
Griekse kinderen
massaal te dik
Een studie naar overgewicht bij
kinderen in zeven Europese landen
wijst uit dat de helft van deGriekse
kinderen van tien tot twaalf jaar te
dik is. Een opde vijf heeft zelfs ex-
treemovergewicht. Bij Nederlandse
kinderen is de situatie ook zorge-
lijk: een opde vijf is te dik. Het on-
derzoek verscheen gisteren in het
wetenschapsbladPLoSONE.

Genspoortwellicht
slokdarmkankerop
HetUMCheeft een gen ontdekt dat
wellicht de vroege opsporing van
slokdarmkankermogelijkmaakt.
Hetmicro-RNA-145 speelt een sleu-
telrol bij het ontstaan van kwaad-
aardige cellen in de slokdarm. Deze
ziekte – het syndroomvanBarrett –
die pas laat klachtengeeft, komt
veel voor bijmannen in Engeland,
Ierland enNederland. (GUT)

Kruidenmiddel riskant
metgewoonmedicijn
Het gebruik van kruidengenees-
middelen in combinatiemet regu-
lieremedicijnen is niet zonder risi-
co’s, waarschuwt het Geneesmid-
delenbulletin. De kruidenkunnen
interacties aangaanmet demedicij-
nen en zo ongewenste chemische
effecten veroorzaken. Artsenmoe-
ten hunpatiënten vragen naar het
gebruik van kruiden.
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‘Ikwilde nog eenwoedende
brief schrijven naar aanlei-
ding van je columnvan vo-
rigeweek.” Een jongeda-

me sprakmij op straat aan over
mijn stukje over het bedroevend
niveau vanhet huidige promotie-
onderzoek. Voorwie het heeft
gemist: vroegerwas een proef-
schrift een vuistdik boekwerk
dat tot stand kwamna jaren van
diep vorsen, nu is het onderdeel
van een baantje: ‘Je geeft een
beetje les en je doet tegelijkertijd
wat onderzoek.’ Ik schreef over
eenweinig doorwrocht onder-
zoek van Ellis Kroonenberg-Vyth
naar het Ik Kies Bewust-logo. De
jongedame op straatwas het niet
eensmetmij,want: “Zo is het
systeemnu eenmaal.”Opmijn
tegenwerping dat danhet sys-
teemniet deugde enmoestwor-
den veranderd, reageerde zij
niet. Dewoedende brief is nog
niet binnen.
Ik kreegmeer reacties. Iemand

vroeg zich af hoe ik ‘als erva-
ringsdeskundige’ aanmijn ken-
nis kwam.Wellicht bedoelde hij
dat snerend.Want ik ben niet ge-
promoveerd. Kennelijkmoet je
alles zelf hebbenmeegemaakt
waarover je schrijft.Wonderlijke
opvatting van journalistiek. Ik
heb genoeg bronnen.Vanuit de
wetenschappelijkewereld kreeg

ik opmerkelijk veel bijval. Tallo-
ze voorbeelden van een paar
A4’tjes en enkele steekproeven
die tegenwoordig voldoende blij-
ken omde doctorsgraad te halen.
Waaromworden al deze fluton-
derzoeken gedaan?Mijnweten-
schappelijke reaguurders ver-
moeden belangenverstrengeling.
Herinnert u zichMelkgate nog?

DeUniversiteitWageningen pu-
bliceerde een studiewaaruit
bleek datmelk heel gezond is. En
wie is de grootste sponsor van
die universiteit? DeNederlandse
zuivelindustrie. Bij het onder-
zoek van Ellis Kroonenberg-Vyth
naar Ik Kies Bewust zijn ook niet
alle belangen duidelijk te schei-
den. Na honderdenwinkelwa-
gentjes te hebben geïnspecteerd,
constateerde zij dat het logo voor
vrijwel niemand een argument is
die spullen te kopen. Toch con-
cludeerde zij dat de overheid het
logomeer zoumoeten stimule-
ren. Huh? Zouhet ermee tema-
ken kunnenhebben dat haar
promotor, de sympathieke ge-
leerde Jaap Seidell, die ik hoog
heb zitten, ook adviseur is van
het bestuur en voorzitter van de
Wetenschappelijke Commissie
van Ik Kies Bewust?

