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Kennisbasis
In deze extra dikke special van Kennis Online aandacht voor een aantal projecten uit de kennisbasis, het onderzoek van
Wageningen UR dat zich richt op de middellange termijn. Dit onderzoek speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van
strategische expertise en de instandhouding van de kennisinfrastructuur rond voedsel en groen.
Onder de kennisbasis (KB) valt al het onderzoek dat de basis legt voor kennis die over
drie tot vijf jaar relevant is. Het onderzoek
heeft als doel de expertise te ontwikkelen
zodat ook op de middellange termijn de
beleidsvragen van LNV beantwoord kunnen
worden. Daarnaast zorgt het onderzoek voor
nieuwe wetenschappelijke inzichten en vaardigheden die onontbeerlijk zijn voor vernieuwingen en innovaties in de sector. Het gaat
daarbij om relatief risicovol onderzoek, waarvan de resultaten minder ‘voorspelbaar’ zijn
dan onderzoek dat zich richt op concrete
beleidsvragen.
In 2004 hebben LNV en Wageningen UR
afgesproken de kennisbasis (voorheen: strategische expertise-ontwikkeling: SEO) op een
nieuwe leest te schoeien. De kennisbasis
in het nieuwe jasje gaat nu haar derde jaar
in. Een goede gelegenheid om een aantal
resultaten van deze onderzoekstak eens te
presenteren. Voor de herkenbaarheid zijn
de geportretteerde onderzoeksvoorbeelden
gegroepeerd volgens de gebruikelijke thema’s
van Kennis Online: Landelijk gebied en Natuur

zoek met het oog op de toekomst’.
Zo legt directeur Janneke Hoekstra van de
LNV-directie Kennis uit waarom het ministerie
de kennisbasis zo belangrijk vindt (pagina 7).
Op de achterpagina geeft Ruud Huirne, directeur van de Animal Sciences Group en coördinator van de kennisbasis binnen Wageningen
UR, aan hoe de kennisbasis de samenhang in
het Wageningse onderzoek heeft vergroot.
De kennisbasis staat ook centraal op een viertal strategische conferenties die in mei en juni
worden gehouden rond ‘Duurzame landbouw,
transitie en ketens’ (17 mei), ‘Diergezondheid’
(23 mei), ‘Groene ruimte en klimaat’ (13 juni)
en ‘Voeding en gezondheid’ (21 juni). In mei
verschijnt weer een reguliere editie van Kennis
Online met nieuws over (voornamelijk) beleidsgeoriënteerd onderzoek, met als thema
‘Landelijk gebied en Natuur’.
Onderzoek met het oog op de toekomst.

(pagina 3-7), Ketens, Voedsel & Diergezondheid (pagina 9-12) en Duurzame Productie
(pagina 13-15). Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de achtergronden van dit ‘onder-
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Kennis Online is een uitgave van Wageningen UR. De nieuwsbrief is voor
LNV-medewerkers en anderen die belangstelling hebben voor het beleidsrelevante onderzoek
van Wageningen UR. Kennis Online kent drie thema’s: Landelijk gebied en Natuur, Ketens,
Voedsel & Diergezondheid en Duurzame productie. Iedere twee weken verschijnt er tevens
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“Ons onderzoek is erop gericht om de emissies van koolstofdioxide, methaan en
lachgas beter te begrijpen”, zegt Ronald Hutjens van Alterra. Hij werkt aan de
ontwikkeling van technologisch innovatieve methodes en technieken om broeikasgasemissies betrouwbaar en op verschillende schalen te kunnen meten.
In het Kyoto Protocol is vastgelegd dat Nederland zes procent minder broeikasgassen moet
uitstoten per 2012. In de periode daarna worden die doelstellingen veel groter, tot enkele
tientallen procenten. De emissies vanuit landbouw en het landelijk gebied vormen bijna twintig procent van Nederlandse totale uitstoot van
broeikassen. Het onderzoek in de kennisbasis
probeert die emissies uit het landelijk gebied
beter te begrijpen om op basis daarvan opties
voor maatregelen (mitigatie) te identificeren.
Zowel vanuit de EU als op nationaal niveau
(VROM, lagere overheden, NGO’s, agrarische
bedrijfsleven) is veel vraag naar dit type kennis. Het onderzoek wordt dan ook door deze
instituties medegefinancierd.
Jaarlijks rapporteren landen hun emissies
van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2),
methaan (CH4) en lachgas (N20). Dit gaat
nog steeds gepaard met grote onzekerheden,
soms in de orde van tientallen procenten.
Ook zijn de huidige rapportages voor de drie
gassen gescheiden terwijl in praktijk deze
emissies vaak gekoppeld zijn. Om het effect
van toekomstige mitigatiemaatregelen zichtbaar te maken, en te kunnen onderscheiden
van natuurlijke variaties, is een goed begrip
ervan noodzakelijk. Wageningen UR onderzoekt en omwikkelt daarom zogenaamde full
accounting - systemen waarin alle drie de gassen integraal en op verschillende schaalniveaus
worden bekeken.
Melkveehouderij
Zo worden alle drie broeikasgassen geproduceerd in de keten van de intensieve melkveehouderij. Daarom kijken onderzoekers naar
de gevolgen van voeding en productiviteit op
methaanemissies en mestkwaliteit. André
Bannink van de Animal Sciences Group: “Er
zijn goede mogelijkheden met diervoeding te
sturen op methaanemissies en productiviteit.”
Mede op basis van zijn werk hebben collega’s
van Plant Research International een full
accounting - systeem ontwikkeld dat de emissies van een volledig bedrijfssysteem doorrekent, waarbij alle onderdelen (vee, mest,
bodem, gewas, machinepark, aan- en afvoer)
aan bod komen. Dit systeem laat in vergelijking
met de standaardrapportage een aanmerkelijk
hogere totaalemissie zien. Het systeem laat

echter ook zien dat er een scala aan beheersmaatregelen mogelijk zijn die broeikasgasemissies kunnen terugdringen. De effecten daarvan
zijn goed kwantificeerbaar en daarmee kunnen
de incentives voor de bedrijfstak beter zichtbaar worden gemaakt.
‘Multigas’-benadering
Ronald Hutjes van Alterra bekijkt dezelfde problematiek vanuit een heel ander perspectief:
“Wij ontwikkelden nieuwe systemen om de
emissies van de drie broeikasgassen direct op
grotere schalen te kunnen meten. Kooldioxideuitwisseling meten we al 10 jaar lang voor een
bos op de Veluwe en sinds enkele jaren ook op
grasland en akkerland. We zijn ook bezig gelijktijdige metingen van de emissies van de
andere twee broeikasgassen te ontwikkelen.
Technisch is dat pas sinds kort mogelijk”. Deze
geavanceerde vorm van ‘multigas’-benadering
geeft een gedetailleerd beeld van de emissievariaties in de tijd. De gegevens vormen
daarmee een uitstekende basis voor de ontwik-

keling van procesmodellen. De emissies van
de drie broeikasgassen blijken vaak gekoppeld. Een maatregel om de ene emissie terug
te dringen kan tot extra emissies van een
ander gas leiden.
De volgende schaalstap is al in voorbereiding.
Ronald Hutjes leidt een team dat binnenkort
over een eigen meetvliegtuig beschikt: “Met
dat vliegtuig kunnen we direct de emissies
over grote gebieden meten. Zo kunnen we
nagaan of de optelsom van de andere twee
benaderingen klopt.” Door een combinatie van
metingen met het vliegtuig, meetmasten en
modellen kan straks vrij nauwkeurig worden
vastgesteld welke en hoeveel broeikassen een
bepaalde regio in Nederland uitstoot, en waar
deze gassen werkelijk vandaan komen.
Hutjens: “Wij willen toewerken naar een full
carbon accounting. Daarmee ontwikkelen we
strategische kennis voor de post-Kyoto-periode
waarvoor ook internationaal veel belangstelling
is en potentieel een grote markt bestaat.”
KB-thema

