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Background
Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) comprise a class of enzymes that catalyze a variety of oxygen-
ation reactions. They are interesting biocatalysts because they often possess excellent specificity and 
can perform reactions that cannot be accomplished with homogeneous catalysis. In the last decade 
many hurdles have been removed that prevented the application of BVMOs on an industrial scale. These 
hurdles include the relative instability of many BVMOs, the absence of a three-dimensional structure 
of a BVMO and the requirement for a stoichiometric amount of the expensive coenzyme NADPH. At 
the moment several stable BVMOs are available, as well as structures of different BVMOs and efficient 
NADPH regeneration systems. Further steps towards the use of BVMOs in practical applications will 
require engineered enzymes adapted to the desired conversion and process conditions. The availability 
of more stable enzymes or engineered enzymes with increased stability would also facilitate application 
of these biocatalysts. Methods that improve shipping and storage of purified enzymes will simplify the 
logistics around small conversion tests and allow more potentially interesting substrates to be tested 
with a variety of BVMOs.

This thesis describes the different aspects that are involved in the process of discovering, adapting 
and applying a biocatalyst. Such a process usually consists of the discovery of an enzyme catalyzing 
the reaction, elucidating the crystal structure as a basis for rational design, adapting the enzyme to 
fit the desired conversion and creating a stable enzyme to make large-scale applications feasible. For 
several of these aspects new methods were developed or existing methods adapted. The structural 
information obtained from crystallization studies gave an excellent starting point for further structure 
inspired mutagenesis, but also the power of modelling and computational methods was shown. Generic 
screening methods that were available were successfully employed to screen small libraries. On the 
other hand also the screening power of highly specific chromatographic methods was demonstrated. 

Two BVMOs can be successfully combined
To improve the stability of BMVOs, to alter the substrate range and enhance the enantioselectivity, 
pieces of several BVMOs were combined in chapter 2 and 3. A rational designed exchange of a loop 
and secondary sphere residues resulted in the rough combination of two BVMOs, which involved the 
exchange of over 100 residues in one step. Incremental improvement of enzymes can be achieved using 
single site mutagenesis, or even the simultaneous mutation of up to a dozen residues. A larger step was 
taken in these chapters. 

The use of a stable BVMO scaffold as a starting point to build new enzymes was described in chapter 2. 
Several enzymes were created using the stable phenylacetone monooxygenase (PAMO) as a scaffold, 
introducing parts of the active sites of enzymes converting aliphatic ketones or steroids, and introducing 
part of previously unknown BMVOs. The resulting BVMOs retained most of the stability of PAMO, while 
converting several substrates only accepted by the other parental BVMO, and even surpassing the spec-
ificity of both parent enzymes in some cases. 

The results from the first test with only several chimeric BVMOs in chapter 2 were expanded in chapter 
3, where 10 parts of either PAMO or cyclohexanone monooxygenase (CHMO) were combined to create a 
library with 1024 different chimeric BVMOs. This library was screened using two different methods: a 
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method to detect the amount of residual ketone substrate and a GC-MS method that directly detects the 
products. Several chimeric BVMOs with different activities were discovered and partially characterized 
using whole cells. However the enzymes could not be purified to determine the stability. 

Screening in silico leads to a small but rich library 
A strong need exists for efficient methods to generate long-lasting enzymes, because enzyme stability 
is an important parameter in biocatalysis. In chapter 4 we investigated whether stabilizing disulfide 
bonds can be computationally designed based on a model structure. In this case, unlike in previous 
disulfide engineering studies, short bonds spanning only a few residues were included. CHMO was used 
as the target enzyme. An extremely large set of potential disulfide bonds were created in silico. After 
selecting for allowed geometries and decreased flexibility in silico, this set was reduced by MD simula-
tions and visual inspection to 28 disulfide mutants that were created in vivo using Quikchange. Subse-
quent screening for improved thermostability resulted in the identification of three stabilizing disulfide 
bonds. The introduced disulfide bonds are all within 12 Å of each other, suggesting that this particular 
region is critical for unfolding. This project showed that stabilizing disulfide bonds do not have to span 
many residues, as a disulfide bond spanning only one residue stabilizes the enzyme, as shown by a 6 °C 
increase in its apparent melting temperature. It also showed that computational design can be carried 
out on a model structure. 

