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Het aantal dierproeven bij WUR is het
afgelopen jaar met een vijfde gedaald,
blijkt uit het jaarverslag Dierproeven 2020.
Het cijfer is enigszins misleidend: 2019
liet juist een enorme stijging van bijna 40
procent zien, na een jarenlang dalende
trend. Over de langere termijn schommelt
het aantal dierproeven bij WUR rond de
55.000.
Bijna driekwart van alle dierproeven bij
WUR is met vissen, vooral bij vismonitoring door Wageningen Research. WUR
voert de wettelijke taak uit om de visstand
in de Noordzee te monitoren. Sinds 2015
worden die gevangen vissen als proefdier
gezien. Ook op de universiteit staan vissen
bovenaan. Van de 8108 dierproeven vond
ruim de helft met vissen plaats. Daarna
volgen kippen, varkens en koeien.
Nieuwkomer als proefdier is de Syrische
goudhamster die bij Wageningen Research werd gebruikt voor het testen van
corona-vaccins. rk
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Pensionado’s maken
groentekas voor Nepal
Gerard Bot en Martien Beek, beiden 76 jaar, hebben een bamboekas
gebouwd op de Wageningse campus.
De gewezen WUR-medewerkers (Bot is
als emeritus Technische Natuurkunde
expert op gebied van kasklimaat; Beek
expert plantenveredeling en gewasbescherming) willen een geschikte tuinbouwkas voor Nepal ontwikkelen. Door
de coronacrisis kan het prototype niet
in Nepal gebouwd worden, dus dan
maar in Wageningen. De kas is van
bamboe en afgestemd op het klimaat
van Nepal.

Op dit moment gebruiken veel Nepalese tuinders plastic tuinbouwkassen
uit India, maar die worden te heet. De
bamboekas heeft betere ventilatie.
De pensionado’s gebruiken bamboe
voor de kasconstructie, omdat dat
het goedkoopste bouwmateriaal is
in Nepal. Ze krijgen ondersteuning
van de WUR-groep Glastuinbouw, de
TU Eindhoven, Unifarm en meerdere
bedrijven. as
resource.wur.nl FULL STORY ONLINE

Computer spot wild
Wild tellen op luchtfoto’s leidt tot te lage
schattingen van populaties. De computer
kan het beter.
Dat is de strekking van een studie waarop
ecoloog Jasper Eikelboom is gepromoveerd. Hij leerde de computer olifanten,
giraffes en zebra’s te zien op luchtfoto’s
van Afrikaanse savannes.
Natuurbeheerders maken al een halve
eeuw gebruik van luchtfoto’s om populaties van wild in kaart te brengen. Maar
de nauwkeurigheid laat te wensen over.
Schattingen gaan uit van een onderschatting van het werkelijke aantal dieren tot
aan 80 procent.
Eikelboom leerde het computerprogramma

RetinatNet om wild op foto’s te herkennen.
Daarvoor gebruikte hij als lesmateriaal
honderden luchtfoto’s die zijn genomen in
twee natuurparken in Kenya. Daarbij geldt:
hoe meer beelden hoe beter. Eikelboom:
‘Er is heel veel variatie die het programma
moet leren herkennen. Lichtval bijvoorbeeld, de achtergrond, de hoek waaronder
de foto is genomen, et cetera.’

Examenfoto
Het algoritme leerde snel. Op ‘examenfoto’s’ zag het programma uiteindelijk meer
dan 90 procent van de door de mens
gespotte olifanten, giraffes en zebra’s. De
mens ziet dus meer. Maar de computer
ontwaarde ook dieren die door menseno-
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gen waren
gemist. Al
met al ziet
de computer volgens
Eikelboom
tot 95 procent van de

op de foto’s aanwezige dieren.
De computer werkt snel (1 tot 2 seconden
per foto), is onvermoeibaar en kan volgens Eikelboom voor hetzelfde geld tot
tien keer meer terrein in kaart brengen
dan de mens. Dat levert al met al een
veel nauwkeurigere schatting op van het
totale aantal dieren dat in een gebied
aanwezig is. rk

