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Huis-, tuin- en keukenapparatuur en
een paar liter Bisonkit. Meer is niet
nodig om een stevig bodemprofiel te
maken naar Wageningse snit.
Om precies te zijn: naar de methodePeek, genoemd naar de vermaarde
Wageningse bodemdocent Gert Peek.
De voormalig Teacher of the Year is inmiddels met pensioen. Maar zijn aangepaste methode om een bodemprofiel te maken is sinds kort wetenschappelijk vastgelegd in bodem journal Soil en in een online instructiefilmpje.
Peek paste die werkwijze een paar decennia toe tijdens zijn profielenweekeinden, practica waarin studenten zelf
een bodemprofiel maken. Maar vastgelegd was die techniek nooit. En dus
dreigde die kennis verloren te gaan.
Cathelijne Stoof, hoofdauteur van het
artikel in Soil, kan zich nog herinneren dat ze 18 jaar geleden ook zo’n

profiel heeft gemaakt. Maar hoe het
alweer precies moest? Ze ging op onderzoek uit nadat ze verhuisde naar
Ede. ‘Ik had een forse wand in mijn
woning, die geschikt was voor een bodemprofiel. En aan het einde van de
straat had ik een mooi profiel gezien
van een stuwwal. Dat zou prachtig zijn
voor die wand.’
Stoof vroeg Peek (toen nog collega) om
de handleiding. Die bleek er niet te
zijn; Peek had nooit de moeite genomen om het procedé op te schrijven.
Met zijn pensionering in zicht dreigde
die kennis te verdwijnen. Met een paar
collega’s (en de hulp van Peek uiteraard) heeft Stoof dat nu voorkomen.
In het artikel en het instructiefilmpje
zijn de verschillende stappen duidelijk toegelicht. Iedereen kan het, zegt
Stoof. ‘En wie wil nou geen bodemprofiel boven zijn bed? Die opmerking is
overigens niet van mij hoor. Gert Peek
RK
zei dat altijd.’
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BODEMPROFIELEN MAKEN VOOR DUMMY’S

 De esthetiek van een podzolprofiel - iets voor boven je bed?

SOFTWARE VERSNELT ZOEKTOCHT
NAAR NIEUWE ANTIBIOTICA
WUR-onderzoeker Marnix Medema en collega’s ontwikkelden nieuwe software die de
zoektocht naar nieuwe antibiotica fors versnelt door in één klap genen van duizenden
bacteriën te screenen.
Antibioticaresistentie neemt wereldwijd toe,
terwijl de ontdekking van nieuwe antibiotica
steeds minder snel gaat. ‘Het laaghangend
fruit is inmiddels wel geplukt’, vertelt Marnix
Medema, onderzoeker bij Bioinformatica.
De meeste antibiotica zijn gebaseerd op stofjes die bacteriën en schimmels van nature maken om zichzelf te beschermen, meestal tegen
andere micro-organismen. Hoewel al veel antibiotica zijn ontdekt, is dat nog steeds maar
een klein deel van alle potentiële stoffen. Het
DNA van de bacteriën laat namelijk zien dat ze
in staat zijn om vele stoffen te produceren die
nog onbekend zijn. Maar het blijft zoeken naar
een speld in een hooiberg om de echt waardevolle stoffen in te vinden: tot voor kort konden
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onderzoekers alleen nieuwe antibiotica vinden
door bacteriën één voor één te testen in het
lab.
Medema en zijn Mexicaanse en Amerikaanse
collega’s ontwikkelden software die super snel
door deze hooiberg kan spitten. Deze software,
genaamd BiG-SCAPE en CORASON, automatiseert het proces van genome mining. Eerst
wordt het DNA van verschillende bacteriën in

‘De software maakt in één
oogopslag zichtbaar welke
genen potentie hebben om
antibiotica te maken’
kaart gebracht en vervolgens wordt dat ingevoerd in de computer. De software zoekt naar
groepjes genen (genclusters) waarvan bekend
is dat ze betrokken zijn bij het maken van anti-

biotica, vergelijkt ze onderling en groepeert ze
zodat ze effectief doorzocht kunnen worden
op nieuwe genen die de potentie hebben om
antibiotica te maken. Medema: ‘Dankzij de
software wordt in één oogopslag zichtbaar welke bacteriën en genen potentie hebben om
moleculen te produceren die nog onontdekt
zijn.’ Voorheen konden dit soort computer
analyses alleen op de genen van een individuele bacterie worden uitgevoerd vertelt
Medema. ‘Ons programma kan in één klap
duizenden bacteriën analyseren.’ Dat was een
hele uitdaging, omdat het ontzettend veel rekenkracht vergt van de computer om die miljoenen genen met elkaar te vergelijken. Dat
zou maanden kosten, maar dankzij slim programmeren is dit nu binnen een dag gepiept.
Volgens Medema heeft de software meer mogelijke toepassingen, zoals het zoeken naar
nieuwe chemotherapeutica, voedingssupplementen en gewasbeschermingsmiddelen.
De software is gratis beschikbaar. TL