Towards a new application
In chapter 5 the use BVMOs to produce methyl propanoate was investigated. Methyl propanoate is used 
as an important precursor for polymethyl methacrylates, as a solvent and even as a flavoring agent. A 
suitable BVMO would allow for the fermentative production of this compound and the use of renew-
able feedstock such as cellulose. A collection of 55 different BVMOs was screened to find variants that 
were able to produce this compound, using growing cells for conversions and headspace GC for anal-
ysis. GC was used to make the distinction between the normal, unwanted product ethyl acetate and the 
abnormal, desired product methyl propanoate. Several BVMOs were found to be able to perform the 
desired conversion, yielding up to 40% methyl propanoate. This finding shows that a BVMO can form 
a microenvironment that leads to the production of the chemically unexpected product even for the 
smallest asymmetric ketone. 

A stable lyophilized preparation
A lyophilized preparation facilitates the easier use and distribution of an enzyme. This aids in the 
discovery of new transformations and could be used in the small scale production of niche compounds. 
We chose CHMO as a model enzyme to find suitable freeze-drying conditions for purified monooxy-
genases in chapter 6. Several additives were tested, with a focus on the ideal concentration of the 
stabilizing sugar sucrose. The results were successfully transferred to other monooxygenases, the 
BVMO cyclopentadecanone monooxygenase and cytochrome P450 BM3. Lyophilization in the presence 
of 2% (w/v) sucrose gave the best results, with almost complete protection against inactivation of the 
lyophilized enzyme at 50 °C. 
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A better model: an X-ray structure
Steroid monooxygenase (STMO) from Rhodococcus rhodochrous catalyzes the conversion of proges-
terone into testosterone acetate. The enzyme shares high sequence similarity with well characterized 
BVMOs, including PAMO and CHMO. The crystal structures of STMO in the native, NADP+-bound, and 
two mutant forms are described in chapter 7. The structural details of this enzyme give more insight in 
the substrate-specificity properties of BVMOs. The binding of the nicotinamide ring of NADP+ is shifted 
with respect to the flavin compared with the binding mode observed in other BVMO structures. This 
finding fully supports the hypothesis that NADP(H) adopts various positions during the catalytic cycle 
to perform its multiple functions in catalysis. The active site of STMO closely resembles that of PAMO. 
STMO is capable of acting also on phenylacetone, which implies an impressive level of substrate promis-
cuity. The investigation of six mutants that target residues on the surface of the substrate-binding site 
reveals that enzymatic conversions of both progesterone and phenylacetone are largely insensitive to 
relatively drastic amino acid changes. Some mutants even displayed enhanced activity on progesterone. 

In addition to the structural work, the effect of cosolvents on the stereoselectivity was investigated. 
Methanol causes STMO to produce the opposite enantiomer from the prochiral sulfoxide thioan-
isole, with a higher enantiomeric excess. These results are comparable to those previously published 
for PAMO, showing these two enzymes are highly similar not only in structure and function but also 
regarding the effects of cosolvents. 

Future perspectives 
The success of a biocatalytic approach in the synthesis of chemical compounds depends on many 
factors. In this thesis, several steps have been made towards the practical application of BVMOs. In the 
case of the created chimeric BVMOs and the elucidated structures of STMO the research is not directed 
towards an immediate application, but methods to adapt enzymes and structures of target enzymes are 
essential for the successful engineering of an enzyme for a biocatalytic process. 

In the case of the lyophilization project the targets are small-scale applications. However, small scale 
testing of potentially interesting conversions is the first step towards larger scale applications. A stabi-
lized formulation of a monooxygenase facilitates this discovery process. The use of a BVMO for the 
production of methyl propanoate is most likely to be applied on a larger scale. Companies such as 
Codexis have shown that a BVMO can be engineered extensively to produce a desired compound very 
efficiently. The engineering of a BVMO for this process will require a significant amount of time and 
money, but the potential added value of a suitably engineered BVMO in this process is high because of 
the massive market for this product. 

