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weekend

INTERVIEW

STEPHANIE DE SMEDT

B
ertWeckhuysenwas de voor-
bijeweeknietweg te slaan
uit deNederlandsemedia.
Sinds hijmaandagde Spino-
zapremiewon, staat zijn tele-
foonniet stil. ‘Zewordtwel

eens deNederlandseNobelprijs genoemd’,
glundert hij in zijn kantoor aandeUni-
versiteit Utrecht, waar hij sinds 2000ge-
woonhoogleraar is. En dat is niet eens
overdreven: de Spinozapremie is 2,5mil-
joen eurowaard, bijna drie keer zoveel als
een ‘echte’ Nobelprijs. Of vijftig keer zoveel
als de Libris-literatuurprijs.
VoorWeckhuysen is het de hoogste

bekroning van zijn al erg succesvollewe-
tenschappelijke carrière. De 44-jarige Belg
is niet de karikatuur vandewereldvreem-
de professor die zijn dagen slijt in zijn la-
boratorium. Integendeel. Hij is een vande
negenwetenschappers - de enige chemi-
cus - die deNederlandse overheid advise-
ren bij het uittekenen van een langeter-
mijnbeleid voor enkele cruciale industrië-
le sectoren. Concerns als Shell, BASF en
ExxonMobil staan te dringen ommet hem
samen tewerken. Enhet belang van zijn
onderzoek overstijgt dat vandeweten-
schapslokalen vande universiteit: het gaat
overwaarwe als samenleving in de toe-
komst onze energie enmaterialen van-
daan zullen halen.
Weckhuysen is gespecialiseerd in on-

derzoek naar katalysatoren, stoffen die
een chemischproces versnellen. Een glas
wijn zal uiteindelijkwel inwijnazijn ver-
anderen,maar jemoetwel lang genoeg

wachten.Met de juiste katalysator gebeurt
de omzetting onmiddellijk.
Katalysatoren zijn nietmeerweg te

denkenuit de industrie. 90 procent van
alle chemische processen terwereldwerkt
via katalysatoren. De katalysebusiness is
15miljard eurowaard en levert voor liefst
15.000miljard euro aanproducten op.
85 procent van allematerialenwaarmee
we in aanraking komen, zoud er niet zijn
zonder. ‘Ik vergelijk het somsmet een
auto’, zegtWeckhuysen. ‘Het dashboard,
het schuimrubber in je zetel, de autoradio,
de rubberenbanden, de oliewaarmee
demotorwordt gesmeerd, de benzine,
al die dingen zijn er dankzij de juiste kata-
lysatoren.’
Alleen, katalysatorenwordendanwel

gebruikt omondermeer ruwe aardolie
om te zetten in benzine of bouwstoffen
voor plastic, over de preciezewerking er-
van is nog veel niet geweten. Endaar komt
Weckhuysen in beeld. De Belg ontwikkel-
de de voorbije jaren geavanceerdemeet-
systemen - ondermeer een soort camera -
omde katalysator te bestuderen terwijl hij
aanhetwerk is. Zo’n ‘live studie’ was vroe-
ger nietmogelijk en biedt eenpaknieuwe
inzichten. ‘Ik noemhet vaak een soort
Google Earth.We kunnenhet proces in
zijn geheel bekijken,maarwe kunnenook
inzoomenop een stad, een straat of een
huis, en dat van alle kantenbekijken. Zo
kunnenweprecies begrijpenwaaromen
hoede katalysator verslijt.’
Dat begrip is cruciaal voor de che-

mische industrie in pakwegdeAntwerpse
haven. ‘Omeen idee te geven: in een instal-
latie die ruwe aardolie omzet in benzine
moet elke dag 5 tot 10 ton verse katalysa-

torworden toegevoegd. Eén katalysator-
bolletje gaat zo’n 20 à 25 dagenmee, al die
tijd herhaalt het zijn processen.Maar op
eenbepaaldmoment is het op. De vraag is:
hoe kunnenwe ervoor zorgendat het lan-
germeegaat?Dat het slijtvasterwordt. Dat
wordt belangrijker, want naarmate de olie
steedsmeer vervuild ismet zwaremetalen,
gaat de katalysator sneller kapot.’
Over de rendementswinsten die dat

