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WATERSTOF PRODUCEREN MET ZONLICHT

Energieblaadjes

stak bijna tweehonderd miljoen dollar in een 
groot project om zo’n kunstblad te maken en 
Nocera’s eigen bedrijfje Sun Katalytix haalde 
miljoenen binnen van grote industriële spe
lers in China en India, zoals Tata, met de be
lofte om met kunstbladeren goedkoop stroom 
te brengen naar het Indiase platteland.

‘Let wel, ik ben de eerste die hem de hand 
zal schudden als hij het energieprobleem op
lost’, zegt de Delftse halfgeleiderdeskundige 
dr.ir. Roel van de Krol, ‘maar Nocera wil zijn 
elektrode die onder spanning water splijt, met 
een silicium zonnecel aandrijven. We weten 
allang dat silicium veel en veel te duur is om 
het energieprobleem op te lossen. Bovendien 
verroest silicium in water razendsnel tot de 
isolator silica, zodat er geen apparaat van is te 
maken dat in een bak water waterstof aan
maakt. Om het energieprobleem op te lossen 

‘Dit is dé doorbraak, zei ik  
tegen mezelf toen ik in het lab zuurstofbelle
tjes bij de elektrode op zag stijgen. Dit is dus 
de manier waarop de natuur het doet, was 
mijn gedachte’, vertelt anorganisch scheikun
dige prof.dr. Dan Nocera van het Amerikaan
se Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), die er verrassend eenvoudig in slaagde 
water te splijten: een corrosielaagje dat zich in 
de zoutoplossing van kobaltfosfaat bij kamer
temperatuur en een spanning van 1,3 V van

zelf op de 
elektrode 
vormde, 
bleek in staat 
water te split
sen in zuur
stof, elektro
nen en 

protonen. De actieve katalysator bevatte nano
deeltjes van kobaltoxide en het fosfaat voor
kwam dat de oplossing door 
de splitsing van water ver
zuurde. Verder consta
teerde Nocera dat de 
actieve nanodeeltjes 
voortdurend uit
eenvielen en weer 
aangroeiden. De 
splitsing van wa
ter, de energie
bron van nage
noeg al het leven op 
aarde, leek op deze manier 
veel op mineralisatieprocessen 
van metalen in zee.

Nocera, hoogleraar in de energiepro
blematiek, wijdde toen al jaren als onver
valste cultuurpessimist de ene na de andere 
beschouwing aan de onhaalbaarheid om met 
bestaande techniek de groeiende energievraag 
op te vangen. Nu had hij echter de oplossing 

en hij verkondigde in kranten, op radio, tele
visie en YouTube een welhaast profetische 
boodschap: een zwembad vol water was ge
noeg brandstof om in de dagelijkse energie
behoefte van de hele wereld te voorzien, want 
elke liter water bevat, omgerekend naar water
stof, potentieel maar liefst 13 MJ aan energie. 
De uitdaging voor de komende generatie was 
een manier te vinden om het water duurzaam 
te splijten. ‘Zoals de ingenieurs honderd jaar 
geleden door het gebruik van de brandstoffen 
olie en gas bepaalden hoe de wereld van van
daag er uitziet, moeten de huidige ingenieurs 
een manier vinden om water goedkoop te 
splitsen.’ Dat is een grote uit daging, want in
dustriële waterstof wordt voor 90 % gewon
nen uit aardgas. Met de allerbeste silicium 
zonnecellen, die een rendement halen van 
25 %, en de grootste elektrolyseeenheden, 
waarbij dure katalysatoren bij een pH van 14 
zorgen voor de watersplitsing, is per opper

vlakteeenheid 10 % van de zonneenergie 
om te zetten in waterstof. Een kilogram 

van deze met zonlicht opgewekte 
waterstof kost tegenwoordig om

gerekend het dubbele van wa
terstof die chemisch wordt 

gewonnen: veertien euro.
Nocera zag na de ont

dekking van zijn ka
talysator een wereld 
voor zich zonder 
energiecentrales en 
hoogspanningska
bels, waar iedereen 
thuis uit water met 

