bij Egmond
aan Zee.
Boven water zijn de resultaten gemengd.
Het aantal vogels dat onderzoekers waarnemen is afgenomen. Dat komt waarschijnlijk
onder meer doordat vissersboten het windpark niet in mogen en er daarmee geen vogelzwermen meer komen die de vissersschepen
vaak begeleiden. Wel lijken de meeste vogels
te wennen aan de draaiende wieken, zegt
onderzoeker Han Lindeboom van IMARES.
De beschermde aalscholver wordt zelfs aangetrokken door de molens, die plek bieden om
rustig te zitten en de vleugels te laten drogen.
Alleen jan-van-genten lijken echt last te hebben
van de wieken. ‘We zien dat ze bij de molens
wegblijven’, vertelt Lindeboom. ‘Jan-van-genten
zijn oogjagers die vliegend zoeken naar prooi.
Misschien worden ze afgeleid door draaiende
wieken en blijven ze daarom liever weg.’
Onder water hielden onderzoekers de ontwikkeling van schelpdieren, bodemleven, vissen
en zeezoogdieren bij. Het bodemleven is in
de jaren na de oplevering van het park nog
niet meetbaar veranderd. De belangrijkste
veranderingen in het zeeleven zijn te zien op
harde oppervlaktes, de metalen masten en

 e zeeanemoon Metridium senile en de zeepok Megabalanus coccopoma (onder) zijn twee van de
D
nieuwe soorten die zijn aangetroffen rond windmolens.

de stenen die rondom de molens zijn gestort.
De bovenste meters van het onderwaterdeel
van de molen werden na een paar jaar voor
bijna honderd procent bezet door mosselen.
Dieper in het water zijn de masten dik begroeid
met anemonen en zeepokken, waaronder
een aantal exotische soorten, en vinden slijkgarnalen en kreeften onderdak. In totaal telden
onderzoekers 33 diersoorten op en rond de
basis van de molens die eerder niet in het
gebied voorkwamen.
De visstand was de afgelopen vijf jaar zo
variabel dat onderzoekers nog geen oordeel
durven te vellen over het effect van het park
op de visstand. Zeezoogdieren lijken in ieder
geval geen last te hebben van het geluid dat
de molens produceren, zoals vooraf wel werd
verwacht. Bruinvissen komen zelfs vaker voor
tussen de molens dan in het gebied er om
heen.
De resultaten van het Nederlandse onderzoek
komen overeen met Deens onderzoek dat
eerder ook vond dat een windmolenpark op
zee geen negatieve invloed heeft op het ecosysteem. Toch vindt Lindeboom het onjuist
om te concluderen dat er helemaal geen
ecologische problemen zijn bij de aanleg

11

en aanwezigheid van windparken. ‘Zeker de
aanleg van zo’n park is nog een probleem.
Het heien zorgt voor veel lawaai onder water
en dat is in ieder geval schadelijk voor zeezoogdieren. Je moet dus oppassen dat je niet
overal tegelijk gaat bouwen.’
Het onderzoek naar de ecologie rond het eerste grote windpark in Nederland was verplicht
in verband met de milieuvergunning en werd
betaald door de eigenaren van het park, Nuon
en Shell. Voor de vergunning is een vijfjarig
onderzoek een voorwaarde. ‘Het is jammer
dat we nu moeten stoppen. Eigenlijk is het
zonde om bij alle toekomstige windparken vijf
jaar hetzelfde type onderzoek te doen, en dan
te stoppen. Ik zou liever zien dat we in ieder
geval één park langer volgen. Daar leren we
meer van.’
Op 11 en 12 oktober vindt in Amsterdam een
afsluitend congres plaats over het onderzoek
naar de ecologische effecten van windmolens
bij Egmond aan Zee.
Informatie:
Contact:

www.noordzeewind.nl
han.lindeboom@wur.nl
0317 - 48 70 99

De olietanker heeft geen stuurman
Reflectie

‘Nederlandse politici en beleidsmakers hebben de hoop opgegeven om te sturen op duurzame energie.’