Klimaatverandering

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Ronald.Hutjes@wur.nl

0317 - 47 47 44

Twintig procent van de broeikasgasuitstoot is afkomstig van het landelijk gebied.
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Marginalisering van de Europese landbouw
De landbouw is in Europa van groot
belang voor ons cultuurlandschap, maar
staat vanwege sociaal-economische en
demografische ontwikkelingen in talloze
gebieden onder druk. Er zijn indicatoren
ontwikkeld om de gebieden te vinden
waar het risico van marginalisering het
grootst is. Agritoerisme, agrarisch natuuren landschapsbeheer en andere vormen
van multifunctioneel landgebruik kunnen
uitkomst bieden.
Het LEI en partnerinstituten in zeven andere
Europese landen hebben in het kader van het
project Strengthening the Multifunctional Use
of European Land: Coping with Marginalisation (EUROLAN) indicatoren ontwikkeld om
marginalisering van landbouwgebieden in kaart
te kunnen brengen en mogelijke oplossingen
voor beleid te ontwikkelen. Aan de hand van
een zogenaamde Marginalisation Risk Index
kan aan de hand van enkele indicatoren
bepaald worden welke gebieden problemen
met marginalisatie kunnen krijgen. De levensvatbaarheid is verkend in gebieden waar de
landbouw vanwege economische, sociale
en ecologische factoren onder druk staat.
Er zijn kaarten gemaakt van probleemgebieden
in Europa. Deze zijn gebaseerd op diverse indicatoren waaronder het inkomen van boeren,
werkloosheidscijfers, productie per hectare en

De onderzoekers zien mogelijkheden om agrarisch landschapsbeheer te ontwikkelen.

bodem- en klimaatcondities. Hier rolt een heel
divers beeld uit. Het betreft veelal gebieden in
de periferie van Europa. Beleidsmatig is nog
onvoldoende duidelijk met welke instrumenten
de levensvatbaarheid van het platteland met
een multifunctioneel gebruik versterkt kan
worden. Voor Nederland is versterking van
multifunctionaliteit in het landelijke gebied van
belang. Verder zien de onderzoekers mogelijkheden om in de onderzochte landen agrarisch
natuur- en landschapsbeheer te ontwikkelen.
Een specifiek probleem op het platteland is

het wegvallen van lokale voorzieningen op het
platteland zoals gezondheidscentra. Boeren
komen zo in een meer geïsoleerde positie
terecht. Nationale overheden en gemeenten
zouden daarom moeten ijveren om belangrijke
sociale voorzieningen te behouden.
KB-thema

Groen en blauwe ruimte

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Floor.Brouwer@wur.nl

070 - 33 58 127

Effect recreatie op natuur meetbaar maken
Natuurbeheerders staan voor de taak natuurwaarden en recreatief gebruik in een
gebied met elkaar te combineren. Het vinden van een duurzame ruimtelijke oplossing was altijd een kwestie van intuïtie en lokale ervaringen. Onderzoekers van
Alterra hebben nu een methode ontwikkeld waarmee ze het effect van recreatie
op de ecologische draagkracht van een gebied kunnen analyseren.
Onderzoek in de kennisbasis naar het meetbaar maken van het effect van recreatie op
natuur is versterkt door deelname aan een
Europees project: Promotion and Guidance
for Recreation on Ecologically Sensitive Sites
(PROGRESS). In dit project wordt onderzoek
gedaan naar recreatiedruk op natuur in
twee Natura 2000-gebieden, New Forest in
Engeland en Forêt de Fontainebleau in Frankrijk. Een te hoge recreatiedruk kan lokaal de
kwaliteit van leefgebied van beschermde soorten aantasten, wat de doelstelling om soorten
in stand te houden kan ondermijnen. In het
project heeft Alterra twee computermodellen

toegepast, LARCH en MASOOR. De eerste
maakt een kaart van het leefgebied van populaties van diersoorten in het gebied, de laatste
voorspelt de verspreiding van recreanten op
basis van een simulatie van hun gedrag. De
combinatie van beide kaarten geeft zicht op
de knelpunten tussen natuurbehoud en recreatiedruk. Onderzoekers verzamelden data van
de gebieden met behulp van tellingen, interviews en GPS-gegevens.
Het is de eerste keer dat deze modellen in
combinatie in een internationaal project zijn
toegepast. De modellen zijn nog in een ontwikkelfase. Zo wordt gebruik gemaakt van
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wetenschappelijke kennis over de voorkeursgedrag van verschillende typen recreanten.
Deze kennis bevat nog veel onzekerheden.
In dit project wordt getest of het model de
werkelijkheid goed benadert door onder meer
met GPS-technieken het ruimtelijk gedrag van
bezoekers vast te leggen. Ook worden ervaringen opgedaan met de stuurbaarheid van
recreatiestromen. Veranderen de mensen
hun gedrag wel als reactie op de beheersmaatregelen, op de wijze zoals het model
voorspelt? Naar verwachting zal vanwege de
ontwikkeling van het Europese natuurbeleid
de belangstelling voor dit soort expertise
toenemen.
KB-thema

Groen en blauwe ruimte

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Rene.Henkens@wur.nl

0317 - 47 77 30
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‘Maak ruimte voor experimenten’
Onze samenleving is verre van duurzaam; om bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering op te vangen moeten we de
ruimte veel slimmer gaan gebruiken. Volgens Jannemarie de Jonge van Alterra en WING zijn brede maatschappelijke veranderingen (transities) nodig: “Nieuwe netwerken kunnen hierbij een belangrijke rol spelen”.

In het rivierengebied krijgt water steeds meer de ruimte.

De overheid laat besluitvorming over ruimtelijke
ontwikkeling steeds meer over aan lokale
actoren, onder regie van provinciaal bestuur.
Daarmee hoopt ze innovatie te bevorderen.
Maar is deze veronderstelling wel terecht?
Levert decentralisatie innovatie op? Op basis
van onder meer de theorie van Rotmans onderzocht De Jonge hoe verschillende groepen
nieuwe ideeën ontwikkelen of vernieuwing juist
afremmen. “Met dit inzicht kun je transities wellicht bevorderen en sturen.” Rotmans’ theorie
geeft aan dat je lagen kan onderscheiden in
de maatschappij, het micro-, meso- en macroniveau. Het microniveau bestaat uit individuen
met concrete ervaringen in de praktijk, terwijl
de macrolaag bestaat uit de grote maatschappelijke bewegingen. In de mesolaag bevinden
zich de gevestigde instituties, het beleid en de
geaccepteerde praktijk van vandaag de dag.
In deze middenlaag zijn de zaken gestabiliseerd
en is men niet op structurele vernieuwing uit.
De Jonge: “Die zit juist wel in de niches van de

microlaag. Dat is de kweekvijver voor innovaties. Maar om door te breken moet een nieuw
idee gaan sporen met het macroniveau waarmee druk kan worden opgebouwd om de
‘gevestigde orde’ blijvend te veranderen.”
Natuurontwikkeling
Concreet bekeek de Jonge hoe dat proces de
afgelopen veertig jaar uitpakte bij veranderingen in het rivierengebied. Zo is er midden jaren
tachtig een doorbraak van nieuwe concepten
geweest die al vanaf de jaren zeventig in de
kweekvijver zaten. Door het samenkomen van
praktische kennis uit de water-, natuur-, en
landschapshoek en een sterk maatschappelijk
draagvlak voor natuur en milieu ontstond sterke
druk op het bestaande beleid. Het beleid hield
nog krampachtig vast aan verweving van landbouw en andere functies in de uiterwaarden.
De omvangrijke natuurontwikkeling in de uiterwaarden is het zichtbare resultaat van de
omwenteling die plaats heeft gevonden.
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‘Geholpen’ door twee forse overstromingen
begin jaren negentig heeft de aandacht zich
vervolgens verlegd naar de relatie met stedelijke ontwikkeling. Dat waren nog volkomen
gescheiden netwerken. De Jonge: “Toch is
van een echte doorbraak in beleid, waarbij niet
alleen blauw en groen, maar ook rood echt
samengaan, nog geen sprake”. Het onderzoek
levert inzicht op welke wijze nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden georganiseerd tussen die sectoren en tussen praktijk,
onderzoek en maatschappelijke organisaties.
“Het beleid moet vooral ruimte maken voor
experimenten. Door systematisch experimenteren kunnen de uitzonderingen uiteindelijk
regel worden.”
KB-thema

Transitieprocessen, instituties,
bestuur en beleid

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Jannemarie.deJonge@wur.nl

0317 - 47 47 03
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Brug geslagen tussen Europese
computermodellen voor waterbeheer
In plaats van een nieuw groot model te maken
is het efficiënter om bestaande modellen te
combineren. Niet alleen waterschappen en
drinkwaterbedrijven in Nederland hebben toenemende behoefte aan integrale studies, dit geldt
eigenlijk voor waterbeheerders in heel Europa.

