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Alternatief voor
aluminium coating
op voedselfolie
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Onderzoekers hebben een mogelijk
alternatief ontdekt voor de bekende aluminiumcoating in dunne
voedselverpakkingen: een mengsel
van positief en negatief geladen
polymeren die samen een beschermende laag tegen zuurstof vormen.
De ontdekking is gedaan binnen het
Advanced Research Center Chemical
Building Blocks Consortium, een samen
werkingsverband van chemiebedrijven
en kennisinstellingen waaraan ook WUR
deelneemt. Volgens Jasper van der Gucht,
hoogleraar Fysische Chemie en Zachte
Materie in Wageningen, is de vinding een
belangrijke stap op weg naar duurzamere
voedselverpakkingen. ‘De gasbarrièreeigenschappen van deze op polymeren
gebaseerde coatings zijn minimaal gelijk
waardig aan die van voedselverpakkingen
met opgedampt aluminium. Bovendien
is de mogelijke milieuwinst groot, omdat
polymeerverpakking potentieel veel beter
te recyclen is.’
Info: jasper.vandergucht@wur.nl

Nieuw model toont het effect
van stikstof op de natuur
Voor ieder habitattype dat gevoelig is
voor stikstof, zoals oude eikenbossen en
blauwgraslanden, zijn al kritische depositie
waardes berekend. Als de stikstofneerslag
daarboven komt, gaat de natuurkwaliteit
achteruit. De nieuwe modelberekeningen
tonen hoe hard dat precies gaat. ‘Dit blijkt
enorm te verschillen per habitattype en
plantensoort’, zegt de Wageningse ecoloog
Wieger Wamelink. Ook blijkt bij een deel
van de habitattypen de natuur al te verslech
teren voordat de kritische depositiewaarde
wordt bereikt. Een logische uitkomst
volgens Wamelink, omdat die waarde een
rekenkundig gemiddelde is dat niet precies

de reactie van een bepaalde plantensoort
op stikstof weergeeft. Toch vindt hij het
te vroeg om het model te gebruiken voor
beleidsbeslissingen over bijvoorbeeld land
bouw bij een natuurgebied. Daarvoor is het
nieuwe rekenmodel nog niet goed genoeg,
zo blijkt onder meer uit een controle met
veldgegevens die zijn verzameld door onder
zoekscentrum B-Ware. De komende drie jaar
gaat Wamelink daarom vervolgonderzoek
doen. ‘Het effect van temperatuur, neerslag
en bodemtype hebben we al meegenomen in
ons model, maar we willen bijvoorbeeld ook
naar het effect van natuurbeheer kijken.’
Info: wieger.wamelink@wur.nl
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Wageningen Environmental Research heeft een rekenmodel ontwikkeld om het
effect van stikstofneerslag op planten en vegetatietypen te bepalen.
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Openbare ruimte: van elkaar leren in de mixed classroom
De openbare ruimte staat voor belangrijke uitdagingen en
transities, die vragen om een integrale benadering. Docenten
landschapsarchitectuur en onderwijskundigen van Wageningen
University & Research hebben samen een innovatieve cursus ont
wikkeld waarin reguliere masterstudenten en professionals uit
het veld samen leren: de mixed classroom. Afgelopen voorjaar is
een eerste vak in deze vorm aangeboden. In dit vak ligt het
accent op samenwerken en interdisciplinair leren aan de hand

van praktijkcases. De deelnemers waardeerden de interactie
tussen studenten en professionals zeer. Voor begin 2022 staan
twee nieuwe pilotvakken op het programma. De pilots maken
deel uit van het programma Managing Public Space, waarin
Wageningen samenwerkt met de gelijknamige stichting om
het beheer van de openbare ruimte te professionaliseren vanuit
een wetenschappelijk kader.
Meer informatie: www.wur.nl/academy
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