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WUR ZET
OPLEIDING DATA
SCIENCE IN DE
STEIGERS
De universiteit start met drie
specialisaties voor voedings-, economieen communicatiestudenten.
WUR wil in 2022 een nieuwe master starten: Data Science for Food and Health. Die
opleiding is nu ingediend bij de nationale
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) die opleidingen van alle
universiteiten beoordeelt. Maar komend
studiejaar wil de universiteit al drie bouwstenen van deze opleiding starten, namelijk specialisaties bij de opleidingen Nutrition and Health; Management, Economics
and Consumer Studies, en Communication, Health and Life Sciences. De opleiding
past in een
investe‘We zien data science
ringsplan
als een middel om
van WUR
ons voedings- en geom het
zondheidsonderzoek
vakgete versterken’
bied data
science te
versterken. Zo worden er ook drie nieuwe
hoogleraren aangenomen. Onderwijsdirecteur Arnold Bregt: ‘We zien data
science als een middel om ons voedingsen gezondheidsonderzoek te versterken.’

Arbeidsmarkt
Data science is hot, alle universiteiten
investeren er in. WUR moet dus een ‘unieke’ opleiding voorstellen, anders komt-ie
niet door de selectie van de CDHO heen.
Ook moet de opleiding inspelen op een
specifieke arbeidsmarkt. WUR mikt daarbij op voedingsbedrijven, gezondheidsinstellingen en organisaties als het Vooralsnog verwacht de universiteit zo’n 20 à 30
studenten per jaar voor de nieuwe opleiding, zegt Bregt. Daarnaast gaan Wageningen Academy en WUR-onderzoeksscholen
korte cursussen Data Science aanbieden
om werknemers bij te spijkeren. as
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Minder ammoniak op
biologische melkveebedrijven
Omschakelen naar biologisch vermindert stikstofproblematiek, stelt Wageningen Livestock Research.
De ammoniakemissie van grote biologische melkveebedrijven ligt gemiddeld
22 procent lager dan die van grote gangbare melkveehouders. Dat blijkt uit een
quickscan van Wageningen Livestock Research, in opdracht van Biohuis.
WUR baseerde zich op de gegevens van melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet (BIN), waarin de emissiecijfers van bijvoorbeeld 34 biologische
melkveehouders wordt bijgehouden. Hun lagere score komt door een combinatie van maatregelen: geen kunstmest, meer
beweiding, minder drijfmest en eiwit-armer
In de intensieve
voer. Dat leidt bij mesttoediening en beweiding
veehouderij
tot een halvering van de ammoniakuitstoot.
levert omschakelen
Onderzoeker Gerard Migchels denkt dat
naar biologisch
omschakelen naar een biologische melkveeniet minder
houderij een van de manieren kan zijn om
ammoniakuitstoot
aan de stikstofeisen rond natuurgebieden van
op
Natura2000 te voldoen. Hij ziet perspectief als
gangbare melkveebedrijven in de omgeving van Natura2000 gebieden extensiveren en overschakelen naar biologische melkveehouderij, omdat ze dan
weliswaar minder productie halen, maar een hogere biologische melkprijs
ontvangen. Deze omschakeling kan echter alleen als de vraag naar biologisch
toeneemt, stelt Migchels als voorwaarde.

Varkens
Voor de intensieve veehouderij is omschakeling naar biologisch geen uitkomst om de ammoniakuitstoot te verminderen. De ammoniakemissie per
dier is in de biologische varkens- en pluimveehouderij zelfs iets hoger dan in
de gangbare, blijkt uit de quickscan van WUR. Dat komt vooral omdat er minder varkens in een biologische stal zitten dan in een gangbare stal. Dat levert
meer dierenwelzijn, maar ook meer milieuvervuiling op per kilo vlees. as

