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De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te
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Korte omschrijving inhoud/doel PPS
Het doel van dit project is om te komen tot design, constructie, en het testen, van een zeer grote
(i.e. >> 20 l) photobioreactor (PBR), waarin de fototrofe organismen van energie worden voorzien
door monochromatisch licht, en waarin het effect van opschaling t.o.v. een lab-scale reactor niet
een nadelige invloed heeft op de groei en/of productiviteit van de daarin te kweken
cyanobacteriën. Voor het huidige project betekent dit concreet: groei van de cyanobacterie
Synechocystis met een groeisnelheid van tenminste 0.05 per uur en een biomassa dichtheid van
ten minste 2 g/l.

Resultaten
Wat is er aan de hand?
Het oorspronkelijke project voorzag in een twee-staps aanpak: respectievelijk het design en de
constructie en test van een 40 l en een 1000 liter, reactor. Door het faillissement van Tendris BV
(in de initiële constellatie één van de twee private partijen uit het Consortium), is de eerste fase
van dit project vastgelopen in een fase (fase I) waarin er alleen een voorlopig ontwerp van een
reactor met een volume van een paar tientallen liters beschikbaar was, terwijl uit het werk van de
UvA was gebleken dat een LED-golflengte van 635 nm optimaal is voor dit type reactoren, m.a.w.
significant constructiewerk was nog niet opgestart.
Wat doet het project daaraan?
Binnen Photanol BV was in de loop van 2016 een 40 l steriliseerbare PBR beschikbaar gekomen via
een samenwerking met BioStream BV. In deze reactor waren echter nog duidelijk opschalingseffecten waarneembaar (groei < 0.01 h-1 bij een biomassa dichtheid << 1 g/l). Vervolgens is een
nieuw projectplan geschreven om deze reactor aan te passen aan de ontwerpprincipes uit de
eerste fase van dit project. Na uitvoerig overleg is vervolgens een nieuw Consortium getart
(bestaande uit Universiteit van Amsterdam, BioStream BV en Photanol BV) voor de uitvoering van
de tweede fase van dit project. Vanaf de jaarwisseling 2017/2018 zijn in een drietal
overlegbijeenkomsten de details van de aanpassingen van deze reactor doorgesproken en

vastgesteld en inmiddels is de bouw van deze vernieuwde reactor (die ook weer in twee fases gaat
plaatsvinden, i.e. (i) aanpassing externe belichting en (ii) aanbrengen interne verlichting), in volle
gang.
Wat levert het project op?
Het project kan/zal leiden tot het beschikbaar komen van een industriële reactor waarin het
principe van ‘direct conversion’ met behulp van de fotosynthese zoals uitgevoerd door
cyanobacteriën, gedreven door kunstlicht wat verkregen kan worden uit duurzame elektriciteit,
plaats kan vinden. Deze ontwikkeling kan een enorme boost geven aan de ontwikkeling van
duurzame productieprocessen in de chemische industrie. Onderzocht wordt of de kennis die in dit
project wordt ontwikkeld beschermd kan worden.
Wat is het effect hiervan?
Doorbraak in de ontwikkeling van innovatieve, economisch-competitieve, productieprocessen voor
commodity chemicals.
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