
Samenvatting gehonoreerde onderzoeksprojecten CO2-neutrale brandstoffen  
 
Eind november is bekend geworden dat zeven onderzoeksprojecten op het gebied van 
schone productie van CO2-neutrale brandstoffen uit water en koolstofdioxide financiering 
ontvangen van Shell, FOM en NWO. Voor de onderzoekscall is 5 miljoen euro beschikbaar 
gesteld  door Shell (2 miljoen euro), FOM (1 miljoen euro), NWO-Chemische Wetenschappen 
(1 miljoen euro) en het Algemeen Bestuur van NWO (1 miljoen euro). De call 'CO2-neutral 
fuels' maakt deel uit van het multidisciplinaire wetenschappelijk programma 'CO2-neutrale 
brandstoffen' dat is ingebed in de NWO-propositie voor de Topsector Energie 2012-2013.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van elk gehonoreerd onderzoeksproject.  
 
Computer-geassisteerde ontwikkeling van ijzer-sulfide nanocatalysatoren voor de zonne-
aangedreven omzetting van CO2 naar brandstoffen. 
Dr M. Barroso (Utrecht University), Prof. N.H. de Leeuw (Utrecht University) and Dr J.P. 
Hofmann (Eindhoven University of Technology) 
 
De huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van onze samenleving is 
verantwoordelijk voor een dramatische toename in de kooldioxide (CO2) uitstoot. Het 
verband tussen de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer - onlangs bereikte deze 
de historische waarde van 400 ppm - en groeiende milieuproblemen zoals met name 
klimaatverandering en verzuring van de oceanen, is onweerlegbaar. Daarom is het nodig dat 
we duurzame oplossingen vinden om deze problemen aan te pakken, zoals het hergebruiken 
van CO2 en de ontwikkeling van alternatieve hernieuwbare en duurzame energiebronnen. 
Dit project beschrijft een strategie voor de efficiënte omzetting van CO2 naar energierijke 
stoffen (zoals methanol) die een veelbelovend alternatief vormen voor fossiele brandstoffen, 
en die een noodzakelijke uitweg bieden voor de opslag van zonne-energie . 

We halen onze inspiratie uit biologische organismen die ijzer-zwavel centra bevatten, en die 
in staat zijn tot het uitvoeren van de uitdagende taak van het omzetten van het zeer stabiele 
CO2 molecuul naar nuttige chemicaliën, zoals bijv. acetaat, onder niet-extreme 
omstandigheden. Zowel ijzer als zwavel zijn zeer overvloedige en niet-toxische elementen, 
en vanuit economische en ecologische standpunten is het gebruik ervan voor grootschalige 
toepassingen op het gebied van hernieuwbare energie bijzonder aantrekkelijk. 

Ons doel is om kunstmatige ijzer-zwavel systemen te ontwerpen en te synthetiseren voor de 
omzetting van water, CO2 en zonlicht naar koolstof-neutrale brandstoffen. Het project zal 
profiteren van de multidisciplinaire expertise en de nauwe samenwerking tussen de 
verschillende onderzoeksgroepen: Anorganische Chemie en Katalyse en Geochemie aan de 
Universiteit van Utrecht en anorganische stoffen Chemie aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit consortium zal een robuuste combinatie gebruiken van state-of- the-art 
berekening en experimentele methoden, gericht op de ontwikkeling van geïntegreerde ijzer-
zwavel foto-elektroden die in staat zijn het zonlicht efficiënt in te vangen en die de omzetting 
van CO2 in brandstoffen bevorderen. Met deze aanpak willen we goedkope, maar toch zeer 
efficiënte materialen verkrijgen die later in zonnecellen kunnen worden opgenomen voor de 
grootschalige synthese van brandstoffen. 



Directe productie van brandstof uit ingevangen CO2 
Dr M.A. Gleeson (FOM Institute DIFFER) and Prof. L. Lefferts (University of Twente) 

Grootschalige omzetting van CO2 in brandstof is een veelbelovende optie om de stijgende 
CO2-concentratie in de atmosfeer in toom te houden en om door middel van een dergelijke 
energieopslag, de sterke plaats- en tijdsafhankelijkheid van duurzame energieproductie af te 
stemmen op de energievraag uit de samenleving. Maximaliseren van de totale energie-
efficiëntie van het technologische proces is cruciaal om deze aanpak te laten slagen. 

