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Meer coronabesmettingen
bij meer pollen in de lucht
Er is een verband tussen pollen in de lucht en de stijging van het aantal
coronabesmettingen. Dat komt uit wereldwijd onderzoek waarbij de
leerstoelgroep Milieusysteemanalyse betrokken is.
Een team van 150 wetenschappers onderzocht pollentellingen van 130 telstations uit
31 landen, waaronder Nederland, tijdens de
uitbraak van het coronavirus. Pas als de pollenconcentratie buiten opliep, versnelde ook
de toename in het aantal besmettingen. De
onderzoekers vermoeden dat het virus profiteert van een verzwakt afweersysteem door
pollenblootstelling.
Voor andere virusinfecties van de lucht
wegen, bijvoorbeeld verkoudheid, is al
bekend dat dit gebeurt – ook bij mensen

die niet allergisch zijn voor pollen.
Het polleneffect was aan het begin van
de epidemie wereldwijd zichtbaar, schrijven
de onderzoekers op 9 maart 2021 in PNAS.
De besmettingscijfers liepen op na een stijging van de pollenconcentratie vier dagen
eerder. Ze namen met gemiddeld 4 procent
toe wanneer de pollenconcentratie met 100
pollen per kubieke meter steeg. Of het
verband oorzakelijk is, moet nog
worden onderzocht.
Info: arnold.vanvliet@wur.nl

Het consortium Zon in Landschap
gaat een kwaliteitslabel ontwikkelen
voor zonneparken. Dit EcoCertified
SolarLabel moet duidelijk maken
of een zonnepark bijdraagt aan het
verbeteren van de biodiversiteit en
behoud van de bodemkwaliteit. Uit
recent Wagenings onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat slechts 3 van de 25
zonneparken in Nederland optimaal
beheerd worden voor biodiversiteit.
De criteria voor het verkrijgen van
het label worden de komende vier
jaren ontwikkeld en wetenschappelijk
onderbouwd. Wageningen zorgt in
het consortium – met verder TNO,
Holland Solar, Eelerwoude en NL
Greenlabel – voor die onderbouwing.
Het label wordt uiteindelijk ontwikkeld door NL Greenlabel.
Info: alex.schotman@wur.nl
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Ecolabel voor
zonnepark

MARIENE ECOLOGIE

Visnetafval in zee vooral afkomstig van reparatiewerk
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Het meeste visnettenafval op
Arctische en Noordoost-Atlantische
stranden bestaat uit netdelen die zijn
afgesneden tijdens reparaties. Dat
wijst een grootschalige afvalanalyse
uit onder leiding van WURonderzoeker Wouter Jan Strietman.
In totaal werden 211 stukken trawlnet groter
dan 50 cm onderzocht met de hulp van lokale visserijexperts. Ook werden 2.908 kleinere
netdelen bestudeerd. Deze waren verzameld
op stranden in Groenland, IJsland, Jan
Mayen, Spitsbergen, Noorwegen, Nederland

en Schotland. Door systematisch de maaswijdte, snij- en scheursporen en andere
aanwijzingen te onderzoeken, ontdekte het
team dat visnettenafval vooral bestaat uit
losse stukken van bodemtrawlnetten.
De afsnijdsels komen bedoeld of onbedoeld in
zee terecht als ze niet tijdig worden verzameld
en opgeslagen. ‘De meest effectieve maatregel
om dergelijk afval op stranden te voorkomen,
is het verbeteren van de verzameling en opslag
van nettenafval aan boord, in combinatie met
het aanbieden van goede afvalinzamelings
faciliteiten in havens’, zegt Strietman.
Info: wouterjan.strietman@wur.nl
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