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Menselijke urine zit boordevol
stikstof, fosfaat en organische stof.
Hoewel dat prima bestanddelen
zijn om algen voor te zetten was
het nog niet eerder gelukt om algen te kweken op onverdunde urine. Aanvankelijk stonden ook de
Wageningse onderzoekers voor
een raadsel. ‘De algen waren lastig
op te kweken’, zegt onderzoeksbegeleider Hardy Temmink van
Milieutechnologie. ‘Ze leken wel
op mannelijke urine maar niet op
vrouwelijke plas te groeien.’
De onderzoekers dachten dat
hormonen (de pil) roet in het eten
gooiden van de algen, maar dat
bleek uiteindelijk niet het geval.
De vrouwelijke urine had een paar
dagen gestaan, met een magnesium-tekort als gevolg. Toevoeging
van wat magnesium verhielp dit
probleem.
Met die kennis lukte het de
Thaise promovendus Kanjana
Tuantet om als eerste onverdunde
urine af te breken met algen,
meldden de onderzoekers deze
maand in het Journal of Applied
Phycology. De winst van deze aanpak zit in de algenproductie.

Daarvan kun je kleurstof, brandstof of kunstmest maken, zegt de
tweede onderzoeksbegeleider
Janssen. Het makkelijkste is
kunstmest maken: je droogt de algen en strooit ze op het land. Ze
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Van de algenreactor is nu een prototype op labschaal, zegt Tem-

mink. Het is een plaatreactor met
een dikte van slechts een halve
centimeter, want de algen, van de
soort chlorella, groeien alleen
maar goed als ze veel licht krijgen.
In zo’n platte reactor is 1 liter urine goed voor de productie van 50
gram alg. Je kunt ook algenvijvers
gebruiken om de urine om te zetten, maar dan moet je de urine verdunnen. Dan maak je dus schoon
water weer vuil om het daarna te
verwerken, aldus Janssen. Dat willen de onderzoekers niet. Daarom
werken ze verder aan een gesloten
reactor die continu (dag en nacht)
urine verwerkt tot alg.
Maar hoe kunnen de algen ’s
nachts groeien als ze licht nodig
hebben? ‘Ja, dat is zeer opmerkelijk’, zegt Temmink. ‘Het bleek dat
de algen ’s nachts stikstof blijven
opnemen. We denken dat de algen
overdag zetmeelreserves aanmaken en die ‘s nachts gebruiken om
verder te groeien.’ Hierdoor komt
de ontwikkeling van een continureactor binnen handbereik. Het
bedrijf Desah, partner in het promotieonderzoek, gaat het voortouw nemen bij de verdere ontwikkeling van de urine-reactor. Vermoedelijk komt die in een nieuwe
woonwijk te staan, denken de onderzoekers. $6

Met het model ging Grasman
vervolgens aan de slag om die
drang uit te rekenen en in kaart te
brengen. Hij gebruikte daarvoor de
langjarige gegevens van twee vrouwen die herhaaldelijk probeerden
te lijnen. Het model laat zien dat de
drang om te eten al sterk afneemt
een paar maanden voordat het lijnen daadwerkelijk van start gaat.
Daar staat tegenover dat de
drang om te eten gedurende het lijnen weer stijgt. Dat sluit goed aan
bij de praktijk: na een periode van
afvallen, komt het oude eetpatroon

weer terug. Juist dat jojoën is volgens Grasman ongezond. Met hulp
van zijn model is daar mogelijk
iets aan te doen. Als je weet hoe iemands drang werkt, kun je daar
mogelijk op inspelen.
De jongste publicatie (PLOS)
van Grasman is een vervolg op het
model dat hij ontwikkelde voor het
fysiologische proces van het stoppen met roken. Het gebruikte principe zou volgens hem ook geschikt
zijn om bijvoorbeeld eetgedrag te
modelleren. Die belofte lost hij nu
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zijn ook goed voor de bodemstructuur, weet Marcel Janssen.
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Kun je eetlust en lijnen wiskundig
beschrijven? Ja, zegt Johan Grasman, emeritus hoogleraar Wiskundige en statistische methoden. Hij
herleidde het dieetproces tot een
eenvoudig model en komt daarbij
tot opmerkelijke conclusies: de
drang om te eten neemt al ver voor
het lijnen af.

Grasman baseert zijn model op
slechts twee fysiologische processen: de aanmaak van vetweefsel en
de bloedwaarden van het hormoon
leptine dat daarbij een regulerende rol speelt. Essentieel en nieuw
is de introductie van de grootheid
‘drang’. Onder die noemer schaart
Grasman alle prikkels (behalve
leptine) die aanzetten tot eten of
juist niet eten. Fysiologische prikkels die het lichaam aansporen om
te eten (insuline bijvoorbeeld)
maar ook psychologische zoals de
wens om te lijnen.
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