De cyclus om CO2 in te vangen, en met name de regeneratiestap van de absorptiematerialen, 
beslaat een aanzienlijk deel van de totale energieconsumptie in de procesketen van CO2 naar 
brandstof. In dit project combineren we verschillende processtappen in een plasma-
gebaseerde aanpak: het vrijkomen van CO2 uit een absorptiemateriaal en de omzetting van 
CO2 naar (grondstoffen voor) een brandstof. Zo kunnen we het rendement van het complete 
proces verbeteren. Die verbetering is haalbaar op zowel macroscopische schaal 
(procesintegratie) als op microscopische schaal (verbeteren van chemie en 
materiaalprocessing). 

Met plasma's is elektrische energie efficiënt om te zetten in chemische energie. In een plasma 
kan de energie gericht naar de gewenste moleculaire binding geleid worden, in tegenstelling 
tot in traditionele hoge-temperatuur chemie. Verder zijn plasma's bruikbaar om 
materiaaleigenschappen te veranderen, zoals de eigenschappen van het invangende 
materiaal tijdens de regeneratiestap. Volgens een onafhankelijk internationaal 
beoordelingspanel kan deze aanpak 'het hergebruik van CO2 naar een hoger plan brengen'. 

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen de groep Solar Fuels van het Dutch 
Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) en de groep Catalytic Processes and 
Materials van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente 
(UT). Het project  wordt geleid door dr. Michael Gleeson (DIFFER) en prof.dr.ir. Leon 
Lefferts (UT). In parallelle onderzoeksrichtingen wordt een gedetailleerd beeld van de 
reactieprocessen opgebouwd, met een focus op het kwantificeren van het reactierendement 
en met het oog op het leren beheersen en selecteren van de reactieproducten. 

  



Earth Abundant Materials based Monolithic Photovoltaic-Photoelectrochemical Device 
toward 15 percent Solar-to-Hydrogen Conversion Efficiencies 
Hoogrendement -door zonlicht aangedreven- watersplitsers gemaakt van ruimvoorradige 
materialen 
Dr A.H.M. Smets, Dr W.A.S. Smith, Prof. B. Dam, Prof. M. Zeman (Delft University of 
Technology) 

De zon voorziet de aarde met een onuitputtelijke hoeveelheid energie, die 2000 keer groter is 
dan onze wereldwijde energie consumptie. Het is dan ook een logische keuze om zonne-
energie voor de toekomstige duurzame energie productie te gebruiken. Het huidige 
probleem voor een grootschalige toepassing van zonne-energie is de opslag van energie. Het 
zonlicht is immers niet op elke locatie 24 uur per dag beschikbaar. De natuur heeft al lang 
een oplossing voor dit probleem gevonden in de vorm van fotosynthese, een proces in 
planten waarbij water en koolstofdioxide met behulp van zonlicht wordt omgezet in 
chemische energie in de vorm van suikers. De meest belovende analogie voor de natuurlijke 
fotosynthese is het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van foto-
electrochemische (PEC) en fotovoltaïsche (PV) materialen. 

Hoofdaanvrager Dr. Smets: “In dit onderzoek zullen wetenschappers aan de TU Delft 
watersplitsers ontwikkelen met behulp van goedkope en ruim voorradige materialen, zoals 
silicium, koolstof en metaal-oxides. De watersplitsers zijn gebaseerd op een amorfe silicium-
koolstof legering als fotokathode, metaaloxides als katalysator en silicium gebaseerde 
fotovoltaïsche cellen. In dit voorstel worden de problemen van de huidige watersplitsers 
opgelost door het gebruiken van goedkope, ruim voorradige en waterresistente materialen 
die een groot gedeelte van de energie in het zonnespectrum kunnen omzetten. Het doel van 
dit voorstel is het realiseren van een -voor dit type van watersplitser- baanbrekend hoge zon-
naar-waterstof (STH) omzettingsrendement van meer dan 15%.”  