Modelstudies geven inzicht in de effecten van menselijke ingrepen op het watersysteem.

Computermodellen die een toepassing kennen in bijvoorbeeld water- of milieubeheer,
zijn dikwijls erg specialistisch. Een nieuwe methode om modellen te koppelen maakt
waardevolle integrale studies mogelijk en versterkt zo de wetenschappelijke kennisinfrastructuur.
Alterra en veertien partnerinstituten hebben
hiertoe samengewerkt in het HarmonIT-project,
dat valt binnen het vijfde kaderprogramma
van de EU. De methode die is ontwikkeld heet
OpenMI, dat staat voor open model interface.
Het is bedoeld als Europese standaard voor
het koppelen van computermodellen voor
onderzoeksdoeleinden. Het levert praktische
richtlijnen en de benodigde software.
Zo werken nu TNO, Alterra en Delft Hydraulics
met behulp van OpenMI aan de combinatie

van drie modellen, namelijk voor grondwater,
bodemvocht en oppervlaktewater (Modflow,
Simgro en Sobek).
Watersysteem
Waterbeheerders in Nederland vragen deze
instituten steeds vaker om integrale modelstudies te verrichten waarbij bijvoorbeeld
interacties tussen grond- en oppervlaktewater
belangrijk zijn of effecten van menselijke ingrepen op het gehele watersysteem.

6

Koppelen
OpenMi-projectleider bij Alterra Jan-Erik Wien:
“Uitgangspunt bij de ontwikkeling van OpenMI
is geweest dat bestaande modellen zoveel
mogelijk zonder grote aanpassingen toegepast
moeten kunnen worden. Als de modellen goed
gestructureerd zijn, kunnen we ze nu met
weinig moeite aan elkaar koppelen.” Hiervoor
moet een deel van het model ‘ingepakt’ worden
in een zogenaamde wrapper. Via een interface
wordt informatie van de verschillende modellen
uitgewisseld. Eventuele overlappende programmacodes kunnen worden geschrapt.
De koppelingstandaard is zeker niet beperkt tot
waterbeheerstudies al is de standaard in eerste
instantie voor dit werkveld ontwikkeld. Dit met
ondersteuning van het Netwerk van Europese
Zoetwaterinstituten Euraqua. OpenMI is breder
inzetbaar, wat blijkt uit toepassing ervan in de
IT-achitectuur in Europese integrale projecten
zoals Seamless (evaluaties milieu- en landbouwbeleidopties), Sensor (multifunctioneel en
duurzaam landgebruik) en NitroEurope (stikstofemissie en milieu-effecten). Wien noemt de
OpenMI-technologie de “lijm in modelketens en
samenwerkingsverbanden.”
Dikwijls werken onderzoeksinstituten uit traditie
overwegend met hun eigen computermodellen.
OpenMI stimuleert de onderlinge samenwerking
en het multidisciplinair werken waar steeds
meer behoefte aan is, ook in het kader van
de onderzoekstrategie van de Europese
Commissie. De internationalisering van het
wetenschappelijk onderzoek vraag ook om
standaarden die de verscheidenheid aan
kennis integreren.
In februari 2006 is het HarmonIT-project afgesloten en de OpenMI Association van start
gegaan. Alterra participeert in de associatie en
is onder meer betrokken bij de implementatie
en het beheren en verder ontwikkelen van
deze standaardsoftware.
KB-thema

Wetenschappelijke
infrastructuur

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Jan-Erik.Wien@wur.nl

0317 - 47 44 90
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Waterpeil veengebied raakt natuur en mens
In het veenweidegebied strijden het landschap en de veengrond om voorrang. In het
project ‘Waarheen met het veen?’ worden langetermijnoplossingen gezocht voor dit
dilemma, waarin alles draait om waterbeheer.

eind mei klaar zijn. Later zal er nog een MKBA
voor het hele westelijk veenweidegebied worden uitgevoerd.

Er verandert veel in het veenweidegebied.
De bodem klinkt in, zout water in de ondergrond krijgt steeds meer ruimte, de landbouw
krijgt het steeds moeilijker, en de typische
kenmerken van het veenweidelandschap, waar
veel toeristen op afkomen, vervagen. Binnen
enkele jaren zullen drastische besluiten nodig
zijn over hoe om te gaan met dit landschap.
Om deze complexe besluitvoming te ondersteunen worden mogelijke toekomstbeelden
ontwikkeld. De sleutelfactor is daarbij het
waterbeheer. Daarom investeert de kennisbasis in modellen die de samenhang beschrijven tussen de systemen van oppervlaktewater
en grondwater. “We proberen bestaande
modellen aan elkaar te knopen. Hoeveel zullen
de boezems van de polder bijvoorbeeld aanen afvoeren als je aan het grondwatersysteem
gaat sleutelen? Het is pionierswerk, maar de
modellen sluiten inmiddels technisch op elkaar
aan”, aldus projectleider Cees Kwakernaak
van Alterra, het Wageningse instituut dat penvoerder is van het project. Het onderzoek
maakt effectvoorspellingen mogelijk van verschillende peilstrategieën op bodemdaling,
waterbergingscapaciteit, waterkwaliteit, broeikasemissies, ruimtegebruik en natuur, voor
de korte, middellange en lange termijn.

Besluitvorming
Om te zorgen dat de stem van bewoners en
andere belanghebbenden ook wordt meegenomen in de besluitvorming over de toekomst
van het gebied bestuderen onderzoekers van
de Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht
manieren hoe je die groepen kunt laten meedenken in de planvorming en betrekken bij
de besluitvorming en uitvoering.
Het project is niet alleen van belang voor de
toekomst van veengebieden, maar zal zeker
ook expertise opleveren die relevant is voor
soortgelijke problemen in deltagebieden
elders in de wereld.

in het veenweidegebied nodig zijn. Een directe
spin-off van het project was de ontwikkeling
van het beleidsprincipe ‘Functie volgt peil’. Dit
principe wordt inmiddels breed ondersteund
door beleids-, en beheersinstanties als richtinggevend voor duurzame ontwikkeling van
veenweidegebieden. Voor de Krimpenerwaard
is dit principe al in een convenant voor herinrichting vastgelegd. In de transitie speelt
geld een hoofdrol. Het LEI maakt daarom een
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
voor het testgebied Zegveld. In deze MKBA
wordt berekend wat de kosten en baten zijn
van veranderingen in waterpeilbeheer voor
de landbouw, voor de kosten van het waterbeheer zelf, voor de schade die verzakking nu
oplevert aan gebouwen en wegen, en voor de
waarde van natuur en recreatie in het gebied.
Dit alles uitgedrukt in euro’s. Deze test moet

KB-thema

Groen en blauwe ruimte

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Cees.Kwakernaak@wur.nl

Waterkwaliteit
Het project, waarin wordt samengewerkt met
diverse universiteiten en kennisinstellingen, is
een onderdeel van het grote Bsik-programma
Leven met Water. Naast kwantiteit gaat het
ook om de kwaliteit van het water, omdat de
Kaderrichtlijn Water eisen gaat stellen aan de
concentraties van stoffen. Kwakernaak: “We
weten inmiddels ongeveer in welke hoeveelheden meststoffen bij een bepaald waterpeil
zullen uitspoelen naar het oppervlaktewater.
Nu moeten we nog uitzoeken wat dit betekent
voor de concentraties in het slootwater.” Met
veldmetingen bij proefbedrijf Zegveld en in
Linschoten zal de betrouwbaarheid van de
modeluitkomsten worden getest.
Herinrichting
Het onderzoek houdt niet op bij de ontwikkeling van technologie, maar heeft ook tot doel
bij te dragen aan de ingrijpende transities die

