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STEEDS VAKER EXTREEM WEER
Natuurbranden, overstromingen, hittegolven, stormen; het
afgelopen jaar kregen we een voorproefje van wat ons volgens
het IPCC staat te wachten. Extreem weer wordt steeds
normaler, maar blijft lastig te voorspellen.
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‘DE VERSOEPELINGEN KWAMEN TE VROEG’

Epidemioloog Quirine ten Bosch bedacht het model
SamenSlimOpen, dat laat zien hoe het gedrag van mensen de
verspreiding van het coronavirus beïnvloedt. Ze vindt dat
Nederland niet zo slim is opengegaan deze zomer.
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GRATIS CRISPR-CAS-LICENTIES
Wageningen gaat non-profitorganisaties gratis toegang bieden
tot een aantal crispr-cas-patenten. Dat kan de plantenveredeling
in opkomende landen stimuleren. ‘We willen wel graag
monitoren hoe onze licentie wordt toegepast.’
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WAGENINGEN WORLD ONLINE
Wageningen World is ook online te lezen. Op
www.wur.nl/wageningen-world zijn alle
nummers als bladerbare pdf beschikbaar.
Geïnteresseerden kunnen bovendien kiezen voor
een digitaal abonnement. Digitale abonnees
ontvangen het magazine vier keer per jaar in de
mailbox. Online lezen vermindert de belasting
van milieu en klimaat. Voor het omzetten van uw
papieren abonnement in een digitaal abonnement
kunt u terecht op: www.wur.nl/ww-abonnement.
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UPDATE
Kort nieuws over onderzoek en ontwikkelingen bij
Wageningen University & Research.
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MANNETJES VAN SLUIPWESP OVERBODIG
Een bacterie in de voortplantingsorganen van vrouwtjes
sluipwespen maakt dat er louter dochters ter wereld komen,
die bovendien geen mannetjes meer nodig hebben voor de
voortplanting.
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WAAR BLIJVEN DE OESTERS?
Oesters die worden uitgezet in de Noordzee verdwijnen
vaak spoorloos. Wageningse en Delftse onderzoekers
bestuderen hoe de schelpdieren naar beneden dwarrelen
en of stroming en golven vat op ze krijgen.

Vrijblijvend Glasgow
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HET SUCCESVERHAAL VAN UNITED WARDROBE
Drie Wageningse studenten lukt het de droom van iedere
ondernemer waar te maken: de verkoopcijfers gingen door
het dak. Vorig jaar kocht de Litouwse multinational Vinted
hun bedrijf United Wardrobe.
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‘DE TOEKOMST IS AAN DE JONGEREN’
Via hun lidmaatschap van Vrienden van UFW steunen
alumni activiteiten die studenten en pas-afgestudeerden
voorbereiden op de arbeidsmarkt.
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Nieuws voor en over Wageningse alumni.
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PERSONALIA
Informatie over leven en loopbaan van Wageningse
afgestudeerden.

‘De klimaatconferentie in Glasgow heeft veel aandacht
getrokken. Dat is een belangrijk neveneffect van zo’n
evenement. Omdat ook de gevolgen van klimaat
verandering steeds zichtbaarder worden – met hittegolven,
bosbranden en overstromingen – groeit de maatschap
pelijke druk om handelend op te treden. Met de afspraken
die de wereldleiders in Schotland maakten, gaat het echter
niet lukken om de mondiale temperatuurstijging zelfs
maar richting 2 graden te houden, laat staan 1.5 graad.
‘Die zijn daarvoor te zuinig en te vrijblijvend. De intenties
klinken mooi, maar het gaat uiteindelijk om investeringen
en heldere afspraken. Neem de 100 miljard dollar die
eerder is beloofd om arme landen te helpen hun uitstoot te
verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te
bestrijden. Dat lijkt een enorm bedrag, het klinkt
sympathiek, maar gezien de omvang van de wereld
economie is het veel te schamel, en zelfs deze 100 miljard
is niet bij elkaar gebracht in Glasgow. Bovendien is de
uitvoering uiterst ongewis. China geldt in VN-verband
bijvoorbeeld als ontwikkelingsland; gaan de Amerikanen
betalen voor hun rivaal?
‘Voor de camera’s werd ook hoog opgegeven over ruim
19 miljard dollar om in 2030 ontbossing tot staan te
hebben gebracht. De intentie is goed; bossen zijn
belangrijk voor het klimaat, ze brengen vocht in de
atmosfeer en nemen CO2 op. Maar wie gaat wat, wanneer
en waarvoor betalen? De afspraken zijn erg vrijblijvend.
‘De vraag is, willen we op deze manier verder? In Glasgow
moesten alle tweehonderd bij de VN aangesloten landen,
met al hun tegenstrijdige belangen, het unaniem eens zijn
over de gemaakte afspraken. Of moeten we bijvoorbeeld op
meer regionale schaal onderhandelen en knopen
doorhakken. We hebben berekend dat het Europese bos
tien procent vastlegt van de totale broeikasgasemissies in
Europa. Dat kun je door goed bosbeheer en door meer hout
duurzaam te gebruiken, opkrikken naar twintig procent.
Dat moeten we misschien niet mondiaal via de VN regelen,
maar bijvoorbeeld binnen een Europese green deal.’
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DE SWITCH
Alumni met een loopbaan buiten de Wageningse
vakgebieden.

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees bos in Wageningen, leidt bij
het klimaatpanel IPCC de werkgroep die mitigatie-opties onderzoekt
voor de land- en bosbouw
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INVESTEER IN GROENE BLADGROENTEN
Mensen in lagelonenlanden eten te weinig groente en fruit.
Investeren in de productie van groene bladgroente, dicht bij
de stad, is een van de meest effectieve oplossingen voor
dat probleem. Dat is een van de aanbevelingen uit een grote
Wageningse studie.

34

LEVENDE COLLECTIE OUDE APPELRASSEN
Sinds de jaren zeventig verdwijnen steeds meer appels van
de markt, waardoor uniek erfgoed verloren dreigt te gaan.
Een steeds groter deel van dat erfgoed groeit en bloeit in
de genenbankcollectie in Randwijk.

RUBRIEKEN
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VIROLOGIE

ONDERWIJS

FOTO SHUTTERSTOCK

Nieuwe opleiding tot
technologisch ontwerper
Geslaagde test met
Wagenings coronavaccin
Tests met S1-VLP, het Wageningse vaccin tegen het coronavirus, zijn succesvol
verlopen. Een lage dosis leidt al tot een
goede immuunrespons bij muizen.
De Wageningse onderzoeksgroepen
Virologie, Bioprocestechnologie en
Biochemie publiceerden dit begin
oktober in mBio.
Het vaccin, een eiwit dat wordt gemaakt
in cellen van een nachtvlinder, kan op
grote schaal worden geproduceerd: een
enkele bioreactor met insectencellen is
goed voor een miljoen doses. Deense
partners van de Wageningse onder
zoekers hebben intussen een vergelijkbaar eiwitvaccin ontwikkeld, ABNCoV2,
dat eerder dit jaar in een klinische studie
in het RadboudUMC Nijmegen is getest.
Dit zit nu in de laatste testfase. Als ook
die succesvol is, gaat farmaceut Bavarian
Nordic het vaccin op de markt brengen.
Info: gorben.pijlman@wur.nl

De Engineering Doctorate-opleiding volgt op de
master en is specifiek gericht op ontwerpen.
Dat gaat volgens WUR een belangrijke schakel vormen bij de vertaling van kennis die
in de wetenschap wordt opgedaan naar toepassing in de praktijk, bijvoorbeeld via het
ontwerpen van robots voor de boerderij van
de toekomst, of slimme ecoducten die meer
wildbewegingen mogelijk maken.
Wageningen volgt hierin de andere technische universiteiten, waar de optie al een
tijdje bestaat. Volgens Pieter Munster,
beleidsmedewerker Corporate Strategy &
Accounts, is er in het Wageningse werkveld
duidelijk vraag naar. Naast de duur – twee
in plaats van vier jaar – is ook de insteek wezenlijk anders dan bij de andere postmasteroptie, een PhD. ‘Promotietrajecten worden
geacht de grenzen van de wetenschap te
verleggen, terwijl engineering doctorates veel
praktischer zijn ingesteld; die draaien om
concrete ontwerpopdrachten en vanuit specifieke organisaties’, legt Munster uit.
Geïnteresseerde masterstudenten en organisaties die een vraagstuk hebben, kunnen

FOTO SHUTTERSTOCK

Wageningen start een nieuw type opleiding: een tweejarige postmasteropleiding tot technologisch ontwerper. De opleiding Designs for Agrifood &
Ecological Systems is vanaf 1 januari geopend voor kandidaten.

zich melden. Naast zes door Wageningen
gefinancierde plekken is er, net als bij
PhD’s, ruimte voor extern gefinancierde
kandidaten.
Info: www.wur.eu/engd

PLANTENWETENSCHAPPEN

FOTO ERGO MEDIAPRODUCTIES

Veilig onderzoek
in hightech kas
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Op Wageningen Campus is Serre Red in gebruik genomen,
een nieuwe, hightech onderzoekskas. Die gebruikt geen fossiele
brandstoffen, maar werkt elektrisch. De kas is wereldwijd
bijzonder vanwege de grootte (4.000 m2), de opsplitsing in
ruim zestig compartimenten en het hoogste veiligheidsniveau
waarop onderzoek wordt gedaan, zowel bij ziekteproeven als bij
genetische modificatie. Alle compartimenten hebben individuele
klimaatregeling, luchtfiltering en toegangssloten. De meeste
technische apparatuur is verwerkt in kelders onder het complex,
voor een goede lichtinval en het voorkomen van schaduwwerking.
De nieuwe kas is alleen onder strenge voorwaarden toegankelijk.
Maar dankzij een virtuele tour op www.wur.nl/serre-red kan
iedereen er rondkijken en kennismaken met de onderzoekers en
hun experimenten.
Info: dolf.straathof@wur.nl

UPDATE

KLIMAAT

Oostelijk Amazonewoud stoot CO2 uit

FOTO SHUTTERSTOCK

Het oostelijke Amazoneregenwoud stoot meer CO2 uit dan het opneemt.
Dat blijkt uit jarenlange metingen door een internationaal onderzoeksteam.
De resultaten zijn volgens de onderzoekers 'zorgwekkend'.

De onderzoekers namen afgelopen negen
jaar bijna duizend luchtmonsters vanuit
vliegtuigjes boven het regenwoud. De herhaalde metingen van kooldioxide (CO2)
tonen aan dat het oostelijke deel van het
Amazonewoud meer CO2 uitstoot dan het opneemt, en dat het westelijke deel nog steeds
een kleine CO2-opname kent. Het team, met
de Wageningse hoogleraar Meteorologie en
Luchtkwaliteit Wouter Peters, publiceerde
de bevindingen in juli in Nature.
Een verklaring voor het verschil is ontbossing, blijkt uit de studie. In Brazilië komen
veel bosbranden voor, die worden ingezet

om nieuw landbouwareaal te creëren. Die
ontbossing maakt de oostelijke regio kwetsbaarder voor de periodes van droogte, met
een hogere boomsterfte als gevolg. Het
leidt tot een toenemend verval van het eco
systeem. De onderzoekers vermoeden dat dit
bijdraagt aan verder verlies van regenwoud
en nog meer droogte. Het westelijke deel
van de Amazone is ongerepter en kent een
minder intensieve periode van droogte.
De onderzoekers vonden ook een on
verwacht grote klimaatverandering in het
oosten, met temperaturen die bijna vier
keer zoveel zijn gestegen als het wereldwijde

gemiddelde in de afgelopen veertig jaar.
Daarnaast nam de regenval met bijna een
derde af in het zwaarst door ontbossing getroffen gebied, vooral tijdens de warme, droge periode van augustus tot en met oktober.
‘De piek in opwarming en droogte en het
verlies van koolstofopname aan de oostkant
van de Amazone zijn zorgwekkend’, zegt
hoogleraar Peters. ‘De daarbij behorende
teruglopende regenval verraadt een verandering in de tropische watercyclus. We
moeten het Amazonewoud écht beter gaan
beschermen.’
Info: wouter.peters@wur.nl

WAGENINGEN ACADEMY

5e Executive MBA in Food & Agribusiness
In november is een nieuwe gevarieerde groep deelnemers begonnen aan het vijfde Executive MBA-programma van Wageningen en
TIAS Business School, het programma voor de mid career professional in de Food & Agribusiness. In de groep zijn zeven nationaliteiten vertegenwoordigd, 60 procent man, 40 procent vrouw, uit
multinationals, traditionele familiebedrijven, en start-ups. Een
derde van de deelnemers zijn Wageningse alumni met 8 tot 20 jaar

relevante werkervaring.
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar, zien we dat de EMBAkandidaten zijn uitgegroeid tot beter uitgeruste leiders. De EMBA
bereidde hen voor om belangrijke stappen te zetten en nieuwe uitdagingen in het professionele leven aan te gaan, zoals het oprichten van een particulier bedrijf of duurzaamheidsconsultant worden.
Meer informatie over de MBA-opleiding: www.wur.eu/mba
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EPIDEMIOLOGIE

GROENE GRONDSTOFFEN

Vogelgriep komt niet
via lucht naar de kip

FOTO SHUTTERSTOCK

Het risico dat wilde vogels via de lucht
hoog-pathogene vogelgriep overdragen
aan pluimvee in de stal is vrijwel nihil.
Dat concluderen onderzoekers van
Wageningen Bioveterinary Research.
Eerdere ervaringen wijzen erop dat het
vogelgriepvirus via de lucht kan worden
verspreid van bedrijf naar bedrijf als het
in grote hoeveelheden wordt geproduceerd door grote aantallen besmette
kippen in een stal. Hoe groot het risico
is op overdracht via de lucht door besmette wilde vogels, was nog onbekend.
De onderzoekers keken daarbij specifiek naar transmissie vanuit mest van
wilde watervogels in de omgeving van
de pluimveestal. Daarnaast beoordeelden ze het risico op verplaatsing van het
griepvirus via aerosolen die door uitademen of proesten van besmette wilde
watervogels vrijkomen. Het risico dat
besmette mestdeeltjes of aerosolen via
de luchtinlaat in de kippenstal terechtkomen, blijkt verwaarloosbaar klein.
Info: armin.elbers@wur.nl

Landbouwreststromen uit Azië
zijn bron voor duurzaam textiel

FOTO SHUTTERSTOCK

De landbouw in Zuid- en Zuidoost-Azië levert bruikbare reststromen voor de
grootschalige productie van natuurlijke textielvezels. Dat blijkt uit onderzoek
van het Institute for Sustainable Communities, het World Resources Institute
en WUR.
De onderzoekers inventariseerden in acht
landen - Bangladesh, Cambodja, India,
Indonesië, Pakistan, Sri Lanka, Thailand
en Vietnam – welke grote landbouwrest
stromen daar vrijkomen. Ze bekeken daarbij
de reststromen van meer dan veertig gewassen op de potentie voor de extractie van
cellulosepulp en cellulosevezel als basis voor
textiel. Gewassen die geschikte reststromen
leveren zijn rijst, tarwe, mais, okra, oliepalm, ananas, suikerriet en banaan.
De onderzoekers identificeerden ook kansrijke plekken in Zuid- en Zuidoost-Azië voor
het vestigen van textielvezelproductie op
basis van die reststromen. Surat Thani in
Thailand en Riau in Indonesië zijn bijvoor-

beeld locaties met veel biomassa die overblijft van de palmolieproductie. Op andere
geschikte locaties komen juist veel bananenstengels, afval van de rietsuikerproductie,
tarwestro, rijststro of ananasbladeren vrij.
‘De textielindustrie heeft meer duurzame
en hernieuwbare grondstoffen nodig om
haar negatieve invloed op het klimaat te
verkleinen’, zegt Paulien Harmsen van
Wageningen Food & Biobased Research.
‘Dit onderzoek geeft een routekaart voor
het maken van meer duurzame textiel.’ Het
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
de Laudes Foundation van de C&A-familie
Brenninkmeijer.
Info: paulien.harmsen@wur.nl

MARIENE ECOLOGIE

De helft van de gestrande bruinviskalfjes
langs de Nederlandse kust heeft een te hoog
gehalte polychloorbifenylen (pcb’s). Zo blijkt
uit onderzoek over de periode 2006-2019,
waaraan Wageningen Marine Research
meewerkte. Pcb’s worden van moeder naar
kalf overgedragen via de placenta en moedermelk. Later komen daar pcb’s uit gegeten
vis bij. Van alle onderzochte dieren had bijna
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40 procent gehaltes boven de gezondheidsnorm; bij de volwassen mannetjes was dat 90
procent, bij de vrouwtjes 10 procent, doordat
die pcb’s via moedermelk uitscheiden. De
onderzoekers konden geen eenduidige relatie met de doodsoorzaak vaststellen. Het
onderzoek is in november gepubliceerd in
Science of the Total Environment.
Info: martine.vandenheuvel-greve@wur.nl

FOTO SHUTTERSTOCK

Veel pcb’s in gestrande bruinvissen

UPDATE

VEEHOUDERIJ

MICROBIOLOGIE

Onderzoeker Suresh Neethirajan ontwikkelde het kippenvolgsysteem
ChickTrack. Camera’s, geursensoren en microfoons houden de toestand
van iedere individuele kip in de gaten. Dat helpt boeren bij het optimaliseren
van de stalomstandigheden en het voer.

