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Deze zomer wordt Packo Lamers 
universitair docent bij de Wageningse 
vakgroep Bioprocestechnologie. Bijna 
was het niet zo ver gekomen. Zes jaar 
geleden schreef hij aan hoogleraar René 
Wijffels dat hij niet geïnteresseerd was in 
het hem aangeboden promotie
onderzoek, hij wilde aan de slag met 
‘metabolomics’. Lamers wilde diep in de 
cel kijken en de aansturing van het meta
bolisme ontrafelen. Zoals hij eerder had 
gedaan bij bacteriën en dierlijke cellen. 

Wijffels zag de potentie en wist Lamers te 
overtuigen van de mogelijkheden met 
algen door samen te werken met mensen 
van Plant Research International (PRI). 
Lamers omschrijft algen als een soort 
zwemmende plantjes. Daarom was PRI 
een interessante partner. Het geplande 
onderzoek naar het metabolisme was 
nieuw voor de bioprocestechnologen 
maar PRI had al ‘het speelgoed’ en de 
expertise om stoffen in de cel te kunnen 
analyseren. “In vergelijking met een 

plant is een alg simpel en efficiënt”, legt 
Lamers uit. “Geen wortels, geen stengels, 
enkel losse cellen. Maar de potentie van 
die losse cellen kunnen we alleen ver
zilveren in goed ontwikkelde foto
bioreactoren. Daarom liggen we nog ver 
achter bij de gangbare landbouw. Maar 
de ruimte voor verbetering is groot.”

Caroteen
Lamers keek naar de alg Dunaliella salina, 
die caroteen tot 10% van zijn droog

Algenonderzoeker Packo Lamers keek naar het celmetabolisme en gebruikte dat als ingang voor 

de procesvoering. De alg Dunaliella salina produceerde vervolgens tien keer zo veel carotenoïden 

als in commerciële open vijvers. Productie op grote schaal in bioreactoren lijkt daarmee haalbaar. 

En zijn methode is breed toepasbaar op pigmenten en visvetzuren. 

Zonnige toekomst voor 
carotenoïden uit algen

Packo Lamers: “Of een algenreactor rendabel is, hangt af van het product.”
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gewicht kan ophopen. Ter vergelijking: 
worteltjes, een bekende bron van caro
teen, bevatten 0,1%. Caroteen wordt als 
oranje kleurstof en antioxidant gebruikt 
in voedingsmiddelen, cosmetica en func
tional foods. Dunaliella vormt een natuur
lijke bron van caroteen. De alg wordt 
gekweekt in open vijvers in Israël en Aus
tralië. Algen kweken in open vijvers is 
gewoonlijk een hachelijke zaak omdat er 
al snel andere organismen in waaien of 
diertjes die algen eten. Maar Dunaliella 
komt van nature voor in de Dode Zee en 
is extreem zouttolerant. De alg kan groei
en in een oplossing die 30% zout bevat. 
Die stress is noodzakelijk. Want alleen 
onder stress maakt Dunaliella caroteen. 
Het vreemde is dat het ook niet uitmaakt 
wat voor stress. Een overmaat aan licht of 
een tekort aan stikstof hebben hetzelfde 
effect: de aanmaak van caroteen.

Stress
“Het algemene idee is dat de alg 
gestresst raakt als hij meer energie bin
nenkrijgt dan hij kwijt kan in groei”, ver
telt Lamers. Algen kunnen namelijk hun 
fotosysteem niet helemaal uitzetten. Ze 
moeten een deel van het invallende licht 
opnemen. Als ze die energie niet kwijt 
kunnen, gaan ze dood. Dunaliella stopt 
daarom zijn energieoverschot in de aan
maak van caroteen, dat tevens dient als 
zonnescherm. 
Stress leidt echter niet alleen tot opho
ping van caroteen, maar ook tot metabo
lieten geassocieerd met energieopslag. 
Daarom was de werkhypothese dat de cel 
een centraal signaleringsmechanisme 
heeft voor een onbalans in energie. 
Lamers wilde ‘de thermostaatknop’ van 
de energiebalans vinden. Door de ver
houding van primaire metabolieten te 
volgen onder stress zag hij dat ophoping 
van caroteen correleerde met ophoping 
van oliezuur en vorming van vetdruppel
tjes. De cel slaat caroteen op in vetdrup
peltjes waardoor het wordt onttrokken 
aan het cytoplasma. En zo lang het eind

