10 >> wetenschap

CORONA RAAKT VISSERIJ
De coronapandemie kan grote sociale en economische impact hebben op de visserij, verwacht
een internationaal panel van onderzoekers.
Onderzoekers uit twaalf verschillende landen
kwamen afgelopen week samen om de impact
van de coronapandemie op de visserijsector te
bespreken. Ze behoren tot de werkgroep social
van ICES (International Council for the Exploration of the Sea), een internationaal netwerk voor
mariene wetenschappers.
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GRENZEN EN HORECA DICHT
Door de coronacrisis ontstaan twee belangrijke
problemen voor de sector. ‘Ten eerste is de visserij veelal sterk afhankelijk van internationale
handel’, vertelt Marloes Kraan, antropoloog bij
Wageningen Marine Research en co-voorzitter
van het panel. ‘Die wordt nu belemmerd door
maatregelen zoals gesloten grenzen en minder
vluchten.’ Een tweede probleem is dat een groot
deel van de handel verse vis en schaaldieren betreft die bestemd zijn voor restaurants, hotels en
cafetaria’s, terwijl de horeca nu vrijwel overal
dicht is. ‘Juist de kleinschalige visserij lijkt daar
last van te hebben,’ vertelt Kraan.



MANIER VAN LEVEN
Binnenkort zet Kraan een enquête uit onder vissers om te kijken hoe het met hen gaat. ‘Daarbij
gaat het niet alleen om de economische impact’,
zegt ze. ‘Voor veel vissers is vissen een manier van
leven die al generaties bestaat.’ Kraan hoopt

vooral dat de wetenschap iets kan leren van deze
situatie. ‘We bekijken welke maatregelen verschillende landen nemen en wat werkt, zodat we
overheden beter kunnen adviseren hoe ze vissers
door deze crisis kunnen helpen.’ TL

NWO-BEURS VOOR
ELEKTROKATALYSE

ONDERZOEKERS LANGER OP
NOORDPOOL DOOR CORONA

Lars Kiewidt, postdoc bij Biobased Chemistry and Technology,
wil met behulp van elektriciteit
reststromen omzetten in chemicaliën en andere nuttige materialen. Hij ontving een van de zes
Tenure Track-beurzen van NWO
in maart.

Op onderzoeksschip
de Polarstern zou
het team onderzoekers in april worden
afgelost door een
nieuw team. Vanwege corona wordt dat
nu waarschijnlijk
juni.

Met een beurs van NWO van
900.000 euro gaat Kiewidt op zoek
naar katalysatoren die zijstromen
uit de voedings- en agro-industrie
kunnen omzetten in nuttige verbindingen. Zo ontstaat bij de verwerking van aardappelen een afvalstroom met veel zetmeel, waarmee
Kiewidt chemicaliën wil maken.
Daarvoor moet hij elektro-katalysatoren ontwikkelen die de biomassa
efficiënt kunnen omzetten in de gewenste materialen, bijvoorbeeld
coatings in de papierindustrie.
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De grote opgave voor Kiewidt is:
welke katalysatoren zetten biomassa om in nuttige verbindingen? En hoe moeten de katalysatoren er precies uit zien?
Elektrokatalyse – chemische reacties in gang zetten met elektriciteit - is een hot topic in de life
sciences. In de toekomst hebben
we een overschot aan groene
energie, is de verwachting, en
een tekort aan grondstoffen voor
de op olie gebaseerde chemische industrie. Dus wordt het
maken van chemicaliën en materialen uit biomassa een belangrijk segment van de chemische industrie, verwacht Kiewidt. Met de beurs van NWO kan
Kiewidt 5 jaar onderzoek doen.
Bovendien kan hij een promovendus aannemen.
AS

‘We zouden eigenlijk
deze week terugkomen’, vertelt Serdar Sakinan, die
namens Wageningen Marine Research aan boord is. Maar door
het reisverbod van verschillende
Europese landen kunnen op dit
moment geen nieuwe wetenschappers worden gebracht. Voor
het team dat nu aan boord is, betekent het dat ze zes weken later
dan gepland zullen worden afgewisseld. ‘In het begin hadden we
de schaal van de epidemie hier

niet door’, vertelt Sakinan. ‘Natuurlijk was ik nu liever thuis,
maar op het moment vind ik het
gezien de omstandigheden niet
erg om hier te blijven. Aan boord
zijn we veilig. En het onderzoek
TL
loopt gewoon door.’
In Resource #16 van 30 april as. een
uitgebreid artikel over het onderzoek aan boord van de Polarstern.