zogeheten kunstbladeren 
zijn eigen gas en stroom op

wekt. Kobaltfosfaat is immers spotgoedkoop, 
zonlicht is gratis en het moest toch niet zo 
moeilijk zijn een zonnecel met zijn katalysa
tor te integreren. De Amerikaanse overheid 

lab dat kon; de chemici wisten te weinig af 
van halfgeleiders. Hij ging akkoord, mits 
mijn project door de Nederlandse organisaties 
FOM en NWO werd betaald. Silicium is hier 
heilig, omdat het gewoon de meeste stroom 
opwekt, te
genwoordig 
met een effi
ciëntie van al 
bijna 25 %. 
Metaaloxiden 
doen het 
vaak twee keer zo slecht.’

‘Kunstbladeren moeten minstens een effi
ciëntie van 10 % krijgen’, stelt dr. Joost Reek 
van de Universiteit van Amsterdam, ‘anders 
kunnen ze onmogelijk concurreren met in
dustriële waterstof.’ Reek is een van de trek
kers van het onlangs gestarte project BioSolar 

Science bekend het eerste kunstblad te hebben 
gebouwd met een directe zonlichtnaarbrand
stofefficiëntie van 2,5 %, bij gebruik van een 
zonnecel met een 6,2 % zonlichtnaarelektri
citeitefficiëntie. Het eenvoudige apparaat be
staat uit drie laagjes: een kobaltkatalysator op 

een laag indiumti
noxide, die het sili

cium tegen het 
water be
schermt. De 

Nederlander 
dr.ir. Joep Pijpers, 

oudstudent van Van 
de Krol en momenteel als postdoc op het lab 
van Nocera werkzaam, is een van de bouwers 
van het kunstblad. ‘Ik stelde Nocera twee jaar 
geleden voor silicium te integreren met zijn 
katalysator. Toen bleek dat niemand op zijn 

is in plaats van silicium eigenlijk een halfge
leider nodig die bij wijze van spreken met een 
kwast op de muur is te smeren. Bovendien 
moet die uiterst stabiel zijn in water.’

Van de Krol werkt al jaren aan een kunst
blad. Hij beschreef deze zomer in het Neder-
lands Tijdschrift voor Na-
tuurkunde een cel 
met een omzet
tingsefficiëntie van 
2 %. In zijn zoge
heten tandemcel 
absorberen twee 
halfgeleiders licht 
van verschillende kleur. 
‘Met onze tandemcel kunnen we theoretisch 
een omzettingsrendement van 15 % van zon
licht in waterstof halen.’
Onlangs maakte Nocera in het tijdschrift 

‘De efficiëntie moet 
minstens 10 % zijn’

‘Silicium is veel te duur 
om het energie-

probleem op te lossen’
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Kunstbladeren kunnen water en zonlicht omzetten in 
waterstof om als brandstof voor voertuigen te dienen.

tekst dr. henk klomp

ChemiCi proberen kunstbladeren te bouwen om met behulp van de zon waterstof 

te maken uit water. ‘om het energievraagstuk op te lossen hebben we een goed

kope Cel nodig die houdbare brandstof maakt met zonliCht.’
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Cells, dat een budget heeft van 42 miljoen 
 euro. ‘Dat is een schijntje in vergelijking met 
Amerikaanse budgetten. Maar we zijn ervan 
overtuigd dat in Nederland alle expertise is 
geconcentreerd om zo’n kunstblad te bou
wen.’