product aan een reactie wordt onttrok
ken gaat de synthese vanzelf door zonder 
dat opregulatie van de betrokken genen 
nodig is. Vorming van vetdruppeltjes met 
oliezuur kon dus een rol spelen. Daarbij 
vond Lamers aanwijzingen dat er wel 
degelijk opregulatie van bij caroteen
synthese betrokken genen plaatsvond. Er 
moest ergens een centrale knop zitten 
achter dit hele mechanisme. 
Hij zocht die signaalknop in de hot spot 
van de fotosynthese: de elektronentrans
portketen. Algemeen wordt aangenomen 
dat oxidatie van plastoquinol naar plasto
quinon de beperkende stap is in het elek
tronentransport. Experimenten met spe
cifieke remmers van de reductie en oxi
datie van plastoquinon suggereerden een 
mogelijke rol als signaalmolecuul. Maar 
Lamers kon het nog niet bewijzen. Wel 
liet hij zien dat vooral stikstoflimitatie als 
vorm van stress leidde tot verhoogde 
aanmaak van metabolieten voor energie
opslag. En dat leverde praktische per
spectieven op.

Reactor
Voor de cel mag de oorzaak van stress 
niet van belang zijn, voor de algenkweker 
maakt het wel uit. Een alg stressen met 
een tekort aan stikstof is veel goedkoper 
dan met te veel licht. De kunst is om de 
lichttoevoer dan alsnog op te voeren tot 
de rand van wat de al gestresste alg net 
aan kan. Op het punt waar hij nog net 
niet dood gaat, is de productie van caro
teen optimaal. Lamers geeft zijn algen 
een normale hoeveelheid licht, maar ze 

kunnen die energie niet kwijt in groei. 
Daar zit hem de kneep. En de optimale 
fotobioreactor moet op dat randje kun
nen balanceren. Dat doet de turbidostaat 
vlakke plaat reactor. Deze oogt als een 
raam van dubbelglas gevuld met algen. 
Voor en achter het raam meten sensoren 
de kracht van het licht. Het verschil is de 
door de algen opgenomen intensiteit. 
De pompsnelheid van de reactor wordt 
zo aangepast dat de lichtopname con

stant blijft. Dat wordt de turbidostaat 
ge  noemd. De reactor was niet nieuw. 
Lamers’ aanpak om de respons van de 
alg op stress te bestuderen wel.

Vertienvoudigd
Op labschaal vertienvoudigde de produc
tie van carotenoïden ten opzichte van 
open vijvers. Lamers benadrukt dat de 
kostenefficiëntie bij opschaling nog niet 
is onderzocht. “We zijn nu bezig met 
andere producten, maar met dezelfde 
soort vragen.” Samen met een Belgisch 
consortium werkt hij aan visvetzuren, ook 
een hoogwaardige toepassing. Daarnaast 
begeleidt hij projecten met pigmenten en 
eetbare oliën. Ook de laagwaardige toe
passing is in beeld: biobrandstoffen. “Of 
een algenreactor rendabel is, hangt af 
van het product”, stelt hij. En de lat 
schuift langzaam omlaag. Het algenteam 
binnen de leerstoelgroep groeide in tien 
jaar naar een man of 25. “Binnen Europa 
moet je voor procestechnologisch algen
onderzoek op dit moment in Wageningen 
zijn”, aldus Lamers. 

Wetenschap

Marcel van den Hark
M. van den Hark is freelance journalist

‘Stress leidt tot een ophoping 
van caroteen’

Packo Lamers: “Als je geen heldere doelen stelt heb je niet door dat je stiekem 
aan het verdwalen bent. Dat is het idee. Al die tijd kun je het idee hebben dat je 
lekker bezig bent, maar je bereikt er niets of weinig mee. Voor sommigen is dat 
prima, het is geen waardeoordeel. Maar ik probeer mijzelf wel doelen te stellen. 
Ik wilde bijvoorbeeld mijn proefschrift, dat al een tijdje lag te sudderen, voor een 
bepaald congresbezoek afhebben. Nu die zaak is afgevinkt, kan ik verder.”

Stelling: “Zonder doel kun je niet verdwalen.” 
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