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PLANTEN VERLICHTEN DE VANGRAIL
• Straatverlichting met
stroom opgewekt uit
planten.

die veel grotere taak berekend.
Hoe groot dat vermogen precies
is, is niet exact bekend. De ontwikkeling van plantenstroom is
nog in volle gang. Uiteindelijk
moet volgens berekeningen van
Plant-e jaarlijks 28 kWh per
vierkante meter haalbaar zijn.
Een opstelling zoals die op de
Bovenbuurweg kan dan zo’n
tachtig procent van het energiegebruik van een doorsnee
huishouden leveren.
Plantenstroom is gebaseerd

op de vertering van organisch
afval door bacteriën. De elektronen die daarbij vrijkomen worden geoogst. In principe werkt
het altijd. Zomer en winter, dag
en nacht. ‘Alleen als de grond
bevroren is, ligt de productie in
principe stil’, legt Plant-ewoordvoerder Nanda Schrama
uit. ‘Maar er zit een behoorlijke
buffering in het systeem. Tegen
de tijd dat de stroom op is, is de
winter waarschijnlijk wel voorbij.’ RK

DRIE IMARES-LOCATIES SAMEN IN
ZEEVAARTSCHOOL

Zee-instituut Imares voegt drie vestigingen
samen in de voormalige Zeevaartschool in Den
Helder. Rond juni 2015 moeten circa zestig
onderzoekers hier hun intrek nemen. De eenheidslocatie moet zorgen dat onderzoeksafdelingen meer gaan samenwerken, zegt Menno van
Manen, directeur bedrijfsvoering van de Animal
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sciences group. Nu werken de onderzoekers verdeeld over twee locaties in Den Helder en een
dependance op Texel.Van Manen is zeer ingenomen met de deal: ‘Het is een mooi gebouw,
op een mooie locatie.’ Zo is de Zeevaartschool
gebouwd in de Amsterdamse stijl en geeft uitzicht over de haven. RR

ILLUSTRATIE: DOZY IMPRESSIONS

In de vangrail van het viaduct
waarmee de Bovenbuurtweg de
A12 kruist, lichten in het donker tien rode ledlampjes op.
Een primeur. De lampjes branden op plantenstroom. De leveranciers van de stroom staan
een eindje verderop in de berm
aan weerszijden van de weg.
Een paar duizend planten in
bakken van een halve bij een
halve meter. Samen goed voor
honderd vierkante meter waterplanten. Diverse zeggesoorten,
dotterbloemen, maar ook irissen en pitrussen. De opstelling
is het eerste min of meer nuttige product van Plant-e, een
spin-off van de Wageningse universiteit.
De batterij plantenbakken
die nu in de berm ligt, is al op

• Internationale visitatiecommissie
geeft maximale score.
• ‘Uitzonderlijke leerstoelgroep is
lichtend voorbeeld.’

Beter dan de leerstoelgroep Aquatische ecologie
en waterkwaliteitsbeheer van
Marten Scheffer
bestaat er niet.
Dat blijkt uit een
visitatie van 39
Nederlandse onderzoeksgroepen
op het terrein van de milieu- en duurzaamheidswetenschappen. De groep van Scheffer
haalde deze zomer bij de beoordeling door
internationale commissie van veertig hoogleraren als enige de maximale score. De
groep van Scheffer wordt daarbij de hemel in
geprezen. ‘Een zo uitzonderlijke groep als
deze zou formeel erkend en beloond moeten
worden voor haar excellente onderzoek en
leiderschap’, staat in het visitatierapport.
Er is vaak maar weinig erkenning voor
goed leiderschap van onderzoeksgroepen,
vervolgt het rapport. De groep van Scheffer is
volgens de jury evenwel een lichtend voorbeeld in binnen- en buitenland. De groep
kreeg zowel voor wetenschappelijke kwaliteit en productiviteit als voor maatschappelijke impact en levensvatbaarheid de maximale score van vijf punten.
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Ook de andere Wageningse leerstoelgroepen op gebied van milieu- en duurzaamheidsonderzoek doen het goed. Met
slechts een half puntje minder reikten Milieubeleid (Tuur Mol) en Microbiologie
(Willem de Vos) tot de (met anderen gedeelde) tweede plaats. Ruim een kwart van
de beoordeelde groepen in ons land behoort tot de absolute wereldtop.
De groepen maken onderdeel uit van de
landelijke onderzoeksschool SENSE, wat
staat voor Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment. SENSE zorgt
voor een gezamenlijk opleidings- en trainingsprogramma voor de ruim 600 deelnemende promovendi. Het Wageningse
WIMEK (Wagenings Instituut voor Milieuen Klimaatonderzoek) is een van de instituten van SENSE. RK

