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Abstract van het doctoraal onderzoek: 

In dit onderzoek werd gewerkt aan innovatieve strategieën om de 

beschikbaarheid van suikers in de celwand én de biomassaopbrengst te 

verhogen in grasachtigen. Er werd een duidelijke focus gelegd op de 

productie van tweede generatie bio-ethanol vanuit de niet-eetbare delen 

van grasplanten zoals Zea mays (maïs), maar de bevindingen en 

ontwikkelde strategieën zijn eveneens toepasbaar voor veredeling naar 

verbeterde celwandverteerbaarheid in het kader van de productie van 

veevoeders. 

Om de productie van tweede generatie bio-ethanol uit plantenbiomassa 

economisch aantrekkelijker te maken moet de omzetting van de cellulose 

uit de plantencelwand efficiënter gebeuren. Met name de aanwezigheid 

van lignine in de celwand bemoeilijkt de toegankelijkheid en de 

omzetbaarheid van de energierijke cellulose tot fermenteerbare suikers. In 

dit onderzoek werden verschillende genen die actief zijn in de 

lignineaanmaak onderbroken en dit resulteerde in een verbeterde 

beschikbaarheid van de suikerrijke cellulose in de celwand van zowel maïs 

als het relatief nieuw modelgras Brachypodium distachyon. De kennis van 

de onderliggende mechanismen van lignineaanmaak en -opbouw werden 

in dit doctoraat verder uitgebouwd door middel van studie van de celwand 

en analyse van genexpressie en secundaire metabolieten. 

In het verleden heeft het onderdrukken van de ligninebiosynthese vaak 

geresulteerd in een reductie van de biomassaopbrengst. Om dit reeds 

vroeg in de ontwikkeling van bijvoorbeeld maïs ligninemutanten te kunnen 

monitoren, werd in dit onderzoek een tool ontwikkeld die toelaat om de 

groei van grasplanten op efficiënte wijze te analyseren. De tool werd 

gebruikt om verschillen in groeiprofiel bloot te leggen in verschillende 

genotypen van maïs en B. distachyon.  

In maïs werd eveneens het effect van verhoogde groei, veroorzaakt door 

overproductie van het planteigen groeihormoon gibberellinezuur, op de 

eigenschappen van de celwand en celwandafbreekbaarheid onderzocht. Er 

kon aangetoond worden dat de celwandbiosynthese gewijzigd is in deze 

planten met een verminderde celwandafbreekbaarheid tot gevolg.  

De resultaten uit dit onderzoek dragen bij aan de kennis omtrent een 

belangrijk onderdeel van het implementeren van innovatieve strategieën 

voor veredeling van energiegewassen: het vertalen van fundamentele 

kennis vanuit een dicotyl model naar een monocotyl model B. distachyon 

en het energiegewas maïs.  
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Wannes Voorend werd geboren op 12 januari 1984 te Zottegem. Hij 
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Universiteit Gent, in het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de 

groep Groei en Ontwikkeling van de Eenheid Plant in het Instituut voor 

Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Het onderzoek werd begeleid door 

de promotoren Prof. Dr. Dirk Inzé (VIB-PSB) en Dr. Hilde Muylle (ILVO) en 

gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie (IWT). De resultaten werden voorgesteld op internationale 

congressen en in een internationaal tijdschrift. Het onderzoek kaderde 

eveneens in het MRP project Biotechnology for a Sustainable Economy van 

de Universiteit Gent en het European Seventh Framework Program 

SUNLIBB. 
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