kan opleveren,wilWeckhuysenniet veel
kwijt. Confidentialiteitsafsprakenmet be-
drijven, heet het. ‘Maar het iswel cruciaal
om samen tewerkenmet de industrie.
Sommigemensen zien daar een tegenstel-
ling in. Ik geloof dat het eenwin-win kan
zijn. Kijk, de kans datwehier opde cam-
pus een kraakinstallatie (een installatie
waarmee aardolie kanworden omgezet in
petroleumderivaten, red.) kunnenbouwen,
is nul. Dat kost handenvol geld.Maar ik
moetmijn inzichtenwel aandepraktijk
kunnen toetsen.’
‘Bovendien stelt de industrieme vaak

voor boeiende vraagstukken. Over kataly-
satorendie nietwerken. Of numet de dis-
cussie over schaliegas. Ikwilme er alswe-
tenschapper niet over uitspreken of het
gebruik van schaliegas al danniet een
goede zaak is,maar het heeftwel grote ge-
volgen. Zo levert schaliegas amper grond-
stoffen om synthetisch rubber of pet-fles-
sen van temaken,wat aardoliewel doet.
Diemoet je dus ergens anders halen. Uit
biomassa bijvoorbeeld. De niet-eetbare
delen vanplanten, de stengels.Met de juis-
te katalysatorenmoet dat kunnen. Daar
zoekenwedus naar.’

Kanuwwerk eenuitwegbieden voor
de afhankelijkheid vanpetroleum?
BertWeckhuysen: ‘Ik zeg het liever zo:
wewerken aanhet heden ende toekomst.
Mensen kunnenwel zeggen: aardolie
moetweg,maar de chemiesector inAnt-
werpen enRotterdamdraait erwel op. Die
fabriekenbreek je niet af. Het zal tijd ver-
gen omover te schakelen op alternatieven.
Intussenmoet je de processenduurzamer
maken. Ervoor zorgendat katalysatoren
langermeegaan,maar ookdat ze selectie-
ver kunnenworden ingezet.Met verbeter-
de of totaal nieuwe katalysatorenmoeten
de chemische processen veel beter te be-
heersen zijn. Dat is efficiënter enhet be-

perkt het afval. Als een schipmet ruwe
aardolie Antwerpenbinnenvaart,moet de
operator kunnen zeggen: ikwil vandaag
zo veelmogelijk polypropyleen, danmoet
ik die katalysator gebruiken. Zoals een
bakker een andere gist gebruikt afhanke-
lijk vanhet brooddat hij wil bakken.’

Uadviseert deNederlandse overheid.
Speelt het beleid eenbelangrijke rol?
Weckhuysen: ‘Ja. Het belangrijkste che-
mische cluster vandewereld zit in deVS,
inHouston.Maar als je de regioAntwer-
pen, Rotterdamen een stukDuitsland
erbij neemt, zijnwij hierwel het nummer
twee. Onze onderzoeksinstellingen zijn
absolutewereldtop. Ik verbleef vorig jaar
vijfmaanden aan StanfordUniversity voor
een sabbatical als gasthoogleraar. Als je
zietwelke ICT- en biotechcluster zich daar
heeft ontwikkeld!De vraag is: kunnenwij
hier een SiliconValley vande chemiema-
ken? EenChemistry Valley?De kansen zijn
er,maarwe zullen tochmeermoetenpro-
beren te denken als één regio. In Californië
is het ookniet enkel Stanford, je hebt daar
ook Berkeley, deUniversity of San Francis-
co. Topinstitutendie talent aanzuigen, die
onderzoek doen énondernemend zijn.’

Maardanmoetendebedrijvenhier
ookwillenblijven investeren.
Weckhuysen: ‘Dat is inderdaad cruciaal.
Veelmensen vanmijn afdeling gaan later
werken in de industrie. Omdat hier veel
bedrijven zijn, kandat ook. En ik heb ook
het gevoel dat de bedrijvenhierwillen blij-
ven. Alleen zetten de hoge energieprijzen
natuurlijkwel veel druk. Zeker in vergelij-
kingmet deVS.Maar daar liggen volgens
mij net kansen.Wemóétenhierwel inno-
veren.Misschien daaromkunnenwenet
vanhieruit beter de verduurzamingsslag
maken. Je zou kunnen zeggendat het
schaliegas deVS in een comfortzone heeft
geduwd.De urgentie naar verduurzaming
is daar numinder. Dat kunnenwe zien als
een kans omvoorsprong te nemen.’

