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Biobrandstof met het gemak van benzine
Onderzoekers in Wageningen werken aan
brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar
zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen
als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die
geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten.
Van water wordt met zonlicht waterstof
gemaakt. Met koolzuurgas en enzymen
wordt dit gas omgezet in een vloeibare
brandstof. Dat is makkelijker te transporteren
dan waterstofgas. In plaats van benzine kan
de automobilist dan straks klimaatneutrale
zonnebrandstof tanken.
„We kunnen al elektriciteit maken uit
zonlicht; de volgende stap is nu het
maken van brandstoffen uit zonlicht. Deze
zonnebrandstoffen hebben grote voordelen:
je kunt ze eenvoudig opslaan en dus ﬂexibel
gebruiken. Bovendien kun je er CO2 in
vastleggen, wat prima voor het klimaat is!” zegt
René Klein Lankhorst van het consortium.
De onderzoekers gebruiken een nieuwe,
revolutionaire methode om nieuwe
aardappelrassen te kweken. Dat kan een ﬂinke
impuls geven aan fotosynthese-onderzoek.
Daarom treedt Solynta, de ontwikkelaar van de
kweekmethode, toe tot BioSolar Cells.
Planten zetten gemiddeld slechts 0,5 procent
van de ontvangen zonne-energie om,
terwijl het theoretisch maximum volgens de
Wageningse onderzoekers rond de 5 procent
ligt. Wanneer er gewassen beschikbaar komen
die efﬁciënter zonlicht kunnen omzetten en
dus meer stoffen kunnen produceren, zijn de

economische perspectieven voor een grote groep
biomaterialen en biobrandstoffen een stuk
rooskleuriger, verwachten ze.
Het project doet, met ﬁnanciële steun van
Topconsortium voor Kennis en Innovatie
Biobased Economy (TKI BBE), onderzoek om
deze efﬁciëntieslag te kunnen maken. Dit is
een moeizaam proces omdat duizenden genen
betrokken zijn bij het fotosyntheseproces.
René Klein Lankhorst is vanuit Wageningen UR
directeur van BioSolar Cells. „Om te kunnen
achterhalen hoe fotosynthese precies werkt,
moeten we planten gebruiken die genetisch heel
erg op elkaar lijken. We kunnen dan in proeven
achterhalen welke genen de verschillen in
prestatie veroorzaken.”
In Wageningen ontwikkelde Solynta een
nieuwe methode om aardappelrassen te
kweken. Voor deze methode werd Solynta
door het ministerie van Economische Zaken
uitgeroepen tot Nationaal Icoon 2014. Pim
Lindhout is directeur R&D bij Solynta. Het bedrijf
kweekt aardappelrassen uit zaad. Met rassen
waarbinnen de genetische variatie nihil is,
heeft Solynta ideaal onderzoeksmateriaal voor
BioSolar Cells.
BioSolar Cells en Solynta gaan ook kijken naar
het effect van stress op fotosynthese. René Klein
Lankhorst: „We kijken wat gebrek aan water, zilte
omstandigheden en hogere temperaturen doen
met de efﬁciëntie van de plant. Omdat we nu
met de aardappelen van Solynta kunnen werken,
verwacht ik dat we veel sneller aanwijzingen
vinden om planten te ontwikkelen die goed met
deze stressfactoren kunnen omgaan.”

