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Buitengewoon
hoofddocent
Erfgoed-ontwikkeling
Elyze Storms-Smeets zal de beoogde
buitengewone leerstoel voor de ontwikkeling van cultureel erfgoed bekleden.

Het gaat om de buitengewone leerstoel
CEPRO, dat staat voor Cultureel Erfgoed
en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling.
De functie is ondergebracht bij de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur en
Ruimtelijke Planning. Storms is voorlopig
nog universitair hoofddocent en zal toewerken naar de titel buitengewoon hoogleraar.
Bijzonder aan de nieuwe leerstoel is dat die
verbonden is aan een specifieke gemeente. De Drentse gemeente Westerveld
(Havelte, Dwingeloo, Diever en Vledder) is
initiatiefnemer/sponsor en het belangrijkste werkterrein van de leerstoel. Tot het
erfgoed van Westerveld behoren twee nationale parken en de Koloniën van Weldadigheid Frederiksoord en Wilhelminaoord.

Monumenten

Nederlandse gemeenten staan voor ingrijpende opgaven. Het klimaat verandert, de
dorpen krimpen en er is een overgang nodig
naar een duurzame samenleving wat betreft
energiegebruik en landbouw. Die veranderingen raken ook het beheer en gebruik van
het cultureel erfgoed. In zogeheten living
labs gaat Storms-Smeets samen met alle
betrokkenen werken aan veranderingen,
zoals het terugdringen van het energiegebruik in monumentale panden.
Ook de herbestemming van monumentale
gebouwen en het bijbehorende landschap
horen tot de onderwerpen die worden
aangepakt. Storms-Smeets studeerde
historische geografie in Utrecht en Durham en promoveerde in Leeds op de
geografie van historische buitenplaatsen
en landgoederen. Zij werkt sinds 2007
bij het Gelders Genootschap als senior
adviseur erfgoed. rk

Gmo biedt sterke afweer
tegen aardappelziekte
Engelse onderzoekers hebben een
resistentie-gen tegen de aardappelziekte Phytophthora gevonden.
Minpuntje: het is een genetisch
gemodificeerd organisme (GMO).
De truc van de gangbare resistentiegenen in aardappel is dat ze
het zogenoemde avirulentie-eiwit
van Phytophthora herkennen.
Deze herkenning leidt tot de snelle afweerreactie; de plant zorgt
voor celdood van de aangevallen
plantencellen, waardoor de aardappelziekte zich niet verder kan
verspreiden. Maar Phytophthora
kan de avirulentie-genen snel
muteren, waardoor de aardappel
de aanvallers niet meer herkent en
de afweerreactie niet optreedt. De
meeste van deze resistentiegenen
komen uit wilde aardappelsoorten
uit de Andes.

De ontwikkeling van deze
aardappel ligt stil in de EU
Engelse onderzoekers hebben nu
een nieuw gen gevonden in Solanum americanum, een verre neef
van de aardappel uit de nachtschade-familie. Aardappels met dit gen
zijn bestand tegen 19 varianten
van Phytophthora, constateerden

de Wageningse onderzoekers die
aan dit onderzoek deelnamen. ‘Het
bewuste resistentie-gen herkent
zogenaamde geconserveerde avirulentie-genen van de aardappelziekte. We verwachten dat Phytophthora deze niet zo snel kan veranderen’,
zegt onderzoeker Vivianne Vleeshouwers van WUR. ‘Daardoor kan
deze resistentie tegen Phytophthora heel breed werken.’

Gmo

De verre neef heeft geen last van
Phytophthora en wordt gezien
als een ‘non-host’. Daarom zal dit
resistentie-gen de aardappelziekte
veel langer buiten de deur houden,
is de verwachting. Duurzame resistentie zou leiden tot veel minder
chemische bestrijdingsmiddelen in
de aardappelteelt. Er is echter een
probleem met aardappels met dit
gen: het zijn gmo’s. Het resistentie-gen uit de verre neef kan alleen
via transgenese in aardappels worden ingebracht. Daarmee ligt de
ontwikkeling van deze aardappel
in de EU stil, maar kunnen andere
landen – de VS en mogelijk ook
Engeland na Brexit – er verder aan
werken. as