Hoogleraar milieubeleid Arthur Mol ziet dat de wereld langzaam duurzame oplossingen voor het energievraagstuk vindt. Maar hij vraagt zich af of de mensheid snel
genoeg bijstuurt. ‘Als China ineens besluit zich niets aan te trekken van klimaatverandering, is er niemand die daar wat aan kan doen.’
Arthur Mol, hoogleraar milieubeleid
aan Wageningen University, onderdeel van
Wageningen UR:
‘Rond de eeuwwisseling waren biobrandstoffen
nagenoeg onomstreden. Ze waren hernieuwbaar en dus goed voor de planeet. Dat was
ook de tijd waarin de Europese Unie besloot
dat er biobrandstof bijgemengd moest gaan
worden in transportbrandstoffen.
Sinds 2008 is het enthousiasme flink afgenomen. Biobrandstoffen bleken natuurlijk ook
geen wondermiddel. Discussies over food or
fuel en berekeningen dat sommige biobrandstoffen eerder voor meer dan voor minder
uitstoot van CO2 zorgden, hebben overal in
de wereld reacties opgeroepen.
Hier in Europa speelde de discussie het sterkst.
Brazilië en de Verenigde Staten werken ook
wel aan regels, maar die zijn lang niet zo

streng als hier. Europa is niet teruggekomen
van de voorschriften om biobrandstoffen bij
te mengen, maar heeft wel geëist dat een
producent moet kunnen aantonen hoe groot
de ecologische voetafdruk van zijn biobrandstof is.
Het is interessant te zien hoe verschillend de
reacties op de discussie zijn. Brazilië, dat al
heel lang bio-ethanol produceert, legt vooral
de nadruk op sociale aspecten, terwijl China
één hele heldere regel heeft: Chinees land dat
geschikt is voor het verbouwen van voedsel
mag niet gebruikt worden voor biobrandstof.
Met wat je buiten China koopt, mag je doen
wat je wilt.’
Onzekere toekomst
‘Het energievraagstuk één van de meest complexe vraagstukken die er zijn. Het is moeilijk
in te schatten waar de toekomst ligt. Moet je
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als producent geld investeren om te voldoen
aan de eisen van de EU, of kun je maar beter
inzetten op tweedegeneratiebrandstoffen uit
reststromen? Moet je als Braziliaan voldoen
aan Europese eisen, of verkoop je je spullen
gewoon aan andere partijen die minder kritisch
zijn, zoals China? Moet je wel inzetten op biobrandstoffen, of rijden we over twintig jaar
allemaal in een elektrische auto gevoed door
zon en wind?
Veel vragen en onzekerheid dus, en dat wordt
nog eens versterkt doordat er niemand aan
het stuur zit. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren stemmen licht optimistisch over
de vraag of we er in slagen alternatieven te
vinden voor fossiele brandstoffen. De menselijke geest is creatief genoeg om duurzame
oplossingen te verzinnen. Het is hoogstens de
vraag welk pakket aan oplossingen uiteindelijk
het beste blijkt.
Waar ik minder optimistisch over ben is over
de vraag of het op tijd gaat lukken deze
oplossingen wereldwijd te implementeren.
We leven in een wereld met meerdere machtscentra waarin niemand in staat is een wereldwijde oplossing op te leggen. Als China
besluit zich niets aan te trekken van klimaatverandering, is er niemand die daar wat aan
kan doen. Het is daarom erg relevant om op
zoek te gaan naar mechanismes die complexe, globale processen kunnen sturen. Daar
zijn wel ideeën over, maar er bestaat weinig
consensus over, laat staan mogelijkheden
voor implementatie.’
Boot gemist
‘Wat me in Nederland opvalt is dat politiek
en beleid de hoop hebben opgegeven om te
sturen. Liepen we dertig jaar geleden nog
voorop, nu hebben we de boot volledig gemist
bij windenergie, en dreigt hetzelfde te gebeuren bij andere vormen van duurzame energie.
Nederlandse ambtenaren zijn bang op het verkeerde paard te wedden. Net over de grens
in Duitsland zie je veel meer stuurkracht:
garandeer een goede prijs voor leverantie van
groene stroom en je ziet allerlei initiatieven
opbloeien.
Wereldwijd mag het dan aan een centrale sturende instantie ontbreken, in Nederland kunnen
we best kiezen voor een duurzame productie
van energie die ons minder afhankelijk maakt
van olielanden en het zicht op de toekomst
een stuk aantrekkelijker maakt.’

