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Bloemrijke
akkerranden
in quizvorm

Website vindt ideale
vakantiebestemming
Op de website wordt voor iedere bezoeker
persoonlijk een kaart gemaakt op basis van
voorkeuren voor vakantiemaand, type vakantie, temperatuur en favoriete landschapskenmerken. Met kleuren worden de gebieden
aangegeven waar iemand wel en niet moet
zijn. Verder worden er vlaggetjes geprikt op
de vijf beste vakantiebestemmingen. Dit kan
zoektijd besparen en onverwachte suggesties
opleveren.
De website is ontwikkeld door Alterra
Wageningen UR en het Europese broertje

van het succesvolle www.daarmoetikzijn.nl
voor de mooiste plekken in Nederland. De
kaarten worden gemaakt op basis van geografische databestanden en weergegeven
in Google Maps. Daardoor is ook diverse
andere informatie op te vragen, zoals adressen voor overnachtingen. Met foto’s, video’s
en soms ook Street View is vervolgens een
nog beter beeld te krijgen van de aanbevolen
gebieden.
De website is voor consumenten interessant,
maar levert de onderzoekers ook anonieme
informatie op over wensen van toeristen.
Die kan worden gebruikt bij studies naar
toerisme, recreatie en landschapsbeleving in
Europa. Info: martin.goossen@wur.nl

FOTO HOLLANDSE HOOGTE

Wie in Europa een ideale vakantiebestemming zoekt, kan sinds januari
terecht op myplacetobe.eu.

Voor wie meer wil weten over natuurlijke
vijanden en gewasbescherming, hebben
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving,
onderdeel van Wageningen UR, en
AgriHolland de Bugquest ontwikkeld
(www.bugquest.nl).
Het is een website met praktische vragen
en puzzels om lezers te laten ontdekken
hoe natuurlijke plaagbestrijding werkt.
Ook zijn daar links naar achtergrondinformatie te vinden en filmpjes waarin
agrarische ondernemers, medewerkers
van landbouworganisaties en onderzoekers vertellen over hun ervaringen. De
interactieve presentatie is vooral geschikt
voor het onderwijs.
Info: gera.vanos@wur.nl

VOLKSGEZONDHEID

Zorgelijke toename resistente ESBL-bacteriën
De voor antibiotica resistente ESBLbacteriën verspreiden zich steeds verder in
de voedselketen en onder mensen.
ESBL-bacteriën zijn net als de beruchte
MRSA-bacterie vooral gevaarlijk voor mensen met minder weerstand: kleine kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken.
Er is nog maar een antibioticum om een

infectie met deze bacteriën te bestrijden.
ESBL’s komen veel voor in de darmen van
vleeskuikens, varkens, vleeskalveren en
melkkoeien. Maar inmiddels ook bij gezonde honden, op groenten en in het milieu,
zo blijkt uit de studies van onder meer het
Central Veterinary Institute, onderdeel van
Wageningen UR, en de Utrechtse faculteit

Diergeneeskunde. Een deel van de ESBLtypen die bij dieren wordt aangetroffen,
wordt ook bij de mens gevonden. Omdat
mensen blootgesteld zijn aan veel verschillende potentiële ESBL-bronnen, is de
bijdrage vanuit verschillende bronnen nog
niet in te schatten.
Info: dorine.luijkx@wur.nl
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