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BIOPLASTIC UIT GEUR VAN SALIE

Op de website van Resource vind je dagelijks het laatste nieuws, opinies,
video’s en fotoseries. Hieronder een greep uit het aanbod.

De frisse geur van sinaasappels en citroenen
komt van het terpeen limoneen, dat als geur- en
smaakstof in tal van producten wordt gebruikt.
Limoneen wordt nu vooral gewonnen uit reststromen van de productie van sinaasappelsap. Maar
die bron staat door plantenziektes en het gebruik
van pesticiden in de citrusteelt onder druk. Monoterpenen zijn ook uit aardolie te winnen of synthetisch te maken. Maar planten maken ze ook.
Jongedijk promoveerde onlangs op een studie
naar hoe planten terpenen maken en hoe je dat
trucje kunt gebruiken voor de productie van bioplastic.
Voor het proof of principle richtte Jongedijk
zich op methylperillaat, een natuurlijke afgeleide
van limoneen. Methylperillaat bleek in slechts
twee chemische stappen om te zetten in tereftaalzuur, de bouwsteen van het polymeer waar petflessen van worden gemaakt. Als leverancier van
het methylperillaat koos Jongedijk voor een salie,
de Salvia dorisiana. Dat kruid ruikt sterk naar
fruit. ‘Ze noemen hem ook wel tuttifrutti-salie.’
Jongedijk wist vier genen van de salieplant te
identificeren die betrokken zijn bij de productie
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Van vluchtige monoterpenen, de citrusgeurtjes
van planten, kun je bioplastic maken. Promovenda Esmer Jongedijk ontwikkelde de route
die dat mogelijk maakt.

 D
 e bladeren van Salvia dorisiana maken methylperillaat aan, een stof die gemakkelijk om te zetten is in tereftaalzuur, een bouwsteen van plastic.

van methylperillaat. Zij bouwde die genen in in
een tabakachtige modelplant. Die maakte het
methylperillaat netjes aan. Een bewijs, zegt Jongedijk dat ze de juiste genen te pakken heeft. Met
die genen is het trucje om van monoterpenen polyethyleentereftalaat (pet) te maken in theorie geklaard. Maar de petflessen groeien daarmee nog
niet ‘aan de tabaksplanten’. Methylperillaat winnen uit planten is technisch ingewikkeld. De ge-

vonden genen kun je echter ook inbouwen in
micro-organismen zoals gist. Jongedijk ontwikkelde al een giststam die limoneen kan maken.
De route in gist heeft volgens Jongedijk
commerciële potentie. Zeker als daarbij niet
gemikt wordt op het grootschalige en goedkope
petplastic als het eindproduct, maar op meer
bijzondere materialen, zoals plastics voor lcdschermen. RK

ZONDER REUKVERMOGEN TOCH RUIKEN
Voor het eerst is aangetoond dat de hersenen
van mensen die niet meer kunnen ruiken, toch
reageren op geuren en op snuiven. Training
van het geurvermogen heeft in zulke gevallen
dan mogelijk toch zin.
Dat blijkt uit onderzoek van het Reuk- en Smaakcentrum van Wageningen University en Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met onderzoekers van de universiteit van Graz. Het is
gepubliceerd in Human Brain Mapping. De onderzoekers gebruikten daarvoor de data van patiënten met een geheel of gedeeltelijk aangetast
reukvermogen. Ze onderzochten of en hoe de
hersenen van deze personen reageren op geur en
het opsnuiven van geurloze lucht.
Eerst werd de mate van aantasting van het
reukvermogen vastgesteld met een reuktest. Vervolgens maakten de onderzoekers met functionele MRI de activiteit van hersennetwerken in
het brein zichtbaar. De resultaten zijn verrasRESOURCE — 17 mei 2018

send. Als de patiënten aan een geur werden
blootgesteld, zagen de onderzoekers niet alleen
activatie in het geurnetwerk in het brein, maar
ook in de kleine hersenen (het cerebellum) en
het visuele netwerk.
Dat er überhaupt hersenactiviteit is én dat
hier meerdere hersennetwerken bij zijn betrokken, was nog niet eerder in onderzoek aangetoond bij mensen zonder reukvermogen, zegt
onderzoeksleider Sanne Boesveldt. ‘En het interessante is dat we niet alleen hersenactiviteit
zien als de patiënten aan geuren worden blootgesteld, maar ook als ze geurloze lucht opsnuiven.’ De bevindingen zijn volgens Boesveldt een
indicatie dat reuk- en snuiftraining ook kan helpen bij mensen die hun reukvermogen volledig
zijn kwijtgeraakt.
‘Als er nog activiteit in de hersenen is, dan
zijn blijkbaar de betrokken zenuwbanen nog
wel intact’, redeneert Boesveldt. ‘En dat geeft
aanknopingspunten voor training.’ Vanwege

het gevonden effect van snuiven op de hersenactiviteit, speculeert ze dat snuiftraining zou kunnen bijdragen aan een (gedeeltelijk) herstel van
het reukvermogen. Tot nu toe zetten artsen alleen reuktraining in bij mensen met een gedeeltelijk aangetast reukvermogen. AJ

