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Start-up
Advertentie

A s t r i d  v A n  d e  G r A A f

Het idee is simpel. Je plakt een 
stukje DNA van een fermentatie
bacterie in een fotosynthesebacte

rie en je kunt koolstofdioxide en water 
direct omzetten in het gewenste eind
product, zoals ethanol of butanol. En dit 
zonder plantaardig restafval. Dat zou pas 
werkelijk een duurzaam alternatief zijn 
voor biobrandstof, dachten hoogleraren 
Klaas Hellingwerf en Joost Teixeira de 
Mattos op een mooie zomerdag in 2007. 
Beide microbioloog en werkzaam aan  
de UvA, de een gespecialiseerd in foto
synthese, de ander in fermentatie. “Het 
was een soort Willie Wortelmoment”, 
vertelt Teixeira de Mattos. “We voelden 
dat we iets heel bijzonders in handen 
hadden, zowel wetenschappelijk als qua 
toepassing. En dat we snel aan de slag 
moesten.” De twee micro biologen klop
ten daarom niet aan bij NWO voor onder

zoeksgeld, maar dienden een octrooi
aanvraag in en richtten, financieel 
gesteund door UvA Holding, het spin
offbedrijf Photanol op. 

MicroplAntjes
Het proof of principle was voor melkzuur 

snel geleverd. “Om van pyruvaat, dat  
als intermediair uit de CO2fixatieroute 
komt, melkzuur te maken, heb je maar 
één enzymstap nodig en maar één extra 
gen”, legt Teixeira de Mattos uit. Melkzuur 
is een basisstof voor bioplastic. Inmiddels 
is voor tien andere producten aangetoond 
dat het werkt. “Tot nu toe hebben we alles 
kunnen maken wat we wilden, van etha
nol tot ingewikkelde terpenen. Eigenlijk 
kunnen we alles wat een plant kan, ook 
met cyanobacteriën maken. Het zijn toch 
een soort microplantjes.”

“De truc is dat we de stap naar suiker 
overslaan”, vult ceo Michiel Lensink aan. 
Gewassen telen, suikers isoleren en die 

Het nieuwe goud is 
blauwgroen

Door fotosynthese en fermentatie in één cel te verenigen, 
heeft spin-offbedrijf Photanol met zijn cyanobacteriën de 

efficiëntste route naar biogrondstoffen in handen.  
‘We slaan gewoon de stap naar suiker over.’
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fermenteren tot bijvoorbeeld ethanol,  
zoals bij de eerste en tweedegeneratie
biogrondstoffen, is nu niet meer nodig.” 

Ook de eencellige groenalgen – ‘het 
groene goud’ – leggen het af tegen de  
cyanobacteriën omdat ze de producten 

opslaan ín de cel. Cyanobacteriën schei
den hun eindproduct uit in de waterfase. 
“Wij tappen het via membraantechno
logie af, terwijl de bacteriën doorgaan 
met produceren”, aldus Lensink.

oMMezwAAi
Sinds een aantal maanden zit de snel

groeiende spinoff in een gloednieuw  
bedrijvengebouw op het Science Park 
Amsterdam. Want Lensink gaat Photanol 
in gestaag tempo klaarstomen voor com
merciële productie. Daarvoor is wel een 
strategische ommezwaai van bulk naar 
fijnchemie noodzakelijk. Lensink: “Het is 
belangrijk om in een vroeg stadium om
zet te draaien, producten te maken en te 
laten zien dat de technologie werkt. Met 
een bulkproduct zoals ethanol of melk
zuur is dat niet haalbaar, omdat we dat 
alleen nog in relatief kleine hoeveelheden 
kunnen produceren.”

Lensink heeft daarom zijn pijlen gericht 
op de voedingsindustrie, waarvoor 
Photanol hoogwaardige ingrediënten 
kan leveren zoals geur en smaakstof
fen. Het eerste product wordt een laag
calorische suikervervanger. “We hebben 
net octrooi aangevraagd op de productie 
van een zoetstof die nu wordt gemaakt 
door een gist via fermentatie van suiker. 
Voor een kilogram product is via de 
gistroute maar liefst zes kilogram  
suiker nodig.” 

