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Platte oester duikt weer op
De platte oester is terug in de Nederlandse Noordzee. Voor de Brouwersdam
aan de Zeeuwse kust stuitten duikers dit najaar op een oesterbank van
13 hectare met wilde platte oesters.
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welke voorwaarden het natuurherstel lukt
en hoe de oesterbanken zich ontwikkelen.’
Smaal vermoedt dat de oesterbank is gevormd door larven uit het Grevelingenmeer,
waar de inheemse oester op grote schaal
wordt gekweekt. Het rif houdt zich inmiddels zelf in stand.
Info: aad.smaal@wur.nl

Sensor voor afkalven
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‘Dat was een verrassing’, zegt Aad Smaal
van Wageningen Marine Research, dat onderzoek doet naar hoe en waar zich weer
oesterbanken in de Noordzee kunnen ontwikkelen. De banken, hotspots van biodiversiteit, verdwenen door een combinatie van
overbevissing en bodemberoerende visserij.
‘Nu kunnen we gericht onderzoeken onder
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Plus- en minpunten voeding op een rijtje
Onderzoekers van Wageningen
University & Research hebben met het
bedrijf True Price een methode
ontwikkeld die alle kosten en baten
van voedsel zichtbaar maakt.
Het model berekent de impact van voedsel op 37 punten. Dit zijn positieve en
negatieve effecten op milieu, economie en
mensen, zoals dierenwelzijn, gezondheid en
werkgelegenheid.

De chip in het elektronisch oormerk
van een koe kan helpen het moment
van afkalven beter te bepalen. Dit is belangrijk voor de gezondheid van koe en
kalf. De datum van inseminatie alleen
voorspelt de dag van bevallen bij 1 op de
10 koeien goed; in combinatie met de
sensorgegevens stijgt dat naar bijna 4 op
de 10 koeien, wijst onderzoek uit. Boeren
gebruiken de chip al om te bepalen of
een koe tochtig is. Daarvoor worden met
behulp van een sensor elk uur activiteit,
vreetgedrag, herkauwen en temperatuur
van de koe geregistreerd.
Info: claudia.kamphuis@wur.nl

Door de nieuwe methode kunnen bedrijven,
overheden, ngo’s en consumenten producten vergelijken en zien wat de plus- en minpunten van voedingsmiddelen zijn. In een
eerste analyse zijn aardappel, sperzieboon,
melk en gehakt beoordeeld. Aardappel en
sperzieboon leveren een gemiddelde bijdrage aan de economie, hebben weinig invloed
op het milieu en zijn gezond. Melk heeft
een veel slechtere milieuscore (water, lucht,
klimaat) en scoort sociaal minder goed
vanwege de onderbetaling van boeren door
lage prijzen. De gezondheidseffecten van
melk zijn zowel positief (voedingswaarde)
als negatief (vet). Rundergehakt heeft een
vergelijkbare score als melk.
Info: willy.baltussen@wur.nl

Groei marktaandeel
duurzamer voedsel
Het marktaandeel van duurzamer voedsel in Nederland is in 2015 gestegen naar
8 procent. De verkoop groeit vooral in
de supermarkt (+16 procent) en de horeca, catering en zorg (+10 procent). De
keurmerken Biologisch en UTZ Certified
zijn qua bestedingen de grootste; ASC
(viskweek) en Beter Leven (vlees) zijn
de snelste groeiers. Van de duurzamere
producten hebben eieren het grootste
marktaandeel (39 procent). De cijfers
komen uit de Monitor Duurzaam Voedsel
die Wageningen Economic Research
jaarlijks maakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
Info: agrimatie.nl, katja.logatcheva@wur.nl
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