Het zal uiteindelijkwel overalwat van
moeten zijn, geziende eindigheid van
de voorradenolie engas, de bevolkings-
groei, de klimaatveranderingen.
Weckhuysen: ‘We kunnennogwel even
voort. Bedenkdat van één vat ruwe aard-
olie zo’n 90procent bestemd is voor
brandstoffen, 10 procent zijnmaterialen
diewe gebruiken voor auto’s, computers,
noemmaar op. Als je die 90procent kan
verminderenmet alternatieve energie-
bronnen,win je al veel. Vandaar de over-
gangsscenario’s: wemoetende bestaande
processen verbeteren, vervolgens inzetten
oponder andere biomassa en later, ja, wat
wordt het?Water inwijn veranderen?
Kijk, biomassa ontstaat uit de fotosynthese

vanplanten. Die gebruiken koolstof-
dioxide, CO2, enwater ommet behulp van
het zonlicht suikers temaken.Wat alswe
dat kunnennabootsenmet de juiste kata-
lysatoren?Alswemet enkel zonlicht, CO2
enwater zelf brandstoffen enbasismate-
rialen kunnenmaken?Kunstmatige foto-
synthese dus. Iedereen zegt altijd dat de
natuur zo ingenieus in elkaar zit en dat het
eenuitdaging is voorwetenschappers om
denatuur te kloppen.Maar de natuur is
helemaal niet zo efficiënt. Plantenhalen
met hun fotosynthese rendementen van
maar 1 procent of zo.We kunnenbeter. En
zonlicht is een ideale bron: de zon voorziet
de aarde jaarlijks van 86.000 triljoenwatt,
6.600 keerwat demens nugebruikt.’

Hoever staat udaarmee?
Weckhuysen: ‘We zijn pas begonnen.
Weproberenwater te combinerenmet
CO2 omdaar vervolgensmet zonlicht en
de juiste katalysatorenmethanol of etha-
nol van temaken. Voorlopig lukt het al om
sporen vanmierenzuur en andere eenvou-
digemoleculen te krijgen. De rendemen-
ten zijn natuurlijk nog veel te laag: nul
kommanul nul zoveel. Daar is commer-
cieel nietsmee te doen.Het duurtmis-
schiennogdertig jaar voorwe echt zonne-
brandstoffen kunnenmaken,maar het is
eenmooi begin. En katalyse speelt daar
een cruciale rol in.’

‘Denatuuriseigenlijk
helemaal nietzoefficiënt’

Bert Wekchuysen doet onderzoek naar katalysatoren: ‘Ik vergelijk het graagmet een auto: zonder katalyse zouden het dashboard, de banden en de benzine er niet zijn.’

Watalswediesel kondenmakenvanwater,
CO2 enzonlicht?Het lijktdeheiligegraal,maar
deBelgische topchemicusBertWeckhuysen,
winnaarvandeprestigieuzeSpinozapremie,
gelooftdathetkan. ‘Deeerste stap isgedaan.’

BertWeckhuysen (1968) groeide
op in Langdorpbij Aarschot.
In 1991 studeerdehij aande
KULeuven af als ingenieur in
de scheikunde- en landbouw-
technologie. Vier jaar later pro-
moveerdehij op eendoctoraat
over katalyse. Sinds 2000 is hij
hoogleraar aandeUniversiteit
Utrecht.Weckhuysen is ook
adviseur vandeNederlandse re-
gering, als enige chemicus van
negen ‘captains of science’. Hij
heeft al ruim300wetenschappe-
lijke publicaties en zevenpaten-
ten (en aanvragen) op zijnnaam
staan.Dezeweekkreeghij de
Spinozapremie, ookwel ‘deNe-
derlandseNobelprijs’ genoemd.

Samenwerken
met de industrie is
voormij als weten-
schapper eenwin-win.

Kunnenwe hier een
Silicon Valley van
de chemiemaken?
De kansen zijn er,
maarwe zullen
welmeermoeten
proberen te denken
als één regio.
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