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TOEKOMST ALGAEPARC VEILIGGESTELD

De toekomst van het Wageningse algenonderzoek hing vorig jaar aan een zijden draadje.
Eind 2015 liep de ﬁnanciering van een groot
onderzoekprogramma van 8 miljoen euro af
en het lukte het consortium van WUR en algenbedrijven niet om geld te vinden voor een
grootschalig vervolgonderzoek. Door een handvol kleinere projecten binnen te halen, is er nu
wel voldoende ﬁnanciering, vertelt Barbosa. Ze
kan dit jaar zes nieuwe onderzoekers aanstellen.
Ten eerste haalde ze een EU-project binnen
van 6 miljoen euro, waarvan ze anderhalf miljoen in Wageningen mag besteden. In het project Magniﬁcent proberen onderzoekers pigmenten en omega-3-vetzuren uit algen te winnen. Barbosa: ‘We hebben algenstammen geselecteerd die de vetzuren DHA en EPA maken. Nu
gaan we die stammen robuuster maken en zo
veredelen dat ze meer van deze gezonde voedingsingrediënten produceren.’
Ten tweede gaat de groep van Barbosa met
geld van NWO algen ontwikkelen ter vervanging
van palmolie. Het idee is om de algen zo gene-
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AlgaePARC, de Wageningse proefaccommodatie voor algenonderzoek, kan voorlopig weer
vooruit. Onderzoeker Maria Barbosa van
Bioprocestechnologie haalde vier onderzoeksprojecten binnen, waaronder een
groot EU-project.

tisch te modiﬁceren dat ze dezelfde vetzuren
maken als de oliepalm. Dat is dan de eerste
keer dat er gemodiﬁceerde algen in de proefaccommodatie worden getest. Ze worden in gesloten reactoren geteeld en zijn bedoeld voor nonfoodtoepassingen, aldus Barbosa.
Ten derde gaat Barbosa een nieuwe algenreactor uittesten op Bonaire met geld van NWO.
Het gaat om een nieuwe, efﬁciënte en goedkope

reactor die ze wil testen en opschalen in een
warm land. En dan is er nog een project van de
Noorse evenknie van NWO, de Research Council of Norway, om algen voor brood, bier en visvoer te ontwikkelen. ‘De aquacultuurbedrijven
zoeken alternatieven voor het visvoer in de
zalmteelt. Het idee is om de eiwitten en olie in
de algen te gebruiken als visvoer en de suikers
voor de productie van brood en bier.’ AS

ZOOGDIEREN BESPIEDEN IN DE ACHTERTUIN
Welke zoogdieren scharrelen er rond in onze
achtertuinen? Onderzoekers van WUR en de
Zoogdiervereniging onderzoeken dat sinds
vorig jaar met behulp van cameravallen.
Komend voorjaar hopen ze het project uit te
breiden door burgers erbij te betrekken.
Gewapend met een camera en een doosje sardientjes loopt Joep van Belkom door een tuin in
Wageningen. ‘Kijk, dit is de camera. Die ziet er
wat bonkig en onhandig uit, maar dat is nodig
omdat hij tegen alle weertypen bestand moet
zijn.’ De student Forest and nature conservation plaatst de cameraval – die reageert op de lichaamswarmte van dieren – dicht bij een
boom. Het blikje sardientjes zet hij ongeveer
anderhalf meter verderop. ‘Zoogieren die deze
tuin bezoeken, worden met de sardines voor de
camera gelokt. Dat is dé manier om vast te leggen welke dieren in achtertuinen leven.’
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werkt aan het project Wildcamera, een onderzoek onder leiding van Patrick Jansen van de
leerstoelgroep Resource ecology. ‘De meeste wilde zoogdieren in Nederland zijn oorspronkelijk
bosdieren. Maar hun leefgebied is grotendeels
ontgonnen en ook steeds verder verstedelijkt.
Met dit onderzoek bekijken we in hoeverre wilde zoogdieren deze nieuwe habitat gebruiken.
Daarvoor bemonsteren we tuinen langs een gradiënt, uiteenlopend van middenin het bos tot
middenin het stad.’
Inmiddels zijn er al in meer dan 150 tuinen
cameravallen geplaatst, in onder meer Nijmegen, Wageningen, Amersfoort, Deventer en Lelystad. De tuinen verschillen van elkaar qua inrichting. Jansen: ‘We zijn benieuwd hoe het
voorkomen van zoogdieren verschilt tussen
groene en versteende achtertuinen.’
Jansen heeft plannen om het project uit te
breiden door middel van citizen science. Hij wil
dat iedereen die een cameraval bezit, deze zelf

kan plaatsen en de foto’s gemakkelijk kan uploaden naar een database. ‘En als je dan toch tegen problemen aanloopt, moet je iemand kunnen bellen die het probleem voor je oplost.’
Zoals bij veel onderzoeken is er wel gebrek
aan geld. Er is dit jaar volgens Jansen nog rond
de 60 duizend euro nodig om de technische
kant goed te regelen, de vrijwilligers te begeleiden en iemand te betalen die technische ondersteuning biedt. Jansen heeft de mogelijkheid
van crowdfunding verkend, maar het doelbedrag lijkt te hoog. ‘Daarom zijn we nu in gesprek
over ondersteuning door overheden en fondsen.’ Jansen hoopt dit voorjaar een deel van het
benodigde geld bij elkaar te hebben. VK

Bekijk de video
op resource-online.nl.