This thesis also give insight in the general properties of BMVOs. Large domains can be exchanged while 
still creating a stable, folded enzyme. When the active site is modified, some substrates are still accepted 
without problems, showing that BVMOs are promiscuous enzymes. If the active site is enhanced in a 
certain way, or the flexibility of the enzyme as a whole is increased (chapter 3), the enantioselectivity 
can also be completely abolished while the regioselectivity reverts to the normal chemical selectivity. 
We have shown that the effect of solvents on selectivity, published previously for PAMO, can also be 
shown for STMO and CHMO, indicating this might be a general property of BVMOs. 
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The work in this thesis illustrates a general trend in enzyme engineering. In the last decades great 
advances have been made using error-prone PCR and high-throughput screening methods. However, 
for practical applications these methods are not always relevant because they detect only mutants that 
show improved activity with a model compound, or select for mutant for only a single beneficial prop-
erty. By using smarter and smaller libraries, more process-like screening methods can be used. This 
makes the discovered mutant enzymes more likely to be improved in a real process. Smarter and smaller 
libraries can be made by exchanging larger pieces of the enzyme, leading to bigger changes in one step. 
They can also be made by using the ever-increasing power of computational design, together with the 
increasingly efficient methods to create multiple target mutants in a gene. 
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Appendix

Abbreviation Name Source Accession number

PAMO Phenylacetone monooxygenase Thermobifida fusca YX YP_289549.1

CPMO Cyclopentanone monooxygenase Comamonas sp. NCIMB 9872 Q8GAW0.3  

CHMO Ac Cyclohexanone monooxygenase Acinetobacter sp. P12015.2  

HAPMO 4-Hydroxyacetophenone monooxygenase Pseudomonas fluorescens Q93TJ5.1  

EtaA Ethionamide monooxygenase Mycobacterium bovis AF2122/97 Q7TVI2.1  

CPDMO Cyclopentadecanone monooxygenase Pseudomonas sp. HI-70 BAN84077.1 

STMO Steroid Monooxygenase Rhodococcus rhodochrous 4AOS_A  

ACMO Acetone monooxygenase Gordonia sp. TY-5 BAF43791.1  

CHMO Rh Cyclohexanone monooxygenase Rhodococcus sp. HI-31 3GWD_A  

BVMO Ht Baeyer-Villiger monooxygenase Haloterrigena turkmenica DSM 5511 YP_003405371.1  

BVMO Te Baeyer-Villiger monooxygenase Trichodesmium erythraeum IMS101 YP_723341.1

MekA Methyl ketone monooxygenase Pseudomonas veronii ABI15711.1

AlmA Baeyer-Villiger monooxygenase Acinetobacter venetianus WP_004877609.1  

CHMO Bp Cyclohexanone monooxygenase Brachymonas petroleovorans AAR99068.1  

CHMO Xf Cyclohexanone monooxygenase Xanthobacter flavus CAD10801.1  

BVMO1 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro06679

BVMO2 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro04304

BVMO3 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro03247

BVMO4 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro03063

BVMO5 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro02109

BVMO6 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro01874

BVMO7 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro06008

BVMO8 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro08998/9

BVMO9 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro09035

BVMO10 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro09039

BVMO11 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro06698

BVMO12 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro07112

BVMO13 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro03773

BVMO14 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro03437

BVMO15 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro02492

BVMO16 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro02919

BVMO17 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro05228

BVMO18 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro05396

BVMO19 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro05522

BVMO20 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro08137

BVMO21 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro10187

BVMO24 Baeyer-Villiger monooxygenase Rhodococcus jostii RHA1 ro05323

BVMO Af1 Baeyer-Villiger monooxygenase Aspergillus fumigatus Af293 XP_755274.1  

OTEMO 2-oxo-Δ(3)-4,5,5-trimethylcyclopente nylacetyl-
coenzyme A monooxygenase Pseudomonas putida ATCC 17453 3UOV

MtmOIV premithramycin B oxygenase Streptomyces argillaceus 3FMW
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Enzymen
Elke levende cel bevat een complex netwerk van chemische reacties. Bijna alle reacties in de cel, zoals 
de omzetting van voedingsstoffen in energie, het bouwen van complexe biologische moleculen zoals 
eiwitten en DNA en zelfs het oplossen van koolstofdioxide worden gekatalyseerd door een enorme diver-
siteit aan enzymen. De mate van versnelling van een reactie kan oplopen tot vele ordes van grootte, en 
door het koppelen van spontane reacties aan niet-spontane reacties kunnen moleculen gesynthetiseerd 
worden die zonder enzymen nooit gevormd worden. De processen in de cel worden, naast door het aan- 
en uitzetten van genen, grotendeels gereguleerd door de interacties van enzymen met elkaar en met het 
substraat.