Reek gelooft net als Nocera dat kunstblade
ren de beste oplossing zijn voor de groeiende 
energievraag. ‘Nocera bracht het idee naar 
buiten van apparaten op huishoudelijke 
schaal, omdat we op de wereld geen massale
re introductie van nieuwe apparaten kennen 
dan bijvoorbeeld het mobieltje in de derde 
wereld. Om het energievraagstuk op te lossen 
hebben we een goedkope cel nodig die houd
bare brandstof maakt met zonlicht. Die ener
giebron kan potentieel met de wereldbevol
king meegroeien. Je kunt uitrekenen dat je 
wereldwijd per seconde 635 m² oppervlak 
moet bedekken met zonnecellen om duur
zaam in die vraag te voldoen, of anders hon
derden kleinere centrales 
per dag moet bouwen.’

Toch zal de opkomst 
van het kunstblad niet 
in de westerse wereld 
beginnen, omdat de 
cel geen goedkopere 
stroom zal leveren dan 
die van de kolen of 
kerncentrale via het 
elektriciteitsnet. Ge
lukkig is de bevol
kingsgroei het grootste 
in de gebieden waar 
nog geen elektriciteits
net ligt. Om daar te 
slagen moet het appa
raat echt spotgoedkoop 
zijn.

Er lijkt zich daarvoor een mogelijke oplos
sing aan te dienen: een mineraal dat van de 
rotsen is te schrapen, haalt in een bak water 
die in de volle zon staat, goede opbrengsten. 
Het mineraal is birnessiet, een zwart gecor
rodeerd mangaan. Australische chemici van 

de  Monash University toonden aan dat het 
 mineraal een actieve katalysator is. Ze onder
zochten de werking van een vaste katalysator, 
geïnspireerd door mangaanoxide, de kataly
sator voor watersplitsing in het fotosynthe
tisch apparaat van planten. Chemici van de 
Amerikaanse Rutgers University bootsten op 
nanoschaal mangaanoxide na. Met hun elek
trode splitsten ze water onder zonlicht met 

een efficiëntie van 
1 %. Tot ieders verba
zing toonden de Aus
traliërs vervolgens 
aan dat de nanodeel
tjes uiteenvielen in 
birnessiet. Ook ont
dekten ze dat de bir

nessietdeeltjes niet sta
biel zijn, maar steeds 
uiteenvallen en weer aan
groeien. Het mangaan
oxide werkt precies het

zelfde als Nocera’s kobaltoxide. Ionen binden 
zuurstof en slaan neer, ze vangen licht en 
splitsen water, en dan lossen ze weer op. Het 
is een cyclus die bekend is uit de mineralo
gie.

‘Het opmerkelijke is dat de zuurgraad cru

nikkelkatalysator

roestvrij-
stalen drager

zonnecel

kobaltkatalysator

H2O
water

licht

zuurstof
O2

waterstof
H2

ciaal is om de katalyse te laten werken’, vertelt 
Pijpers. ‘Zowel kobalt als mangaan kataly
satoren houden niet van zuur water, net zoals 
algen trouwens. Daarom werkt onze kataly
sator alleen in samenwerking met een buffer 
voor vrije protonen. Dat kan bij kobalt oxide 
en mangaanoxide fosfaat zijn, maar ook bij
voorbeeld bo
raat. Als het 
water te zuur 
wordt, stopt 
alles.’

Het ver
schil tussen 
de mangaan en de kobaltneerslag is dat de 
mangaandeeltjes licht nodig hebben voor het 
splitsen van water, terwijl de kobaltdeeltjes 
aan een elektrische spanning genoeg hebben. 
‘Aan het zeeoppervlak is er voldoende zon
licht’, vertelt Pijpers. ‘Daar gebruiken algen 
mangaanoxide als katalysator. Maar diep in 
zee, op zo’n 5 km diepte, leven algen die wa
ter kunnen splitsen met kobaltoxide. Die ka
talysator lijkt erg veel op de onze. Ik geloof 
dat we hiermee wel degelijk het principe van 
het splitsen van water hebben blootgelegd. 
Het is van oudsher een mineralogisch pro
ces.’ 

Schematische voorstelling van het 
kunstblad dat met zonlicht water splitst 
in waterstof en zuurstof.

‘Als het water te zuur 
wordt, stopt alles’
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