Het waterpeil is voor het Veenweidegebied van levensbelang.
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Janneke Hoekstra, directeur Kennis (LNV)

‘We kunnen niet leunen op oude kennis’
Jaarlijks besteedt het ministerie van LNV
zo’n 150 miljoen euro aan onderzoek uit
aan Wageningen UR. Hiervan was in
2004 zo’n 17 miljoen euro beschikbaar
voor strategische expertise-ontwikkeling.
Het aandeel van deze zogeheten kennisbasis in het onderzoeksbudget zal stapsgewijs wordt verhoogd tot 35 miljoen in
2007. Aan Janneke Hoekstra, binnen
het ministerie verantwoordelijk voor het
kennisbeleid, de vraag waarom LNV de
kennisbasis zo belangrijk vindt?
“Het beleidsondersteunende onderzoek wordt
in sterke mate gestuurd door de kennisvragen
die van belang zijn voor de korte termijn. Een
kennisinstelling moet echter ook de gelegenheid hebben zich op de toekomst voor te
bereiden. Daarvoor moet je kennis kunnen
onderhouden, ook als er op dat gebied even
geen brandende beleidsvragen zijn. De uitbraken van dierziekten, die al bijna uit ons
collectieve geheugen waren gewist, heeft dat
nog weer eens duidelijk gemaakt. Anderzijds
kun je ook niet blijven leunen op oude kennis.
Verder wil de overheid innovatie bevorderen
en dan moet je kennisinstellingen meer ruimte
geven om met kennis te ondernemen. Het gaat
er vooral om dat we de lange termijn niet uit
het oog verliezen. Iets wat vandaag nog niet in
de mode is, kan morgen uiterst relevant zijn.”
Het lijkt me als overheid lastig hierop
te sturen?
“Hiervoor is denk ik geen definitieve oplossing
te vinden. De afgelopen jaren hebben we al
experimenterend hiervoor een werkwijze ontwikkeld. We brengen jaarlijks de belangrijkste
stakeholders bij elkaar om te zien welke onderwerpen er leven. We komen dan uit op een
aantal thema’s en sturen ruwweg op een half
miljoen nauwkeurig. De uiteindelijke invulling
laten we over aan de onderzoekers. Het is
continue een afweging hoeveel regie je als
opdrachtgever wil voeren. Het is een balans
tussen richting geven en ruimte geven.”
Loopt LNV niet het risico dat het geld
voor de kennisbasis vooral gebruikt
wordt voor contrafinanciering, om gaten
in begrotingen te vullen?
“In principe ben ik een voorstander van matching. Zeker als zo de middelen voor gewenst
onderzoek worden verdubbeld. Als de Euro-

Balans t

Zulk soort paradoxen kome
het licht. Groenten en fruit
aan gezonde stoffen, maar
residuen van bestrijdingsm
bevat suiker en vet, maar o
die misschien goed zijn vo
vaten. Daarom werkt De M
werkingsproject van de Pla
en RIKILT, aan een model,
gebeurt als de inname van
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De Mul. “Dat is pas de volg
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gezonde vetzuren als de c
omhoog gaat.”

Janneke Hoekstra: “We moeten de lange termijn niet uit het oog verliezen.”

pese Unie of het bedrijfsleven een project
deels wil financieren, hebben we blijkbaar hetzelfde belang. Dan kunnen we met hetzelfde
geld meer bereiken en is de kans ook nog groter dat de kennis echt wordt benut. Wel moet
je dan strategisch denken, de goede initiatieven kiezen en daar ruimte aan geven. Het
wordt natuurlijk niks met je kennisbasis als je
alles aanpakt dat in Brussel voorbijkomt. Eerlijk
gezegd weet ik niet of dat nu allemaal goed
gaat. Dit voorjaar krijg ik van Wageningen UR
de eerste verantwoording over het uitgevoerde
onderzoek. Daar gaan we eens kritisch naar
kijken.”
Zijn er voorspellingen te doen over
verschuivingen in onderzoeksthema’s?
“Ik durf wel te voorspellen dat voeding en
gezondheid een grotere rol gaan spelen.
Anderzijds verwacht ik dat aan nieuwe kennis
over de milieu-effecten van de landbouw
minder behoefte zal komen. We willen als
ministerie steeds meer onze luiken opengooien
en kijken wat we kunnen betekenen voor andere departementen en voor overheidsdoelen
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als geheel. LNV zet relatief veel middelen in
op kennis, maar het is niet alleen geld van ons.
Het is geld van de belastingsbetaler. Dat betekent ook dat we de relatie met andere kennisinstellingen gaan versterken, door beter op het
TNO-budget te gaan sturen en open programmering gerichter in te zetten. Dat geldt voor
het beleidondersteunende onderzoek en niet
voor de kennisbasis. Wageningen UR blijft onze
voornaamste kennispartner, ook omdat het
goed is als de onderzoekwereld met je meedenkt over het beleid, de kennisvragen en de
context waarin onderzoek wordt uitgevoerd.
Daar zit ook een zekere spanning in, maar dat
is gezond. Zolang de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het onderzoek maar voorop staat.
We hebben ons kennisbeleid, vergeleken met
veel andere ministeries, goed voor elkaar.
Dit jaar gaat het ministerie van Financiën de
doelmatigheid van ons kennisbeleid doorlichten. We hebben onszelf als proefkonijn
aangeboden, natuurlijk ook omdat we er alle
vertrouwen in hebben dat we daar goed uit
te voorschijn zullen komen.”

Risicobeoordeling
Het nieuwe van De Mul’s m
gelijktijdig voor twee comp
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Balans tussen gezond en ongezond
Hoe meer wetenschappers over voeding weten, des te complexer wordt het antwoord
op de vraag of een voedingsmiddel nu gezond is of niet. “In vis zitten dioxines”, geeft
Anika de Mul van RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid als voorbeeld. “Maar in vis
zitten ook vetzuren, die juist goed voor de gezondheid zijn. Als je consumenten stimuleert om meer vis te eten, verhoog je ook hun inname van dioxines.”
Zulk soort paradoxen komen steeds vaker aan
het licht. Groenten en fruit bevatten een keur
aan gezonde stoffen, maar bevatten soms ook
residuen van bestrijdingsmiddelen. Chocolade
bevat suiker en vet, maar ook componenten
die misschien goed zijn voor hart en bloedvaten. Daarom werkt De Mul, in een samenwerkingsproject van de Plant Sciences Group
en RIKILT, aan een model, dat berekent wat er
gebeurt als de inname van vis omhoog gaat.
“We zijn nog niet zover dat we kunnen aangeven welke inname van vis optimaal is” zegt
De Mul. “Dat is pas de volgende stap. Ons
model moet aangeven wat er zowel gebeurt
met de inname van dioxines en de inname van
gezonde vetzuren als de consumptie van vis
omhoog gaat.”
Risicobeoordeling
Het nieuwe van De Mul’s model is dat het
gelijktijdig voor twee componenten de inname
berekent aan de hand van de consumptie van
het voedingsmiddel. “Er zijn nog geen modellen die dat kunnen”, zegt de onderzoeker. “Dat
maakt het moeilijk om aan te geven waar de
problemen zitten. Toch willen we inzicht krijgen

in de balans tussen positief en negatief werkende stoffen in een voedingsmiddel, zodat we
de effecten van voedingsadviezen of beleidsmaatregelen kunnen inschatten.” Halverwege
2006 moet het project ver genoeg zijn gevorderd om voor het eerst toegepast te worden.
Dat zal gebeuren in een beleidsondersteunend
onderzoek naar de verbreding van de risicobeoordeling.
Gezondheidsbevorderend
Bij RIKILT onderzoekt ook Peter Hollman
de risk/benefit-ratio van voedingsstoffen. Hij
bestudeert een groep natuurlijke verbindingen
in voedingsmiddelen, die zowel positieve als
negatieve effecten op de gezondheid kunnen
hebben. In het bijzonder richt Hollman zich op
de flavonoïde quercetine, die van nature aanwezig in thee, uien, appels en rode wijn – en in
een aantal designer foods.
Vooral die laatste categorie producten baart
Hollman zorgen. “In de jaren negentig brak
bij sommige bedrijven het besef door dat
quercetine misschien gezondheidsbevorderende eigenschappen had. Supplementen en
functional foods die veel quercetine bevatten