Promotie (2)

Kennelijkmoet je
alles zelf hebben
meegemaakt
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stroom op dan zonnecel
Een 500 wattlamp schijnt

op een glazen ballonnetje
gevuld met water. “Kijk,”
zegt natuurkundige Joost
Reek, “hiermee kanwater

worden gesplitst in waterstof en
zuurstof. Normaal wordt waterstof
uit water gemaakt via elektrolyse,
een dure, energievretende manier.
Wij doen het met licht.” Reek is
hoogleraar supramoleculaire ana-
lyse aan deUniversiteit vanAmster-
dam.
Waarom zoeken naar energie-

bronnenals de zonbovenonshoofd
brandt? Het zonlicht dat in een uur-
tje op aarde valt, geeft genoeg ener-
gie omde helewereldbevolking een
jaar lang te voorzien. Plantenweten
precies hoe dat moet: via fotosyn-
these. Wetenschappers proberen
dit trucje van de natuur na te doen.
Enmet succes.
Planten kunnen zonlicht prima

omzetten in bruikbare energie,
maar doen dat niet erg efficiënt. Zij
gebruiken slechts één procent van
het licht om biomassa te maken. De
rest van alle energie gaat verloren
aan onderhoud, zoals bescherming
tegen infecties en voortplanting.
Daar komt bij dat de plant slechts

de helft van het zonnespectrum ge-
bruikt. Alle lichtgolflengtes boven
680 nanometer, net naast het infra-
rood, pikken de bladeren niet meer
op. Bovendien kan een plant eigen-
lijk niet goed tegen zonlicht.
Reek: “Tot tien uur in de ochtend

gaat het goed en vanaf laat in de
middag tot het donker wordt. Maar
wanneer de zon midden op de dag

lekker begint te schijnen, stopt de
fotosynthese uit zelfbescherming.
Want tijdens dewatersplitsing in de
plant, onderdeel vande fotosynthe-
se, worden radicalen gemaakt die
schadelijk kunnen zijn als het niet
tot gecontroleerde reacties leidt.
Een plant is eigenlijk het grootste
deel van de dag bezig dingenweg te
gooien, om te voorkomen dat ze be-
schadigt, bij een kunstblad hoef je
dat probleemniet te hebben.”
Biologen, chemici en natuurkun-

digenslaansindskortdehanden in-
een en proberen samen een kunst-
matig blad te ontwerpenmet een ef-
ficiënt lichtgebruik tussen de twin-
tig en veertig procent. Ter vergelij-
king: een ‘gewone’ zonnecel haalt
hooguit een rendement van acht-
tien procent.
Eeneerste stapbijhetontwerpvan

zo’n kunstblad is lichtinvangers te
maken, die het zichtbare licht volle-
diggebruiken.Dezemoleculaire an-
tennes lijken sterk op bladgroen-
korrels. Reek en andere collega’s
hebben enkele van deze chromofo-
ren ontworpen op de tekentafel en
kijken nu in het lab hoe ze werken.
“Hetgaat eromzoveelmogelijk licht
te vangen en te gebruiken, en niet
slechts de helft, zoals planten.”
Behalve antennes ontwikkelen de

onderzoekers door de natuur geïn-
spireerde katalysatoren. Deze split-
sen het water in zuurstof en water-
stof, in twee stappen en in geschei-
den compartimenten. Reek: “De
elektronen die we in de eerste stap
losmaken, gebruiken we om elek-
tronen te onttrekken aan eenwater-

oxidatiekatalysator. Die kan met
vier positieve ladingen steeds twee
watermoleculen splitsen tot zuur-
stof- en waterstofionen. De onder-
linge afstemming van dat proces is
lastig.Weproberendemoleculen zo
te maken, dat ze op vergelijkbare
manier werken als bij natuurlijke
fotosynthese.”
Reek toont een filmpje op zijn lap-

top, waarop is te zien hoe dat werkt
bij een ontwerp van collega Daniel
Nocera van het MIT in Massachus-
setts. In een bak met water staat
rechtop een siliciumplaat, met aan

de ene kant een katalysator geba-
seerd op kobalt en fosfaat, aan de
andere kant eentje gebaseerd op
nikkel en molybdeen. Als er een
lamp op schijnt, doet de zonnecel
zijn werk. De elektronuitwisseling
gaat via kleine gaatjes. Links van
het plaatje gaan zuurstofbellen om-
hoog, rechts ervan borrelen water-
stofbubbels. Reek: “Je moet de gas-
sen gescheiden opvangen, want
zuurstof en waterstof vormen sa-

men een explosiefmengsel.”
Reek en zijn collega’s hopen in

2016 iets soortgelijks te kunnen to-
nen aan hun geldschieters, het
liefst met een hoger rendement.
“We hebben nog geen compleet ap-
paraat, maar beheersen wel de af-
zonderlijkehalfreacties.Bij onsont-
staat er zuurstof óf waterstof. Beide
stappen moeten we nu aan elkaar
koppelen.”

