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De huidige generatie biobekers
doet het op de meeste milieuindicatoren niet beter dan de
plastic (polystyreen) bekers die we
nu gebruiken. Dat wijst Wagenings

onderzoek onder leiding van Jose
Potting (Milieusysteemanalyse)
uit.
Potting en collega’s onderwierpen de plastic beker, de bioplasticbeker (van polymelkzuur) en de
biopapieren beker met bioplastic
coating aan een uitvoerige levenscyclusanalyse. Dat wil zeggen dat
de milieubelasting van de bekers
‘van de wieg tot het graf’ is doorgelicht. Het ‘graf’ staat hier voor ver-

branden, recyclen, composteren of
anaeroob vergisten.
De resultaten zijn opmerkelijk.
Op slechts twee van de elf indicatoren scoort de biobeker duidelijk
beter dan het plastic broertje:
grondstofuitputting en klimaatverandering. Toch is het volgens Potting door een grote spreiding in de
resultaten niet mogelijk om een
voorkeur uit te spreken voor plastic of biobekers.

Ondanks de magere rapportcijfers wil Wageningen UR op termijn
graag overstappen op biobekers.
Dat is niet alleen goed voor het
imago, Wageningse onderzoekers
spelen ook een actieve rol in de
ontwikkeling van biobekers. Onderzoekers van Food & Biobases
Research ontwikkelden onlangs de
eerste biobeker voor warme drank.
Het ding is evenwel nog niet op de
markt. RK
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Cursisten van het Center for Development Innovation (CDI) zullen vanaf september met een tablet gaan werken. Het
CDI is de grootste aanbieder van cursussen bij Wageningen UR. Jaarlijks komen
vijfhonderd buitenlandse cursisten naar
Wageningen voor een twee- tot drieweekse cursus met onderwerpen als innovatie, landbouw of voedselzekerheid.
Sinds februari heeft het CDI geëxperimenteerd met de tablets. Cursisten konden foto’s en ﬁlmpjes maken en documenten delen. Volgens Postma waren de
cursisten over het algemeen erg enthousiast. /YG1
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Bioloog Arnold van Vliet is onderscheiden met het Wagenings erezilver. Hij
kreeg de onderscheiding op 10 juni uitgereikt door burgemeester Van Rumund
tijdens de viering van Wageningen 750
jaar. Wageninger Van Vliet is een van de

bekendste biologen van ons land. Dagelijks brengt hij ontwikkelingen in de natuur in beeld via websites als de Natuurkalender, Natuurbericht en de Allergieradar. Het erezilver wordt maar
zelden uitgereikt en nooit zonder dat er
het gewone zilver aan vooraf is gegaan.
Vanwege Van Vliets ‘exceptioneel bijzondere betekenis voor Wageningen’ is
daar volgens Van Rumund eenmalig
RK
vanaf geweken.

ǋǋ63257

=HYHQGHELM*16.
Wageningen is zevende geworden bij
het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) in Nijmegen. Deelnemend aan tien sporten wist Wageningen vier podiumplaatsen te behalen. De
rugbyers en frisbeeërs werden derde,
de basketballers en schermers werden
tweede. Vooral schermer Thomas Delattre, een Franse uitwisselingsstudent,
was de ster van het weekend, vertelt
Marianne Benning van sportstichting
Thymos. ‘Een van de spelers uit het Nijmeegse team ruilde zijn gouden medaille zelfs met de zilveren van Thomas.
Hij vond hem gewoon de beste,’ aldus
Marianne. Het GNSK werd dit jaar voor
de 55e keer gehouden. Thymos hoopt
het Studenten Kampioenschap in 2018
naar Wageningen te halen, wanneer de
universiteit het lustrum viert. /YG1
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In januari 1916 trof een zware stormvloed de kust van de
Zuiderzee, waarop het besluit werd genomen de Zuiderzee af te sluiten door de aanleg van de Afsluitdijk. De Watersnoodramp in 1953 leidde tot de uitvoering van de Deltawerken, en het hoge water in de winters van 1993 en
1995 vormde de aanleiding voor het Deltaplan Grote Rivieren. Rampen en bijna-rampen werken als een katalysator voor het nemen van ingrijpende maatregelen.
Het is volgens mij niet overdreven om de almaar voortgaande achteruitgang van natuur en landschap in ons
land eveneens als een ramp te betitelen. Blader maar een
keer door de Verkade-albums van Jac.P. Thijsse of kijk nog
eens goed naar de oude schoolplaten van Koekkoek, en
niet uit nostalgie. Veel, ja heel veel moois is verloren gegaan. Waarom nu zijn we wél in staat om krachtig en effectief te reageren in onze strijd tegen het water en lukt
dat niet in de strijd voor het behoud van onze leefomgeving?
Twee weken geleden stelde de natuurjurist Kees Bastmeijer tijdens de Victor Westhoff-lezing in Nijmegen dat het
tijd wordt om afstand te nemen van allerlei detaildiscussies over het integreren van wetten, het aanpassen van
soortenlijstjes en het schuiven met bevoegdheden. Ik ben
het in deze hartgrondig met Bastmeijer eens: we zijn hard
toe aan een Deltaplan Natuur. Het advies van de Raad voor
de Leefomgeving en infrastructuur, waaraan ik eerder refereerde, is goed doordacht en geeft de juiste richting aan.
Ook straalt het rapport ambitie uit, maar er moet wel nog
ﬂink wat olie op het vuur. -RRS6FKDPLQ«H
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