FOTO SFAM

Slimme stal houdt
kip in de gaten
Bacterie Akkermansia
komt op de markt

FOTO SHUTTERSTOCK

De gepasteuriseerde bacterie Akkermansia
muciniphila van het Belgische bedrijf
A-Mansia Biotech, een spin-off van WUR
en UCLouvain, is door de Europese
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)
veilig bevonden als voedselingrediënt.
Akkermansia zal naar verwachting in
2022 als voedingssupplement op de
markt komen. De bacterie herstelt de
werking van de darmbarrière, wat leidt
tot verminderde ontsteking en uiteindelijk een betere controle van de vetopslag,
het glucosemetabolisme en het energieverbruik. Mensen met overgewicht en
risicofactoren voor hart- en-vaatziekten
hebben baat bij die gunstige effecten.
Info: willem.devos@wur.nl
PLANTENWETENSCHAPPEN
ChickTrack werkt met videocamera’s die
beelden maken vanuit verschillende hoeken van de stal, met thermische camera’s,
geursensoren en met microfoons om de
kippengeluiden op te nemen. Het systeem
kan individuele kippen volgen op basis van
kleine verschillen in vorm en grootte van de
dieren die een mens niet of nauwelijks ziet,
maar de computer wel.
De warmteverdeling over het lichaam is een
graadmeter voor de emotionele toestand
en het welzijn van de kip. ‘We kennen de
hittemap van het kippenlichaam. Situaties
die bijvoorbeeld angst opwekken doen de
temperatuur van de kam en de keel van de
kip veel sneller veranderen dan die van de
rest van het lichaam’, zegt Neethirajan,
universitair hoofddocent bij de Wageningse
leerstoelgroep Adaptatiefysiologie. De geur-

sensoren registreren de stofwisseling van de
kippen. ‘Afhankelijk van het voedsel dat ze
krijgen, ademen ze bepaalde mengsels uit
van chemische stoffen. We kunnen dat in
principe per vogel meten. Het gaat om heel
kleine hoeveelheden en de sensoren moeten
dus supergevoelig zijn om die op te pikken.’
Al die signalen integreert het systeem om
tot inzichten te komen over het gedrag en
de toestand van de kippen. ‘Binnen een paar
seconden kan het algoritme een beslissing
nemen en dit doorseinen naar de boer’, zegt
Neethirajan. ‘De boer kan dan bijvoorbeeld
het licht of de vochtigheid in de stal aanpassen of de samenstelling van het voer veranderen. Aanpassingen waarmee het gedrag of
de emotionele toestand van de dieren zijn bij
te sturen.’
Info: suresh.neethirajan@wur.nl

Afvoer maaisel
verstevigt dijk
Hoe intensiever en dieper een dijk
doorworteld is, hoe beter deze bij hoog
water bestand is tegen erosie. Dat
blijkt uit onderzoek van Wageningen
Environmental Research, in opdracht van
Rijkswaterstaat. Door het goed afvoeren
van maaisel blijkt de doorworteling al in
drie jaar tijd sterk te verbeteren. ‘Als het
maaisel blijft liggen, hoopt het voedsel
zich op en steken planten weinig energie
in het wortelstelsel, zegt onderzoeker
Friso van der Zee. ‘Verschraling van de
bodem door het afvoeren van maaisel
stimuleert planten om meer en diepere
wortels te maken.’
Info: friso.vanderzee@wur.nl
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Eiwit verandert
plant in zombie
Een internationaal onderzoeksteam
heeft een mechanisme ontdekt waarmee
parasitaire bacteriën – zogeheten fytoplasma’s – de ontwikkeling van planten
reguleren en de veroudering vertragen.
De geïnfecteerde planten veranderen
daardoor als het ware in zombieplanten, die zich niet meer voortplanten.
Het team, geleid door het John Innes
Centre in Norwich, identificeerde
een door fytoplasma’s ontwikkeld
manipulatiemolecuul. In de plant leidt
dit eiwit tot de afbraak van belangrijke
regulatoren, wat abnormale groei en
ontwikkeling veroorzaakt.
Fytoplasma’s kunnen verwoestende
ziektes in voedselgewassen veroor
zaken, zoals Candidatus Phytoplasma
asteris in granen en groenten. ‘De identificatie van het manipulatiemolecuul
biedt inzichten voor het ontwikkelen
van gewassen met een duurzame resistentie tegen fytoplasma’s’, zegt de
betrokken Wageningse hoogleraar
Richard Immink van het Laboratorium
voor Moleculaire Biologie. Het onderzoek is gefinancierd door Human
Frontiers en maakt deel uit van een
samenwerking tussen The Sainsbury
Laboratory (VK), WUR en Academia
Sinica (Taiwan). De resultaten zijn gepubliceerd in Cell.
Info: richard.immink@wur.nl

ECOLOGIE

Biodiversiteit zoogdieren
beïnvloedt risico op pandemie
De aantallen en de variatie in soorten zoogdieren in een gebied bepalen samen
het risico op overdracht van ziekten van dier naar mens, zoals Covid-19. Dat
blijkt uit onderzoek naar meer dan vierduizend zoogdiersoorten wereldwijd.

ILLUSTRATIE WUR

MOLECULAIRE BIOLOGIE

Om de kans op pandemieën te verkleinen,
is het belangrijk te weten waar het risico
op overdracht van ziekteverwekkers van
wilde dieren naar mensen het grootste
is. Onderzoekers onder leiding van de
Wageningse leerstoelgroep Wildlife Ecology
and Conservation brachten in beeld waar
hoeveel individuen van welke zoogdiersoort
samenleven. Voor deze zoogdiergemeenschappen berekenden ze in hoeverre een
ziekteverwekker meerdere gastheren infecteert. Zo konden ze een ziekterisico voorspellen. De resultaten voorspellen een hoog
ziekterisico in tropische gebieden, waar de
biodiversiteit het grootst is. Maar ook in
meer gematigde streken komen risicogebie-

den voor, zoals in delen van Europa, NoordAmerika en Eurazië.
De onderzoekers berekenden ook hoe het
risico op ziekten tot 2035 kan veranderen.
Zelfs kleine veranderingen in de relatieve
aanwezigheid van soorten beïnvloeden het
ziekterisico. ‘Een beetje meer van deze soort
en een beetje minder van die kan al genoeg
zijn’, zegt wildlife-ecoloog Fred de Boer.
‘Aangezien een kwart van alle zoogdier
soorten met uitsterven wordt bedreigd, is
het belangrijk te begrijpen hoe dit het risico
op overdraagbare ziekten beïnvloedt’, aldus
Yingying Wang, die promoveerde op het
onderzoek.
Info: kevin.matson@wur.nl

MICROBIOLOGIE

Nieuwe bacteriën uit Zwarte Zee splitsen sulfaat

FOTO MONGABAY

Daan van Vliet van het Laboratorium
voor Microbiologie vond bacteriën in de
bodem van de Zwarte Zee die zuurstofloze zwavelhoudende stoffen kunnen
afbreken. De onderzoeker nam bodemmonsters tijdens een expeditie met het
NIOZ-onderzoeksschip Pelagia. Vervolgens
kweekte hij ze zuurstofloos op, met onder meer het polysacharide fucoidan als
voedingsbodem. Dit wordt gewonnen uit
zeewier en bevat sulfaatgroepen.
De kweek leverde bacteriestammen van een
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nieuw geslacht op dat Van Vliet Pontiella
doopte. Genetisch onderzoek laat zien dat
de bacteriën zo’n vijfhonderd genen bevatten
voor het maken van sulfaat-splitsende enzymen. ‘Dit enzymenpalet heeft mogelijk nut
voor de bioraffinage van zeewier, een interessante grondstof voor bijvoorbeeld voedingscomponenten, medicijnen en brandstoffen.’
Van Vliet promoveerde half september op
zijn onderzoek. Inmiddels werkt hij bij
Wageningen Food & Biobased Research.
Info: daan.vanvliet@wur.nl

UPDATE

DIERVOEDING

MILIEUSYSTEMEN

FOTO SHUTTERSTOCK

Stikstofefficiëntie
moet omhoog

Varkens gedijen goed op
voer met insectenlarven

Om milieudoelen te halen, is stikstof
reductie belangrijk, maar voor een hoge
voedselproductie en voedselzekerheid is
stikstoftoediening nodig. Daarom zijn
wereldwijd maatregelen nodig om de
stikstofefficiëntie te verhogen: zoveel
mogelijk stikstof moet door het gewas
worden opgenomen. Dit is een van de
conclusies van wetenschappers van onder andere WUR in een studie die in september is gepubliceerd in Nature Food.
‘Hoe goed je stikstof ook toedient, een
gewas neemt nooit alles op’, zegt mede
auteur Wim de Vries, hoogleraar integrale stikstof-effectanalyse bij WUR. ‘Er
zijn altijd verliezen naar het milieu. Een
hogere stikstofefficiëntie kan de verliezen beperken, terwijl de gewasopbrengst
niet of veel minder terugloopt.’ Volgens
De Vries kan dit onder andere door
stikstof toe te dienen op de juiste tijd, de
juiste plek, met de juiste meststof en in
de juiste hoeveelheid.
Info: wim.devries@wur.nl
OMGEVINGSPSYCHOLOGIE

De larven van de zwarte soldaatvlieg zijn een goed alternatief voor soja in het
dieet van vleesvarkens. Dat concludeert een onderzoeksteam van WUR en de
Universiteit Leiden.

‘Meer bomen, minder
antidepressiva’

Insectenlarven zijn potentieel een duur
zamere eiwitbron dan soja, omdat ze kunnen
worden gekweekt op afval en reststromen
van de voedselproductie. Anders dan de soja
teelt neemt insectenkweek geen akkerland
voor voedselgewassen in.
De onderzoekers vergeleken daarom de
reactie van vleesvarkens op een dieet met
sojaschroot als eiwitbron, met die van
vleesvarkens op een dieet met larven van de
zwarte soldaatvlieg als bron van eiwit. Ze
maten micro-organismen in de dunne darm
en metabolieten in het bloed. ‘Dit heet de
FeedOmics-benadering’, zegt Soumya Kanti
Kar, onderzoeker bij Wageningen Livestock
Research. ‘Die helpt ons om tegelijkertijd
de impact van voeding op darmniveau en
bloedniveau vast te stellen. FeedOmics biedt
daarmee een gedetailleerde momentopname

Groen in de directe woonomgeving
is gunstig voor het mentaal welzijn. Dat schrijft de Wereldgezond
heidsorganisatie (WHO) in Green and
blue spaces and mental health: new evidence and perspectives for action. Volgens
Sjerp de Vries van Wageningen
Environmental Research, die
meewerkte aan het onderzoek
voor deze uitgave, is het belangrijk dat de WHO het verband erkent tussen groen in
de woonomgeving en mentaal
welzijn. ‘Daarmee ontstaat
meer aandacht voor alledaags
contact met kleine groenelementen. Zo is de dichtheid aan
straatbomen omgekeerd gerelateerd
aan het gebruik van antidepressiva.’
Info: sjerp.devries@wur.nl

van de reactie op een dieet.’
De resultaten laten zien dat het larvenvoer
de darmmicroben met een positief effect
op de gezondheid ondersteunt, evenals de
microben die een indicator zijn voor een
gezonde darm. Vleesvarkens op een insectendieet lijken even gezond als, of gezonder
dan soortgenoten op een sojadieet.
De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in juli in Nature Scientific Reports. ‘De
timing kon niet beter’, zegt hoofdauteur
Kar. Sinds begin september is het voeren van
insecteneiwit aan pluimvee en varkens toegestaan in de EU. ‘Dit zal ongetwijfeld een
belangrijke impuls geven aan deze nieuwe
industrie, die tegen 2025 naar verwachting
zal vertienvoudigen tot meer dan 4,1 miljard
dollar.’
Info: soumya.kar@wur.nl
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Steeds vaker extr
Natuurbranden, overstromingen, hittegolven, stormen; het afgelopen
jaar kregen we wereldwijd een voorproefje van wat ons volgens het
klimaatrapport van het IPCC staat te wachten. Extreem weer wordt
steeds normaler, maar blijft lastig te voorspellen. Vanuit verschillend
perspectief proberen onderzoekers een deel van die puzzel te leggen.
TEKST MARIANNE WILSCHUT FOTO THOMAS LOHNES/GETTY IMAGES

KLIMAAT

eem weer

H

et leek wel een sciencefictionfilm.
Met vliegtuigen, drones, meetmasten,
scintillometers, bodemsensors, weerballonnen met radiosondes en tal van andere
meetapparatuur werd het Ebro-bekken in het
Spaanse Catalonië afgelopen zomer tweeënhalve week lang in bezit genomen door ruim
zestig wetenschappers van gerenommeerde
Europese en Amerikaanse instituten als
NASA, ESA, Met Office, Meteo France en
WUR. Zij verzamelden in het kader van het
LIASE-project gegevens die kunnen bijdragen aan het verbeteren van weermodellen.
Daarmee kan de invloed van de mens op
extreem weer beter worden voorspeld, legt
Oscar Hartogensis uit, projectleider namens
de Wageningse leerstoelgroep Meteorologie
en Luchtkwaliteit. ‘De huidige weermodellen
hebben moeite om vat te krijgen op droge gebieden die grootschalig worden geïrrigeerd,
zoals dit deel van Catalonië, maar ook in
Californië, Noord-Mexico en delen van Iran.’
In het Ebro-bekken is in de vorige eeuw
voor de teelt van appels, peren en gewassen als mais en alfalfa een grootschalig irrigatiesysteem aangelegd. ‘In de zomer zijn
daardoor de contrasten groot met het gebied
eromheen dat niet wordt bevloeid. Het temperatuurverschil kan wel vijf graden zijn. Dat
zorgt voor windcirculaties tussen het droge
en natte gebied, die de verdamping aanjagen.
Ook voorzien deze circulaties natuurbranden
van extra zuurstof. De sterke verdamping
kan lokaal tot extreme neerslag leiden.’ Dat
heeft Hartogensis in het Ebro-bekken zelf
kunnen ervaren. ‘Tegen het einde van het
LIASE-veldonderzoek maakten we een fikse
hagelstorm mee. Hagelstenen zo groot als
golfballen maakten korte metten met een
wijngaard aan de rand van het gebied.’
TRILLENDE LUCHT
Om de impact van verdamping op het lokale
weer te bestuderen, keken de onderzoekers
naar alle aspecten die het verdampingsproces aansturen, zoals de transpiratie van
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vocht uit de huidmondjes van de gewassen, de invloed van wolken en zonlicht op
de verdamping en de invloed daarvan op
circulatiepatronen. ‘Zo hopen we beter zicht
te krijgen op de interactie tussen de atmosfeer en het oppervlak.’
Onderzoeken zoals die in Catalonië, zijn
een deel van de puzzel die wetenschappers
leggen om extreem weer beter te voorspellen. In augustus waarschuwde het IPCC, het
klimaatpanel van de Verenigde Naties, er in
een nieuw rapport voor dat zonder drastische maatregelen om de opwarming van de
aarde tot 1,5 graad te beperken, de wereld te
maken krijgt met grotere weersextremen zoals hevige regenval, zware cyclonen, intensere en frequentere hittegolven en extreme