Enzymen zijn eiwitten en opgebouwd uit twintig verschillende aminozuren. Ze bestaan uit één of meer-
dere ketens van gemiddeld enkele honderden aminozuren. Door de verschillende eigenschappen van 
aminozuren en de manier waarop de ketens driedimensionale structuren vormen kunnen enzymen 
veel verschillende reacties katalyseren. Voor sommige reacties is daarvoor nog een extra molecuul 
nodig dat eigenschappen heeft die niet beschikbaar zijn in de twintig aminozuren. Deze moleculen zijn 
beter bekend als vitamines en ze vormen vaak het centrum van reactiviteit in een enzym. In het geval 
van de Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) is dit FAD, een aangepaste vorm van vitamine B2, 
riboflavine. Dit molecuul zorgt ook voor de karakteristieke gele kleur van deze enzymen. 

Biotechnologie
Enzymen worden al eeuwen toegepast in allerlei fermentaties om producten zoals bier, yoghurt en 
zuurkool te maken. Hier doet het enzym zijn werk terwijl het nog onderdeel van een levende cel is. 
Naast deze toepassingen werden ook vrije enzymen gebruikt bij het maken van kaas met behulp van 
stremsel (een mengsel van verschillende proteases, eiwit-knippende enzymen). Tegenwoordig worden 
enzymen  breed toegepast: voor de productie van biobrandstof, in wasmiddel om vlekken te verwij-
deren, om appelsap helder te maken en zelfs lenzenvloeistof bevat enzymen. Processen gebaseerd op 
enzymen zijn vaak een milieuvriendelijk alternatief voor chemische processen omdat reacties geka-
talyseerd kunnen worden onder lage druk en temperatuur, of zonder dat er een extreme zuurgraad 
gecreëerd hoeft te worden. De meeste toegepaste enzymen werken op de substraten waar ze ook voor 
geëvolueerd zijn, en in een soortgelijke omgeving. Om er voor te zorgen dat enzymen ook werken op 
substraten die economisch interessanter zijn, of om ze te laten werken in niet-natuurlijke omgevingen 
moet het enzym aangepast worden. Dit noemen we enzyme engineering.

Enkele ontwikkelingen in de laatste 65 jaar zijn extreem belangrijk geweest om het produceren van 
aangepaste enzymen mogelijk te maken. Het bepalen van de structuur van DNA was de basis die 
volgende stappen mogelijk maakte. Recombinant DNA, de polymerasekettingreactie en dideoxy-
sequencing maakten het respectievelijk mogelijk om vreemd DNA in een cel te gebruiken, DNA te 
amplificeren en DNA sequenties te bepalen. Samen met talloze andere vindingen is het nu mogelijk om 
bijna elk gewenst stuk DNA in bijvoorbeeld E. coli te plaatsen, en elke denkbare variant van een gen 
(coderend voor een enzym) te creëren en daarvan de sequentie te bepalen. Ook zijn er tegenwoordig veel 
verschillende methoden om allerlei soorten producten te analyseren en de precieze eigenschappen van 
een eiwit te bepalen.
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Het verbeteren van enzymen

Enzyme engineering is een brede term om vele manieren aan te duiden waarop een enzym verbeterd 
kan worden. In dit proefschrift komen enkele  manieren aan bod. Om het enzym te verbeteren kunnen 
willekeurige mutaties gemaakt worden, maar ook mutaties die voorspeld worden door computersim-
ulaties (in silico), twee enzymen kunnen gecombineerd worden of twee enzymen kunnen gefuseerd 
worden. Het enzym kan verbeterd worden op het gebied van snelheid, specificiteit of stabiliteit. Behalve 
het verbeteren van de enzymen geeft de analyse van de gecreëerde mutanten ook informatie over hoe 
de enzymen werken en wat de essentiële aminozuren in het enzym zijn. 

De mogelijkheden voor verschillende mutanten zijn bijna eindeloos, zelfs als de veranderingen tot 
twintig aminozuren op zes posities gelimiteerd worden zijn er een miljoen miljard varianten. Een belan-
grijk onderdeel van enzyme engineering is dus ook het op een doordachte manier limiteren van het 
aantal te maken mutanten, en het ontwikkelen van methodes waarmee grote aantallen mutanten snel 
geanalyseerd kunnen worden.

Baeyer-Villiger monooxygenases 
Monooxygenases zijn enzymen die één atoom van moleculaire zuurstof (O2) in een substraat plaatsen. 
In het geval van BVMOs wordt een keton omgezet in een ester, zoals weergegeven in figuur 1. Hiervoor 
gebruiken ze de extra mogelijkheden die worden geboden door FAD, maar behalve FAD is er ook een 
molecuul nodig dat FAD activeert voordat het met zuurstof kan reageren, NADPH. 

