UPDATE

BODEM-PLANT RELATIES

WAGENINGEN IN DE WERELD

Alterra in Zambia
Alterra Wageningen UR heeft sinds april
een permanente vertegenwoordiging
in Lusaka, Zambia. Het instituut voert
in dit land steeds meer projecten uit, in
Europees verband en in samenwerking
met Zambiaanse universiteiten en het bedrijfsleven. ‘Het kantoor kan de uitvoering
van projecten in de regio vergemakkelijken, en zorgen dat nieuwe projectmogelijkheden sneller geïdentificeerd en aan
ons toegewezen worden’, aldus Claire
Jacobs, die de post bemant.
Info: claire.jacobs@wur.nl
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BIOTECHNOLOGIE

Planten kweken op Mars
Omdat daarbij niet in een terugreis wordt
voorzien, moeten dus ter plaatse alle levensbehoeften kunnen worden vervuld. ‘Mars
is nog ver weg’, zegt onderzoeker Wieger
Wamelink in een toelichting op zijn plannen.
‘Maar de maan is dichterbij, dus realistischer
als het gaat om het stichten van een kolonie.’
De onderzoekers vergelijken eerst de milieueisen van veel plantensoorten met de
minerale samenstelling van de maan- en

Marsbodem, om te kijken wat er in principe
mogelijk is. ‘Vervolgens laten we verschillende soorten wilde planten en landbouwgewassen kiemen in potten met door de NASA
geleverde kunstmatige Mars- en maanbodem,
en vergelijken hun groei met soortgenoten in
aards zand’, vertelt Wamelink. De onderzoekers gaan ervan uit dat er in een kolonie water
is en een atmosfeer, bijvoorbeeld in koepels
of gebouwen. Info: wieger.wamelink@wur.nl

VIROLOGIE

Vaccin tegen chikungunyavirus
Wageningen University heeft een prototypevaccin ontwikkeld tegen het chikungunyavirus. Dat gebeurde samen met het Erasmus
Medisch Centrum en samenwerkingsverband
TI Pharma. Het chikungunyavirus wordt
door tijgermuggen op mensen overgedragen,
en leidt tot hoge koorts en chronische gewrichtspijnen. Oorspronkelijk komt het virus

uit Afrika, maar inmiddels veroorzaakt het
vooral problemen in Azië. Ook Europa kent
af en toe uitbraken. In het prototype-vaccin
zijn nanodeeltjes verwerkt die aan de buitenkant niet te onderscheiden zijn van het echte
virus waardoor ze een krachtige immuunreactie opwekken.
Info: gorben.pijlman@wur.nl
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Met het oog op ruimtevaartmissies naar de maan en naar Mars onderzoekt
Alterra Wageningen UR of daar planten kunnen groeien. De aanleiding vormt
het Nederlandse plan voor het stichten van een kolonie op Mars.

Wageningen is
echte biotechstad
Wageningen is de tweede stad in de wereld op het gebied van biotechnologie,
achter Cambridge (VS). Dat blijkt uit een
studie van de Universiteit Utrecht naar
hoe en waar nieuwe biotechnologiekennis ontstaat. Wageningen wordt geclassificeerd als stabiele groeier, waar steeds
weer nieuwe wetenschappelijke gebieden
worden verkend. Het onderzoek verscheen in februari in de Journal of Economic
Geography. Info: bouke.devos@wur.nl
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