‘Het klimaat op
aarde verandert
niet overal op
dezelfde manier’
droogte. Uit een inventarisatie van Munich
Re, een van ’s werelds grootste herverzekeraars, blijkt dat het aantal weergerelateerde
catastrofes sinds 1980 fors is toegenomen.
Vooral het aantal overstromingen, hitte
golven en periodes van extreme droogte
nam toe. Met name Noord-Amerika, Azië
en Australië/Oceanië worden hierdoor
getroffen.
Dat die extremen normaler zullen worden
is zeer waarschijnlijk, toch blijft het lastig
om deze weersfenomenen te voorspellen.
‘Weerystemen zijn nou eenmaal complex en
het klimaat op aarde verandert niet overal
op dezelfde manier’, zegt Hartogensis. ‘In

landen die met regenseizoenen te maken
hebben, zoals Bangladesh, zie je bijvoorbeeld dat de moesson zich anders is gaan
gedragen, de regenseizoenen zijn natter of
juist minder nat. Welke variant het wordt,
is moeilijk te voorspellen. In NoordwestEuropa worden de seizoenen vooral bepaald
door grootschalige weercomplexen. Die
circulatiepatronen worden tegenwoordig
vaker verstoord. Blokkades hinderen de
straalstroom – de krachtige wind die hoog
in de atmosfeer stroomt – waardoor we
meer te maken krijgen met langere periodes
met meer neerslag of juist langere periodes
van warmte en droogte. Dat hebben we de
afgelopen zomers kunnen zien.’
LEVEN MET VUUR
Door langere periodes van droogte en
hogere temperaturen zullen landen in
Noordwest-Europa en zelfs de noordelijke
delen van Scandinavië, Rusland, Canada
en Alaska vaker te maken krijgen met
natuurbranden. ‘Nederland moet door
klimaatverandering niet alleen leren leven
met water, maar ook met vuur’, zegt de
Wageningse natuurbrandexpert Cathelijne
Stoof. Alleen al in 2020 kwamen 724 natuur
branden voor in Nederland, 177 meer dan
het jaar daarvoor. In tegenstelling tot de
strijd met het water, staat het bewustzijn van
natuurbranden en de voorbereiding daarop
in Nederland nog in de kinderschoenen.
‘De Nederlandse brandweer is meer gespecialiseerd in branden in gebouwen, terwijl
natuurbranden een heel andere dynamiek
hebben. Ook zie je dat natuurbranden door
het veranderende klimaat zo intens worden dat ze het weer kunnen beïnvloeden.
Door de enorme hitte kunnen bijvoorbeeld
onweerswolken ontstaan. Door de bliksem
ontladingen en de wind van die onweerscomplexen kunnen branden zich dan sneller
verspreiden, in verschillende richtingen. Het
wordt daardoor minder veilig om ze te bestrijden. In Portugal vielen hierdoor in 2017

FOTO IRTA

FOTO WUR

FOTO SHUTTERSTOCK
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In het Ebro-bekken in het Spaanse Catalonië verzamelen wetenschappers van Europese en Amerikaanse instituten gegevens die kunnen bijdragen aan het
verbeteren van weermodellen van droge gebieden die grootschalig worden geïrrigeerd.

64 doden, onder meer doordat mensen met
hun auto door het vuur ingesloten raakten
toen ze probeerden te vluchten.’
Stoof, die onder andere in Portugal en
Spanje onderzoek doet naar natuurbranden
en oprichter is van PyroLife, een programma
waarin vijftien Europese promovendi worden opgeleid tot interdisciplinaire experts in
onderzoek naar natuurbranden, pleit er dan
ook voor dat er bij branden een meteoroloog
op afstand alle weersgegevens analyseert,
zodat de brandweer tijdig gewaarschuwd
kan worden voor veranderingen in bijvoorbeeld de windrichting en luchtvochtigheid.
Ook moet er volgens haar wereldwijd meer
geld worden gestoken in de preventie van
branden. ‘Er is een meer inclusieve benadering nodig van brand. De brandweerwereld is ontzettend masculien met grote
brandweerauto’s en helikopters die met veel
spektakel uitrukken, maar met bestrijden
alleen kom je er niet. Je bereikt meer met een
integrale preventieaanpak waarbij je natuurbeheerders, bestuurders, de recreatiesector,

het onderwijs en de buurt betrekt. Branden
ontstaan namelijk niet alleen door extreem
weer, maar ook door verkeerd onderhoud
van het landschap. Door op strategische
plekken de ondergroei in het bos te verwijderen en door open stroken te creëren, kun
je branden beheersbaar houden. Ook zijn
zogeheten mozaïeklandschappen met een
gevarieerde begroeiing minder vatbaar voor
natuurbranden. Als er in Californië meer
aandacht was geweest voor vuurbestendig
landschapsonderhoud dan waren de branden daar minder uit de hand gelopen.’
ECONOMISCHE IMPACT
Behalve met natuurbranden krijgt Nederland
ook meer te maken met wateroverlast,
droogte en stormen. De potentiële effec
ten daarvan zijn in kaart gebracht in de
Klimaateffectatlas.nl. Op deze site is per
regio en zelfs op straatniveau te zien hoe
groot de kans is op ondergelopen straten,
natuurbranden, tropische nachten en langdurige droogte in 2050. Dergelijke extreme

weergebeurtenissen kunnen een grote
maatschappelijke en economische impact
hebben. Alleen al de fysieke schade door de
overstromingen van afgelopen juli in ZuidLimburg wordt bijvoorbeeld geschat op een
bedrag tussen de 350 en 600 miljoen euro.
En de windhoos die een maand daarvoor
een verwoestend spoor trok door Leersum
leverde 37 miljoen euro schade op.
Die economische, maar ook de maatschappelijke schade veroorzaakt door extreem
weer, wordt momenteel in kaart gebracht
via een ander platform, dat eind 2023 live
gaat: de Klimaat Impact Monitor. ‘Extreem
weer brengt niet alleen schade toe aan gebouwen, wegen en voertuigen’, legt initiatiefnemer Rutger Dankers van Wageningen
Environmental Research uit. ‘Het heeft ook
gevolgen voor de gezondheid, de landbouw
en de natuur. Denk aan meer ziekmeldingen of oversterfte bij een hittegolf. Maar
hitte, in combinatie met langdurige droogte
beïnvloedt ook de waterkwaliteit of kan tot
hogere energiekosten leiden omdat airco’s >
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EXTREEM WEER IN 2021
Door klimaatverandering nemen weersextremen
toe. We krijgen vaker te maken met hitterecords,
neerslagextremen en stormen, die leiden tot
droogte, natuurbranden en overstromingen.
2021 gaf een voorproefje van wat de wereld de
komende decennia te wachten staat. Een greep
uit enkele extreemweersituaties wereldwijd.

14

Januari Het oosten, midden en noorden van
Spanje worden getroffen door uitzonderlijk
zware sneeuwval en kou. De Spaanse hoofdstad Madrid is volledig ontregeld.

Februari Bijna 10 miljoen inwoners van Texas
en het noorden van Mexico zitten zonder
stroom als gevolg van ijsstorm Uri, die vergezeld gaat van temperaturen van -13 °C.

Maart De Chinese hoofdstad Peking kleurt
oranje door een zware zandstorm. Het
zand komt uit de Gobiwoestijn, die door
klimaatverandering steeds groter wordt.

FOTO LERMA / SHUTTERSTOCK.COM

FOTO MAROUANESITTI / SHUTTERSTOCK.COM

FOTO VINCENT369 / SHUTTERSTOCK.COM

April Tropische cycloon Seroja laat met
aardverschuivingen en overstromingen een
verwoestend spoor met vele doden achter
in Indonesië en het westen van Australië.

Mei Noord-west Rusland krijgt te maken met
tropische temperaturen; zo’n twintig graden
boven normaal. In Narjan-Mar, een plaats
boven de Poolcirkel, wordt het zelfs 31,9 °C.

Juni Het noordwesten van de VS en de
Canadese provincie Brits-Columbia kampen
met een historische hittegolf. Het Canadese
stadje Lytton bereikt 49,6 °C en wordt
verwoest door een bosbrand.

FOTO NASA

FOTO C3S/ECMWF

FOTO ANP

Juli Hevige regenval veroorzaakt overstromingen in Duitsland, België en ZuidLimburg. In Duitsland komen 184 mensen
om, in België is het dodental 41.

Augustus Historische hitte in Griekenland,
Turkije en Italië met lokaal temperaturen
tot 50 graden Celsius, leidt tot enorme
bosbranden.

Oktober Hevige moessonregens veroor
zaken overstromingen en aardverschuivingen
in India en Nepal, meer dan honderd
mensen komen om door het noodweer.

FOTO ANP/AP

FOTO ANP

FOTO ANP/AFP
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‘Het aantal dodelijke slachtoffers
neemt af, maar de schade neemt toe’

worden aangezet en koelinstallaties harder
moeten werken.’
In tegenstelling tot meteorologische data als
de neerslag en temperatuur, worden gegevens over de gevolgen van extreem weer nog
niet centraal geregistreerd. Om deze data
te verzamelen werkt Dankers samen met
partijen als het Verbond van Verzekeraars,
RIONED, STOWA, Climate Adaptation
Services, enkele provincies en het KNMI.
Dankers: ‘In andere landen, zoals Rusland,
wordt de impact van extreem weer in het kader van de preventie al langer bijgehouden.
Als we beter zicht hebben op de impact van
extreem weer en de gebieden waar dit vaker
voorkomt, kunnen we ons meer voorbereiden. Steden kunnen hun inrichting bijvoorbeeld beter afstemmen op het afvoeren van
meer neerslag of juist meer groen planten
voor wat verkoeling tijdens hittegolven. En
het KNMI kan zijn waarschuwingen beter afstemmen op de impact die het weer kan hebben door die per regio nader te specificeren.’
In vergelijking met 1953 toen de Waters
noodramp in Nederland een enorme catastrofe veroorzaakte met 1836 dodelijke
slachtoffers, zijn we volgens Dankers nu
veel beter voorbereid op natuurrampen. ‘Dat
zie je ook wereldwijd. Het aantal dodelijke
slachtoffers neemt af, maar de schade neemt
wel toe. We zijn met meer mensen, er zijn
meer huizen, meer wegen, dus de kans op
schade neemt toe.’ Vorig jaar beliep de totale
schade veroorzaakt door natuurrampen,
waaronder ook vulkaanuitbarstingen en
aardbevingen, volgens Munich Re wereldwijd 210 miljard dollar.
KANTELPUNTEN
In het jongste klimaatrapport waarschuwt
het IPCC behalve voor extreem weer ook
voor kantelpunten, gebeurtenissen waardoor het klimaat dusdanig verandert dat
er geen weg terug is. De ijskappen, de
warme golfstroom, de permafrost in toendragebieden, het methaanijs op de bodem

van de oceanen en het Amazonewoud zijn
volgens transitie-expert Marten Scheffer,
hoogleraar Aquatische Ecologie en Water
kwaliteitsbeheer, voorbeelden van elementen uit het klimaatsysteem die mogelijk
kunnen kantelen en dan een domino-effect
in gang zetten. Scheffer: ‘Zo speelt het
Amazonewoud een belangrijke rol in het
ontstaan van wolken en neerslag. Als het
Amazonegebied door boskap, toenemende
branden en boomsterfte verandert in een
savanne, dan kan dat grote effecten hebben
op het regionale klimaat. Wereldwijd zal de
hoeveelheid CO2 stijgen door het wegvallen
van zo’n groot reservoir.’
STILVALLEN GOLFSTROOM
Een andere gebeurtenis die als een zwaard
van Damocles boven ons hoofd hangt,
is het mogelijk stilvallen van de warme
golfstroom, die vanuit de Golf van Mexico
warm water naar het noordelijk deel van
de Atlantische Oceaan brengt en ook
wel de transportband van het klimaat
wordt genoemd. ‘Bij het smelten van het
Noordpoolijs mengt een grote hoeveelheid
zoet smeltwater zich met het zoute zeewater. Daardoor zakt dat minder makkelijk
naar de bodem, waar de stroming terug
naar de tropen begint, en kan de golfstroom
zijn kracht verliezen. Dat zou in het noorden tot meer koelte kunnen leiden en in het
zuiden juist tot meer warmte. Of dat gaat
gebeuren is onzeker, maar er zijn tekenen
dat de warme golfstroom aan het verzwakken is.’
In het door Scheffer opgezette Wageningse
SparcS Center worden de mechanismes geanalyseerd die achter belangrijke systeem
veranderingen schuilgaan. ‘Want ook al zijn
kantelpunten, zoals de klimaat-tipping
points, moeilijk te voorspellen, er zijn wel
overeenkomsten tussen deze en andere kantelpunten in de samenleving te vinden. Net
als bij mensen die een depressie krijgen,
zijn er voortekenen. Sommige van die voor-

tekenen hebben een universeel karakter. Dat
komt omdat in de buurt van een kantelpunt
de veerkracht afneemt.’ Zo’n afname is terug te zien in subtiele veranderingen in het
patroon van fluctuaties. ‘Die ups en downs
verraden iets over het vermogen om van
kleine, natuurlijke verstoringen te herstellen. Verrassend genoeg vinden we datzelfde
signaal in heel verschillende complexe
systemen als ze een kantelpunt naderen.
Op een diep niveau zijn er dus belangrijke
overeenkomsten tussen bijvoorbeeld hersenen, ecosystemen en het klimaatsysteem.’
SOCIALE UITDAGING
Wat extreem weer betreft, gaat het steeds
vaker voorkomen van hittegolven en langdurige droogteperiodes volgens Scheffer
de komende decennia waarschijnlijk de
grootste impact hebben. ‘Een recente
studie van SparcS toont aan dat wij mensen
al duizenden jaren het beste gedijen in een
klimaat met een gemiddelde jaartemperatuur van zo’n 13 graden Celsius. Dat noemen
we de Human Niche. Door de opwarming
van de aarde zal die niche gaan verschuiven.
In de komende vijftig jaar zullen 1 tot 3 miljard mensen in gebieden leven die te warm
zijn en dat zal onvermijdelijk tot migratie
leiden. Dat kan een potentiële bron van
conflicten zijn. Migratie als een vorm van
adaptatie, het aanpassen aan de klimaat
verandering, zal dus vooral een sociale uitdaging worden.’
Er is ook goed nieuws, zegt Scheffer. ‘Iedere
graad minder opwarming van de aarde,
scheelt pakweg een miljard mensen die op
drift raken. Dat is te bereiken door radicaal
te stoppen met het uit de grond halen van
fossiele brandstoffen en door ons dieet aan
te passen. Dat kun je niet aan consumenten
alleen overlaten. Net als bij het bestrijden
van een pandemie lukt het alleen als over
heden hun verantwoordelijkheid nemen.’ W
www.wur.nl/liaise
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Bacterie maakt
mannetjes van
sluipwesp overbodig
Een bacterie in de voortplantingsorganen van vrouwtjessluipwespen
maakt dat er louter dochters ter wereld komen, die bovendien
geen mannetjes meer nodig hebben voor de voortplanting. Bij
biologische bestrijding is dat een groot voordeel.
TEKST NICOLE VAN ‘T WOUT HOFLAND FOTO BUGSINSPACE.NL