 

O

OO

BVMO
NADPH
O2

NADP+

H2O

Figuur 1: De omzetting van een keton (2-butanon) naar een ester (ethyl acetaat).

BVMOs zijn niet alleen in staat om ketonen in esters om te zetten, maar kunnen ook sulfiden omzetten in 
specifiek links- of rechtsdraaiende sulfoxides. Deze producten zijn interessant voor de pharmaceutischs 
industrie en er zijn al een aantal patenten voor het gebruik van (aangepaste) BVMOs om deze producten 
te maken. De chemische omzetting van een sulfide naar een sulfoxide is gemakkelijk, maar om dit spec-
ifiek links of rechtsdraaiend te doen laat de kracht van enzymen zien.

Samenvatting van de hoofdstukken
Hoofdstuk 2: Blending Baeyer–Villiger Monooxygenases: Using a Robust BVMO as a Scaffold for 
Creating Chimeric Enzymes with Novel Catalytic Properties

Vertaling: Het mixen van Baeyer-Villiger monooxygenases: Het gebruik van een stabiele BVMO als 
basis voor het maken van chimere enzymen met nieuwe katalytische eigenschappen.
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In hoofdstuk 2 worden twee BVMOs gecombineerd. Het doel van deze combinatie is het creëren van 
enzymen die de goede eigenschappen combineren van PAMO, een stabiele BVMO, en een andere BVMO 
met goede katalytische eigenschappen.  CHMO en STMO zijn BVMOs die hiervoor erg interessant zijn 
omdat deze een hogere specificiteit hebben en een groot aantal dan wel speciale substraten accept-
eren. Uit eerder werk is ook bekend dat een specifiek deel van BVMOs belangrijk is voor de herken-
ning van een substraat. Het verwisselen van dit stuk van PAMO met hetzelfde deel afkomstig van een 
andere BVMO zou dus kunnen zorgen voor een andere specificiteit. Door de rest van het enzym intact 
te laten zou het gemaakte chimerische enzym stabiel moeten blijven. Enkele combinaties bestaande uit 
een groot deel PAMO en een kleiner deel afkomstig van een andere BVMO zijn succesvol tot expressie 
gebracht in E. coli, gezuiverd en gekarakteriseerd. Hieruit blijkt dat ze een groot deel de stabiliteit van 
PAMO behouden, maar ook in staat zijn om nieuwe substraten om te zetten, en bepaalde substraten 
specifieker in links- of rechtsdraaiende vormen om te zetten.

Hoofdstuk 3: Shuffling two Baeyer-Villiger monooxygenases

Vertaling: Het mixen van twee Baeyer-Villiger monooxygenases.

Hoofdstuk 3 is het directe vervolg op hoofdstuk 2. Na het succes van de chimera bestaande uit één deel 
PAMO en één deel CHMO zijn de twee enzymen voor dit hoofdstuk in tien stukken geknipt die vervol-
gens willekeurig (maar in dezelfde volgorde) weer in elkaar zijn gezet. Dit zorgt voor een bank met 210 
oftewel 1024 mogelijke mutanten. In hoofdstuk 2 zijn de gemaakte chimeras gezuiverd en is de spec-
ificiteit met (chirale) gas chromatografie bepaald. Voor enkele enzymen is dit nog te overzien, maar 
het is onhaalbaar om dit te doen voor 1024 varianten. In plaats daarvan zijn op twee verschillende 
manieren de enzymen getest zonder dat deze uit de cel gehaald zijn. De eerste methode is gebaseerd 
op een kleuring van het substraat. Hoe minder het medium waar de cellen in groeiden gekleurd is, 
hoe meer van het substraat ze omgezet hebben. De tweede methode is gas chromatografie. Maar waar 
normaal het monster geprepareerd moet worden kon hier direct een gedeelte van de lucht boven het 
medium gebruikt worden. Dit omdat de gebruikte substraten en producten vluchtig zijn. Na het testen 
van de varianten op deze twee manieren zijn er twee actieve enzymen gevonden die bestaan uit een 
mengsel van stukken PAMO en stukken CHMO, die ook in staat zijn om bepaalde substraten specifiek 
om te zetten naar één product.

