VOEDSELZEKERHEID

GLASTUINBOUW

Komkommers telen
op de Zuidpool

Zes Wageningse onderzoekers hebben
een beurs gekregen van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijke
Onderzoek (NWO) voor onderzoek
binnen CGIAR, een platform van vijftien
internationale onderzoeksinstituten op
het gebied van voedselzekerheid. Marrit
van den Berg, Inge Brouwer, Erwin Bulte,
Ruerd Ruben, Jeroen Groot en Marc
Verdegem krijgen ieder een premie van
ruim anderhalve ton waarmee ze drie jaar
lang kunnen samenwerken met de agrarische onderzoeksinstituten van CGIAR,
de Consultative Group of International
Agricultural Research. De onderzoeken
zijn gericht op armoedebestrijding, verbetering van voedsel- en voedingszekerheid
en toegang tot natuurlijke h
 ulpbronnen.
Zo gaat Jeroen Groot bijvoorbeeld de
agro-ecologische modellen bij meerdere
CGIAR-instituten beoordelen en harmoniseren. En Marc Verdegem onderzoekt
de ecologische intensivering van visteelt,
samen met het instituut WorldFish.
Info: jac.niessen@wur.nl
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CGIAR-beurs voor
zes Wageningers

Wageningse wetenschappers hebben een circulair kassysteem ontwikkeld
dat de bemanning in een ruimtestation van vers voedsel kan voorzien.
De kas draait proef tijdens een ‘missie’ op Antarctica.
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WUR is op de Zuidpool betrokken bij een
Europese proef-ruimtemissie van een jaar.
De business unit Glastuinbouw heeft een
speciale kas ontwikkeld die in de toekomst
voor verse groenten kan zorgen in het
International Space Station (ISS) of bij andere ruimtemissies. Begin 2018 is de kas in
een proefstation op Antarctica opgebouwd
en in gebruik genomen. Met behulp van een

groeihandboek dat ook door de Wageningse
onderzoekers is gemaakt, heeft de tien
koppige bemanning inmiddels 157 kilo
verse tomaten, komkommer en sla geoogst.
Camera’s houden de groeisnelheid van de
gewassen bij en detecteren afwijkingen. Bij
problemen geven de Wageningse experts
advies. Op http://eden-iss.net/ staan foto’s, uitleg en updates. Info: cecilia.stanghellini@wur.nl

RANKINGS

Tevreden studenten, mooie score op ranglijsten
Wageningse studenten zijn in vergelijking met studenten van andere univ
ersiteiten het meest tevreden over hun
opleiding. Dat blijkt uit de Nationale
Studenten Enquête 2018. Zij waarderen
hun studie gemiddeld met een 4,26,
tegenover een landelijk gemiddelde
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van 4,05. Internationaal is Wageningen
University & Research met vijf plaatsen
gestegen naar 59 in het overzicht van
Times Higher Education. WUR is de
tweede Nederlandse universiteit in de
ranking. De eerste is TU Delft, die van 63
naar 58 ging. De lijst telt meer dan 1250

kennisinstellingen wereldwijd. Volgens
de ranking van de National Taiwan
University (NTU) staat WUR wereld
wijd bovenaan voor landbouw, milieu en
ecologie. In de plant- en dierwetenschappen is Wageningen wereldwijd tweede.
Info: jac.niessen@wur.nl