D

e Amerikaanse sluipwesp Muscidifurax
uniraptor geeft een nieuwe invulling
aan girlpower. De vrouwtjeswesp
plant zich voort zonder dat daar een mannetje bij komt kijken. Door een bacterie in haar
voortplantingsorganen groeien bijna alle eitjes uit tot vrouwtjes en zijn de mannetjes
van de soort vrijwel uitgeroeid. Het mechanisme daarachter is minder complex dan gedacht, concludeerde entomoloog Yidong
Wang tijdens zijn promotieonderzoek in
Wageningen.
De sluipwesp, die van oorsprong uit Costa
Rica komt, is slechts een paar millimeter
groot. Het geslacht van het insectje wordt
niet bepaald door geslachtschromosomen
zoals bij mensen, maar door de hoeveelheid
chromosomen. Mannetjes hebben een enkele set chromosomen in iedere cel, terwijl
vrouwtjes een dubbele set bij zich dragen.
Normaal gesproken groeit een bevrucht eitje
dan ook uit tot een vrouwtje en een onbe-
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vrucht eitje wordt een mannetje.
Dat bacteriën in de voortplantingsorganen
van sluipwespen maken dat de insecten alleen maar dochters krijgen, ontdekte een
Wageningse onderzoeker al in 1990. Maar
het mechanisme, de truc die de microben
gebruiken, bleef lange tijd geheim. Eerder
vermoedden wetenschappers dat de bacterie, genaamd Wolbachia, een aantal signalen
gebruikt om onbevruchte eitjes niet uit te
laten groeien tot mannetjes, maar tot vrouwtjes, zoals ook bij andere sluipwespen het
geval is. Toch blijkt er bij deze specifieke
wespensoort maar één truc voor nodig: het
genetisch materiaal in het eitje verdubbelen.
IN HET LAB GEMAAKT
Wang toonde dat aan met een in het lab
gemaakte vrouwtjessluipwesp – zonder aan
wezigheid van de bacterie – die niet twee,
maar drie kopieën van ieder chromosoom
bij zich droeg. ‘Een deel van haar eitjes bevat

dan één set chromosomen en de andere
eitjes twee’, legt Wang uit. Die eitjes groeiden uit tot respectievelijk mannetjes en
vrouwtjes. Daaruit concludeerde de entomo
loog dat alleen het aantal chromosomenparen het geslacht van deze wespensoort
bepaalt. De bacterie hoeft dus alleen het
genetisch materiaal te verdubbelen, andere
signalen vanuit de bacterie zijn niet nodig.
De bacterie grijpt in vlak na de meiose, het
proces waarbij chromosomenparen van
elkaar gescheiden worden om eicellen te
maken. Via een nog onbekend mechanisme
laat de bacterie twee chromosomensets weer
samensmelten, waardoor het eitje uitgroeit
tot een vrouwtjeswesp. Daar heeft de bacterie een goede reden toe, volgens Wang:
‘De mannetjes geven, in tegenstelling tot
de vrouwtjes, de bacterie niet door aan hun
nageslacht’. De bacterie heeft dus een betere
overlevingskans wanneer er meer vrouwtjes
dan mannetjes zijn.

ENTOMOLOGIE

Van de Amerikaanse sluipwesp Muscidifurax uniraptor – een paar millimeter groot – komen vrijwel enkel vrouwtjes voor.

Niet alleen de Costa Ricaanse sluipwespen
leven samen met Wolbachia. Naar schatting is meer dan de helft van alle insecten
geïnfecteerd met deze bacterie, al heeft
die niet overal effect op de voortplanting.
Daarnaast ontdekken entomologen steeds
meer bacteriesoorten die op vergelijkbare
manier de familieplanning van insecten naar
hun hand zetten.
GEEN INTERESSE
De onderzochte sluipwespsoort leeft al zo
lang samen met de bacterie dat ze zich heeft
aangepast aan de aseksuele voortplanting.
Zo zijn de spermacellen van mannetjes
sluipwespen – die sporadisch geboren worden – niet levensvatbaar en tonen vrouwtjes
geen interesse in de mannetjes. Met een
balts proberen de mannetjes nog altijd de
vrouwtjes over te halen tot paren, maar die
besteden daar geen aandacht aan. Dat is
niet alleen het geval bij deze Amerikaanse

sluipwesp. Eerdere studies lieten zien dat de
bacterie ook seksuele aantrekkingskracht
tussen mannetjes en vrouwtjes bij andere
insecten verstoort.
‘Zelfs als ze zouden willen, krijgen een
mannetje en vrouwtje van de Amerikaanse
sluipwesp geen nakomelingen via seksuele
voortplanting’, zegt Wang. Dat komt omdat
een speciaal orgaan bij de vrouwtjes om
sperma in op te slaan niet goed meer werkt
in de geïnfecteerde sluipwespen. Bij andere
insecten gaat dat zelfs nog een stap verder.
Zij hebben hun geslachtsdelen in de loop
van duizenden jaren zelfs helemaal verloren.
‘De sluipwesp heeft de bacterie dus nodig
om te blijven bestaan’, aldus Wang.
EXACTE KOPIE
Dat ieder vrouwtje maagdelijk nakome
lingen op de wereld zet, betekent dat iedere
dochter een exacte genetische kopie is van
haar moeder. Genetische diversiteit en

evolutie zijn daardoor minimaal bij deze
sluipwespen. Met veranderingen in de
omgeving is dat op de lange termijn waarschijnlijk nadelig voor deze soort, maar op
korte termijn hebben de diertjes er baat bij,
volgens Wang. Ze hoeven namelijk geen
energie en tijd te steken in het uitzoeken van
en paren met het juiste mannetje.
Het vrouwelijke leger van sluipwespen komt
ook van pas in de landbouw. Boeren zetten
de insecten in als biologische bestrijder van
vliegen. De sluipwesp boort een gaatje in het
harde omhulsel van de poppen van de vlieg,
en legt daarin haar eitjes, die vervolgens de
pop opeten. Wespenmannen leggen geen
eitjes, waardoor juist sluipwespen
geïnfecteerd met de Wolbachiabacterie –
zonder mannetjes dus – de ideale strijdmacht vormen. W
www.wur.nl/biologischebestrijding
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EPIDEMIOLOOG QUIRINE TEN BOSCH:

‘De versoepelingen
kwamen te vroeg en
met te veel tegelijk’
Epidemioloog Quirine ten Bosch bedacht het model SamenSlimOpen,
dat laat zien hoe het gedrag van mensen de verspreiding van het
coronavirus beïnvloedt. Ze vindt dat Nederland niet zo slim is
opengegaan eind van de zomer: ‘In de besluitvorming is onvoldoende
rekening gehouden met superspreading events.’
TEKST ASTRID SMIT FOTOGRAFIE BRAM BELLONI

Q

uirine ten Bosch is de laatste anderhalf jaar een veelgevraagd spreekster. Ze gaf interviews voor de radio
en televisie en ook de geschreven media
wisten haar te vinden. Logisch, als je epidemioloog van infectieziekten bent en een
simulatiemodel voor corona hebt ontwikkeld met de titel SamenSlimOpen.
Het is puur toeval dat ze in dit onderzoeksveld is beland, zegt ze zelf. Vijftien jaar
geleden overwoog ze als student medische
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biologie in Groningen nog richting de
neurowetenschappen te gaan. Maar na
haar bachelor ontdekte ze dat wereldwijde
gezondheidszorg meer bij haar paste en
startte ze met een master epidemiologie
in Utrecht. Sindsdien deed ze onderzoek
naar de olifantsziekte, knokkelkoorts en de
pestepidemie in Madagaskar, de grootste
in de recente geschiedenis. In 2019 werd ze
assistent-professor bij veterinaire epidemiologie in Wageningen, waar ze vooral onder-

zoek doet naar zoönoses, infectieziektes die
overspringen van dier naar mens.
Toen onderzoekfinancier ZonMw anderhalf
jaar geleden een oproep deed om coronaprojecten in te dienen, ontwikkelde zij
samen met de TU Delft SamenSlimOpen,
een model dat probeert te achterhalen hoe
het gedrag van mensen de verspreiding van
het coronavirus beïnvloedt. Hoe erg is het
als mensen geen anderhalve meter afstand
houden? Hoe riskant is het als er gezongen

>
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‘Ik zou willen weten
welk aandeel aerosolen
en oppervlakken hebben
in de virusverspreiding’

‘Op een gegeven
moment komt
er een evenwicht
tussen het virus
en de mens’

QUIRINE TEN BOSCH
Quirine ten Bosch, assistentprofessor Epidemiologie van
infectieziekten bij de leerstoel
groep Kwantitatieve Veterinaire
Epidemiologie van WUR, onderzoekt de overdracht van besmettelijke ziekten binnen en tussen
groepen van dieren en mensen
met behulp van statistische en
wiskundige modellen, en vertaalt
deze naar hulpmiddelen voor
volksgezondheidsautoriteiten.
2017: PhD Biological Sciences,
University of Notre Dame
2009: MSc Epidemiology,
Universiteit Utrecht
2006: BSc Life Science &
Technology, Rijksuniversiteit
Groningen
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wordt? En welke maatregel is het meest effectief om verspreiding te voorkomen? Om
dit inzichtelijk te maken, is een online tool
ontwikkeld die laat zien hoe eigenaren hun
restaurant coronaproof kunnen inrichten.
Het model kan ook makkelijk worden vertaald naar andere gelegenheden zoals festivals of congressen.
Wat is de meerwaarde van jullie model?
‘De RIVM-modellen gaan uit van gemiddelden van grote groepen mensen. Zoals ouderen, kinderen of werkenden. Het nadeel is dat
voor sommige vragen de schaal van deze modellen te groot is. Je kunt er bijvoorbeeld niet
mee beantwoorden hoeveel mensen in een
restaurant mogen, waar ze moeten zitten, of
hoe mensen zich bewegen in een ruimte op
een bepaald festival. Dat kan ons model wel.
‘Wij combineren een epidemiologisch model van het coronavirus met een model dat
de bewegingen van mensen in een ruimte
simuleert. Dat laatste deel doen onderzoekers van de TU Delft. Ze hebben veel kennis
over hoe mensen zich bewegen in openbare
ruimtes zoals winkelstraten en stations. In
dit project monitorden ze met 3D-camera’s
en gps-trackers hoe mensen zich bewegen
in een restaurant. Mensen hebben een doel
in zo’n ruimte, ze lopen naar de bar of naar
de wc, nemen de kortste route en moeten
om obstakels heen. Door hun bewegingen
in veel settings te meten, kunnen we hun
gedrag simuleren en voorspellen.’
Is SamenSlimOpen veel gebruikt, bij
voorbeeld om te kijken hoe de horeca
verantwoord open kon deze zomer?
‘De tool is beschikbaar voor restaurant
eigenaren. Zij kunnen zien hoe ze hun restaurant zo veilig mogelijk kunnen inrichten.
En voor experts die gemeentes adviseren
over evenementen en het openen van de
horeca. Het RIVM en het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden
regelmatig ingelicht over onze bevindingen.
Maar over het algemeen had Nederland wel
meer gebruik kunnen maken van de wetenschappers op het gebied van infectieziektenbestrijding. In landen zoals Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk verliep de samen
werking tussen de universiteiten en hun
‘RIVM’ veel intensiever. De brainpower van
de academie werd daar beter benut.’
Is dat een gemiste kans?
‘In de besluitvorming voor de zomer is
onvoldoende rekening gehouden met super
spreading events. Dat zijn uitzonderlijke
gebeurtenissen waarbij het virus zich heel
efficiënt verspreidt. Die kun je voorspellen,
maar dan moet je niet uitgaan van gemiddelden. Het reproductiegetal bijvoorbeeld geeft
het gemiddeld aantal nieuwe infecties weer
van een gemiddeld persoon. In werkelijkheid
voldoet maar vijf procent van de mensen aan
dit profiel. De meeste mensen besmetten
helemaal niemand en zo’n twintig procent
besmet tachtig procent van de mensen.
‘Het klopt dat een gemiddeld evenement niet
tot veel infecties leidt, zoals beleidsmakers
aannamen. Maar bij het versoepelen deze
zomer hadden ze zich moeten afvragen:
welk deel van die duizenden evenementen
die er aan komen, leiden tot heel veel infecties? Dan kom je erachter dat er toch aardig
wat grote uitbraken kunnen plaatsvinden.
Dat is het type vraagstuk waar ons model inzicht in kan geven: gebeurtenissen met een
kleine kans en een grote impact.’
Eind september zijn veel maatregelen
tegen corona losgelaten: de ander
halve meter, de mondkapjes in de
winkels en op het station, het thuis
werken. Was dat verstandig?
‘Je moet heel voorzichtig zijn met het loslaten van maatregelen, want je hebt als

EPIDEMIOLOGIE

dat het virus zal blijven rondgaan en dat de
kwetsbaren in deze gemeenschappen vroeg
of laat toch besmet zullen raken en risico op
ernstige ziekte en overlijden lopen.’
Welke onderzoeksvraag zou jij nog
beantwoord willen hebben om jullie
model te verbeteren?
‘Ik zou willen weten welk aandeel aerosolen, druppels of oppervlakken hebben in de
virusverspreiding. Als je meer weet over die
aandelen, weet je ook beter aan welke knoppen je moet draaien om virusverspreiding
tegen te gaan. Er komen gelukkig technologieën aan die intacte virusdeeltjes in de lucht
beter kunnen meten dan nu het geval is. Dat
zou ons leven als modellenmakers een stuk
makkelijk maken.’

overheid maar een paar knoppen waaraan je
kunt draaien en het is heel moeilijk versoepelingen weer te herroepen. Ik denk dat de
versoepelingen te vroeg kwamen en met te
veel tegelijk. Een voor een zou beter zijn geweest, dan heb je nog wat bij te sturen.
‘De vaccinatiegraad is in Nederland weliswaar hoog, maar toch is er nog een grote
groep ongevaccineerden die ziek kan worden. En die wordt besmet door ongevaccineerden en gevaccineerden: de helft van
de nieuwe coronabesmettingen bestaat uit
mensen die een prik kregen. Zelfs met een
hoge vaccinatiegraad heb je dus nog steeds
verspreiding.
‘En de versoepelingen kwamen in de herfst,
het seizoen waarin respiratoire virussen
altijd toenemen, en in een periode waarin
de infectiedruk al best hoog was. Het maakt
nogal uit of je zo’n versoepeling invoert op
het moment dat er 200 of 2000 personen
per dag geïnfecteerd raken. In het laatste
geval heeft de overheid veel minder de tijd

om te reageren als het misgaat.
‘We hadden half september niet in die situatie moeten belanden. Het is misgegaan in
juli toen we werden geadviseerd te ‘dansen
met Jansen’. Dat is de reden dat we aan het
einde van de zomer al een hoge infectiedruk
hadden, waardoor we onszelf te weinig buffer gaven.’
Meer dan 80 procent van de vol
wassenen is gevaccineerd. Er waren
in Nederland een paar haarden waar
de vaccinatiegraad lager was, waar
door het virus daar als eerste weer
oplaaide. Wat zou puur technisch de
oplossing zijn geweest om dit te
dempen?
‘Vaccinatie is de meest logische oplossing.
Maar als dat niet mogelijk is, dan moet je in
die gebieden toe naar de middelen die we
hadden voordat vaccinatie een optie was:
mondkapjes op, anderhalve meter afstand,
geen grote groepen bij elkaar. Besef dan wel

