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Wageningen is de op een na belangrijkste stad ter wereld voor de
productie van nieuwe biotechnologische kennis. Dat stellen twee
Utrechtse onderzoekers, die de publicaties in drie belangrijke biotechtijdschriften telden tussen
1986 en 2008. Daarmee stelden ze
de concurrentiekracht van kennisregio’s vast.
‘Ik was wel verrast dat Wageningen zo’n dominante stad is op
het gebied van biotechnologie’,
zegt onderzoeker Gaston Heime-

riks, een van de twee onderzoekers. Hij telde de publicaties in de
tijdschriften Biotechnology and
Bioengineering, Biotechnology Progress en Journal of Biotechnology.
Van de Wageningse publicatie
neemt de universiteit het grootste
deel van de publicaties voor haar
rekening, weet Heimeriks. Maar
ook DLO en het bedrijf Keygene
droegen bij aan de score van 353
Wageningse publicaties tussen
1986 en 2008. Alleen het Amerikaanse Cambridge, waar het MIT
zetelt, produceerde de afgelopen
20 jaar meer nieuwe biotechnologische kennis. Die scoort 431 publicaties.
Heimeriks’ onderzoek laat zien
dat de kennisproductie verschuift
van de ene naar de andere stad. Zo
verliezen verschillende Ameri-

kaanse en Europese steden terrein
en zien ze een sterke opkomst van
Aziatische steden bij de ontwikkeling van biotechnologische kennis.
Wageningen blijkt een stabiele
groeier. ‘Wageningse onderzoekers zitten op onderwerpen die
veel mogelijkheden bieden om op
door te werken’, verklaart Heimeriks.
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‘Nieuwe kennis komt voort uit
een voortdurende recombinatie
van ideeën’, verklaart de onderzoeker. ‘Daarom hebben steden met
een brede en diverse kennisbasis
veel perspectief. Verder zien we dat
samenwerking met andere steden
heel belangrijk is. Veel samenwerking gaat samen met meer groei.’
Ondanks het internationale proﬁel

van Wageningen, bleken Wageningse wetenschappers het meest
samen te werken met Amsterdammers, gevolgd door onderzoekers
uit Enschede, Zeist, Bilthoven,
Delft en Ede. Pas daarna volgden
wetenschappers uit Grenoble en
Galway.
Dat de Wageningse biotechnologen vooral samenwerken met andere Nederlandse onderzoekers, is
niet bijzonder, zegt Heimeriks. ‘De
samenwerking is altijd lokaal geconcentreerd, dat is een universeel
gegeven. Voor een goede samenwerking moeten onderzoekers elkaar echt face to face kunnen spreken en persoonlijk contact hebben, om ook de tacit knowledge te
kunnen overbrengen.’ AS
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Zo’n 12 procent van de gewone
zeehonden in de Noordzee heeft
plastic in maag of darmen. Niet
slecht voor de zeehond zelf, denken onderzoekers, wel alarmerend
voor het milieu.
Masterstudente Elisa Bravo
Rebolledo vond in de maaginhouden van 100 zeehonden 28 stukjes
plastic; Totaal zo’n 3 gram. In 125
onderzochte drollen vond ze geen
plastic. De monsters kwamen van
zeehonden die in 2001 en 2002 en
masse aanspoelden op Texel tijdens een heftige epidemie van het
zogenaamde phocine distemper
virus.
Onderzoeker Jan Andries van
Franeker spreekt van een ‘zorgwekkend resultaat’. Niet omdat hij
bang is dat individuele zeehonden
(45- 130 kilogram) last hebben van
de minuscule plastic stukjes. Van
Franeker is bezorgd over wat het
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resultaat vertelt over plasticvervuiling van het milieu: ‘Het is alarmerend dat zelfs een ‘zichtjager’ via
omwegen zoveel rommel in zijn
maag krijgt.’ Een zeehond jaagt
namelijk op vis en krab en zal dus
geen plastic met voedsel verwarren.
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Wetenschappers zoeken momenteel nieuwe diersoorten om de
plasticvervuiling mee te meten. In

haar kaderrichtlijn Mariene Strategie stelt de EU voor 2020 harde
doelen voor minder vervuiling.
Imares voert nu al metingen uit
aan de hand van Noordse Stormvogels. Deze dragen in zo’n 95 procent van de gevallen plastic mee.
Stormvogels komen echter alleen
in het noorden voor, zodat er nog
signaaldieren nodig zijn voor bijvoorbeeld de Middellandse en
Zwarte Zee.
Volgens Franeker laat het on-

derzoek van Rebolledo zien dat
zeehonden daarvoor niet geschikt
zijn. Daarvoor is er te weinig plastic in de magen aangetroffen. ‘We
zitten hier in één van de meest vervuilde gebieden van Europa. Als je
dan hier begint met ruim 10 procent wordt het moeilijk om verandering te meten, zeker in gebieden
die veel minder vervuild zijn.’ De
onderzoekers publiceerden hun
onderzoek in het tijdschrift Marine
Pollution Bulletin. RR

RESOURCE — 28 maart 2013

5(6SZHWHQVFKDSLQGG



