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Recente wetenschappelijke ontwikkelingen hebben de weg geëffend voor het 
gebruik van plantaardige biomassa als bron van suikers, die gebruikt kunnen 
worden als grondstof voor de productie van hernieuwbare bio-gebaseerde 
verbindingen (bijvoorbeeld bio-ethanol, kunststoffen en farmaceutische chemische 
tussenproducten). De huidige methoden voor de sacharificatie van plantbiomassa 
zijn evenwel nog inefficiënt en derhalve is er grote belangstelling voor de 
ontwikkeling van nieuwe enzymen. Lignocellulolytische microbiële consortia 
vormen uitstekende bronnen voor dergelijke nieuwe enzymen. In dit proefschrift 
beschrijf ik de microbiële consortia die verkregen werden na groei op tarwestro 
(RWS, TWS en WS1-M), gras (SG-M) en maisstoppels (CS-M) onder mesofiele en 
aërobe condities. Aanwijzingen werden verkregen voor het voorkomen van 
microbiële interacties (t.w. synergie en concurrentie) en enzymatische reacties in 
de consortia. De plantbiomassa en haar complexiteit, alsmede de 
kweekomstandigheden beïnvloedden allen de structuur en diversiteit van de 
microbiële consortia. 

In hoofdstukken 2, 3 en 4 geef ik een uitgebreide metataxonomische en 
metagenomische analyse van twee tarwestrocultures (RWS en TWS). De twee 
consortia werden verkregen via de verdunning-tot-stimulatie methode. Bosgrond 
diende als de primaire microbiële bron en de samenstelling van de consortia van 
drie geselecteerde cultures werd geëvalueerd door amplicon sequentie analyses 
(bacterieel 16S rRNA gen en schimmel ITS1 regio), naast metagenomische. In beide 
systemen werd een verandering van de bacteriële samenstelling gevonden, met 
reducties in OTU rijkheid en toenames in de prevalentie van bepaalde leden van de 
Enterobacteriales, Pseudomonadales, Flavobacteriales en Sphingobacteriales. Met 
betrekking tot mogelijke biotechnologische toepassing, werden schimmels als 
Coniochaeta, Acremonium en Trichosporon gevonden. De structuur van de 
lignocellulolytische microbiële consortia werd sterk beïnvloed door de aard van het 
substraat, d.w.z. behandelde versus onbehandelde tarwestro. De metagenomische 
analyse liet (ten opzichte van het bodeminoculum) een oververtegenwoordiging 
van diverse suikertransporters (ABC, TonB en fosfotransferases) zien, naast two-
component sensing- en reactiesystemen en genen die coderen voor enzymen van de 
glycosyl hydrolase families GH2, GH43, GH92 en GH95. De 
oververtegenwoordiging van genen voor suikertransporters en eiwitten betrokken 
bij lignocelluloseafbraak (bv β-xylosidases) strookt met de hypothese dat 
verhoogde lignocellulolytische capaciteiten nodig zijn in deze consortia voor groei 
op de complexe plantaardige materialen (bijvoorbeeld hemicellulose). Dit naast 
capaciteiten voor het transport van de producten (bijvoorbeeld xylose) de cellen in. 
De metagenomische assemblages omvatten circa 32.000 contigs van ≥ 10 Kb. 
Dertien contigs, met daarin 39 glycosyl hydrolase genen, bleken nieuwe (hemi) 
cellulose opname-/afbraakloci te bevatten die gerelateerd waren aan sequenties 
van Bacteroidetes. 

Twee metagenomische bibliotheken werden gegenereerd uit de RWS en 
TWS consortiale DNA's en vervolgens gescreend op de productie van enzymen die 
betrokken zijn bij hemicellulose-deconstructie met behulp van een mengsel van 
verschillende chromogene substraten (hoofdstuk 5). Ongeveer 44.000 klonen 
werden gescreend, hetgeen 71 positieven gaf. Zeven positieve klonen werden 
geselecteerd voor verdere sequentie-gebaseerde analyses. Deze analyses 
voorspelden acht genen voor enzymen van de glycosyl hydrolase families GH2, 
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GH3, GH 17 en GH53. Een functionele analyse liet twee klonen zien die mogelijk 
nieuwe thermo-alkaline hemicellulasen coderen (β-D-galactosidase en β-D-
xylosidase). De voorspelde eiwitten waren gerelateerd aan eiwitten van Klebsiella-
achtige soorten. 

In hoofdstukken 6 en 7 beschrijf ik de karakterisering van het 
metasecretoom van vier microbiële consortia gekweekt op tarwestro (RWS en WS1-
M), gras (SG-M) en maïsstro (CS-M). Vloeistofchromatografie-tandem 
massaspectrometrie werden gebruikt om het RWS metasecretoom te analyseren na 
groei (van RWS) op tarwestro, xylose of xylaan als koolstofbronnen. Bovendien 
analyseerden we de metasecretomen van WS1-M, SG-M en CS-M met behulp van 
negen chromogene polysaccharide hydrogels en drie chromogene biomassa 
substraten. Voor RWS op tarwestro werden 768 eiwitten taxonomisch en 
functioneel gekarakteriseerd. Deze eiwitten waren in meerderheid gerelateerd aan 
eiwitten van Sphingobacterium-achtige organismen in het consortium (~ 50%). De 
meest voorkomende clusters van eiwitten waren waarschijnlijk betrokken bij 
polysaccharide transport en/of -sensing (TonB-afhankelijke receptoren). 
Bovendien waren de voorspelde eiwitten betrokken bij de afbraak van 
plantbiomassa. Bijvoorbeeld waren endo-1,4-beta-xylanasen (GH10), beta-
xylosidases / alpha-L-arabinofuranosidasen (GH43 en GH51), pullulanasen (GH13) 
en alfa L-fucosidases (GH95) prominent aanwezig. Op basis van de resultaten stel 
ik voor dat de hemicellulosefractie van de gebruikte plantbiomassa, voor een groot 
deel, de groei van de lignocellulolytische consortia ondersteunt. De grootste 
bijdragen aan het afbraakproces, voor de RWS consortia, werden geleverd door 
organismen verwant aan Sphingobacterium en Klebsiella. Daarnaast toonde de 
metasecretomica-gebaseerde analyse van de WS1-M, SG-M en M-CS consortia de 
aanwezigheid van enzymen voor afbraak van arabinoxylaan, xylaan, bèta-glucan, 
galactomannaan en rhamnogalacturonan aan. Interessant is dat deze laatste 
consortiale-metasecretoom-bevattende enzymcocktails ons in staat stellen om 
oligosachariden te produceren uit tarwestro, suikerrietbagasse en wilg (Salix spp.).  

Op basis van alle bevindingen catalogiseer ik de verkregen microbiële 
consortia als ware microbiële enzymfabrieken, die uitstekende bronnen vormen 
voor de productie van efficiënte enzymcocktails voor de voorbehandeling en 
versuikering van lignocellulose in diverse plantgrondstoffen. Over het algemeen 
zijn de bevindingen leveren een robuust uitgangspunt voor biotechnologisch 
onderzoek. Zo kunnen nieuwe efficiënte enzymcocktails worden ontwikkeld die de 
activiteit van de momenteel gebruikte cellulolytische enzymen in de bioraffinage 
kunnen verbeteren. Daarnaast geef ik ook diep inzicht in de complexiteit van 
microbiële consortia gekweekt uit bosgrond om plantbiomassa af te breken. 
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