waren ‘dus’ gezond, was de redenering.
Inmiddels weten we dat de zaak complexer is.”
Uit onderzoek door de sectie Toxicologie van
Wageningen Universiteit, waar Hollman mee
samenwerkt, is gebleken in reageerbuisproeven dat quercetine in hoge doses het erfelijk
materiaal kan veranderen. “Als dat bij organismen ook gebeurt, dan is dat op zijn zachtst
gezegd ongewenst”, zegt Hollman. “Wij bestuderen echter vooral de positieve effecten.
Pas als je zowel de mogelijke positieve als
negatieve effecten weet, kun je de balans
opmaken. Dan weet je waar je aan toe bent.”
Honger
Zo blijkt hetzelfde quercetine in cellen de activiteit van het eiwit SIRT1 te stimuleren, dat in
studies naar gisten en fruitvliegjes de levensduur verlengt. “Als je proefdieren ondervoedt,
leven ze langer”, zegt Hollman. “Dat komt
waarschijnlijk doordat vasten of ondervoeding
de activiteit van dit SIRT1 verhoogt. Met quercetine kun je dus misschien hetzelfde levensverlengende effect bewerkstelligen. Maar dan
zonder honger.”
KB-thema

Voedselveiligheid

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Peter.Hollman@wur.nl

Voeding bevat natuurlijke verbindingen die zowel positieve als negatieve effecten op de gezondheid kunnen hebben.
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Varken niet snel depressief
Varkens lijken geestelijk een stuk stabieler dan mensen en knaagdieren. Zelfs na herhaalde stress blijken de dieren geen depressieve verschijnselen te vertonen. Zeugen
die jarenlang aangebonden liggen vertoonden wel symptomen van depressie.
Onderzoeker Franz Josef van der Staay werkt
aan een onderzoeksproject dat tot doel had om
uit te vinden of varkens geschikte modellen zijn
voor onderzoek naar depressie bij mensen. Van
ratten is bekend dat ze na herhaalde sociale
stress verschijnselen gaan vertonen die ook
optreden bij depressieve mensen. Bij hen sterven hersencellen af en stokt de aangroei van
nieuwe zenuwcellen in het brein. Van der Staay
hoopte dat hij diezelfde verschijnselen zou kunnen oproepen in varkens, om zo bijvoorbeeld
de effectiviteit van antidepressiva te testen.
“Er is een theorie die zegt dat mensen depressief raken door langdurige of ernstige stress.
Wij hebben daarom varkens herhaaldelijk bloot-

gesteld aan stress. Wij hebben de dieren
gestresst door ze regelmatig samen in een
hok te plaatsen met een ouder dier. Als je onbekende varkens bij elkaar zet zullen ze gaan
vechten om te zien wie het dominante dier is.
Doordat het jongere dier de strijd telkens
verliest zal hij regelmatig stress ondervinden.
Wij hebben bewust een ‘natuurlijke’ vorm van
stress gekozen. Varkens vechten in de natuur
ook om de sociale rangorde vast te stellen.”
Stressen
De onderzoekers hoopten na verloop van tijd
verschijnselen van depressie te kunnen meten,
maar dat bleek niet het geval. Van der Staay:

Inzicht i
“In het speeksel van de dieren zagen we wel
dat de concentratie van het stresshormoon
cortisol tijdelijk omhoog ging, maar we hebben
geen langdurige effecten gezien in de dieren.
En de dieren aan meer stress blootstellen
wilden we niet. Je kunt de varkens niet maandenlang stressen.”
Van der Staay onderzocht de varkens omdat ze
in potentie een goed model zijn voor proeven
met medicijnen. Meestal worden daarvoor ratten gebruikt, maar varkens lijken genetisch,
fysiologisch en anatomisch meer op mensen en
zouden daardoor in sommige gevallen betere
proefdieren kunnen zijn. “Ze maken bijvoorbeeld
hetzelfde stresshormoon cortisol. Ratten hebben in plaats daarvan corticosteron.” De onderzoeksgroep van de Animal Sciences Group
die zich bezig houdt met geneesmiddelenonderzoek gebruikt de varkens ook voor onderzoek
naar astma, darmproblemen, vetzucht, diabetes
en geneesmiddelenveiligheid.
Aangebonden
“Toen we zagen dat milde stress niet de effecten opriep die wij zochten hebben we het over
een andere boeg gegooid”, zegt de onderzoeker. “We hebben toen zeugen opgekocht
die langdurig aangebonden hadden gelegen.”
Het vastbinden van zeugen is sinds 1 januari
verboden, en daar is alle reden toe, merkte
Van der Staay. “In dieren die tweeënhalf jaar
aangebonden hadden gelegen vonden we geen
duidelijke tekenen van depressie, maar in dieren
die vijf jaar vast hadden gezeten waren de verschijnselen heel duidelijk meetbaar.”
Omdat aanbinden niet meer mag biedt dat geen
uitzicht op een nieuw diermodel voor depressieve patiënten, maar wellicht wel voor nieuwe
methoden om dierenwelzijn te meten. “In sommige organen, zoals de hersenen van de aangebonden zeugen kunnen we meten welke genen
aan of uitgeschakeld worden na langdurige
stress. Wij zijn nu in gesprek met universiteiten
om te kijken of we op basis van die kennis
samen verder onderzoek kunnen doen om
biomarkers voor dierenwelzijn en depressie
te vinden.”

KB-thema

Plant en dier voor de
gezonde mens

Meer informatie:
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Varkens zijn minder stressgevoelig dan gedacht.
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Inzicht in de vitale kip
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Een infectie met een parasiet of virus
laat sommige kippen wegkwijnen of ziek
worden, terwijl andere er nauwelijks last
van hebben. Onderzoekers van de
Animal Sciences Group proberen meer
inzicht te krijgen in de achtergronden
van verschillen in ziektegevoeligheid.
Onderzoek dat een basis legt onder de
ontwikkeling van robuustere veerassen
en ook kan helpen bij het ontwerpen
en gerichter inzetten van voeding en
vaccins.

Kuikens kunnen aanzienlijk verschillen in de gevoeligheid voor ziekten.

“We doen het onderzoek voornamelijk bij
slachtkuikens, we kijken echter naar vrij
basale fysiologische, immunologische en
celbiologische reacties op ziekte-inductie, die
in principe bij alle dieren optreden. De inzichten zijn daarom zeker ook relevant voor
bijvoorbeeld varkens”, zegt Annemarie Rebel,
leider van een kennisbasisproject dat probeert
verschillen in ziekteweerstand meetbaar en
zichtbaar te maken.
Het onderzoek past bij het streven om de
veehouderij minder afhankelijk te maken van
diergeneesmiddelen en het dierwelzijn te
verbeteren. Daarvoor is het belangrijk meer
robuuste en vitale landbouwhuisdieren te verkrijgen, die beter tegen een stootje kunnen.
Rebel: “We willen vooral meer weten over de
genetische achtergronden van robuustheid
en aanpassingsvermogen en hoe deze te
beïnvloeden zijn. Zo kijken we bijvoorbeeld in
hoeverre we de weerstand van kippen kunnen
beïnvloeden door voeding.”
Hierbij wordt gebruikgemaakt van een in eigen