Een leuke bijkomstigheid was de ont
dekking dat er in de voedings industrie 
een groot gebrek is aan de kleurstof 
‘natuurlijk blauw’. Die zit verwerkt in 
limonades, ijs en M&M’s. Cyano
bacteriën hebben niet voor niets de bij
naam blauwalgen gekregen. De anten
nes waarmee ze licht opvangen, bevat  
het eiwit phycocyanine. Dat is een in 
water oplosbare blauwe kleurstof. “Die 
krijgen we er gratis bij. Hoe meer waar
devolle producten we eruit kunnen ha
len, hoe aantrekkelijker het voor ons is. 
Met cyanobacteriën is zo veel mogelijk, 

dat we heel duidelijke 
keuzes moeten gaan 
maken.”

licenties
Het businessplan is 

deels gebaseerd op li
centies. Voor Photanol 
is het aantrekkelijk 
om een bepaald pro
duct uit te ontwikke
len, te licenceren en 
daarna weer een  
volgend product te 
ontwikkelen. 

Mede daarom is het 
hard bezig zijn  
octrooipositie uit te breiden. Het idee is 
al in het begin geoctrooieerd, nu volgen 
de gemodificeerde cyanobacteriën en 
productietechnieken. “Het is echt een 
nieuwe platformtechnologie, dus ont
komen we er niet aan dat anderen dit ook 
gaan doen. Het gaat erom dat je de eerste 
bent, zodat je via licenties toch inkom
sten hebt”, stelt Lensink.

De stap uit het lab is twee jaar geleden 
gezet met de bouw van de eerste proef
installatie in het kassencomplex van het 
universiteitsterrein. Photanol ontving 
hiervoor 6 ton overheidssubsidie en trok 
de Nederlandse durfkapitalist Icos 
Capital aan als tweede aandeelhouder. 
Melkzuurproductie in één stap bleek  
niet alleen in het lab, maar ook op schaal 
van duizend liter mogelijk. Met dit 

bewijs op zak is Lensink op pad voor een 
volgende financieringsronde, want begin 
volgend jaar moet volgens het nieuwe 
businessplan een tweede proeffabriek 
verrijzen van 1.000 m², een factor 50 
groter. Lensink denkt graag in vierkante 
meters en niet in liters, want het gaat 
uiteindelijk om het aantal fotonen die op 
het aard oppervlak vallen. Die bepalen de 
maximale opbrengst, net als bij 
landbouw.

Na die proeffabriek volgen nog twee 
opschaling stappen: anderhalf jaar later 
een installatie van 5.000 m² en in 2018 

volgt dan de productieplant van twee 
hectare. “Dan zit je op een volume 
waarmee je met hoogwaardige produc
ten zoals de zoetstoffen de markt op 
kunt.”

luxe
Voor de zomer moet Lensink beslis

sen waar de nieuwe proeffabriek  
verrijst. “We hebben de luxe dat veel 
partijen, waaronder ook multinationals, 
op ons afkomen. Sommige zijn zeer 
geïnteresseerd in CO2 afvangen, ande
ren gaat het puur om het eindproduct, 
maar iedereen zoekt naar alternatieven 
voor olie en gasbronnen.”

Het wordt in ieder geval een locatie 
met toegevoegde waarde. Dat kan  
betekenen dat een partij meebetaalt of 
kassen ter beschikking stelt, maar het 
kan ook een plek zijn waar continu CO2 
beschikbaar is, zoals bij afval en 
energie bedrijven. Lensink: “Zo zijn er 
veel kringlopen die gesloten kunnen 
worden.” |
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cyanobacteriën

‘Iedereen zoekt naar 
alternatieven voor olie- 

en gasbronnen’ 

‘We kunnen alles wat 
een plant kan’

Cyanobacteriën scheiden hun eindproduct uit in de 
waterfase.


