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WUR duurzaamste
volgens studenten

Er is genoeg hout in Europa

Studenten vinden WUR dit jaar de duur
zaamste hogeronderwijsinstelling van
Nederland. In de ranking SustainaBul
wordt Wageningen op de voet gevolgd
door Van Hall Larenstein – de winnaar van
2020 – en de Universiteit van Amsterdam.
De SustainaBul toetst universiteiten en
hogescholen op duurzaamheid, maat
schappelijke verantwoordelijkheid en
transparantie. De duurzaamheidsranglijst
voor hoger onderwijs werd voor het tiende
jaar op rij georganiseerd.
Info: vincent.koperdraat@wur.nl

De Europese bossen hebben voldoende hout om in de toenemende houtvraag te
voorzien, zegt hoogleraar Europees bos Gert-Jan Nabuurs. ‘Er is meer hout in
de Europese bossen dan sinds de late middeleeuwen.’
‘Inclusief Oost-Europese landen als
Oekraïne en Wit-Rusland bedraagt de
Europese houtvoorraad bijna 35 miljard ku
bieke meter’, aldus Nabuurs. ‘Jaarlijks groeit
er één miljard kubieke meter bij en de oogst
bedraagt slechts 600 miljoen kubieke meter
per jaar.’
Afgelopen jaar zijn de houtprijzen wereld
wijd toch gestegen. Sinds de coronapan
demie hebben in Europa veel mensen hun
huis gerenoveerd en zijn er nieuwe huizen

GENETICA

gebouwd. Mede hierdoor is de vraag naar
hout toegenomen, terwijl de capaciteit van
zagerijen al jaren achterloopt op de vraag,
aldus Nabuurs. Hij verwacht dat de verwer
kingscapaciteit binnen een of twee jaar zal
toenemen. Voor de lange termijn moeten
we blijven investeren in bosaanleg en goed
bosbeheer, vindt Nabuurs. ‘Hout zal alleen
maar belangrijker worden in een fossielvrije
wereld.’
Info: gert-jan.nabuurs@wur.nl

Uiengenoom in
kaart gebracht
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Wageningse onderzoekers hebben de
DNA-volgorde van het uiengenoom
in kaart gebracht. Veredelaars kunnen
hierdoor sneller nieuwe rassen ontwik
kelen die bijvoorbeeld bestand zijn tegen
droogte en die kunnen voldoen aan de
wereldwijd groeiende vraag naar uien.
Volgens onderzoeker plantenveredeling
Richard Finkers was het ontrafelen van de
genetische samenstelling een behoorlijke
puzzel. ‘Het uiengenoom is groot, zo’n
zestien keer groter dan het genoom van
een tomaat en vijf keer groter dan dat van
de mens.’
Info: richard.finkers@wur.nl
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Kunststofverpakking vaak niet te recyclen
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Slechts 27 procent van alle kunststofverpak
kingen is goed recyclebaar. Daarmee is het
aandeel de afgelopen zeven jaar nauwelijks
toegenomen. Dit constateren onderzoekers
van Wageningen Food & Biobased Research.
‘Het aandeel goed recyclebare verpak
kingen moet en kan flink omhoog’, aldus
onderzoeker Marieke Brouwer. Maar liefst
29 procent van de kunststofverpakkingen
is eenvoudig recyclebaar te maken door
etiketten, doppen of lijmen aan te passen.

Daarentegen is ongeveer een kwart van de
verpakkingen moeilijk te verbeteren. Ze zijn
te klein voor het sorteerproces of er is nog
geen goed recyclebaar alternatief dat de
houdbaarheid voldoende verlengt. Voor 18
procent moet eerst een sorteer- of recycling
proces worden ontwikkeld, bijvoorbeeld
voor PET-schalen voor vlees en vis. De per
centages staan los van de daadwerkelijke
recycling.
Info: marieke.brouwer@wur.nl

