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PERFECTE AARDAPPELS KWEKEN
MET BIG DATA

CULTUREEL CAFÉ IN CAMPUS PLAZA
• Ook internationale bakker
en fastfoodrestaurant

• Laxmi Parida van IBM
Research sprak op Dies
• Gezamenlijk plan voor computerprogramma Watson Potato
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en jazzmuzikanten optreden
en waar op grote schermen
het ﬁlm- en cultuuraanbod
van Wageningen zichtbaar
wordt gemaakt.
Met dit pakket is Campus
Plaza volgens Van Schriek
voor 70 procent gevuld. Voor
de resterende 30 procent van
de ruimtes voert hij verkennende gesprekken met potentiële huurders. Met de namen
komt de vastgoedontwikkelaar over een paar maanden
naar buiten. RK
Lees ook de discussie op blz. 11.

kort
>> BREXIT

LEI onderzoekt gevolgen
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De universiteit was weer jarig op
9 maart. De Diesrede werd dit jaar
verzorgd door Laxmi Parida, hoofd
van de Computational Genomics
Group van IBM Research. Zij hield
vertelde hoe je met het slim combineren van veel databestanden
kanker effectiever kunt behandelen of betere aardappels kunt
telen. Wageningen UR wil samenwerken met haar instituut op het
gebied van precisielandbouw en
-veredeling.
Laxmi Parida werkt bij IBM Research in de VS aan het combineren van veel informatie om speciﬁeke vragen te beantwoorden. Dat
gebeurt met het computerprogramma Watson. Het onderzoeksinstituut heeft bijvoorbeeld IBM
Cancer ontwikkeld. Samen met vijf
academische ziekenhuizen in de
VS heeft het instituut veel informatie over de ontwikkeling van
kanker verzameld van de ziekenhuizen, uit de wetenschappelijke
literatuur en de sociale media.
Hiermee kan IBM een analyse van
de ziektebeelden maken. Dokters
kunnen tevens de klachten van
hun patiënten invoeren in het programma, die vervolgens een lijst
geeft van de meest waarschijnlijke
aandoeningen van de patiënt. Dat
helpt de artsen om sneller een goede diagnose te stellen en een adequaat behandelplan te maken.
Richard Visser, hoofd van
Wageningen UR Plant Breeding,
is afgelopen jaar met zijn Wageningse collega’s Thomas Been en
Richard Finkers op bezoek geweest
bij IBM Research. Wageningen UR
gaat samen met het Amerikaanse
instituut Watson Potato ontwikkelen, een computerprogramma met
alle wetenschappelijke en praktijkinformatie over aardappels. Vis-

In het nieuwe Campus Plaza,
dat zijn voltooiing nadert, komen straks in elk geval een
cultureel café, een fastfoodrestaurant, een pastarestaurant en een ‘studentensupermarkt’. Dat meldt Jos van
Schriek van Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars. Ook komen er een kiosk, een kopieerzaak, een groentewinkel en
een internationale bakkerij,

gerund door een Nederlander
van buitenlandse komaf ‘die
buitenlands brood en broodgerechten gaat maken’.
Een van de initiatiefnemers van het cultureel café,
waar liveoptredens en lezingen zullen plaatsvinden, bevestigt desgevraagd dat er gesprekken lopen over zo’n onderneming. ‘We willen de verbinding leggen tussen de campus en de stad. Het café wordt
een soort voorpost.’ Het geheel moet de aankleding krijgen van een Amerikaanse diner, waar singer-songwriters

ser: ‘Wij hebben heel veel informatie en datasets over aardappels en
zij weten hoe je de databases moet
koppelen.’
Het gebruik van grote hoeveelheden data vereist een diepgaande kennis van databeheer en -integratie, zegt Parida desgevraagd.
‘Veel data zijn onzichtbaar voor de
computer, dus moet je computers
bouwen die functioneren als het
menselijk brein, zodat je deze ongestructureerde data kunt begrijpen en interpreteren. Dit heet cognitive computing. Dit vereist onder
meer taalverwerking en leermiddelen voor de computer. Bovendien gebruiken we een topograﬁsche data-analyse, om zo verborgen structuren in de data op te
sporen.’
De samenwerking met IBM
Research moet ertoe leiden dat de
Wageningse aardappelonderzoekers sneller en gerichter kunnen

veredelen. Visser: ‘We kennen alle
genen in het aardappelgenoom,
maar we weten nog niet precies
wat ze doen. Stel: we willen een
droogteresistente aardappel ontwikkelen. Dan zijn er bijvoorbeeld
vijfhonderd genen die correleren
met droogteresistentie, maar welke zijn de belangrijkste? Door de
datasets te koppelen, kan Watson
aangeven welke tien genen veelbelovend zijn om verder onderzoek
aan te doen en eventueel al de
kruisingsprogramma’s mee te beginnen.’
Visser ziet veel toepassingen
voor het computerprogramma in
Wageningen. ‘In de biologie heb je
veel ongestructureerde datasets die
je moet combineren om complexe
vragen te kunnen beantwoorden.
Denk aan het persoonlijk voedingsadvies en aan milieuvraagstukken.
Dan heb je veel rekenkracht en
slimme programma’s nodig.’ Cru-