Het project is een samenwerking tussen Dr. Arno Smets van Photovoltaic Materials and 
Devices (PVMD) Groep aan de TUDelft en Dr. Wilson Smith van de Materials for Energy 
conversion and Storage (MECS) Groep aan de TU Delft.  

 
Photocatalytic silicon microwire membranes: efficient tools for water splitting devices 
Fotokatalytische siliciummicrodraadmembranen 
Prof. J.G.E. Gardeniers en prof.dr.ir. J. Huskens (University of Twente) 

Waterstof is de ideale brandstof van de toekomst vanwege de hoge energiedichtheid en het 
geheel ontbreken van schadelijke emissiegassen bij verbranding. Idealiter wordt waterstof op 
een duurzame manier geproduceerd uit water, bijvoorbeeld door waterelektrolyse gestuurd 
door zonlicht. Een echte uitdaging voor toekomstige solar-waterstof-apparatuur is om tot 
een hogere efficiëntie te komen dan de combinatie van zonnecellen met een electrolysecel, en 
deze apparatuur te vervaardigen op een economische manier, gebruikmakend van niet-
schaarse elementen en productie op grote schaal. Op silicium gebaseerde microdraden 
gecombineerd met een membraan dat de geproduceerde waterstof- en zuurstofgassen fysiek 
van elkaar gescheiden houdt, maar daarbij wel nog ionentransport toelaat, vormen een 



goede basis voor een geïntegreerd watersplitsingssysteem. De belangrijkste uitdaging die in 
dit project wordt aangegaan is het vinden van een membraanarchitectuur die deze functies 
in zich draagt, met afzonderlijke foto electrode-secties voor waterstof- en zuurstofproductie, 
efficiënte lichtabsorptie en verliesarm ladingstransport.  

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de Molecular Nanofabrication 
groep van prof. Huskens en de Mesoscale Chemical Systems groep van prof. Gardeniers, 
beide geassocieerd met het MESA+ instituut aan de Universiteit Twente. 

Plasmachemie aan het werk: efficiënte brandstofconversie in een plasma door het 
manipuleren van vibratie-excitatie 
Prof. G.J. van Rooij (FOM Institute DIFFER), Dr R.A.H. Engeln (Eindhoven University of 
Technology) and Dr W.C.M. Berden (Radboud University Nijmegen) 

Het intermitterende karakter van duurzame energiebronnen zoals zonnecellen en 
windenergie maakt energieopslag noodzakelijk. Omzetting van elektriciteit naar chemische 
brandstof in periodes van overproductie is aantrekkelijk, enerzijds vanwege de 
energiedichtheid van chemische brandstoffen, anderzijds vanwege de daarmee verbonden 
reductie van CO2 emissies. De sterke niet-evenwicht chemie in de plasmafase is lijkt bij 
uitstek geschikt voor een dergelijke brandstofconversie. In dit onderzoek wordt specifiek de 
plasmachemische dissociatie van CO2 naar CO in een magnetronontlading als de eerste stap 
in de synthese van brandstoffen onderzocht. Deze keuze vindt haar oorsprong in de hoge 
energie-efficiënties (tot 90%) die werden aangetoond in het kader van onderzoek naar de 
productie van waterstof en het voorkomen van CO2-uitstoot door Russische onderzeeërs. 

Efficiënte excitatie van CO2 vibraties door de plasma elektronen (met andere woorden, de 
toegevoerde energie wordt bij voorkeur gebruikt om chemische bindingen te breken en niet 
om het gas te verwarmen) wordt algemeen beschouwd als het robuuste mechanisme dat 
leidt tot de gemeten hoge efficiëntie. De precieze rol en dynamiek van dit 
excitatiemechanisme, met name tot het niveau dat chemische bindingen worden gebroken, is 
nog niet bekend. In dit project zal deze informatie worden verkregen door de verdelingen in 
vibrationele aanslag in het plasma te verstoren met behulp van resonante 
infraroodlaserpulsen uit de FELIX vrije-elektronenlasers-faciliteit van de Radboud 
Universiteit Nijmegen (Berden). De relaxatiedynamica volgend op deze verstoringen zal 
worden gemeten met behulp van geavanceerde laserdiagnostieken, welke ingebracht 
worden door het FOM-instituut DIFFER (van Rooij) en de Technische Universiteit 
Eindhoven (Engeln). De experimentele resultaten zullen de fundamentele inzichten leveren 
die nodig zijn om de plasmamethode op te schalen naar industrieelrelevante omzettingen 
met behoud van energie-efficiëntie. 

