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EERSTE STAP IN ONTWIKKELING
CORONAVACCIN

Een jaar lang komkommers en
paprika’s telen zonder afvalwater
te lozen is mogelijk, blijkt uit een
vierjarig onderzoek van WUR
Glastuinbouw in Bleiswijk.

Wageningse virologen en procestechnologen werken aan een
vaccin tegen het coronavirus. De
eerste stap is gezet.

Tuinders geven de planten water
met een oplossing van voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfaat en recyclen het overtollige water na gebruik. Maar tijdens deze recycling
hoopt zich zout op in het water,
want het oppervlakte- en grondwater in het westen van Nederland is
verzilt. Daarom lozen veel tuinders
het water na drie of vier maanden.
‘Dat is niet nodig’, zegt onderzoeker
Erik van Os van Wageningen Plant
Research.
Ten eerste moeten de tuinders ervoor zorgen dat ze voldoende regenwater opvangen op het bedrijf, zodat ze natrium-vrij (zoutloos) gietwater hebben. Ten tweede kunnen
tuinders het spoelwater om filters
en nieuw substraat – de kunstmatige bodem voor de plantengroei - te
reinigen, hergebruiken in plaats van
lozen. Ten derde moeten ze het water in het substraat geleidelijk laten
vrijkomen, zodat de afvoeren niet
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GLASTUINBOUW ZONDER
WATERVERVUILING IS HAALBAAR

overstromen. Door deze maatregelen kunnen tuinders het water een
jaar lang hergebruiken.
Het onderzoek speelt in op Nederlandse wetgeving, die bepaalt dat de
tuinders hun waterlozingen op het
oppervlaktewater moeten afbouwen. In 2027 mogen ze geen afvalwater met stikstof en fosfaat meer
lozen. Volledige recycling van het
water is nog niet haalbaar, zegt Van
Os. ‘Vroeger loosden tuinders zo’n
1000 kuub water per hectare kas per
jaar’, aldus Van Os. Dat hebben de
tuinders teruggebracht tot 100 kuub
water. Met zijn voorstellen gaat dat
naar 10 à 20 kuub. AS

Virologen Linda van Oosten en
Gorben Pijlman hebben het eerste
aangepaste baculovirus gemaakt
waarmee ze de spikes (uitsteeksels) van het coronavirus kunnen
namaken in insectencellen. De
komende week gaan Jort Altenburg en Dirk Martens van Bioprocestechnologie de spikes opkweken in een kleine bioreactor. Als
dat lukt, dan worden deze eiwitten
daarna gezuiverd bij de leerstoelgroep Biochemie. De spikes van
het coronavirus zijn zeer grote,
complexe eiwitten met veel suikergroepen erop. ‘De insectencellen
kunnen dit eiwit namaken’, zegt
Pijlman, ‘maar hoeveel, weten we
niet.’ Ook werkt Pijlman verder
aan het optimaliseren van de werking van de baculovirussen in insectencellen, zodat er eiwitten
ontstaan die niet van vorm veranderen. Die stabiliteit is belangrijk
voor een goede immuunrespons,
denkt Pijlman.

TE VLUG AF
De universiteit tuigt momenteel
in sneltreinvaart een productieproces op om de eiwitten de maken. Als dat lukt, gaan die naar
een Deens bedrijf waarmee
WUR samenwerkt. Dat maakt
een eerste versie van het vaccin.
Wellicht lukt dat al over een
maand. ‘Het mooiste zou zijn als
iemand ons te vlug af is’, zegt
Dirk Martens. ‘Dan is er eerder
een vaccin beschikbaar.’ De introductie van een vaccin duurt
vermoedelijk nog een jaar, want
er zijn nog veel veiligheidstests
AS
nodig.

Sylvana Harmsen heeft op de
Veluwe duizenden kilo’s steenmeel uitgestrooid. Camera’s
volgen de komende jaren het
effect daarvan.
Diep in Park De Hoge Veluwe
strooit een vrouw met mondkapje
handmatig fijn grijs gruis uit een
witte emmer. Alsof ze een dierbare illegaal verstrooid. Dat grapje
heeft ze al vaker gehoord. Het
gruis is gemalen steen (soilfeed),
waarmee promovenda Sylvana
Harmsen de mineralenbalans
van de bosgrond wil herstellen.
Door de neerslag van stikstof is de
bodem sterk aangetast.
Dat zo’n bodemverbeteraar kan
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werken is elders op de Veluwe al
aangetoond. Harmsen kijkt specifiek naar het effect van steenmeel
op bosverjonging. Vooral eiken
hebben het zwaar op de Veluwe.
Het gebruikte gruis, gemalen
steen afkomstig uit een mijn in
Noorwegen, is rijk aan de mineralen kalium, calcium, magnesium.
Opname daarvan door de bodem
is gunstig voor de aanwas van jonge bomen.
VRAAT
Maar er is ook een keerzijde: het
jonge grut wordt aantrekkelijker
voor grazers als reeën, herten en
moeflons. Hoe de toevoeging van
steenmeel dus uiteindelijk uitpakt

op de balans tussen verjonging en
vraat is onzeker. En daar komen
de camera’s van pas. Om de grazers letterlijk in beeld te krijgen,
maakt Harmsen gebruik van
Snapshot Hoge Veluwe, een bestaand netwerk van cameravallen.
In het park staan 70 camera’s die
de begrazingsdruk in kaart brengen.
Harmsen gebruikt twaalf van die
vallen om de bodem met steenmeel te verrijken. Dat ‘bemesten’
is overigens wel even doorpakken.
Op elk proefveld van 30x30 meter
strooit Harmsen 900 kilo steenmeel, oftewel 180 emmers vol. Om
ook het effect van steenmeel zonder grazers te monitoren is een
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deel van de velden omheind. Het
project duurt vijf jaar. Harmsen
verwacht over drie jaar de eerste
effecten te zien. RK