huis ontwikkelde analysemethode, een ‘darmmicroarray’, waarmee je de activiteit van
genen die betrokken zijn bij een goed functionerend en gezond maagdarmkanaal kunt
meten. Rebel: “Het hele kippengenoom is al in
kaart is gebracht, waardoor we sneller kunnen
vaststellen welke mogelijke functies de betrokken genen kunnen hebben.” Ook hebben de
onderzoekers de beschikking over meer fysiologische en functionele meetsystemen die
zijn of worden ontwikkeld in verschillende EUprojecten (zoals EADGENE en SABRE), waarin
ze participeren.
In het kennisbasisonderzoek worden ook
gegevens uit reeds lopende dierproeven ‘afgetapt’. Rebel: “Het past in ons beleid om zo
weinig mogelijk proefdieren te gebruiken en
projecten met elkaar te integreren. Bovendien
spring je zo efficiënt om met het beschikbare
budget.” Zo wordt bijvoorbeeld aangesloten bij
een lopend onderzoek naar coccidia-infecties,
een parasitaire ziekte waar veel vleeskuikens
last van hebben.
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Uiteindelijk doel binnen het kennisbasisproject is de verschillen in gastheerrespons
te verklaren die optreden bij dieren die zijn
gevaccineerd of zijn geïnfecteerd met verschillende ziekteverwekkers. Het gaat daarbij
zowel om virussen, bacteriën als parasieten.
”Het is onderzoek dat bij uitstek in de
kennisbasis past. Het is verdiepend onderzoek waarbij kennis wordt ontwikkeld die later
breed toepasbaar is”, aldus Rebel. Zo kan het
onderzoek niet alleen helpen bij de genetische
selectie van meer robuuster pluimvee maar
het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van
betere of nieuwe vaccins. Uiteindelijk hoopt
Rebel de gastheerresponsen te kunnen
identificeren die aan robuustheid gerelateerd
zijn.
KB-thema

Diergezondheid

Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Annemarie.Rebel@wur.nl

0320 - 23 81 08

Kennis-Online April 21-4-2006.qxp

24-4-2006

11:10

Pagina 12

Zeewier in voedsel

Toastjes met tapenade en vismousse, waarin zeewierextracten zijn verwerkt, werden getest in smaakproeven.

Van vismousse, camembert en tapenade
tot snoep, sorbet of azijn – alles lijkt
mogelijk om gezonde zeewieren in te
verwerken. Maar vinden mensen het
ook lekker?
Voor de Europese kust groeit zeewier
(Fucus vesiculosus ). Het zou mooi zijn als
deze in de voedingsindustrie toegepast kan
worden. In combinatie met EU-subsidie en
geld uit de Kennisbasis heeft AFSG dit nader
onderzocht.
Onderzoeker Joyce Schroot testte eerst de
stabiliteit van antioxidanten die uit de zeewieren geëxtraheerd waren. In het laboratorium werd met een chemische kleurreactie
bepaald onder welke omstandigheden deze
componenten stabiel zijn. Zo werd duidelijk in

welke levensmiddelen en onder welke bewaarcondities de werkzaamheid in tact blijft. “Ze
verminderen mogelijk de kans op kanker en
aderverkalking”, aldus Schroot.
Tapenade
Daarna onderzocht ze of levensmiddelen met
zeewierextracten ook lekker gevonden worden
en of een gezondheidsclaim invloed heeft op
de waardering. De extracten werden in diverse
producten verwerkt, onder andere tapenade
en vismousse. Proefpersonen kregen deze producten mee naar huis en aten die vijf dagen
achter elkaar voor het avondeten. Op een
vragenlijst vulden ze steeds in wat ze van de
producten vonden.
Schroot: “Helaas bleek uit het onderzoek dat
de proefpersonen de producten niet zo konden

Zeewier is gezond, maar heeft wel een zeer uitgesproken smaak.
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waarderen, ook al stonden ze als gezond te
boek. Misschien ligt het aan de productkeuze;
tapenade of vismousse eet je natuurlijk niet vijf
dagen achter elkaar. Maar het lijkt er meer op
dat mensen de smaak gewoon niet waarderen.
Die zeewierextracten hebben een zeer uitgesproken smaak, dat heb ik zelf ook ervaren.
Onze gedachten gaan daarom nu uit naar het
verwerken van extracten in capsules en deze
als voedingspreparaat aan te bieden.”

KB-thema
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Verzwaard kwekersrecht pakt divers uit
Het kwekersrecht bestaat al decennia in Europa, maar staat onder druk, vooral
door ontwikkelingen in de biotechnologie, stelt Derek Eaton van het LEI. Hij doet
onderzoek met financiering uit kennisbasismiddelen waar hij ook op hoopt te
promoveren. Volgens hem is een zware bescherming van kwekersproducten
alleen nuttig voor landen met een sterk vercommercialiseerde landbouwsector.

Kwekers die een nieuwe variëteit ontwikkelen,
willen hun inspanningen beloond zien. Hiervoor
bestaat het kwekersrecht: het alleenrecht op
de verkoop van het ontwikkelde uitgangsmateriaal. Het kwekersrecht kent wel uitzonderingen. Zo mogen boeren een deel van
de oogst opnieuw gebruiken als uitgangsmateriaal. Ook mogen andere kwekers het
uitgangsmateriaal gebruiken voor kruising met
een ander ras, wanneer dat tot een duidelijk
nieuwe variëteit leidt. Rond het kwekersrecht
signaleert Eaton twee trends. In de eerste
plaats wordt steeds meer onderzoek naar
veredeling van landbouwgewassen gedaan
door bedrijven die steeds groter worden, en
minder door publiek gefinancierde instellingen.
In de tweede plaats klinken er steeds vaker
geluiden vanuit het bedrijfsleven voor een bredere bescherming van rechten.
Octrooi
Dat laatste kan door patenten of octrooien.
In de Verenigde Staten is bescherming van
levend materiaal door een patent al mogelijk,
in Europa nog niet. Bij een patent moeten
boeren elk jaar opnieuw zaaizaad kopen van
de fabrikant en mogen het niet zelf vermeerderen of kruisen met eigen variëteiten, zoals
vaak gebeurt in ontwikkelingslanden.
Een patent is dus een veel zwaardere bescherming, en levert de producent ook meer geld
op. Van dat geld kan de producent weer nieuw
onderzoek financieren. Zwaardere bescherming leidt dus tot innovatie, stellen de voorstanders. Te veel bescherming kan echter ook
leiden tot minder innovatie, stellen de tegenstanders. Want nieuw materiaal en kennis om
dat te ontwikkelen blijft voor andere kwekers
achter slot en grendel.

is, kan het later modellen opleveren voor
specifieke landen of sectoren. Eaton gelooft
dat bescherming gunstig is, maar dat de mate
waarin afhangt van de omstandigheden. Zo
zijn er grote verschillen tussen landen en
markten. In een land waar de landbouwsector
veel concurrentie kent en de technologische
ontwikkeling snel gaat, kan een zwaardere
bescherming van intellectueel eigendom nut
hebben, vertelt Eaton. Denk bijvoorbeeld aan
de Nederlandse sierteelt. Boeren kunnen daar
meer betalen voor hun zaaizaad, dat immers
ook een hogere opbrengst zal geven. Daar is
dan wel een goed functionerende markt voor
nodig waar boeren hun afzet kwijt kunnen.

Bescherming
Eaton ontwerpt economische modellen waarmee scenario’s doorgerekend kunnen worden
over wat een verzwaring van het kwekersrecht
betekent voor kwekers, boeren en consumenten. Als dat methodologisch fundament gelegd

Stukje bij beetje
In veel ontwikkelingslanden is van dat alles
geen sprake. Eaton: “Veel landen zijn nog niet
klaar voor die snelle verandering. Overgaan
van een situatie van geen bescherming, weinig
markt en weinig landbouwontwikkeling plots-

