Je kunt er het hele jaar produceren, er is
veel zon (dus een hoge productie) en je
kunt het doen op ‘gratis’ niet-productief
land. Dat maakt de woestijn van Qatar
een ideale plek voor algenteelt. Promovendus Kira Schipper onderzocht de
mogelijkheden.
Er is voor algen eerder teveel dan te
weinig zon in de woestijn van Qatar, zegt
Schipper, die sinds 2011 in Qatar woont
en werkt bij de algengroep van de universiteit aldaar. ‘De algen groeien buiten
supergoed, maar ze kunnen dood gaan
als ze teveel uv-licht krijgen.’

Schipper identificeerde met haar collega’s zo’n 200 lokale algen, waarvan veel
groeien in zout water. Eén daarvan testte
ze in het lab van haar faculteit. Deze alg
produceert een
blauw pigment
‘De interesse
dat gebruikt
en financiële
kan worden als
steun vanuit de
grondstof voor
overheid in Qatar
farmaceutische
zijn groot’
producten en
make-up. De
eiwitten in deze alg kunnen worden
gebruikt als diervoeding.
Schipper test de algenproductie nu in

bassins van 200 liter zout water in de
woestijn. Daarbij zoekt ze naar de optimale lichtintensiteit voor de algenkweek en
het effect van ongecontroleerde omstandigheden waar je buiten het lab mee te
maken krijgt.

Verdamping

Een ander knelpunt is de waterverdamping. ‘Naarmate het water verdampt, stijgt
de zoutconcentratie. De algen kunnen
goed tegen zout, maar op een gegeven
moment wordt het water te zout. We kijken nu of we zoet water uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen toevoegen.’
Schipper voorziet een grootschalige
algenproductie in Qatar binnen enkele
jaren. ‘De interesse en financiële steun
vanuit de overheid in Qatar zijn groot,
de benodigde elektriciteit is goedkoop
en bovendien leggen we op deze manier
CO2 vast.’ Een collega van Schipper test
een andere alg die veel omega-3-vetzuren
maakt, die geschikt zijn als kippen- en visvoer. De universiteit in Qatar denkt nu aan
het combineren van algenteelt en visteelt
in de woestijn. as
Kira Schipper promoveerde op 8 juni bij
René Wijffels en Maria Barbosa, hoogleraren Bioprocestechnologie.
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Woekerplant vangt plastic
Waterhyacinten in de Saigon-rivier
verzamelen driekwart van het zichtbare
plastic afval, blijkt uit onderzoek van
promovendus Louise Scheyers bij de
leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer.
Schreyers beoordeelde gedurende zes
weken meetgegevens en dronebeelden
van de Saigon-rivier, die door de Vietnamese megastad Ho Chi Minh City
stroomt. In deze rivier drijven grote plakken waterhyacint, een invasieve woekerplant die de kanalen in de stad verstopt
en de navigatie op de rivier bemoeilijkt.

De planten vangen 78 procent van
het zichtbare plastic afval in de rivier,
blijkt uit berekeningen van Schreyers in

Waterhyacinten vangen
78 procent van het
zichtbare plastic afval in
de Saigon-rivier
 rontiers in Environmental Science.
F
Schreyers onderzoekt nu op welke plekken in de rivier de waterhyacinten zich
ophopen. Twee vragen die ze daarbij
heeft zijn: waar komen de plastics in de

rivier terecht en hoe blijven ze steken
in de waterplanten? Verder fluctueert
de omvang van de woekerplant nogal:
soms is 30 procent van de Saigon-rivier
bedekt met waterhyacinten, soms nog
geen 1 procent.
Schreyers werkt samen met een Duitse
start-up en Vietnamese officials om
schoonmaakacties op poten te zetten.
Haar onderzoek is ook van belang is
voor andere tropische rivieren. ‘Heel
veel plastic afval haalt de zee niet, dat
blijft steken in planten of in de bodem
van de rivier.’ as
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