6 >> nieuws
OMWONENDEN HEKELEN
BOUWPLAN BORN-OOST

8,1 MILJOEN VOOR DIERENWELZIJN
EN VERTICALE LANDBOUW

WUR wil niet tornen aan de
grootschalige bebouwing van de
Born-Oost. Tot teleurstelling van
omwonenden, bleek tijdens een
inspraakavond op 11 november.

NWO en deelnemende partijen trekken ruim 8
miljoen euro uit voor Wagenings onderzoek
naar het verbeteren van verticale landbouw en
het welzijn van varkens en kippen.

Born-Oost is het deel van de campus
aan de overkant van de Mansholtlaan,
tussen Droevendaal en de Grintweg.
WUR wil dit terrein, waar het NIOO en
Aeres Hogeschool zijn gevestigd, ontwikkelen tot een bedrijvenpark met
80.000 vierkante meter vloeroppervlak.
Dat is ruwweg een verdubbeling van de
bedrijvigheid op de campus. Omwonenden zijn boos over de plannen, die
in hun ogen veel te massaal zijn en bovendien veel omvangrijker dan hen in
het verleden werd voorgespiegeld.
In plannen uit 2011 werd uitgegaan
van beperkte bebouwing in een parkachtige omgeving. In het huidige plan
wordt het kantorenpark dubbel zo
groot en komen er bij restaurant
’t Gesprek ook 250 studentenkamers.
Die ommezwaai is volgens WURprojectleider Martijn Hoenkamp een
gevolg van de ontwikkeling van Food
Valley. De bedrijvenstrip op de westelijke campus is inmiddels vol en de
vraag naar ruimte is groot. En omdat
Wageningen geen uitbreiding in het
Binnenveld wil, moet het allemaal |
gebeuren op de Born-Oost. RK

De financiering is onderdeel van het Perspectiefprogramma van NWO. Het doel is dat wetenschappers in samenwerking met het bedrijfsleven en andere organisaties nieuwe onderzoekslijnen opzetten met een economische en maatschappelijke impact. In totaal stelt NWO bijna
18 miljoen euro beschikbaar voor vijf verschillende onderzoeksprogramma’s. De betrokken
bedrijven en organisaties investeren gezamenlijk
nog eens 8 miljoen. Twee van de onderzoeksprogramma’s worden getrokken door WUR waarvoor 8,1 miljoen euro beschikbaar is.
Het onderzoeksprogramma Animal Group sensor, kortweg Imagen, combineert onderzoek
naar diergedrag met computerwetenschappen
om de gezondheid en het welzijn van varkens en
kippen te verbeteren. De onderzoekers gaan een
systeem ontwikkelen dat met behulp van camera’s, sensoren en kunstmatige intelligentie het
gedrag van de dieren in de groep automatisch
detecteert. ‘Bij varkens is staartbijten bijvoorbeeld een belangrijk welzijnsprobleem’, zegt
programmaleider Piter Bijma, Fokkerij en Genetica. ‘We weten dat genetische aanleg, zowel bij
daders als slachtoffers, een rol speelt. Maar in
zulke grote groepen is het lastig hier grip op te
krijgen, omdat we tot nu toe het gedrag niet
grootschalig konden meten.’ De onderzoekers

willen met behulp van deze gegevens de relatie
tussen gedrag en de genen beter in kaart brengen.
Binnen onderzoeksprogramma Sky High gaan
wetenschappers de verticale landbouw verbeteren. Door planten in stellages in lagen boven elkaar te telen en te belichten met ledlampen in
specifieke kleuren, is het mogelijk om overal ter
wereld onder diverse klimaatomstandigheden
het hele jaar door verse groenten te produceren.
‘Deze verticale landbouw is een heel nieuwe manier van voedselproductie’, vertelt programmaleider Leo Marcelis. ‘Momenteel kost het echter
nog vrij veel energie.’ De wetenschappers gaan
samen met onder meer lichtspecialisten, telers,
tuinbouwtechnologiebedrijven, architecten en
voedingsleveranciers onderzoeken hoe je verticale landbouw goedkoper en energiezuiniger
maakt. TL

SPORTEN IN DE PAUZE
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Deelnemers zwaaien met hun smoveys,
groene ringen gevuld met metalen balletjes, tijdens de PauseXpress-les in Atlas.
‘Met deze actieve break kom je even uit je
stoel om een minuut of tien te bewegen’,
vertelt Ingi Alofs, instructrice bij sportcentrum de Bongerd. ‘Het stimuleert de
bloedcirculatie en mobiliteit én is gezellig. Je zweet niet, dus het kan gewoon in
je kantoorkloffie.’ De kick-off van PauseXpress, een samenwerkingsverband
tussen Move@work en de Bongerd, vond
plaats tijdens de Surf Your Stress-week.
Vanaf nu kunnen medewerkers gratis
meedoen op tien locaties verspreid over
verschillende campusgebouwen. Het
TL
rooster staat op intranet.
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