In de Nederlandse sierteelt kan verzwaring van kwekersbescherming zinvol zijn.
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klaps naar een situatie waarin veel betaald
moet worden voor uitgangsmateriaal dat niet
hergebruikt mag worden, dat is geen goed
beleid.”
In Europa is de toename van bescherming van
intellectueel eigendom ook geleidelijk gegaan,
vertelt Eaton. Vanaf de jaren veertig is het
kwekersrecht een aantal malen aangescherpt
in de vorm van successieve UPOV-verdragen
(www.upov.org), en dat bleef in de pas met
ontwikkeling en commercialisering van de
landbouw. Eaton: “Boeren betalen stukje bij
beetje meer voor hun uitgangsmateriaal, maar
hun productiviteit stijgt ook.”
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Biosensor detecteert gif en virus
Plant Research International (PRI) heeft een techniek ontwikkeld om antilichamen in
complexe patronen op een chip te plaatsen. Hiermee zijn zeer gevoelige biosensoren
te ontwikkelen die giftige stoffen en micro-organismen kunnen detecteren.
“Met behulp van dierlijke afweereiwitten, ofwel
antilichamen, kunnen we een multisensor ontwikkelen die meer dan duizend verschillende
stoffen kan identificeren”, zegt Maarten
Jongsma van PRI. De antilichamen die zoogdieren maken zijn gericht tegen heel specifieke
stoffen of micro-organismen en deze afweerreactie kan worden toegepast in sensoren
voor bijvoorbeeld water- of luchtkwaliteit.
De onderzoekers van PRI en de Wageningse
leerstoelgroep Organische Chemie werken aan
de benodigde technieken waarbij ze kennis van
genomics, moleculaire biologie, biofysica en
organische chemie combineren met microelektronica.
Tot nu toe blijkt het erg moeilijk om afweereiwitten te plaatsen op een silicium oppervlak
(een chip) in een elektronische sensor.
Jongsma: “Het ene eiwit print makkelijk, het
andere moeilijk, en ze vallen gemakkelijk uiteen op harde grensvlakken.”
Jongsma ontwikkelde nu een techniek met behulp van synthetisch DNA, wat tegenwoordig

voor verschillende doeleinden wordt gebruikt.
DNA-chips, ook wel micro-arrays genoemd, zijn
silicium of glazen plaatjes van dikwijls één bij
één centimeter met daarop duizenden genen,
en zijn in te zetten voor allerlei medisch-wetenschappelijk onderzoek.
DNA-chips
Jongsma koppelt een afweereiwit aan een
stukje DNA, en dit geheel koppelt hij aan een
ander stukje DNA met tegenovergestelde
code die op een chip is geplaatst. Het ene
stukje DNA vormt van nature een dubbele
streng met een ander stukje DNA met precies
tegenovergestelde code. Een sleutel en een
slot als het ware. Die eigenschap kun je gebruiken om een specifiek afweereiwit naar een willekeurig plekje op een sensorchip te dirigeren.
DNA-chips worden tegenwoordig met lithografische technieken geproduceerd waardoor ze
heel goedkoop te produceren zijn, met uiterst
kleine afmetingen van minder dan 1 micrometer. Eiwitchips worden door de vinding van
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PRI net zo eenvoudig te realiseren als DNAchips. Voor ontwikkeling van biosensoren
werken de onderzoekers met antilichamen
van zoogdieren en in dit geval met antilichamen van lama’s.
Lama’s
Zoogdieren hebben een immuunsysteem dat
is ingesteld op het herkennen van lichaamsvreemde stoffen. “Dat systeem werkt dermate
goed dat het aantrekkelijk is om op die manier
aan herkenningseiwitten te komen. Er zijn echter ook in-vitro-methodes om dit soort moleculen te genereren. Lama’s hebben een bijzonder
soort antilichamen die uit één in plaats van
twee eiwitten bestaan. Hierdoor is het voor
onze toepassing makkelijker om ermee te werken. Ze zijn bovendien stabieler.”
De te ontwikkelen biosensoren moeten giftige
stoffen en schadelijke micro-organismen
kunnen detecteren. PRI werkt aan selectie en
productie van geschikte eiwitten, in samenwerking met biotechnologiebedrijf CatchMabs.
Sensoren zijn mogelijk voor het controleren
van drinkwater op schadelijke substanties.
Ondermeer drinkwaterbedrijf Vitens is hierin
geïnteresseerd. Het Koninklijk Instituut voor de
Tropen wil biosensoren van PRI gaan toepassen in ontwikkelingslanden voor een snelle test
op tuberculose besmetting. Voor de microelektronica, onder meer mini-transistors die bij
detectie een digitaal signaal geven, werkt het
Wageningse team samen met Philips en ASML
die een ware revolutie doormaken door hun
computerchips tot biosensoren om te bouwen.
Neus
De onderzoekers willen ook een sensor
ontwikkelen die kan ruiken, bijvoorbeeld verontreinigingen in de lucht. PRI werkt samen
met hoogleraar biochemie prof. Ton Visser om
een ‘elektronische neus’ te ontwikkelen, een
sensor die talloze geuren kan onderscheiden.
Hiervoor willen de onderzoekers membraaneiwitten gebruiken die te vinden zijn in de neus
van mensen. Het bionanotechnologisch onderzoek van PRI en samenwerkende onderzoeksgroepen levert een brugfunctie tussen ontwikkelingen die plaatsvinden in de medische,
elektronische en agrofoodsector.
KB-thema
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Schematische voorstelling van de productie van DNA-chips.

14

Kringloo

Na tien jaar onderzoek
Er ontbreekt nog een cr
afzonderlijk en ter plek

g te realiseren als DNAeling van biosensoren
kers met antilichamen
n dit geval met anti.

een immuunsysteem dat
erkennen van lichaamsat systeem werkt dermate
kelijk is om op die manier
ten te komen. Er zijn echodes om dit soort molecuma’s hebben een bijzonder
e uit één in plaats van
n. Hierdoor is het voor
kkelijker om ermee te wern stabieler.”
osensoren moeten giftige
ke micro-organismen
PRI werkt aan selectie en
kte eiwitten, in samennologiebedrijf CatchMabs.
jk voor het controleren
hadelijke substanties.
erbedrijf Vitens is hierin
Koninklijk Instituut voor de
en van PRI gaan toepasanden voor een snelle test
metting. Voor de microeer mini-transistors die bij
signaal geven, werkt het
men met Philips en ASML
e doormaken door hun
osensoren om te bouwen.

len ook een sensor
ruiken, bijvoorbeeld verlucht. PRI werkt samen
hemie prof. Ton Visser om
eus’ te ontwikkelen, een
uren kan onderscheiden.
derzoekers membraane te vinden zijn in de neus
nanotechnologisch onderenwerkende onderzoeksrugfunctie tussen ontwiknden in de medische,
ofoodsector.

Kennis-Online April 21-4-2006.qxp

24-4-2006

11:10

Pagina 15

Aardappel maakt bouwsteen voor nylon
Een panty of trui gemaakt van onder andere aardappelen. Het lijkt onmogelijk. Maar Plant Research International (PRI)
ontwikkelde een aardappel die de stof lysine maakt, een bouwsteen voor nylons. Met behulp van genetische technieken
kunnen planten chemicaliën maken met zeer nuttige toepassingen.
De onderzoekers ontwikkelden een basistechnologie voor het isoleren en introduceren
van bepaalde genen in de zetmeelaardappel
waardoor de aanmaak van lysine wordt
gestimuleerd.
Lysine is een aminozuur en kan worden omgezet in caprolactam, een bouwsteen voor de
productie van nylon. Daarnaast wordt het als
essentiële nutriënt aan veevoer toegevoegd.
Het is dus een waardevolle stof met verschillende marktperspectieven en een marktwaarde
van meer dan 1500 euro per kilogram.
Zetmeelaardappelen kunnen interessante grondstoffen leveren voor industriële toepassingen.

Reststroom
Lysine komt in alle organismen voor, maar
vaak in lage concentraties. De onderzoekers
hebben in de aardappel gerichte mutaties
gerealiseerd in de betreffende genen waardoor
er vijftien maal zo veel lysine in gaat zitten vergeleken met een gewone aardappel. Ze hopen
na te gaan of met aardappelteelt zoveel lysine
is te produceren dat het economisch aantrekkelijk wordt om deze stof uit de reststroom
van zetmeelisolatie te onttrekken.
Lysine wordt nu op industriële schaal met

behulp van bacteriën geproduceerd. De afzetmarkt is vooral veevoer, maar als lysine iets
goedkoper te maken is, wellicht op basis van
planten, kan het ook als grondstof gaan dienen
voor nylon. Projectleider Andries Koops van
PRI: “Een lysinefabriek produceert gemiddeld
enkele tienduizenden tonnen per jaar. Bij een
productieschaal van boven de vijftigduizend
ton zijn planten waarschijnlijk goedkoper dan
bacteriën, vandaar dat we planten als een
interessant productie-alternatief zien.”