Wanneer kunnen we weer een nor
maal leven gaan leiden, in Europa
en wereldwijd?
‘Dat is een moeilijke vraag, zeker als het
over de wereldwijde verspreiding gaat. Het
virus gaat niet meer weg, daarover zijn
wetenschappers het eens. Dan is het de
vraag: wanneer zorgt het niet meer voor een
overbelasting van de ziekenhuizen? Dat is
lastig in te schatten. Het heeft te maken met
de snelheid van vaccinatie wereldwijd, de
immuniteit die mensen opbouwen en met
de nieuwe varianten die we nog gaan tegen
komen. Op een gegeven moment komt er
wel een evenwicht tussen het virus en de
mens, net zoals bij de griep. Je moet heel erg
je best doen om een dertigjarige te vinden
die nog nooit griep heeft gehad of een land
te vinden waar geen griep voorkomt. Dan
is er een co-existentie tussen het virus en
de mens. Ik denk dat het wereldwijd voor
corona minstens vijf tot tien jaar gaat duren
voordat zo’n situatie is bereikt.’ W
www.wur.nl/samenslimopen
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Wageningen gaat non-profitorganisaties gratis toegang bieden
tot crispr-cas-patenten. Dat kan de plantenveredeling in
opkomende landen stimuleren. Maar eerst moeten technische
en juridische details worden ingevuld. ‘We willen wel graag
monitoren hoe onze licentie wordt toegepast.’
TEKST ARNO VAN ’T HOOG ILLUSTRATIE RHONALD BLOMMESTIJN

GENETICA

KENNIS DELEN VOOR HET GOEDE DOEL

Gratis toegang
tot Wageningse
crispr-patenten

‘Het wiel moeten we nog
een beetje uitvinden, dit is
nog niet eerder gedaan’

‘E

r zijn wereldwijd duizenden crispr-
patenten aangevraagd. Het mooie is
dat wij er ook een paar in ons bezit
hebben’, vertelt de Wageningse hoogleraar
microbiologie John van der Oost. ‘Dat levert
ons freedom to operate. We kunnen gratis toegang geven tot deze patenten. Ik hoop dat we
onderzoeksinstituten in opkomende landen
hierdoor een boost kunnen geven voor de
ontwikkeling van lokale gewassen, bijvoorbeeld met een hogere opbrengst. Het allermooiste zou zijn als verbetering van
gewassen uiteindelijk leidt tot een hogere
productie en daardoor lagere prijzen voor
consumenten.’
In de plantenveredeling biedt de crispr-
technologie mogelijkheden om gewassen
sneller te verbeteren dan met traditionele veredeling. Maar het woud aan crispr-
patenten vormt daarbij een struikelblok,
zegt Van der Oost. Wie bijvoorbeeld met
deze techniek een nieuwe gewasvariant
maakt en daarvan zaaizaad gaat verhande
len, maakt al snel inbreuk op zo’n patent.
Dat betekent meestal dat er licentie
gelden moeten worden afgedragen aan de
patenthouder.
DICHTGETIMMERD
De Amerikaanse octrooi-verlenende instantie USPTO heeft al meer dan zesduizend
crispr-patentaanvragen geregistreerd, en
daar komen er maandelijks tweehonderd
bij. Van der Oost: ‘Dit onderzoeksveld is
volledig dichtgetimmerd. Daarom is het
interessant voor andere laboratoria dat wij
een sterk afwijkende variant hebben gevonden. Ons crispr-cas-systeem doet hetzelfde
werk, maar het moleculaire knipgereedschap ziet er heel anders uit. Het maakt
ook niet uit welk organisme je neemt, ons
systeem kan in principe elk stuk DNA in elk
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organisme aanpassen. De doelgroep die wij
voor ogen hebben voor de gratis licenties op
ons patent zijn non-profitorganisaties die
zich bezighouden met het verbeteren van
landbouwgewassen.’
De toepassing van crispr-cas in de plantenveredeling ligt op uiteenlopende vlakken.
Zo lukte het een paar jaar geleden al om
komkommerplanten resistent te maken
tegen enkele soorten plantenvirussen, en
om de zouttolerantie van rijst te verhogen.
In koolzaad is een variant gemaakt die meer
omega-3 vetzuren produceert. Het aantal
commerciële toepassingen is nog niet heel
groot. Zadenproducent Dupont Pioneer levert in de VS een nieuw hybride mais-ras dat
door uitschakeling van één gen een zetmeelvariant maakt die interessant is als bindmiddel in de papier- en voedingsindustrie.
KAPOT KNIPPEN
Het lab van Van der Oost speelde rond 2008
een rol in de beschrijving van de bouwstenen van crispr-cas. Van nature is het een
afweersysteem waarmee veel microben zich
beschermen tegen bacterievirussen. Het
systeem herkent het erfelijk materiaal van virussen en knipt het kapot. Enkele jaren later
– rond 2011 – realiseerden meerdere onderzoeksgroepen zich dat je hetzelfde systeem
met wat aanpassingen ook kunt richten op
het DNA in cellen van andere organismen.
Daarmee kun je genen uitschakelen of mutaties aanbrengen: genome editing.
Genome editing met crispr-cas is relatief
eenvoudig in een laboratorium aan de praat
te krijgen. Onderzoekers kunnen de basis
materialen bij een collega-onderzoeker
opvragen of online bestellen, en in allerlei
publicaties staan methodes beschreven. De
technologie is daardoor wijdverbreid geraakt, en dat heeft vanaf 2013 een vloedgolf

GMO OF NIET?
Ontstaat bij veredeling met behulp van crispr-cas een genetisch gemodificeerd
organisme (GMO)? In Europa en de Verenigde Staten heeft deze vraag tot totaal
verschillende uitkomsten geleid.
De Amerikaanse overheid beschouwt genome editing in planten niet als genetische
modificatie; de toelating van met crispr-cas veredelde gewassen is daarmee
vrijgegeven. Europa neemt sinds een uitspraak van Europese Hof van Justitie in
2018 het tegenovergestelde standpunt in: crispr-gewassen vallen onder bestaande
GMO-regelgeving. Daardoor zijn strenge toelatingsstudies vereist en is bij markttoelating etikettering verplicht, om keuzevrijheid te garanderen.
In april 2021 publiceerde de Europese Commissie echter een rapport over nieuwe
genetische technieken in de plantenteelt. Een van de conclusies is dat oude GMOregelgeving niet echt geschikt is om genome editing mee te beoordelen. Het
rapport vormde een startpunt voor discussie over herziening van wetgeving voor
nieuwe veredelingstechnieken, een proces dat nog jaren kan duren.

aan publicaties en patentaanvragen opgeleverd. De toepassingen gaan van geneeskunde, microbiologie, plantenteelt tot aan
corona-diagnostiek. Rond de eerste patenten zijn tientallen biotech-bedrijven opgericht. Crispr-cas is kortom big business.
De patenten op naam van John van der Oost
en collega’s ogen als alle andere: pagina na
pagina met puntsgewijze technische claims
en beschrijvingen van aminozuurvolgorden
en methoden. Alles bij elkaar beschrijven
die de ingrediënten en de werkwijze voor
gebruik in genome editing. Het grote
verschil zit echter in de herkomst van het
crispr-cas-systeem.
UIT DE COMPOSTHOOP
De patenten van Van der Oost zijn een
uitvloeisel van een ontdekking die zijn lab
rond 2015 deed in een dampende composthoop in Ede. Tijdens composteren loopt de

temperatuur op tot ruim 65 graden, en de
warmteminnende bacterie Geobacillus thermo
denitrificans groeit prima bij die temperatuur.
Van der Oost en zijn collega's besloten
het erfelijk materiaal van de bacterie uit te
pluizen om te zien of de soort ook crispr
gebruikt. Zo kwamen ze een thermostabiele
crispr-cas9 op het spoor, die duidelijk afwijkt van eerder beschreven cas9-varianten.
Van der Oost: ‘Dit nieuwe crispr-systeem
werkt goed, en het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot vijf verschillende patentaanvragen. Als je een aanvraag indient, is
het altijd de vraag of het patent wordt toegekend. Dat is op voorhand niet goed in te
schatten. Maar het eerste patent is onlangs
verleend in de Verenigde Staten; de tweede
en derde komen eraan.’
Omdat het crispr-cas uit een thermofiele
bacteriesoort komt, doet het het vooral
goed onder warme omstandigheden, zegt >
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‘We gaan met onze licenties een
stap verder dan andere instituten’

JOHN VAN DER OOST
John van der Oost, sinds
2005 hoogleraar Bacteriële
genetica in Wageningen, wordt
beschouwd als een pionier van
de crispr-revolutie. Hij doet al
ruim 25 jaar onderzoek naar
het erfelijk materiaal van micro-organismen. Met zijn leerstoelgroep was hij in 2008 de
eerste die het mechanisme
ophelderde achter het crisprcas-afweersysteem van
bacteriën. Daarmee konden
onderzoekers nieuw gereedschap ontwikkelen waarmee
ze snel en zeer precies
genetische aanpassingen
kunnen doen.
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Van der Oost. En dat is in de eerste plaats
handig voor genome editing in andere
warmte-minnende micro-organismen. ‘De
optimale werking ligt ergens tussen de vijftig en zestig graden. Rond de dertig graden
wordt DNA in een cel ook geknipt, maar
minder efficiënt dan door andere crispr-
systemen. Wat we op dit moment beschikbaar stellen aan non-profitorganisaties,
daarvan zeggen we: het werkt, ga er vooral
mee beginnen. Je kunt er al dingen mee voor
elkaar krijgen, maar wees je ervan bewust
dat de efficiëntie nog niet heel hoog is.’
Volgens Van der Oost zit er een 2.0-versie
aan te komen die het beter doet bij lagere
temperaturen, hopelijk rond kamertemperatuur. ‘We willen dit crispr-systeem verder
optimaliseren voor toepassingen in planten,
of dierlijke en menselijke cellen. Daar zijn
we mee bezig. Ik ben optimistisch, omdat
het ons eerder is gelukt om bij andere enzymen het temperatuur-optimum te verlagen. Ik verwacht dat we binnen twee jaar
zulke mutanten hebben. Daar mogen nonprofitlabs ook zonder betaling gebruik van
maken, als ze hun vindingen maar op nonprofitbasis delen met lokale boeren.’
VERGOEDING VRAGEN
Inmiddels zijn er ook betaalde licenties op
hetzelfde Wagenings crispr-patent verleend
aan twee bedrijven: een voor genome editing in micro-organismen, de andere voor
gebruik in menselijke cellen. Van der Oost:
‘Het is geen verkeerd idee om, na jaren
onderzoek en financiering, aan bedrijven
een vergoeding te vragen voor commerciële
toepassingen. Soms lukt dat. Het merendeel
van de licentiegelden stroomt in nieuwe onderzoeksprojecten. De kosten van licenties
variëren; voor een klein bedrijf gaat dat om
bedragen van enkele tienduizenden euro’s

per jaar, voor grotere bedrijven soms om
meerdere tonnen. Als er op basis van de
techniek een succesvol product wordt gelanceerd, gaan die bedragen verder omhoog.’
De aankondiging van gratis crispr-licenties
door Van der Oost en bestuursvoorzitter
Louise Fresco in vakblad Nature heeft al
geleid tot vragen en verzoeken of onderzoeksmaterialen opgestuurd kunnen worden. ‘Daar zijn we nu druk mee. Ook om
een soort basiscontract samen te stellen dat
per partij verder kan worden ingevuld’, zegt
Van der Oost. ‘Dat wiel moeten we nog een
beetje uitvinden, omdat dit tot nu toe nog
niet eerder is gedaan. Ik verwacht dat we
sommige basale dingen gaan publiceren,
bijvoorbeeld de principes achter de gratis
licenties en de spelregels rond gebruik van
onze technologie.’
ACADEMISCH GEBRUIK
Voor academische labs en fundamenteel
onderzoek zit crispr-cas-technologie niet
volledig achter slot en grendel. Het aan
het Massachusetts Institute of Technology
gelieerde Broad Institute verleent bijvoorbeeld toegang tot gepatenteerde crisprcas-technologie. Onderzoekers kunnen via
Addgene een compleet crispr-cas-systeem
bestellen. Voor academisch gebruik en
onderzoek zonder winstoogmerk is geen
schriftelijke licentie nodig. ‘Voor deze
gemeenschappen stellen wij crispr-gereedschap, kennis en methoden voor genome
editing vrij beschikbaar voor onderzoek’,
meldt de organisatie op de website.
‘Er zijn inderdaad ook andere partijen die
deze technologie beschikbaar maken, maar
iedereen doet het net op een andere manier’,
zegt de Wageningse patentdeskundige Paul
van Helvert. ‘Wij hebben ook weleens een
licentie van het Broad Institute gehad, en de

GENETICA

beperkingen die eraan zitten zijn behoorlijk
strikt. Zij beperken de vrije toegang tot intern wetenschappelijk onderzoek. Zelfs als
een onderzoeksinstituut een gemodificeerd
tarwe-ras gratis ter beschikking stelt, dus
zonder winstoogmerk, kan dat als commerciële activiteit worden gezien, omdat degene
die ermee verder gaat economisch voordeel
heeft. De licenties die wij willen verstrekken,
bieden wél de mogelijkheid om producten
te ontwikkelen en te verhandelen zonder dat
we daarvoor een vergoeding vragen. Voor
zover we kunnen overzien, gaan wij met
onze licenties echt een stap verder dan andere instituten.’
Een licentieovereenkomst telt volgens Van
Helvert 15 tot 25 pagina’s en zo’n contract omschrijft verschillende rechten en
plichten. Een daarvan is dat de gebruiker
aan de patenthouder vertelt wat hij met de
technologie doet. ‘Onze licentie biedt meer
mogelijkheden, maar we willen wel graag
monitoren hoe en waar die wordt toegepast.
Landbouw is niet gebonden aan grenzen, en
gewassen kunnen ook worden verhandeld
naar andere landen. Daar willen we afspraken over maken en zicht op houden, omdat
we misschien licenties hebben verstrekt aan
instituten in andere landen. Dat zou elkaar
kunnen bijten.’
De komende jaren kan Wageningen nog
voor de rechter worden gedaagd, omdat
iemand claimt dat er inbreuk wordt gemaakt op een ander patent. Van Helvert:
‘Dat betekent niet dat je ongelijk hebt,
maar dan wordt het juridisch dwangmiddel
ingezet. Dan gaat het erom wie de langste
adem heeft, want zulke procedures duren
jaren. Het gezegde luidt dat succes vele