  



Surface Reactivity of Activated CO2 

Selectief omgaan met energie om CO2 te splitsen 
Dr L. Juurlink (Leiden University) and Dr M.A. Gleeson (FOM Institute DIFFER) 

Uitstoot van het broeikasgas CO2 willen we graag reduceren. Om praktische en commerciële 
redenen is het verkieslijk om het zo energie-efficiënt om te zetten naar bruikbare 
brandstoffen. Dit proces moet gebruik maken van duurzame energie, wat momenteel 
elektrische energie betekent. Plasma excitatie van moleculen is een efficiënte manier om 
elektrische energie om te zetten in chemische energie.  

Helaas lijkt het CO2 molecuul op een ijzeren staaf. Het is lineair, stijf en erg moeilijk in 
kleinere stukken te breken. Maar het ‘zingt’ ook als het op de juiste manier in trilling wordt 
gebracht. En net als kristallen glazen die door trillingen kapot kunnen gaan, kan ook CO2 

kapot.  

In de industrie wordt gebruik gemaakt met een katalysator om CO2 om te zetten. Extreme 
omstandigheden zijn nodig om CO2 één van de twee C-O bindingen te laten breken in een 
sequentie van meerdere kleine stapjes. De vraag is echter of het efficiënter kan middels een 
plasma, bijvoorbeeld door CO2 eerst aan het trillen te brengen in plaats van het alleen harder 
te laten vliegen voordat het de katalysator raakt. 

De efficiëntie waarmee dat kan wordt onderzocht door dr. Michael Gleeson aan het FOM -
instituut DIFFER en door dr. Ludo Juurlink van de Universiteit Leiden. In Leiden wordt 
bepaald hoe trillingsenergie zich verhoudt tot kinetische energie wanneer het molecuul op 
een katalytisch actief metaal reageert. Bij DIFFER wordt gekeken hoe plasma-condities 
gebruikt kunnen worden om zoveel mogelijk van de elektrische energie van het plasma om 
te zetten in trillingen van het CO2. En als het trillende CO2 nog niet in het plasma uit elkaar 
valt, laten ze het daar ook tegen een actief metaal botsen. 

De twee onderzoekers kennen elkaar al jaren en staan te popelen om samen te werken in hun 
eerste gezamenlijke project. Het draait in dit project om energie-efficiëntie en hoe we dat 
kunnen bereiken. Maar efficiëntie wordt ook geboekt door de manier waarop zij samen 
gebruik maken van dure onderzoeksapparatuur. Een exclusief lasersysteem wordt 
aangeschaft dat ook op beide plaatsen ingezet zal worden voor het onderzoek. Twee 
ultrahoog vacuüm apparaten, één in beide plaatsen, worden aangepast voor de nieuwe 
experimenten. De voorbereidingen zijn al begonnen om een snelle start van het voorgestelde 
onderzoek te verzekeren.  

  



Towards efficient low-temperature CO2 electrolysis 
Prof. M.T.M. Koper, prof.dr. E. Bouwman, dr. S. Bonnet en dr. D.G.H. Hetterscheid (Leiden 
University) 

De onderzoekers gaan gemodificeerde cobalt-porfyrines (porfyrines zijn organische 
verfstoffen) immobiliseren op koolstofelektroden en deze gebruiken voor de 
elektrochemische omzetting van CO2 naar methaan en methanol. De groep van Koper 
(Leiden) heeft onlangs ontdekt dat dergelijke elektroden actief zijn in de elektrochemische 
reductie van CO2 naar methaan, en in samenwerking met de groep van Bouwman (Leiden) 
gaan de onderzoekers de chemische eigenschappen van de porfyrines aanpassen om de 
selectiviteit en activiteit verder te optimaliseren. Het project zal ook ondersteund worden 
door  quantum-chemische berekeningen. 

 


