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NATUURBEHEER KAN NIET ZONDER BOER
Hoe krijg je boeren zover dat ze de biodiversiteit op hun land vergroten? Met
een groot Europees project gaat hoogleraar Natuurbeheer David Kleijn dat
uitvogelen.
‘Boeren beheren het grootste deel van het
land en hebben indirect effect op natuurreservaten. Je moet boeren erbij betrekken’, zegt Kleijn. ‘Maar het is moeilijk om
effectieve beheermaatregelen bij de boer
te krijgen. De vraag is waar dat aan ligt.’
Met een groot Europees project (titel:
Showcase) gaat Kleijn dat de komende
vijf jaar uitzoeken. De studie moet onder
meer duidelijk maken wat de juiste prikkels zijn voor boeren om echt te investe-

VISIE

ren in biodiversiteit. Kleijn: ‘Het gaat dan
om zaken als het effect van maatregelen
op de inkomsten van de boer.’

‘Snelle verspreiding
Coronavirus zorgwekkend’

TIEN GEBIEDEN
Showcase wil aan de slag in tien gebieden
in Europa, die samen de verschillende
landbouwsystemen vertegenwoordigen.
Het project kijkt naar de effecten van
maatregelen op de bedrijfsvoering (oogstopbrengst en winst) van de boer. Daarom werken er ook sociologen en economen mee. In ons land vindt de studie
plaats in Zuid-Limburg, waar Kleijn probeert om de boshommel terug te krijgen
in het landschap door aangepast maaibeheer. RK

Het Coronavirus maakt steeds meer slachtoffers. Hoe
gevaarlijk is dit virus? De snelle verspreiding is zeer
zorgwekkend, zegt de Wageningse viroloog Wim van
der Poel. Maar hij ziet ook lichtpuntjes.
U hebt meer virusuitbraken zien langskomen. Wat valt op
aan het Coronavirus?
‘Dit Coronavirus heeft vrijwel dezelfde genetica en symptomen als het SARS-virus, maar het verspreidt zich opzienbarend veel sneller. Waarom is nog een raadsel. Bij
SARS zag je klinische ziekteverschijnselen bij patiënten
voordat het virus zich kon verspreiden. Dat hielp om de
verspreiding in te dammen. Epidemiologen vermoeden
dat het Coronavirus zich al verspreidt voordat ziekteverschijnselen zichtbaar worden.’

ANTILICHAMEN ALS POSTBODES VAN MEDICIJNEN

Het menselijk lichaam houdt er een zeer
geavanceerd immuunsysteem op na.
Indringers worden door antilichamen in
de kraag gevat, onschadelijke gemaakt en
afgevoerd. Deze gespecialiseerde eiwitten
weten precies waar ze zijn moeten, doordat ze de ‘vingerafdruk’ van de indringer
(het antigeen) herkennen. Dat vermogen
maakt ze in principe tot de ideale postbode voor medicijnen.
Jorick Bruins laat in een proefschrift,
waarop hij afgelopen vrijdag promoveerde, zien dat je antilichamen medicijnen
kunt laten bezorgen. Dat je kankermedicatie naar de plaats delict kunt sturen
zonder gezonde cellen er aan bloot te
stellen.
CHAMPIGONS
Bruins koppelt het medicijn aan een chemische stof (een alkyne) die als drager
dienst doet. Die drager wordt vervolgens
(door cycloadditie) vastgeklonken aan
een van de aminozuren van het antilichaam. Dat aminozuur is belangrijk; het
gaat om tyrosine aan het einde van de eiwitketen van het antilichaam. Dat moet
daartoe wel eerst geoxideerd worden,
voordat het met de drager reageert. Dat
lijkt een heel gedoe.
Maar dat is het dus niet, legt Bruins en-

thousiast uit. ‘Alle benodigde reacties
zijn in één stap en met relatief eenvoudige middelen uit te voeren. Het enzym dat
nodig is om het tyrosine te oxideren, zit
bijvoorbeeld gewoon in paddenstoelen.
Bruins: ‘Om te bewijzen dat het werkt,
heb ik eens een bakje champignons bij
de Albert Heijn gekocht en het enzym
daar uitgehaald.’

Heeft dit gevolgen voor de bestrijding?
‘Het centrum van de virusuitbraak is de Chinese stad
Wuhan, in de provincie Hubei. Dat maakt de aanpak
overzichtelijk: voorkom menselijk verkeer met deze provincie en zet mensen uit deze provincie in quarantaine.
Zo is het virus in Duitsland gevonden bij mensen die contact hadden gehad met een vrouw uit Hubei bij wie de
ziekte werd vastgesteld. In Italië ging het mis: een bezoeker uit Hubei, die leek hersteld van het virus na negatief
te zijn getest, is niet in quarantaine gezet en heeft anderen besmet.’

FEILLOOS
Bruins voerde de efficiëntie van het procedé zo op dat 95 procent van de antilichamen geladen worden met medicijn.
Als proof of principle werd de reactie uitgevoerd met het bestaande antilichaam
Trastuzumab, dat borstkanker herkent.
Dat werkte feilloos. In principe is het volgens Bruins eenvoudig om varianten te
maken. ‘Je hebt maar twee variabelen: er
is een antilichaam nodig en een chemische groep die je daar aanhangt.’ RK

Staat ons een pandemie te wachten?
‘De ontwikkeling van het Coronavirus is heel zorgwekkend; het kan uitgroeien tot een wereldwijde epidemie.
Daar staat tegenover dat het sterftecijfer daalt. Dat zie je
vaker bij virussen. Bij het begin van de uitbraak tellen artsen alleen de ernstigste gevallen, omdat alleen die worden waargenomen. Daarna komt een laboratoriumtest
beschikbaar en wordt iedereen met een kuchje getest,
ook mensen die niet ziek worden van het virus. Dan daalt
het percentage dodelijke slachtoffers. Dat zit nu bij het
Coronavirus op 2 procent – nog steeds zorgwekkend. Het
is goed mogelijk dat dat percentage verder afneemt, omdat na verloop van tijd de virulentie van het virus kan afnemen. Maar ik moet erbij zeggen: dit is een nieuw virus
dat zich anders kan gedragen.’
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Antilichamen vallen zeer specifiek
indringers aan. Jorick Bruins gebruikt
die eigenschap om kankermedicijnen
op de juiste plek in het lichaam te
brengen.

Wat doet WUR aan het Coronavirus?
‘Wij hebben tests in huis om dieren te kunnen testen.
Andere wetenschappers werken aan vaccins tegen het
virus. Als die klaar zijn, moeten ze uitgebreid worden
getest op dieren. Wij hebben in Lelystad een zwaar
beveiligde testruimte voor dergelijk onderzoek.’ AS

 E
 en borstkankercel wordt aangevallen door
antilichamen
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