KNIPPEN MET CRISPR-CAS
Het gebruik van crispr-cas is tamelijk eenvoudig. Onderzoekers bestellen een
zogeheten plasmide met daarop de code voor een DNA-knippend enzym (cas9) en
een gids-RNA (crispr). Het gids-RNA zal het cas9 naar de juiste bestemming in de
cel leiden: bijvoorbeeld een gen dat onderzoekers willen uitschakelen.
Na injectie vertaalt de cel de informatie op het plasmide in een werkend crispr-cascomplex, dat op zoek gaat naar een doel. Als het gids-RNA de juiste DNA-volgorde
tegenkomt, volgt de knip. De cel gaat zo’n DNA-breuk snel repareren, en daarbij
ontstaan vaak kleine mutaties waardoor het beoogde gen wordt uitgeschakeld.
Onderzoekers kunnen de cel ook helpen bij de reparatie, door een mal te injecteren: een korte stukje DNA dat dient als voorbeeld. Op die manier doet de cel het
herstelwerk, maar kunnen onderzoekers vooraf bedachte mutaties aanbrengen.

vaders kent, en dat geldt ook voor technologie. Het is deels een commercieel spel.
Naarmate technologie succesvoller wordt,
en je er meer mee kunt verdienen, zullen
partijen eerder naar de rechter stappen.
Mijn inschatting is dat als deze technologie
een grote vlucht neemt, niet iedereen het
even leuk zal vinden dat een instelling uit
Wageningen gratis licenties verstrekt.’
TECHNOLOGIE DELEN
Stel dat een rechter zo’n zaak in het nadeel
van Wageningen beslist, dan kunnen nonprofit-onderzoeksinstituten alsnog een rekening van derden krijgen voor licentiegelden.
Van der Oost: ‘We kunnen geen garantie
geven, en dat zeggen we ook tegen de or-

ganisaties die met onze technologie aan de
slag willen gaan. Toch ben ik wel benieuwd
of dat gaat gebeuren, want een bedrijf dat
een rechtszaak begint, staat volop in de publicitaire schijnwerpers, en dat levert geen
positieve media-aandacht op. Ik hoop vooral
dat we met dit initiatief navolging krijgen.
Wat wij willen bewerkstelligen met deze
actie is dat er een verandering ontstaat in de
manier waarop we kennis en technologie
delen. Hopelijk gaan meer partijen daaraan
een steentje bijdragen.’ W
www.wur.nl/crispr-licenties
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Waar blijven de oesters?
Oesters die worden uitgezet in de Noordzee verdwijnen vaak spoorloos.
Wageningse en Delftse onderzoekers bestuderen hoe de schelpdieren
naar beneden dwarrelen en of stroming en golven vat op ze krijgen.
TEKST TESSA LOUWERENS FOTOGRAFIE TESSA LOUWERENS EN OSCAR BOS

O

nderzoekers Oscar Bos en Tim
Raaijmakers trekken hun veiligheidsschoenen en waadpak aan. Via een
gammel trapje stappen zij de ‘zee’ in. In het
Atlantisch Bassin bij Deltares in Delft, een
enorm bad van 650 vierkante meter, hebben
de twee wetenschappers een mini-Noordzee
nagebootst om de verspreiding van oesters
te volgen.
Bos, marien ecoloog bij Wageningen Marine
Research, en Raaijmakers, onderzoeker
offshore engineering bij Deltares, beginnen
felgekleurde oesters netjes in het gelid op de
zandbodem te leggen. Ze hebben er zichtbaar plezier in. ‘Veel van ons werk doen we
achter de computer’, zegt Raaijmakers. ‘Dus
zo’n dag als deze is erg leuk.’
Even later staan ze weer bij de railing van het
zwembad als het alarm afgaat: machines beginnen te draaien en niet veel later rimpelen
de eerste golfjes door het water. ‘We simuleren de stroming zoals die ook zal zijn in de
onderste waterlaag van de Noordzee’, vertelt
Raaijmakers. De onderzoekers willen weten
hoe oesters reageren op stroming.
HERSTEL OESTERBANKEN
Deze kennis moet helpen bij het herstel van
de platte-oesterbanken (Ostrea edulis) in de
Noordzee. Dat is nodig, want die vormen
een belangrijke schakel in het ecosysteem.
‘Oesters filteren het water en de banken
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vormen rustgebieden voor vissen als schol
en kabeljauw’, vertelt Bos. ‘Die trekken
op hun beurt weer haaien, roggen, bruin
vissen en zeehonden aan.’ Ook groeien op

‘We hopen
te kunnen
voorspellen waar
uitgezette oesters
terechtkomen’
de schelpdierbanken zachte koralen waar
vissen hun eieren afzetten en vogels zich
voeden met garnalen en kleine visjes. Verder
functioneren oesterbanken als natuurlijke
golfbrekers die de kust beschermen.
Anderhalve eeuw geleden was nog een
derde van de Nederlandse Noordzeebodem
bedekt met platte-oesterbanken, vertelt Bos.
‘Door een combinatie van overbevissing,
ziekten, vervuiling en koude winters is
de platte oester nu vrijwel volledig uit de

Noordzee verdwenen.’ En ze keren maar
zeer moeizaam terug: als er weinig oesters
zijn, is de kans op succesvolle voortplanting
namelijk klein.
Binnen het project ECO-Friend werken
de onderzoekers samen met de industrie
om oesters te herintroduceren bij offshore
windmolenparken. Bos: ‘Dat zijn geschikte
locaties om de oesters uit te zetten,
bijvoorbeeld omdat die plekken niet
toegankelijk zijn voor bodemberoerende
visserij.’ Bij de Borkumse Stenen ten
noorden van Schiermonnikoog en bij het
Gemini Windpark boven Groningen worden
de eerste proeven gedaan met het loslaten
van de oesters.
WEGSPOELEN
Een van de problemen waar de onderzoekers
in het veld tegenaan lopen, is dat oesters
na het uitzetten vaak niet meer zijn terug
te vinden. En dan kun je niet monitoren
hoe het met ze gaat. Om beter te begrijpen
wat er onder water plaatsvindt, bootsen de
onderzoekers in het zwembad in Delft na
wat er gebeurt met de oesters. Dat is ook
interessant voor Delftenaar Raaijmakers:
‘Wij zijn geïnteresseerd in natuurinclusief
bouwen’, vertelt hij. ‘We maken bijvoorbeeld
schaalmodellen van de fundering van
een windturbine en de omliggende
bodembescherming, om vervolgens te

MARIENE ECOLOGIE

kijken welk soort substraat we daar het best
aan toe kunnen voegen zodat de oesterlarfjes
zich kunnen hechten. Biologische kennis is
daarbij onmisbaar.’
In het testbad bootsen de onderzoekers
verschillende omstandigheden na om te kijken wat de effecten daarvan zijn. Ze sorteren
de oesters op grootte en op schelpdichtheid.
Daarnaast zijn er oesters extra zwaar gemaakt door de schelpen te vullen met metalen bolletjes. Rode schelpen zijn het lichtst,
groene zitten er tussenin en de blauwe zijn
echte zwaargewichten. Daarnaast is de
platte zijde van de schelp voorzien van een
streepje, zodat de onderzoekers kunnen zien
of een oester op zijn platte of bolle kant ligt.
Als de oesters na het uitzetten landen op
hun bolle kant zijn ze minder gestroomlijnd
waardoor stroming meer vat op ze heeft.
Raaijmakers: ‘We hopen te kunnen voor
spellen waar oesters terechtkomen,
afhankelijk van bijvoorbeeld de weers
omstandigheden tijdens het uitzetten of het
weer in de dagen tussen het moment van
plaatsen en monitoring.’

Oscar Bos, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research (bovenin links), en Tim Raaijmakers,
onderzoeker offshore engineering bij Deltares, bouwden in het Atlantisch Bassin bij Deltares in

VALTEST
Naast de stroming is ook de hoogte boven
de bodem van de zee waarop de oesters
worden losgelaten belangrijk. De onder
zoekers hebben daarom naast het golfslagbad een valtest gemaakt voor oesters:
een grote verticale buis met water. Voor elk
formaat en gewicht oester wordt vastgesteld
hoe snel deze de bodem van de buis bereikt.
Sommige oesters zinken als een baksteen,
andere dwarrelen meer als een boomblaadje
naar beneden. ‘Je kan je voorstellen dat
oesters die er langer over doen, verder met
de stroming zullen meedrijven voordat ze
de zeebodem bereiken’, zegt Raaijmakers.
‘We willen niet dat ze allemaal op een hoop
landen,’ zegt Bos, ‘maar als ze te ver uit
elkaar terecht komen, dan kun je ze moeilijker monitoren en zullen ze zich niet goed
voortplanten.’ W

Delft een mini-Noordzee en een valtest (foto onder), om het gedrag van uitgezette oesters te
bestuderen.

www.wur.nl/eco-friend
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GEZONDERE VOEDING IN LAGE-INKOMENSLANDEN

‘Investeer in
bladgroenten’
Mensen in lage- en middeninkomenslanden eten te weinig groente en
fruit. Investeren in de productie van groene bladgroente dicht bij de
stad, is een van de meest effectieve oplossingen. Dat is een van de
aanbevelingen uit een grote Wageningse studie. ‘Een focus op groene
bladgroenten kan een ommezwaai op meerdere vlakken veroorzaken.’
TEKST MARIEKE ROTMAN FOTO GETTY IMAGES

I

n Nederland eten mensen te weinig groente en fruit door verkeerde voedingskeuzes,
maar in veel lage- en middeninkomens
landen wordt hetzelfde probleem veroorzaakt
door simpelweg een tekort aan betaalbare
gezonde voeding. De Bill & Melinda Gates
Foundation wil bijdragen aan een oplossing
en zocht naar de meest kansrijke projecten
om in te investeren. Ze stuitte op een fundamenteel probleem: er was nauwelijks kennis
beschikbaar over groente- en fruitconsumptie in deze landen. Bovendien was onduidelijk wat de oorzaak is van het probleem en
welke interventies wel of niet werken.
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De Foundation vroeg daarom onderzoekers
van Wageningen University & Research
dat uit te zoeken. Daarvoor werd de Global
Fruits and Vegetables Scoping Study opgezet, onder leiding van Bart de Steenhuijsen
Piters, senior onderzoeker van voedsel
systemen. ‘Veel eerdere onderzoeken hadden
een technologische benadering; er is altijd
veel aandacht besteed aan gewasvariëteiten
en veredeling om de productie te optimaliseren’, vertelt De Steenhuijsen Piters. ‘Maar
het voedselprobleem kent veel meer dimensies, zoals de gezondheidseffecten van voedsel, sociale aspecten en genderrollen.’

Daarom zette een interdisciplinair team van
wetenschappers op het gebied van voeding,
planten, gender, inclusiviteit en economie
het onderzoek groots op.
GROTE HIATEN
Net als de Foundation moest het team aan
het begin van het onderzoek vaststellen
dat er grote hiaten zaten in de kennis over
groente en fruit in voedselsystemen in lageen middeninkomenslanden. Anderhalf jaar
lang onderzochten ze daarom wereldwijde
trends in groente- en fruitconsumptie,
handel en productie. Daarnaast lichtten ze >

VOEDSELZEKERHEID

in zeven lage- en middeninkomenslanden
het voedselsysteem door, van productie tot
consumptie: Nigeria, Tanzania, Ethiopië,
Burkina Faso, India, Nepal en Bangladesh.
De Wageningse onderzoekers hadden zelf
de landen willen bezoeken, maar corona
gooide roet in het eten. De Steenhuijsen
Piters en zijn team werkten daarom in elk
land nauw samen met lokale onderzoekers
en consultants, die de onderzoekstaken van
hen overnamen.
Per land werd naar verschillende gewassoorten gekeken, afhankelijk van het lokale
dieet en de regionale productie. In Tanzania
focuste de studie bijvoorbeeld onder meer
op sinaasappel, aubergine en amarant
blad; in Nepal op kiwi, mosterdblad en
pompoensoorten.
De onderzoekers brachten in kaart welke
literatuur en data er beschikbaar waren,

organisaties. Deze focusgroepen dienden
om lokale ontwikkelingen op de voedselmarkt in kaart te brengen en om de context
te begrijpen waarin bepaalde groente- en
fruitsoorten worden gegeten. Zo groeien in
India groene bladgroenten overvloedig in
het wild: gratis en gezond voedsel. Maar in
de focusgroepen werd duidelijk dat Indiërs
deze groenten als ‘vies’ beschouwen, als
eten voor arme mensen. Dat zorgt ervoor
dat deze groenten nauwelijks worden benut.
TE DUUR
In alle landen bleek een gezond dieet met
groente en fruit voor meer dan driekwart van
de bevolking te duur. In Ethiopië bijvoorbeeld kost een gezond dieet bijna een derde
van het inkomen. Ethiopiërs eten daarom gemiddeld slechts 55 gram groente- en fruit per
dag, nog geen vijftien procent van de door de

‘Als je écht effect op de voeding
wilt hebben, moet je je richten op
empowerment van vrouwen’
zoals productiecijfers van de tuinbouws
ector en lokale verkoopprijzen. In geen van
de zeven landen bleek actuele informatie
beschikbaar over de dagelijkse consumptie
van groente en fruit, dus het maken van die
inventarisatie werd een belangrijk doel van
het onderzoek.
Daarnaast werden er bijna honderd experts
in groente- en fruitproductie uit de publieke
en private sector geïnterviewd. Ook werden
in elk land focusgroepen georganiseerd met
lokale ondernemers, consumenten, overheidsvertegenwoordigers en ontwikkelings-
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WHO aanbevolen 400 gram.
Maar ook in hogere-inkomensgroepen
wordt te weinig groente en fruit gegeten,
vertelt voedingskundige Inge Brouwer, die
de consumentenkant van het onderzoek
leidde. De prijs blijkt niet de enige factor.
Brouwer: ‘Dat was een vernieuwend inzicht.
De prijs is uiteraard een belangrijke beperking bij lage-inkomensgroepen, maar bij
hogere inkomens gaan gemak en beschikbaarheid een grotere rol spelen.’ Opvallend
was dat overal het grootste gat zat in het
eten van voldoende fruit en dat de groentes

die wel werden gegeten vooral tomaten en
uien waren: beide hebben relatief weinig
voedingswaarde.
Een reden voor de populariteit van tomaten
en uien is dat ze goed te vervoeren zijn en
dat de handel erin relatief veel geld oplevert.
Maar wil je de gezondheid van de bevolking
verbeteren, dan moet gekeken worden naar
de voedingswaarde van de gewassen, stelt
onderzoeksleider De Steenhuijsen Piters.
Overheidsbeleid en ontwikkelingsonderzoek
richtte zich lang op calorierijk voedsel zoals
graan en rijst, en niet op groente en fruit. En
als er wel naar werd gekeken, ging het vooral om de economische waarde ervan. ‘Een
belangrijke conclusie van ons onderzoek
is dan ook dat overheidsbeleid en ontwikkelingsprogramma’s zich minder moeten
richten op graan en groente waar veel geld
mee verdiend kan worden. In plaats daarvan moet de focus naar de meest voedzame
soorten en lokale productie.’ Bijvoorbeeld
door in te zetten op groene bladgroenten,
zoals spinazie en amarantblad, maar ook
kruisbloemige groenten, zoals broccoli en
spruitjes of oranje en gele groenten die rijk
zijn aan vitamine A.
BEDERFELIJK EN DELICAAT
Tot nu toe krijgen de voedzame groene
bladgroenten nog maar weinig aandacht in
voedselprogramma’s, zegt De Steenhuijsen
Piters. ‘Het probleem is dat ze bederfelijk en
delicaat zijn, waardoor ze niet geschikt zijn
voor lang transport.’ Traditioneel worden
bladgroenten daarom voornamelijk door
vrouwen voor eigen consumptie verbouwd,
waardoor beleidsmakers en ontwikkelingsprogramma’s er weinig oog voor hadden.
‘Die programma’s zijn een soort supertankers: ze stomen alsmaar door in dezelfde
richting. Het kost veel kracht en overtuiging
om de koers te wijzigen.’ Maar die koerswijziging is wel nodig, vindt de Wageningse
onderzoeker, want een focus op groene
bladgroenten kan volgens hem op meerdere
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Traditioneel worden bladgroenten in lage- en middeninkomenslanden vooral door vrouwen voor eigen consumptie verbouwd.