ciaal in de benutting van big data is
uiteindelijk niet de hoeveelheid informatie – die neemt nog steeds exponentieel toe – maar het stellen
van de goede vragen, aldus Visser.
Parida wil graag samenwerken
met Wageningen UR, omdat die
wereldleider is op het gebied van
landbouw- en milieuwetenschappen. ‘Om computerprogramma’s
te ontwikkelen die kunnen redeneren, begrijpen en leren om complexe vraagstukken op te lossen,
heb je de gecombineerde kennis
nodig van computerdeskundigen
en vakspecialisten. Die twee partijen moeten voortdurend samenwerken om programma’s als
Watson te ‘leren’ hoe die het
vraagstuk moet oplossen.’ Daarmee wordt Data Sciences een nieuwe wetenschappelijke discipline,
aldus Parida, waarbij onderzoekers en bedrijven uit meerdere
AS
disciplines betrokken zijn.

De Engelse landbouworganisatie
National Farmers Union (NFU)
heeft het LEI gevraagd om de consequenties in te schatten van een
mogelijke Brexit voor de Britse
landbouw. In een referendum gaat
de Britse bevolking zich in juni
uitspreken over de vraag of GrootBrittannië in de Europese Unie
moet blijven. De NFU wil vooraf
zijn positie bepalen. ‘Het Wageningse onderzoek moet duidelijk
maken welke elementen in de landbouw- en
handelspolitiek de NFU moet koesteren en
benadrukken in haar lobby’, verklaarde een
bestuurder van de NFU in de Britse pers.
Het LEI-onderzoek moet eind maart gereed
zijn. AS
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den derde met Excelleren in vrijheid.
Wageningen UR eindigde als voorlaatste, voor
de TU/e (Where innovation starts). RK

>> UIT DE SPITS

‘Weinig mogelijkheden’
>> SLOGAN

Minst dom
Eindelijk eens een lijstje waar Wageningen UR
in de achterhoede eindigt: de verkiezing van
de domste reclameslogan. For quality of life is
volgens het Platform Hervorming Nederlandse
Universiteiten (H.NU) zo gek nog niet. H.NU
schreef eind vorig jaar de verkiezing van de
domste reclameslogan uit als kritiek op de economisering van de universiteiten. De ‘domste’
slogan wordt volgens H.NU geleverd door de
Universiteit Groningen met Born leaders reach
for inﬁnity. De Universiteit van Amsterdam
werd tweede met We are U en Universiteit Lei-

Wageningen Universiteit ziet ‘weinig mogelijkheden’ om tegemoet te komen aan de wens van
de NS om studenten te weren uit de spits. Dat
zegt Tijs Breukink van de raad van bestuur.
‘Wageningen University begrijpt de maatschappelijke wens om de piekbelasting van het openbaar vervoer te verminderen’, zegt hij. Maar de
meeste Wageningse studenten komen volgens
Breukink met de ﬁets. Ze komen ook vaak niet
voor college naar de campus, maar om te studeren in een bibliotheek of computerzaal. Ten
slotte wil de universiteit discussies met de studentenraad over het verruimen van collegetijden niet verder compliceren. RR
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Maatschappelijke bijsluiter
Achter elk voedingsmiddel
zit een verhaal. Daarom zou
er bij elk voedingsmiddel een
‘maatschappelijke bijsluiter’
moeten zitten om iedereen
te vertellen wat de hoofd- en
bijeffecten van dat voedingsmiddel zijn. Net als bij
geneesmiddelen en
ﬁnanciële producten, maar
dan uitgebreid met de
effecten op de maatschappij.
Koop je reguliere melk, dan koop je een zuiveldrank waarvan de kwaliteit steeds meer
omstreden is. Die drank is rijk aan calcium,
maar de verhouding tussen verschillende
omegavetzuren kan beter en als het verhaal
over A2-melk klopt, is dat een bom onder de
gezondheidsclaim op melk. Maar buiten dat:
bij elke aankoop van reguliere melk stimuleer
je de vervuiling van het oppervlaktewater, jaag
je boeren nog meer in de schulden, stuur je
meer broeikasgassen de lucht in, geef je grutto’s en kieviten nog minder kans om eieren uit
te broeden, bezorg je koeien een kortere
levensduur en veroorzaak je het euthanaseren
van ‘overtollige’ stierkalfjes. We noemen het
netjes euthanaseren, maar eigenlijk is het: het
simpelweg doden van kalfjes omdat ze geen
economisch gewin geven.
Sinds het afschaffen van het melkquotum in
april 2015 zijn melkveehouders ﬂink meer
koeien gaan houden, met alle nadelen van
dien. De enige die er wel bij vaart, is FrieslandCampina. Overproductie drukt de inkoopprijs, terwijl de consumentenprijzen niet dalen. 2015 was het beste jaar ooit! Maar wel met
een dubbel gevoel, zeggen ze zelf.
Kunnen we echt geen duurzamer melkproductiesysteem ontwerpen, met zoveel wijze
wetenschappelijke mannen en vrouwen aan
onze WUR, al 11 jaar de beste universiteit van
Nederland?

Kees van Veluw (57) is
docent Permacultuur en
netwerker biologische
landbouw. Zijn visie haalt
hij uit zijn werk met zowel
Afrikaanse als Nederlandse
boeren, zijn vrouw, drie
zonen, hond en kippen.
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