Hoofdstuk 4: Stabilization of cyclohexanone monooxygenase by a computationally designed disulfide 
bond spanning only one residue

Vertaling: Het stabiliseren van cyclohexanon monooxygenases met behulp van een in de computer 
ontworpen disulfidebrug die slechts één residu spant.

CHMO is opnieuw het onderwerp in hoofdstuk 4. CHMO is één van de meest onderzochte BVMOs en het 
onderwerp van vele studies. Het is echter niet erg stabiel, en daarom vrij ongeschikt om te gebruiken 
op industriële schaal. In dit hoofdstuk gebruiken we disulfidebruggen (een verbinding tussen twee 
cysteïnes) die ontworpen zijn in de computer om het eiwit stabieler te maken. Door andere laboratoria 
zijn van een CHMO-achtige eiwitkristallen gemaakt en met behulp van Röntgendiffractie is de dried-
imensionale structuur daarvan bepaald. Op basis hiervan is een model gemaakt van CHMO, en dit is 
gebruikt om in silico te kijken op welke plekken er disulfidebruggen gevormd kunnen worden, en of 
deze het eiwit stabilizeren. Van 27 varianten met elk twee extra cysteïnes om de disulfidebrug te vormen 
is de smelttemperatuur bepaald. Hoewel er maar drie van de 27 varianten stabieler waren is dit een veel 
efficiëntere manier om een eiwit te stabiliseren dan het creëren van willekeurige mutaties.



Hoofdstuk 5: Synthesis of methyl propanoate by Baeyer-Villiger monooxygenases

Vertaling: De synthese van methyl propanoaat door Baeyer-Villiger monooxygenases.

In hoofdstuk 5 is gekeken naar de synthese van methyl propanoaat door BVMOs. Dit molecuul wordt 
gebruikt als basis voor polymethyl methacrylaat, beter bekend als plexiglas. Het werk in dit hoofdstuk 
maakt deel uit van een groter project, met als einddoel een proces waarbij biomassa gebruikt wordt 
om methyl propanoaat te synthetiseren. De voordelen van dit proces zijn de lagere kosten voor grond-
stoffen en energiegebruik. Een enzym zou ook in staat kunnen zijn om minder bijproducten te maken, 
een bekend probleem bij de chemische synthese van dit molecuul. Onze collectie van BVMOs is getest 
met behulp van gas chromatografie, en enkele CHMO-achtige BVMOs blijken 2-butanone niet alleen 
om te zetten in het normale, chemisch geprefereerde ethyl acetaat, maar ook in het abnormale product 
methyl propanoaat. Dit is het eerste bewijs dat deze omzetting überhaupt mogelijk is, en een goed start-
punt voor verder enzyme engineering werk aan de BVMOs.

Hoofdstuk 6: Lyophilization conditions for the storage of monooxygenases

Vertaling: Vriesdroog condities voor het opslaan van monooxygenases. 

In hoofdstuk 6 zijn condities om verschillende monooxygenases te bewaren onderzocht. Om het 
gebruik van enzymen makkelijk te maken worden ze vaak gevriesdroogd. Een oplossing met het enzym 
wordt bevroren en vervolgens wordt onder vacuüm het ijs gesublimeerd waardoor er droog schuim over-
blijft. In deze vorm zijn eiwitten vaak veel stabieler als ze voor langere tijd opgeslagen moeten worden. 
Zoals al eerder beschreven is zijn de monooxygenases niet altijd stabiel, en ook tijdens het vriesdrogen 
verliezen ze veel activiteit. Suikers als toevoeging zorgen voor stabilisatie, en in dit hoofdstuk laten we 
zien dat er een duidelijke optimale concentratie suiker is, en ook het stabiliserende effect van andere 
stoffen tijdens het vriesdrogen is onderzocht. 

Hoofdstuk 7: Exploring the structural basis of substrate preferences in Baeyer-Villiger monooxygen-
ases: insight from steroid monooxygenase

Vertaling: Het ontdekken van de structurele basis van substraatvoorkeuren in Baeyer-Villiger mono-
oxygenases: inzicht van steroïde monooxygenase. 