vlakken een ommezwaai betekenen. ‘Naast
de essentiële nutriënten die ze bevatten,
zijn ze belangrijk voor de emancipatie van
vrouwen. Handelen in tomaten en uien is
voor hen vaak niet mogelijk omdat urenlang
alleen in de transportwagen rijden niet veilig is. Ook kunnen ze niet zolang weg zijn
van huis vanwege de zorgtaken die ze daar
meestal hebben’, aldus De Steenhuijsen
Piters.
Door met ontwikkelingsprogramma’s het
verbouwen van groene bladgroente vlak bij
de stad te stimuleren en die lokaal te verkopen, sla je twee vliegen in één klap, zegt hij.
‘Het is een oplossing voor de bederfelijkheid
van de groente en het maakt het voor vrouwen mogelijk betaald werk op het land te
combineren met hun andere taken.’
Het verbeteren van de positie van vrouwen is
volgens de onderzoekers essentieel. Zij vormen nu de informele leveranciersketen van
groente en fruit, door het verbouwen voor
eigen consumptie en op kleine schaal voor
lokale markten. Meer groene bladgroente
verbouwen en verkopen draagt niet alleen
bij aan hun economische zelfstandigheid,
ook de volksgezondheid profiteert: vrouwen
beïnvloeden de voedselconsumptie van het
hele gezin. Daardoor kunnen ze een katalysator zijn voor betere voedingspatronen.
Voedingskundige Brouwer: ‘Dat is een rode

lijn door onze studie: als je écht effect op
dieet en voeding wilt hebben, moet je je ook
richten op empowerment van vrouwen.’
De studie mist zijn uitwerking niet, vertelt
Brouwer: ‘Het grootste landbouwinnovatie
netwerk ter wereld, CGIAR, richt zijn
nieuwe onderzoeksprogramma’s over duurzame voedselsysteemverandering en groente
en fruit in aan de hand van de inzichten uit
ons onderzoek. Ze focussen zich ook op dezelfde landen.’ Brouwer en De Steenhuijsen
Piters zitten ook in de schrijfgroepen van
deze onderzoeksinitiatieven. Bovendien
wordt bij CGIAR nieuw onderzoek opgezet
naar de vervolgvragen die de Global Fruits
and Vegetables scoping study heeft opgeworpen, zoals welke impact de interventies
zouden hebben. Ook ontbreken in alle landen data over de eigen productie van groente
en fruit door huishoudens.
OPEN ARMEN
Ook binnen de voedselproductie-industrie
biedt de studie een goede voedingsbodem
voor verbetering. Het Nederlandse zaai
zaadbedrijf East-West Seed ontving de
studie met open armen. ‘De verschuivende
aandacht naar de nutriëntencomponent
van voeding is wat ons betreft geweldig’,
zegt Maaike Groot, manager public affairs.
‘Het onderzoek laat duidelijk zien dat het

belangrijk is om in te zetten op verschillende groenten en fruit. Wij spelen daarop
in door veredelingsprogramma’s op te
zetten voor verschillende lokale gewassen,
zoals de Afrikaanse aubergine en amarant.’
Groot ziet het belang van investeren in de
beschikbaarheid van gezonde groenten voor
gezondheid en economie. ‘Onze rol daarin
is het verbeteren van de kwaliteit van gewassen en hun ziekte- en droogteresistenties,
zodat de productie wordt verhoogd en producten betaalbaarder worden voor de consument.’ Ook de oproep tot meer aandacht
voor vrouwen vindt zij interessant: ‘Wij
willen daar ook op inzetten in onze eigen
programma’s in lage- en middeninkomenslanden. Zo ontwikkelen we speciale trainingen voor vrouwen, kitchen gardening, waarin
die opgeleid worden in het verbouwen van
groenten voor eigen gebruik. Dat kan een
opstapje zijn om de productie op te schalen
voor verkoop.’
De Steenhuijsen Piters: ‘Op dit moment
worden wereldwijd, van ministeries tot
grote voedselorganisaties, investeringsplannen gemaakt op basis van deze studie. Het
onderzoek biedt nieuw zicht op waar investeringen een verschil kunnen maken voor
gezonde voeding wereldwijd.’ W
www.wur.nl/foodsystems
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LEVENDE APPELCOLLECTIE VAN OUDE RASSEN

Appelrassenrij

GENETISCHE BRONNEN

Sinds de jaren zeventig verdwijnen steeds
meer appelrassen van de markt, waardoor
uniek erfgoed verloren dreigt te gaan.
Een steeds groter deel van dat erfgoed
groeit en bloeit in de genenbankcollectie

kdom

in Randwijk. ‘Soms komen veredelaars hier
stuifmeel verzamelen voor kruisingen. Er is
altijd vraag naar nieuwe smaken, vormen
en vooral nieuwe ziekteresistenties.’
TEKST MARION DE BOO FOTOGRAFIE ERIC SCHOLTEN

R

ode, groene, gele en oranje appels: in de herfst is
de appelboomgaard van het Centrum voor
Genetische bronnen Nederland van WUR (CGN)
in de Betuwe een lust voor het oog. Hier staan zo’n tweehonderd historische appelrassen aangeplant. Er zijn
vroeg- en laatrijpende rassen bij, met bolronde, ovale,
afgeplatte of juist puntige appels. Sommige zijn niet veel
groter dan een mandarijntje, andere hebben het formaat
van een flinke grapefruit. De schil kan ruw zijn of glad,
soms met streepjes, spikkels of kringetjes. ‘Proef maar
gerust', zegt collectiebeheerder Willem van Dooijeweert.
‘Veel van die oude rassen zijn echt heel smakelijk. We
hebben er zelfs eentje bij die naar ananas smaakt.’
HETE BLIKSEM
De eerste appel in de collectie, vooraan in de eerste rij,
is Dijkmanszoet, een mooie appel met een rode blos,
van oorsprong afkomstig uit de regio rond Wijk bij
Duurstede. Dit is een bekend oud ras dat nog steeds op
kleine schaal wordt geteeld. Van Dooijeweert: ‘Voor de
moderne consument smaakt dit ras wat te zoet, tegenwoordig zijn friszure appels meer in trek. Maar vroeger
was dit een populaire appel. Er werd appelmoes van gemaakt en je kon de appels drogen. Dan hing je ze in schijfjes aan een touwtje boven de kachel en later kon je ze weer
wellen in water. Mijn moeder en schoonmoeder deden dat
ook nog. Met bruine bonen en spek was dat erg lekker.’
Met zijn stevige vruchtvlees is Dijkmanszoet ook geschikt
voor ouderwetse stamppotten, zoals hete bliksem.
De consumptieappel zoals wij die kennen, Malus
domestica, is genetisch erg verwant aan een soort uit
Kazachstan, die daar in het wild groeit: Malus sieversii.
Deze voorouder belandde via de zijderoute in het
Romeinse rijk. Door toeval en bewuste kruisingen ontstonden steeds meer appelrassen. Tegenwoordig liggen
de schappen vol met Jonagold en Elstar, maar door de
eeuwen heen zijn honderden verschillende appelrassen
gekweekt. Handappels, moesappels en bewaarappels,
appels die extra geschikt zijn om sap, cider of jam van
te maken of om er brandewijn van te stoken en appels
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die je goed kunt drogen. Late rassen zijn vaak typische
bewaarrassen.
Veel rassen zijn streekgebonden, ze doen het goed
op een bepaalde grondsoort en in een bepaald micro
klimaat. Friesland, de Betuwe, de Achterhoek, elke
streek heeft zijn eigen rassen. Echtelds Zoet, Gamerse
Zure, Groninger Kroon; de namen spreken voor zich.
PLANTEN BEWAREN
Het CGN, de Nederlandse genenbank, werkt aan behoud van genetische verscheidenheid van planten, landbouwhuisdieren en bomen. Het meeste plantmateriaal
wordt bewaard als zaden, bij -20 graden Celsius, maar
de appelcollectie vormt daarop een uitzondering. Van
Dooijeweert: ‘Appelbomen zijn kruisbestuivers. Als je
een zaadje uitzaait, krijg je nooit precies hetzelfde type
als de moederboom, net zoals broers en zussen in een
gezin van elkaar en van hun ouders verschillen.’ Daarom

‘Er wordt veel verkocht
met een verkeerd
naamkaartje eraan’
worden de appelgenen in de vorm van bomen bewaard.
De appelcollectie staat in de Proeftuin Randwijk, aan
de rivier de Linge. Wageningen University & Research
is een van de vier eigenaren van de proeftuin, waar veel
teeltonderzoek gebeurt. Het CGN huurt een klein stukje
van de tuin voor de appelcollectie. Er staan vijf rijen
appelbomen, in totaal zeshonderd bomen van twee
honderd verschillende rassen. Van Dooijeweert: ‘Van elk
ras hebben we voor de veiligheid drie bomen naast elkaar geplant. Wordt één van de drie bomen ziek of waait
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Enkele oude appelrassen, van links naar rechts:
Brabants bellefleur, Groninger kroon, Schone
van Boskoop (beter bekend als goudrenet),
Ananas reinette, Sterappel

hij om, dan kunnen de andere twee worden gebruikt
om een nieuw exemplaar te kweken. Dan nemen we een
ent, een klein takje met een paar knoppen, waarvan een
boomkweker in twee jaar tijd een nieuw boompje maakt.
Soms ook komen veredelaars hier stuifmeel verzamelen
voor kruisingen. Er is altijd vraag naar nieuwe smaken,
nieuwe vormen en vooral ook naar nieuwe ziekteresistenties. Appelbomen hebben last van talloze schimmels,
bacteriën en virussen en steeds meer mensen willen
biologisch eten. Oude rassen werden vroeger niet bespoten en kunnen allerlei ziekteresistenties bevatten,
die veredelaars in nieuwe rassen inkruisen.’
ROOIPREMIES
In 1976 sloegen liefhebbers alarm omdat ze oude appel
rassen van de markt zagen verdwijnen. Bijvoorbeeld
doordat die niet genoeg opbrachten, of te duur waren
in het onderhoud. In die jaren bood de overheid rooipremies voor hoogstamboomgaarden aan om de appelmarkt te saneren. Door het overschot aan appels waren
de prijzen namelijk laag en werd de teelt steeds minder
lonend. Van Dooijeweert: ‘Daarmee dreigde uniek erfgoed verloren te gaan. Er verscheen een advertentie in het
weekblad Boerderij met een oproep om oude appelrassen
aan te melden. Na veel omzwervingen in verschillende
boomgaarden werd in 1998 uiteindelijk een selectie van
80 à 90 oude rassen aangeplant in Randwijk en kreeg het
CGN die in beheer. Het begin van de huidige collectie.’
Willem van Dooijeweert is sinds vijf jaar beheerder,
curator, van deze collectie. Het belangrijkste doel is instandhouding van dit erfgoed. Het plantmateriaal wordt
aangevraagd door pomologische verenigingen, waar enthousiaste liefhebbers zich inzetten voor instandhouding
van oude appelrassen, bijvoorbeeld in kasteeltuinen en
op landgoederen. Verder wordt plantmateriaal geleverd
aan instituten en commerciële fruitboomkwekers die
zich bezighouden met appelveredeling om nieuwe rassen
te maken. Daarbij wordt vooral op ziekteresistentie gelet.
Veel oude rassen stonden oorspronkelijk in hoogstamboomgaarden. Onder de bomen graasden ook koeien of

Willem van Dooijeweert, collectiebeheerder van de appelcollectie van het CGN
in de Proeftuin Randwijk.

schapen en de metershoge vruchtbomen maakten het
landschap aantrekkelijk. Veel van die oude boomgaarden
zijn gerooid. De opbrengst van hoogstambomen was
namelijk minder hoog en het snoeien en plukken was
lastiger. Van Dooijeweert: ‘Vanaf de jaren zestig is de
fruitteelt meer gespecialiseerd en zijn fruittelers overgestapt op kleine boompjes. Die zijn veel gemakkelijker in
het onderhoud en brengen per hectare veel meer op. Veel
oude appelrassen bleken niet geschikt voor deze nieuwe
teeltwijze. Ze brachten minder op, of werden ziek. Ook
daardoor zijn veel oude rassen van de markt verdwenen.’
In Randwijk heeft het CGN niet voor een hoogstamboomgaard gekozen, maar de historische rassen geënt
op zwakke onderstammen met een klein wortelstelsel.
Zo ontstaan kleinere bomen, die veel minder ruimte innemen en waarvan de oogst niet jarenlang op zich laat
wachten. Van Dooijeweert: ‘De enttechniek is al duizenden jaren oud en werd in middeleeuwse kloosters verder
geperfectioneerd.’ >
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In de Proeftuin Randwijk staan in vijf rijen ruim zeshonderd bomen van tweehonderd verschillende oude appelrassen aangeplant.

Het CGN bracht in 2015 een Oranje Lijst uit van alle granen, groenten en fruit die van 1850 tot 1940 in Nederland
werden geteeld. Daartoe spitten medewerkers onder meer
oude zaadcatalogi en rassenlijsten door. Er stonden 483
oude appelrassen op, waarvan er in 2015 nog 343 over
waren. Om ervoor te zorgen dat niet nog meer waardevolle rassen verloren zouden gaan, heeft een groep pomologen – enthousiaste appelkenners – uit heel Nederland
in 2017 het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) opgericht.
Dat telt circa twintig leden, waaronder pomologische
verenigingen, particuliere liefhebbers en het CGN.
Verspreid over heel Nederland, in fruittuinen, op landgoederen enzovoorts, hebben ze zo’n vierhonderd oude
Nederlandse appelrassen in kaart gebracht en prioriteiten gesteld: Welke rassen zijn het zeldzaamst en dreigen
als eerste uit te sterven? Die moeten met voorrang in de
genenbankcollectie in Randwijk worden opgenomen.
‘Voor ons is die appelcollectie van het CGN in Randwijk
heel waardevol’, vertelt NFN-voorzitter Marcel Rutten.
‘Dit materiaal vind je nergens, buiten een paar goede collecties in Nederland, en de genenbank is een heel goede
borging om het veilig te bewaren. De collectie wordt
deskundig beheerd, dat is een van de wettelijke onderzoekstaken van het CGN. En de bomen worden tweemaal
per jaar op ziekten gecontroleerd door de keuringsdienst
Nak-tuinbouw. Als je materiaal uit deze genenbank opvraagt, weet je dat het gezond is. En je weet precies wat je
krijgt. In de fruitwereld worden veel fouten gemaakt en er
wordt veel materiaal met een verkeerd naamkaartje ver-
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kocht. Ik kreeg laatst een ‘dubbele boerenwitte’ pruim,
maar daar komen nu paarse pruimen aan.’
DUPLICATEN VERWIJDEREN
Oude rassen zijn soms onder tientallen verschillende
synoniemen bekend, in elke streek weer anders. Dat
leidt tot veel verwarring. Zo kent iedereen de goudrenet,
maar officieel heet die eigenlijk Schone van Boskoop.
Rutten: ‘De afgelopen drie jaar hebben NFN-leden de
CGN-collectie in Randwijk door de mangel gehaald en
veel duplicaten verwijderd.’ Om oude appelrassen te
determineren letten de experts op kenmerkende boom- ,
blad- en vruchtvormen, en vergelijken die met oude
platen zoals in het standaardwerk Pomologia van Knoop
uit 1758. Afgelopen voorjaar is ook bladmateriaal van
670 bomen uit de NFN- en CGN-collectie opgestuurd
naar een instituut dat het DNA analyseert om de determinaties met moleculair onderzoek te ondersteunen.
Rutten: ‘Zo hebben wij in het noorden van Eindhoven
een oude hoogstamfruitboomgaard, een gemeentelijk
monument. Als daar wat omwaait – bomen zijn inmiddels zo’n 120 jaar oud – kunnen wij bij de genenbank
gezond enthout van een oud ras opvragen dat thuishoort
op de Brabantse zandgronden. Zoals de Brabantse
Bellefleur of de Dirkappel. Die Dirkappel is heel erg
zeldzaam en volgend jaar hopen we hem ook aan de
genenbankcollectie toe te voegen.’
Van Dooijeweert: ‘Toen het CGN de collectie vijf jaar geleden overnam, zaten er nog veel buitenlandse rassen in
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‘Oude rassen kunnen allerlei
ziekteresistenties bevatten’

die ook in buitenlandse genenbanken te vinden zijn. Een
veldcollectie is erg kostbaar, dus waarom zouden wij deze
rassen bewaren als dat al ergens anders goed gebeurt?
We zijn bezig de collectie om te vormen en concentreren
ons nu op puur Nederlandse erfgoed, naast enkele wilde
verwanten en enkele voorlopers van onze huidige rassen
uit Kazachstan. We beginnen met de zeldzaamste rassen,
die het meeste risico lopen om uit te sterven. Afgelopen

herfst zijn er weer dertig oude Nederlandse rassen bij
geplant. Leden van het NFN sporen de oude rassen op en
verzamelen er enthout van. Dit is allemaal vrijwilligerswerk. Als we er in Randwijk nog wat grond bij kunnen
krijgen, willen we ook graag oude perenrassen aanplanten, om ook dit erfgoed in stand te houden.’ W
www.wur.nl/appelcollectie