Dirk Jan Beuling,
akkerbouwer in Eerste Exloërmond

15 juni
15 juni is de einddatum inleveren van de column voor
Akker. Tevens is 15 juni de laatste dag voor het doen van
de gecombineerde opgave RVO. Een opgave die zorg en
discussie heeft opgeleverd. Gewasdiversiﬁcatie, 5 procent
EFA’s, vanggewassen, akkerranden, braak enz. zijn nieuwe
elementen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking
te komen voor de maximale inkomenscompensatie. De
complexiteit en onduidelijkheid is voor menige boekhouder,
accountant of andere adviseurs een mooie ‘melkkoe’.
Opvallend is dat dit soort instanties steeds meer informatie
en gegevens van ons nodig hebben voor het leveren van
hun diensten. Elke vraag bij de boekhouder wordt steevast
gevolgd door een factuur. Verzekeringen vragen steeds
meer gegevens over te verzekeren objecten, gewassen en
machines. Eisen, maar ook premies worden hoger terwijl
uitsluitingen en overige beperkingen meer toenemen.
De banken verschuilen zich achter internationale afspraken
om opslagen te verhogen. Het verkrijgen van een lening
voor bedrijfsontwikkeling is steeds moeilijker ondanks de
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29 juni
EMMELOORD - Akkerbouw
relatiebijeenkomst, mts Buijsrogge,
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30 juni
NIEUW BEERTA - Open dag
Ebelsheerd, SPNA locatie Ebelsheerd,
Hoofdweg 26
LANGEWEG - Akkerbouw
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NIEUW BEERTA - Open dag
Ebelsheerd, SPNA locatie Ebelsheerd,
Hoofdweg 26
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Nedato, PPO, Groeneweg 3
ABBENS - Akkerbouw
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VALTHERMOND - Akkerbouw
relatiedag, PPO ‘t Kompas,
Noorderdiep 211
DEN BURG - Relatiebijeenkomst
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WESTHOEK - Pars Veldbijeenkomst,
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UITHUIZERMEEDEN - Akkerbouw
relatiedag, mts V.d. Molen,
Dwarsweg 34
AXEL EN KOEWACHT Plantuiendag De Groot en Slot,
Tweede Verkorting, zuidelijk van de

Farmers 2015 - inloopmiddag en
avond, Demoveld, Van Roijensweg 83
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EMMELOORD - Open dag
Kistenbewaring met fustopslag, VOF
Beuling, Espelerweg 15

maar stijgende prijzen van grond. De onzekerheid over
deze alsmaar stijgende opslagen is voor mij een grotere
zorg dan de ontwikkeling van de rente. Het verkrijgen van
geld lijkt voordelig maar valt in de praktijk tegen. Deze
‘rovers’, accountants ,verzekeraars en banken claimen vele
euro’s van onze akker die wij niet kunnen doorberekenen
waardoor onze kostprijs verder stijgt. Als ik hier nog eens
de certiﬁceringverplichting bij betrek, hebben we te maken
met hoge kosten voordat er nog maar een schop de grond

3 t/m 5 juli
VLAGTWEDDE - Landbouwbeurs
Vlagtwedde, Aan de N365,
Onstwedderweg 54a
7 juli
MUNNEKEZIJL - Open dag SPNA
Kollumerwaard, proefboerderij,
Hooge Zuidwal 1

in gaat. Een zorgelijke ontwikkeling, die we op een of andere
manier moeten stoppen, maar hoe?
Een heel ander zorgpunt is de discussie rond glyfosaat.
Onderzoeken uit Amerika wijzen op mogelijke
kankerverwekkende eigenschappen. Gebruik van GMOgewassen, die tolerant zijn voor Roundup, maakt het er niet
beter op. Een grote kans dat het gebruik van glyfosaat wordt
beperkt. En dan dient de volgende vraag zich aan: is er
landbouw mogelijk zonder glyfosaat? Natuurlijk wel, voor de

9 juli
WIERINGERWERF Akkerbouw innovatie avond
bij onderzoeksplatform in de
Wieringermeer, Medemblikkerweg 13
30 juli
DEN HOORN - Landbouwdag Texel,
tussen Kerkstraat en Kleiweg

niet-kerende grondbewerking, het afbranden voor opkomst,
preharvest en de graslandvernieuwing zullen vast en zeker
alternatieven worden gevonden. En ik verwacht dat het ook
nieuwe kansen gaat bieden als je bedenkt dat in Europa
nog maar weinig GMO-gewassen worden geteeld. Op een
nieuwe markt, met een toenemende vraag naar verantwoord
voedsel, tegen een verantwoorde prijs, kan de Nederlandse
landbouw zich een goede plek veroveren. Uitdagingen
genoeg dus!
Reageren?
Mail naar beuling@akkermagazine.nl.
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