Het onderzoek naar productie van chemicaliën
door planten doet PRI samen met collega’s van
Wageningen Universiteit. De onderzoekers hebben nog een tiental andere nuttige chemicaliën
geïdentificeerd die door planten gemaakt kunnen worden.
KB-thema
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Kringloop in kassen is bijna gesloten
Na tien jaar onderzoek in het project HydrionLine is de kringloop van water en voedingsstoffen in kasteelt bijna gesloten.
Er ontbreekt nog een cruciale schakel: een betaalbaar instrument op praktijkschaal dat de nutriënten in het substraat
afzonderlijk en ter plekke kan meten. De hoop is nu gevestigd op een nieuwe techniek.
Een gesloten teeltsysteem maakt een einde
aan het weglekken van stoffen als stikstof en
fosfaat in de glastuinbouw naar de grond en
het bodem- en oppervlaktewater. Sinds de
eerste versie van het HydrionLine-project tien
jaar geleden van start ging is daar al veel voor
ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld besturingssystemen gemaakt die de juiste hoeveelheid
voedingsstoffen aan het water toe kunnen
voegen, die de opname van de plant voorspellen met plantmodellen, en technieken voor
toediening van afzonderlijke nutriënt-ionen na
metingen van hun concentraties. De technieken
moesten fool-proof zijn, vertelt Theo Gieling,
onderzoeker bij de Plant Sciences Group van
Wageningen UR en tevens penvoerder van

het project. “Hightech instrumenten moeten
in het gebruik door de tuinder lowtech zijn,
betaalbaar, en geen gesleep met monsters
betekenen.”
Sensor
In een proefkas werkt het systeem inmiddels.
De deelnemende bedrijven, Hortimax BV en
Priva Hortimation BV, testen de ontwikkelde
producten al bij tuinders. Maar naar een
laatste, cruciale schakel, een sensor waarmee
zo dicht mogelijk bij de wortels per ion de
aanwezige hoeveelheid gemeten kan worden,
wordt nog gezocht. Gieling: “Glaselektrodes
hebben last van storingen in de kas, halfgeleider sensoren met plastic membranen zijn
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hooggevoelig en blijken niet voor alle ionen
bruikbaar, en bepaling met HPLC-apparatuur
uit de laboratoriumwereld is erg duur.” Hij
heeft zijn hoop nu gevestigd op een nieuwe,
betaalbare meettechniek. “Theoretisch kan het.
Maar we moeten nu ook weer zorgen dat tuinders het in de praktijk kunnen gebruiken.”
Om het project te laten slagen wordt nog
gezocht naar extra financiering. Gieling is er
van overtuigd dat het gaat lukken. “We doen
er alles aan om binnen een jaar klaar te zijn.”
KB-thema
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‘Kennisontwikkeling krijgt meer samenhang’
Reflectie
In Reflectie beschouwen medewerkers van Wageningen UR actuele thema’s. Deze keer Ruud Huirne.

Het onderzoek dat Wageningen UR voor het ministerie van LNV uitvoert krijgt
steeds meer samenhang en daarmee kwaliteit, constateert Huirne. Dat is volgens
hem mede te danken aan de nieuwe opzet van de Kennisbasis (KB), het strategische
op de toekomst gerichte onderzoek dat door LNV wordt gefinancierd. “In het
verleden was er nogal eens de neiging de bijdrage voor kennisbasis als strooigeld
te gebruiken, om gaten te vullen. Nu zijn de opgestelde thema’s het uitgangspunt”.
De projecten sluiten volgens hem daardoor ook beter aan bij de wettelijke onderzoekstaken (WOT) en het beleidsondersteunende onderzoek (BO).
Drie jaar geleden hebben we met het ministerie
afgesproken dat het aandeel van de kennisbasis in de totale onderzoekfinanciering stapsgewijs zou worden verhoogd van 18 miljoen
tot 35 miljoen per jaar in 2007. Dit geeft ons
de mogelijkheid onze strategische kennisvoorraad beter op peil te brengen. We hebben in
2004 voor negen relevante beleidsterreinen
van LNV een toekomstvisie opgesteld en die
vormt de basis voor de programmering van
het onderzoek. Natuurlijk zijn er in het onderzoek altijd meer wensen dan geld en zijn
wetenschappers altijd op zoek naar contrafinanciering of matching van onderzoeksprojecten. Nu zitten we echter jaarlijks met het
ministerie en andere stakeholders om de tafel
om vast te stellen welke ontwikkeling voor de
gekozen thema’s van strategisch belang zijn.”

Ruud Huirne: “Soms kun je samen carpoolen om
dezelfde bestemming te bereiken”.

“De gedachte achter de kennisbasis is dat je
als onderzoeksorganisatie niet alleen achter de
vragen van vandaag en morgen moet aanlopen.
Je moet er voor zorgen dat de expertise die
je in huis hebt ook voldoet om de vragen te
beantwoorden die over drie tot vijf jaar worden
gesteld. Je kunt het een beetje vergelijken met
een oceaanstomer. Als je iets interessants
aan de horizon ziet opdoemen, kun je niet
afwachten maar moet je bijtijds bijsturen om
te zorgen dat je op de gewenste koers belandt.

Strooigeld
“In de praktijk betekent het dat er minder
wordt gestrooid. In plaats van 8.000 euro hier
en 12.000 euro daar, wordt de koek nu verdeeld in grotere brokken van zeg 50.000 tot
100.000 euro. Daarmee kan je een onderzoekslijn ook echt een andere richting geven.
Bijkomend voordeel is dat de afstemming met
het beleidsondersteunende onderzoek en de
wettelijke onderzoekstaken beter wordt. Ook
kijken we of een project bijvoorbeeld past bij
het onderzoeksprogramma van onderzoekscholen. Zo kun je samen met de universiteit
carpoolen om dezelfde bestemming te
bereiken. Voor de overheid betekent dit dat
het geld efficiënt wordt besteed en uiteindelijk
leidt tot iets waar we allemaal baat bij hebben:
een goed geoliede kennisinfrastructuur die
adequaat kan reageren op de kennisvragen
die voor bedrijfsleven en samenleving van
belang zijn.
We zijn de afgelopen twee jaar al experimenterend met deze manier van programmeren
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begonnen en ik ben redelijk tevreden over
wat we al bereikt hebben. Ik heb het volle
vertrouwen dat de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek, die we binnenkort aan
LNV presenteren, in goede aarde zal vallen.”
Aansluiting
“Anderzijds, het kan misschien altijd nog beter.
Een praktisch probleem waar we bijvoorbeeld
tegenaan lopen is dat de cycli in onderzoeksprogrammering niet goed op elkaar zijn
afgestemd. Daardoor mis je soms net een
aansluiting, dus dat is iets waar we nog eens
goed naar moeten kijken. Waar ik wel heel
tevreden over ben is dat je ziet dat problemen
steeds meer multidisciplinair worden aangepakt. De technische mensen werken steeds
vaker met economen of marketingdeskundigen
aan integrale oplossingen.
In mijn eigen vakgebied zie je bijvoorbeeld dat
rond de vogelgriep vogel- en GIS-deskundigen
samen met virologen en houderij-experts werken aan risico-inschattingen.
Een mooi voorbeeld van kennisbasisonderzoek
is de verkenning die we willen gaan uitvoeren
aan het West Nile-virus. Een ziekte die we nu
in Nederland nog niet kennen, maar vanuit
Afrika bezig is aan een opmars richting NoordEuropa. Je kunt zeggen: het is nu nog geen
probleem, dus waarom zouden we er wat aan
doen. De kennisbasis bied je de mogelijkheid
je op zulke toekomstige ontwikkelingen voor
te bereiden. Wat dat betreft is de naam goed
gekozen: het legt de basis onder de kennis
van de toekomst.”

Ruud Huirne
Ruud Huirne is algemeen directeur van
de Animal Sciences Group en coördinator
Kennisbasis voor Wageningen UR.