De structuur van steroïde monooxygenase (een monooxygenase die werkt op onder andere progesteron) 
wordt in hoofdstuk 7 bepaald en beschreven. Om meer inzicht te krijgen in de werking van een enzym 
willen we graag weten hoe het er uit ziet. Door kristallen te maken van het enzym en vervolgens de 
Röntgendiffractie te meten kan er een driedimensionale structuur van het eiwit gemaakt worden. In dit 
geval is niet alleen de structuur van het normale enzym bepaald, maar ook van enkele mutanten. Dit 
geeft ons meer inzicht in de manier waarop het enzym onderscheid kan maken tussen de verschillende 
substraten. De resultaten laten zien dat hoewel BVMOs sommige omzettingen met een hoge specificiteit 
naar één spiegelbeeld katalyseren, ze tegelijkertijd een breed scala aan substraten accepteren.

Nederlandse samenvatting114



Nederlandse samenvatting115



Dankwoord

Dankwoord116



Na exact 5 jaar en 2 maanden is het dan zover. Het schrijven van een proefschrift duurt altijd langer dan 
gepland maar het had veel langer geduurd zonder de hulp van een aantal mensen die ik hier graag wil 
bedanken. 

Marco, ik wil je bedanken voor de dagelijkse supervisie, de altijd snelle correcties en de mogelijkheden 
om mijn onderzoek op vele plekken te presenteren. Ik ben blij dat ik nog op het Oxygreen project mocht 
beginnen, ook al werd het niet mei maar september. De vrijheid die je me bood om alternatieve dingen te 
onderzoeken hebben geleid tot een paar mooie hoofdstukken (2 & 3). Aan de andere kant kan ik nu ook 
het postdoc project met een extreem duidelijk doel (hoofdstuk 5) waarderen. Je was altijd beschikbaar 
voor vragen of discussies, zelfs na 5 uur werden de meeste mailtjes snel gelezen. Zonder hard te pushen 
of vele deadlines te stellen krijg je het toch altijd voor elkaar dat je PhD’s binnen een redelijke termijn 
promoveren, en gelukkig hoor ik daar straks ook bij. 

Dick, ondanks dat je geen co-promotor bent sta je toch op twee hoofdstukken. De kritische blik is niet 
altijd subtiel maar meestal wel terecht. Het voorkomt in ieder geval een hoop broddelwerk. Sommige 
dingen zal ik helaas nooit leren. Ik zal altijd open grafieken blijven maken, ook al heb je tijdens mijn 
bachelorproject al aangegeven dat er lijnen omheen horen. Ook wil ik je bedanken voor het beoordelen 
van het gehele proefschrift.

Willem van Berkel en Gerrit Poelarends, de twee andere leden van mijn beoordelingscommissie wil 
ik bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

Door het werk van de BVMO-crew (Anette, Danny en Hanna) kon ik gelijk met werkende enzymen 
en protocollen aan de slag. Anette, mijn grote voorbeeld op het gebied van complexe excel-sheets, ik 
denk dat trots kan zijn op de veel te ingewikkelde dingen die ik recent heb gebouwd. En achteraf zijn 
de pizza’s met mais toch niet zo raar, blijkbaar is het gewoon iets Germaans. Danny, bedankt voor de 
mooie roze cupjeshouders die je zelf nooit wilde gebruiken. En ondanks dat ik talloze keren je thesis 
heb bestudeerd en ook zo veel, en zo makkelijk wilde schrijven is dit boekje maar half zo dik geworden. 
Hanna, bedankt voor alle spullen die ik ooit van je heb gebruikt, en ik weet zeker dat ik wel eens compe-
tente cellen heb gemaakt! Ook alle drie bedankt voor de mooie (promotie)feestjes, borrels, pubquizzen 
en culinaire hoogstandjes.

My different co-authors. Gonzalo, thanks for doing all the GC work for chapter 1, Hein, for designing all 
the mutants for chapter 4, Remko, for doing all the original work shown in chapter 5 (although unfortu-
nately none of your data actually made it to the paper), and for getting me started as a publishing author 
(The nose knows!). Graham, thanks for keeping us focused on the industrially relevant parts. Nina, 
thanks for handling the misbehaving p450 in chapter 6, and Stefano, Andrea & friends from Pavia 
for doing all the difficult structural work in chapter 7. And probably involved in all the chapters, Piet, 
Monique and Theodora. Also thanks to all the other Oxygreen and TASC members for scientific input 
and great meetings in beautiful places.