Ditproberen zij door eenmem-
braan van nafion – een soort
teflon – te gebruiken, dat al-

leen protonendoorlaat engeen gas-
sen, wat menging van zuurstof en
waterstof voorkomt. Verder werken
zemet iridium– bekend van de kei-
harde punt van een balpen – als ka-
talysator om water te splitsen.
“Maar dat metaal is beperkt voorra-
dig en erg duur. Daarom willen we
dit in een volgende fase vervangen
door koper of ijzer. Een andere optie
is werken met silicium en roest, zo-
als ze in Delft hebben uitgevonden.
Verschillende componenten wor-
den in het lab getest op hun bruik-
baarheid als katalysator.”
De kern van de zaak iswaterstof te

maken, dat zelf als brandstof bruik-
baar is, maar ookmakkelijk is om te
zetten in vloeibare brandstoffen,
zoals mierenzuur en methanol. Al
bijna tien jaar zijn vele onderzoe-
kershiermeeapart vanelkaarbezig.
Maar je kunt niet met één afzonder-
lijk onderzoek dit complexe pro-
bleemoplossen, aldusReek.
Het gezamenlijk onderzoek begint

nu eindelijk op gang te komen, na-
dat eind vorig jaar het consortium
BioSolarCells werd opgericht. Hier-
aan werken negen kennisinstellin-
gen en vijfentwintig bedrijven mee,
met 42miljoen euro budget.
“Maarhet beschikbare geld ispea-

nuts vergeleken met dat voor de
zoektocht naar het Higgsdeeltje. Op
zich ook belangrijk onderzoek, be-
grijp me niet verkeerd. Maar als je
de miljarden die daarheen gaan ge-
bruikt voor de ontwikkeling van
groene energie, kom je al snel tot
een oplossing van het energiepro-
bleem. Kunstbladeren zijn makke-
lijker en sneller te realiseren dan
kernfusie, dat eveneens onevenre-
dig veel geld en aandacht krijgt.”
Na vier jaar is in 2016 het budget

voor BioSolarCells op. Reek rekent
erop dat tegen die tijd overheid en
bedrijven er weer geld in stoppen.
“We hopen dat we dan twee goed
werkende artificiële systemen heb-
ben van tien bij tien centimeter om
licht om te zetten in waterstofgas.
Daarmee kunnen we interesse wek-
ken bij bedrijven voor verdere ont-
wikkeling en opschaling. Uiteinde-
lijk wil je dat ieder huishouden in
zijn eigen energie voorziet via zon-
licht. Bijvoorbeeld door een dak be-
dekt met platen, die naast stroom
ook brandstofmaken.”

Geleerden slaan
handen ineen
met industrie
in jacht op
groene energie

Algendiesel
Het project BioSolarCell wil niet alleen
kunstbladerenmaken,maar ook bio-
brandstof uit algen produceren, inWa-
geningen. In het AlgaePARC, open sinds
eind vorig jaar, vergelijken geleerden
verschillende kweeksystemenmet el-
kaar. Zoals ondiepe open vijversmet
ronddraaiende schoepen, die zorgen
voor zuurstof enmenging.
Dit systeem is alleen geschikt voor ro-
buuste algen, zoals Spirulina en Chlo-
rella. Gevoeliger algenworden gepro-
duceerd in gesloten systemen, die beter
controleerbaar zijn.
Er zijn transparante horizontale of
rechtopstaande buisreactoren van hard
plastic. Daarnaast zijn er nog vlakke
plaatsystemen, die in theorie hetmeest
productief zijn, omdat die hetmeeste
licht vangen. Nadeel is echter dat deze
plaatreactoren extra CO2 nodig hebben
en lastig zijn op te schalen. De produc-
tiekostenmoeten zekermet een factor
tien omlaag om rendabel en concurre-
rend algendiesel te kunnenmaken.
Het handjevol commerciële algenkwe-
kers in Nederland richt zich daarom
vooralsnog op lucratieve nichemarkten,
zoals de reformwinkels en voer voor de
opkweek van vissen. Algen bevatten na-

melijk omega-3 vetzuren, die als voe-
dingssupplement dienen en normaal in
visolie zitten.
Een andere toepassing van algen is af-
valruimer. Algen halen voedingsstoffen
uit het rioolwater bij waterzuiverings-
installaties. De zo gekweekte algen zijn
rijk aan stikstof en fosfaat en kunnen
alsmest op de akkers. Algenextracten

worden ook toegepast als schimmeldo-
der in golfvelden. In Amerika zijn onder-
zoekers bezigmetmedicinale eiwitten
uit algen. Eenmedicijn tegen kanker en
eenmalariavaccin zijn al zich in de kli-
nische testfase. Dit soort studie gebeurt
niet in Europa, omdat de algen gene-
tisch zijn veranderd en dat is aan deze
kant van de plas nog steeds verboden.

Proefopstelling algenkweek inWageningen.