ALUMNUS WORDT WETHOUDER
Anne Janssen wordt parttime wethouder Wijken &
Wonen en Cultuur voor de
PvdA in Wageningen. Janssen studeerde in 2003 af
aan WUR in de Milieuwetenschappen. Ze woont nu
nog in Amsterdam-West en
is daar voorzitter van de PvdA-fractie.
LOKALE NATUUR

De kleine
en vaak vergeten stukjes natuur
in de buurt
zouden een
status moeten krijgen
als gemeentelijk natuurmonument. Onder regie van hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer Joop Schaminée en diens collega Anton
Stortelder zijn alvast vijf voorbeeldprojecten
ontwikkeld in Oost-Gelre, Peel en Maas, Schouwen-Duiveland, Stein en Tytsjerksteradeel.

SCHRIJVEN VOOR WIKI

Studenten die het
mastervak ‘The
Carbon Dilemma’
volgden, kregen
van hun docent
Thom Kuyper een
bijzondere eindopdracht: schrijf een artikel voor Wikipedia
over een controverse in de bodemkunde. In een
kleine duizend woorden moesten ze de theorieën op een begrijpelijke manier uitleggen, met
verwijzingen naar solide literatuur en zonder
een mening te geven.
BEURS VOOR BAANWIELRENNER

Biologiestudent Steffie
van der Peet
hoopt de komende jaren
door te breken in het
baanwielrennen op de korte afstand. De sportbeurs van 1500 euro van het Niels Smith Fonds,
die ze vorige week ontving, wil ze gebruiken om
meer wedstrijden te kunnen rijden.

DE STELLING

‘Jouw vrijheid stopt waar je die
van een ander inperkt’
Floor Biemans en haar vriendin willen misschien ooit trouwen en
zijn blij dat ze in een land wonen waar dat kan. Toch steekt het Biemans dat bijna een op de vier Tweede Kamerleden in 2000 tégen
het homohuwelijk stemde.
‘Ik vind dat volksvertegenwoordigers onderscheid moeten maken tussen hun eigen mening en wetgeving. Homoseksuelen dragen evengoed bij aan de samenleving; ze werken, betalen belasting, doen vrijwilligerswerk. Dus op welke grond zou je hen het recht ontzeggen om
gebruik te maken van het huwelijk? Als jij niet met iemand van hetzelfde geslacht wilt trouwen, prima, maar wie ben je om te zeggen dat
een ander dat niet mag?
Als ik niet van spruitjes
Floor Biemans is op 9 mei
houd, eet ik ze niet. Ik
gepromoveerd op een onderzoek
naar de invloed van genetica
ga niet anderen verbieop de verspreiding van infectie
den ze te eten.
ziekten bij koeien.
Tegenstanders dragen

ONDERTUSSEN
ONLINE
WAGENINGEN UP STOPT

Na tien jaar gooit
Wageningen UP
het bijltje erbij
neer. De digitale
uitagenda werd
gehackt en het opnieuw opbouwen van de site bleek te veel werk.
‘Het is ook wel mooi geweest’, vertelt oprichter
Tim Möhlmann. De PhD-student zocht geruime tijd naar mensen die het stokje wilden overnemen, maar tevergeefs. De Facebookpagina
van Wageningen UP, met bijna 4.500 likes,
blijft voorlopig wel in de lucht.

Bekijk en lees het allemaal
op resource-online.nl

In a civilised country,
the entire parliament
should vote in favour
of gay marriage

vaak religieuze bezwaren aan
tegen het homohuwelijk, maar
het huwelijk is allang geen religieus instituut meer; ook nietgodsdienstige mensen trouwen. Het huwelijk toegankelijk maken voor iedereen weerspiegelt slechts de sociale vooruitgang in de maatschappij.
Zelf heb ik eigenlijk nooit weerstand ervaren, maar ik kom wel op voor
homorechten. Ik wilde ook per se een stelling daarover in mijn lijst.
Zichtbaarheid is belangrijk. Onbekende dingen zijn eng, dus dan
moet je zorgen dat ze niet meer zo onbekend zijn.
Nederland is volgens mijn stelling geen beschaafd land, nee. Dat is natuurlijk gechargeerd; het moest prikkelend zijn, hè?! Toch vind ik het
jammer dat sommige leden van het parlement hun persoonlijke opvattingen niet loskoppelen van gelijke rechten. Jouw eigen vrijheid
stopt waar je die van een ander gaat inperken.’ LdK
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