
Onderzoekslijn 1 

Afbraak van grote moleculen door anaerobe micro-organismen 

 

Onder het kopje ‘wat doen wij ermee’ hebben we uitgelegd dat anaerobe microorganismen leven 
zonder zuurstof. In deze groep van anaerobe micro-organismen zitten veel verschillende type micro-

organismen met elk hun eigen functie. In onderzoekslijn 1 kijken we naar micro-organismen die 
grote, complexe moleculen, ook wel biopolymeren genoemd, afbreken. De naam heb je misschien 
wel eens gehoord bij plastic, dat is een chemisch polymeer dat in fabrieken gemaakt wordt. De van 
nature voorkomende biopolymeren vind je bijvoorbeeld in gft-afval en afvalwater, maar ze zitten 

bijvoorbeeld ook in je voeding. Mensen en dieren zijn niet in staat om alle typen biopolymeren af te 
breken. Gelukkig kunnen micro-organismen dat wel!  

Het afbreken van biopolymeren is geen eenvoudig proces, het is zelfs zo complex dat meerdere 
micro-organismen met elkaar moeten samenwerken om de klus te klaren. Azijnvormende bacteriën, 

ook wel acetogenen genoemd, zijn bacteriën die organische stoffen omzetten in azijnzuur. 
Vergistende bacteriën, dat zijn bacteriën die zonder zuurstof grote organische moleculen kunnen 

splitsen in veel kleinere moleculen, kunnen biopolymeren afbreken tot vetzuren en alcoholen.  

Methaan producerende microben kunnen de eindproducten van de vergistende bacteriën en 
acetogenen omzetten in methaan, ook wel aardgas genoemd. Je kan dit methaan bijvoorbeeld 

gebruiken als brandstof om op te koken of om auto’s op te laten rijden.  

 

 

 

 

Sommige van de vetzuren zijn belangrijke bouwstoffen voor het maken van medicijnen, chemicaliën 
en voedingsmiddelen. Meer inzicht krijgen in deze processen helpt ons om op betere en slimmere 

manieren gebruiken te maken van deze belangrijke bouwstoffen. 

In onze darmen worden ook biopolymeren, zoals bijvoorbeeld complexe suikerketens die 
polysacchariden worden genoemd, afgebroken. We willen graag weten welke rol micro-organismen 
spelen bij vertering van deze stoffen en hoe ze dit precies doen. Deze informatie is belangrijk om te 
begrijpen waarom bepaalde mensen een spijsverteringsziekte hebben en om er een oplossing voor 

te vinden. 
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