I also want to thank my students. Mathilde, je maakte het me wel moeilijk om goed door te krijgen 
hoe ik studenten iets moest leren, je ging gelijk zelfstandig en precies aan het werk. Niet alles heeft het 
artikel gehaald, maar je werk is toch een belangrijk onderdeel geworden van hoofdstuk 1. Lucie and 
Gwen, I was a little bit afraid when I found out that combined you had two weeks of experience in the 
lab before you started your 5-month projects. Fortunately you both turned out to be excellent and this 
lead to your names on two of the chapters of which one is already published and the other on the way. 
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Raoul & Zhang, unfortunately you couldn’t do all the different stuff you planned to do, but in the end 
you both managed to do a lot of useful work in the lab.

Maarten en Willem, Gezellig naar de Eagles luisteren op Fries FM (coincidence? I think not) en altijd in 
voor een semiwetenschappelijke discussie. Ook trouwe koffie/thee buddies, en grote voorbeelden voor 
iedereen als het aankomt op resultaat halen zonder koffiepauzes over te slaan of lang door te werken.

Edwin, helaas voor jou en Maarten geen western blotjes in dit proefschrift, het blote oog was meestal 
genoeg gelukkig. Samen met Remko en Danny waren jullie toch wel mijn voorbeelden in het lab.

Gosia, without you in the office it would be way too boring. We had a lot of good (and bad) discussions 
about everything, and I’m still impressed by your mathemagics. And what’s so complicated about beer 
and toasties?

Remko, ook met jou heb ik de nodige discussies gehad over de Majestic Library, Quikchange (ik weet 
pas sinds kort hoe het ECHT werkt) en van alles en nog wat. Bedankt dat ik je paranimf mocht zijn, dan 
sta ik er binnenkort tenminste niet voor het eerst. 

My other office mates to keep me company and provide distraction. Laura and Elisa, it was very nice 
to have you here in Groningen. I’m glad I could make at least one person a fan of the pinnacle of Dutch 
snack-culture, the eierbal. Marzena, thank you I’m fine, how are you? Dana, misschien ben je wel een 
beetje te normaal voor ons kantoor, maar ik ben blij dat je voor deze plek hebt gekozen. Al een ster in 1 
mooi filmpje, hopelijk volgen er nog vele.

Ana, thank you for everything. Also for making sure my thesis was not completely incomprehensible 
at some points and for introducing me to Balkan hospitality (and making sure Nikola supplied me with 
traditional food and drinks).

Thanks to Matt for introducing the 140° angle bend at the knees, this provided an unrivaled balance 
between work and playtime. Thanks as well for writing this part of my acknowledgements, for all the 
serious and not so serious beers, and for reminding me that Ohio is on the north coast of the US.

Patricia, unfortunately after all the planning and preparation of questions you were not allowed to be 
in the opposition. I hope you'll be back in Groningen another time (and a bit longer than last time) for 
some more South-American parties. 

Nikola, thanks for a nice year in the lab and a bunch of nice bbqs, good parties and experimental music 
(I’ll never forgive you). I also learned what you should do when you start in a new lab: look around and 
check all the drawers and cupboards to see what kind of fancy stuff they have. And of course: shots at 
the end of an evening are a bad idea. 

I also want to thank all other people in the lab, for helping me with a lot of things in the lab that I could 
or couldn’t do myself, but especially for all the fun parties, bbqs, coffee breaks, conferences and other  
random trips. 

Jort, bedankt voor alle design-dingen die ik zelf wel kon maar dan 10 keer trager, en speciaal voor alle 
dingen die echt mooi gemaakt moesten worden. Zonder jou was voor dit boekje Times New Roman 
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gebruikt en had de kip-T. rex chimera op de voorkant lopen shinen. Het is achteraf gezien op deze 
manier wel een stuk mooier geworden.

En natuurlijk is er niet alleen het lab en werk, ik wil ook iedereen buiten het lab bedanken voor veel 
plezier in de afgelopen 5 jaar. Vooral met de AMK (Jort, Jacob, Joost, Appie, Willem, Pepijn en Erik) 
en de SVC (Niels, Matthijs, Merijn, Jouke, Tim, Dave en Jarno) heb ik voldoende biertjes gedronken 
en mooie weekjes of weekendjes beleefd.

Pap, mam, bedankt voor alles. Maurice, "imitation is the sincerest form of flattery". Misschien ben jij 
over een aantal jaar wel de derde dr. van Beek.

Mijn paranimfen, Anna en Willem, bedankt voor al het last-minute nakijkwerk en al het werk dat ik 
binnenkort allemaal nog door jullie ga laten doen. Ik hoop dat jullie er voor zorgen dat ik mijn promotie 
overleef. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. 