GRONDLEGGER VAN
DE POMOLOGIE
Johann Hermann Knoop, een van
oorsprong Duitse hovenier, geldt
als grondlegger van de pomologie. Hij deed als eerste gedegen
systematisch onderzoek naar
appel- en andere vruchtrassen,
op het landgoed van de Friese
stadhouder Johan Willem Friso bij
Leeuwarden. Overigens stookte
hij ook graag brandewijn uit de
appels en rond 1749 werd hij
wegens drankmisbruik ontslagen.
Om aan de kost te komen legde
hij zich daarna toe op wetenschappelijke boeken, eerst over
botanie en tuinkunst, maar later
ook over zaken als wiskunde en
astronomie. In zijn Pomologia uit
1758 beschrijft en tekent hij meer
dan honderd destijds succesvolle
soorten appels, compleet met synoniemenlijsten. Sommige rassen
stonden onder tientallen verschillende namen bekend. Het boek is
nog altijd in de handel.
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‘Aanvankelijk waren het slechts
enkele slimme chicks die meededen’

LEVEN NA WAGENINGEN

HET SUCCESVERHAAL VAN UNITED WARDROBE

‘Een microkrediet
baande de weg naar
miljoenen euro’s’
Het is de droom van iedere startende ondernemer. Drie
Wageningse studenten lukte het: de verkoopcijfers gingen door
het dak. Vorig jaar kocht de Litouwse multinational Vinted hun
bedrijf United Wardrobe, een marktplaats voor tweedehands
kleding. ‘Over een aantal jaar is er minder nieuwe kleding nodig;
daar hebben wij aan bijgedragen. Hoe vet is dat?’
TEKST RENÉ DIDDE FOTOGRAFIE JUDITH JOCKEL

H

et was al in de eerste maanden van
hun studie Bedrijfs- en consumentenwetenschappen in Wageningen
dat Sjuul Berden en Thijs Verheul ontdekten
dat ze nooit wetenschappers zouden worden. Ze wilden ondernemen. ‘Wij waren gefascineerd door toen opkomende bedrijven
als Facebook en Twitter. Hoe die er in razend korte tijd in slaagden miljoenen mensen samen te brengen via websites en apps
en zo community’s opbouwden’, herinnert
Sjuul Berden zich. Ook Thijs Verheul was
gegrepen door snel groeiende bedrijven, die
een gat in de markt wisten aan te boren. ‘Als
die duurzame of circulaire producten aan-

bieden, moeten ze goedkoper en beter zijn
dan de gangbare producten. Dan kan het
echt groot worden. We keken daarom ook
met bewondering naar Airbnb, dat een
razendsnelle groeier werd met een goedkoop alternatief voor hotels.’
De ontluikende ondernemingsdrang
geïnspireerd op Amerikaanse successen
sudderde een tijdje door, tot er in 2013 iets
‘kleins’ gebeurde. Het viel Berden op dat zijn
zusjes op vrijdagavond voor het uitgaan vaak
kleren uitwisselden. ‘Ze pasten die en deelden ervaringen. Elke vrouw wil nu eenmaal
veel en vaak een nieuw kledingstuk’, zegt
hij. Berden bedacht het idee van een ‘online

fashion community’ rond tweedehands kleding, onder de naam United Wardrobe.
FUCK FAST FASHION
‘Ik had eerst geen vertrouwen in het idee van
Sjuul voor een virtuele marktplaats voor tweedehandskleding’, bekent Verheul, die uit een
ondernemersfamilie komt – ‘op de middelbare school kocht ik scooters, knapte ze op
en verkocht ze.’ Maar hij zag snel de potentie
om met iets alledaags als kleding een transitie op gang te brengen. ‘Vijftig procent van de
verkochte kleding zou tweedehands moeten
zijn. Je had toen ook net de mogelijkheid om
concertkaartjes te verkopen via TicketSwap. >
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‘Na de verkoop heb ik menig traantje weggepinkt’

Dit was in feite een soortgelijk idee.’
United Wardrobe stond voor het tegengaan
van de snelle omloop van kleding, vanwege
de milieu-impact daarvan, en tooide zich met
de slogan Fuck Fast Fashion; de leuze hangt
nog steeds op het voormalige hoofdkantoor
in Utrecht. Berden werd de hippie met het
idee genoemd, Verheul was de hustler of
regelaar en Thijs Slijkhuis sloot in een later
stadium aan als de hacker die zich op de
technologie stortte. In korte tijd bouwde het
trio vanaf 2014 een website à la Marktplaats
waar aanbieders en vragers van kleding elkaar konden ontmoeten. Een veilige en visueel aantrekkelijke omgeving met goede foto’s
waardoor schoenen, T-shirts, jurkjes snel van
eigenaar verwisselden. ‘De norm van United
Wardrobe was om goede foto’s te leveren.
Onze algoritmes bepaalden welke foto’s
mooi waren en bovenaan kwamen te staan’,
zegt Verheul. ‘Aanvankelijk waren het slechts
enkele slimme chicks uit onze doelgroep
van 18 tot 26-jarige vrouwen die meededen’,
aldus Berden. Mannen behoren minder tot
de doelgroep. ‘Die kopen minder kleding. Ze
dragen een broek, shirt of schoenen veel langer en niet zelden tot versletenheid.’
INFLUENCERS EN VLOGGERS
Na hun bachelor namen ze een tussenjaar.
Ze perfectioneerden het betalingssysteem
en vergemakkelijkten het maken van advertenties, waardoor gebruiksters met een druk
op de knop een foto van hun Nikes konden
uploaden. Binnen een jaar noteerde United
Wardrobe dertigduizend gebruikers die de
app downloadden en de website bezochten.
Pas echt groot werd het toen ze bedachten
om influencers en vloggers bij hun initiatief
te betrekken. ‘Die wisselen veel van kleren.
Ze vertellen hun abonnees elke dag over hun
wederwaardigheden en geven hun mening’,
zegt Berden. ‘Veel mensen wilden natuurlijk graag een kledingstuk van idolen als
Enzo Knol of Monica Geuze. Knol heeft een
YouTube-kanaal met twee miljoen abonnees.
Geuze heeft een kanaal waarop ze 500 duizend abonnees via filmpjes vertelt over haar
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dagelijks leven. Toen ging de verkoop echt
door het dak. We kwamen op meer dan 100
duizend verkochte producten per maand.’
Berden en Verheul keerden niet meer terug in
de collegebanken; Slijkhuis voltooide wel zijn
master. Het trio boerde goed met inkomsten
van tien procent van de verkoopprijs van de
verkoper en 1,99 euro aan transactiekosten
van de koper. De verkoper zorgt zelf voor
de verzending. Bij een gemiddelde verkoopprijs van 20 euro en 100 duizend verkochte
producten per maand, ging het om 400 duizend euro per maand. Last van malversaties
hadden ze niet. ‘Viel het product tegen, dan
mocht de koper binnen drie dagen de boel retour sturen’, zegt Berden. ‘Zowel de verkoper
als de koper heeft belang bij goede spullen;
het systeem borgt zichzelf ’, aldus Verheul.
OVERNAME DOOR VINTED
Eind 2020 werd het succesnummer United
Wardrobe gekocht door het Litouwse bedrijf
Vinted, de grootste marktplaats voor tweedehands kleding van Europa, met vrijwel
dezelfde doelstellingen: geld verdienen, en
hergebruik stimuleren. Berden en Slijkhuis
gingen mee naar Vinted. ‘Een marktplaats
moet een magneet zijn die veel mensen aantrekt. Toen Vinted actief werd in Nederland,
kwamen we erachter dat twee magneten
elkaar in de weg zitten’, verklaart Berden de
overname. Thijs Verheul stapte eruit. ‘Ik kan
slecht tegen autoriteit, wil mijn eigen dingen
blijven doen, eigen baas blijven. Sjuul en
Thijs willen er het maximale uit halen en
meer leren over het reilen en zeilen van een
snelgroeiend techbedrijf.’
Het gebruik van tweedehands kleding
bevorderen is nobel. Hebben jullie
uitgesproken standpunten over de vaak
omstreden arbeidsomstandigheden
en milieuvervuiling van de branche?
Berden: ‘Gedegen facts & figures over de
arbeidsomstandigheden zijn er eigenlijk
niet. Je hoort van verschillende bronnen verschillende geluiden. De situatie in fabrieken
en ateliers in Bangladesh zou verbeteren.

SJUUL BERDEN (29)
Mede-oprichter van United
Wardrobe, nu product director
tweedehands kleding bij Vinted.
Opleiding: WUR-bachelor
bedrijfs- en consumenten
wetenschappen 2014.
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Anderen delen dat beeld niet.’
Verheul: ‘We hebben vorig jaar wel rapporten gemaakt met globale milieuberekeningen over kledinggebruik, inclusief
de bezorging. Tweedehandskleding is dan
vanwege productie en transport natuurlijk
beter. United Wardrobe scoorde het best
en al helemaal als de koper de spullen zelf
afhaalt op pakketpunten.’
Berden: ‘Het is voor ons lastig om wat te
doen aan de milieu-impact van bijvoorbeeld
watergebruik en bestrijdingsmiddelen in
de katoenteelt. Ik vind dat een taak van de
overheid. De consument, ook de jongeren,
willen vooral zo goedkoop mogelijk kleding
kopen. Als H&M voor louter duurzaam
zou kiezen, zouden ze duurder worden.
Het gevolg is dat nog meer mensen naar de
Primark gaan. De overheid kan dat reguleren
met bijvoorbeeld importtarieven.’
Verheul: ‘Terwijl er altijd oude kleding beschikbaar is! Ik denk dat dit op termijn leidt
tot een minder hoge productie van nieuwe
kleding en tot minder verspilling en vervuiling. Hoe vet is dat, dat wij daaraan hebben
bijgedragen!’

THIJS VERHEUL (29)
Mede-oprichter van United
Wardrobe, nu zelfstandig
ondernemer en auteur van
het boek Voor hoeveel heb je
het verkocht?
Opleiding: WUR-bachelor
bedrijfs- en consumenten
wetenschappen 2014.

Door het succesvolle idee bleef jullie
studie bij een bachelor. Wat hebben
jullie opgestoken in Wageningen?
Berden: ‘Al heb ik niets met wetenschap,
Wageningen heeft een geweldige universiteit. De lat ligt hoog in het onderzoek. En al
ontbrak destijds nog een atmosfeer van ondernemersgeest of een schil van succesvolle
ondernemers waar je op kon terugvallen en
die tips gaven, we hebben wel steun gehad
van StartLife, de organisatie die vernieuwende start-ups steunt. Wij vroegen om een
microkrediet van 5000 euro; ze gaven 7500.
‘Ga goed testen’, zeiden ze. ‘Je hoeft het niet
terug te betalen als het niet kan.’ Kijk, dan
heb je speelruimte en een duwtje in de rug.
En we hebben het wel degelijk terugbetaald.’
Verheul: ‘Dat microkrediet baande de
weg naar de miljoenen euro’s die we later
ophaalden. Wageningen was belangrijk.
Ik gebruik nog steeds studieboeken over

denkfouten in de economie waardoor miljoenen overschrijdende projecten zoals de
Noord-Zuidlijn toch worden doorgezet. Of
het helse vak ‘Decision science’ over hoe je
je opbrengsten kunt maximaliseren.’
Hoe ziet jullie toekomst eruit?
Zijn jullie miljonair geworden?
Berden: ‘Ik vind het nog steeds fascinerend
om in de kledingindustrie te werken en de
fashion-wereld te verbeteren. Ik zit hier
goed. Wij werkten met United Wardrobe
met veertig mensen in Nederland, vorig jaar
waren we met Vinted met vijfhonderd, en dit
jaar al met duizend mensen wereldwijd. We
zijn in dertien landen actief. De voorspelling
is dat tweedehands kleding de komende
tien jaar trending blijft en doorgroeit’, aldus
Berden, die samen met Slijkhuis Canada wil
veroveren. Hij wil niet ingaan op de vraag
of het trio nu miljonair is geworden. ‘Als
je onderneemt heb je altijd een kans op
succes. Als je niets doet, heb je geen succes.
Als je de loterij wil winnen, moet je eerst
een lot kopen.
Verheul: ‘Ik schreef het afgelopen jaar
een boek met de titel Voor hoeveel heb je het
verkocht?. Ik mag het antwoord daarop
overigens niet geven, want dat is concurrentiegevoelige informatie. Ik geef het boek
in eigen beheer uit, want uitgevers keren
slechts luttele procenten aan royalty’s uit.
Verder investeer ik in start-ups en heb ik
belangstelling voor investeren in de blockchaintechnologie. Ik denk dat het een methode is om de welvaart in de wereld
eerlijker te verdelen.’
Missen jullie elkaar?
Berden: ‘Ik zie Thijs nog regelmatig, en we
bellen elkaar vaak. Hij is een echte onder
nemer die graag alles zelf doet.’
Verheul: ‘Ik moet zeggen dat ik menig
traantje hebt weggepinkt. We waren gedurende zeven jaar toch een soort familie.
Vrijdagmiddag samen bier drinken. Elkaar
helpen met bieden op een huis, hypotheek
regelen. Dat mis ik wel.’ W
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VRIENDEN VAN UFW:

‘De toekomst is
aan de jongeren’
Via hun lidmaatschap van Vrienden van UFW steunen alumni
activiteiten die studenten en pas-afgestudeerden voorbereiden
op de arbeidsmarkt. ‘Je moet je euro’s uitgeven aan dingen
die het meeste rendement opleveren.’
TEKST ANJA JANSSEN FOTO’S GUY ACKERMANS

A

fgelopen zomer ontving Peter
La Follette de scriptieprijs van het
Universiteitsfonds Wageningen
(UFW). De hydroloog kreeg die onder
scheiding voor zijn masterthesis over het
verminderen van fouten in hydrologische
modellen. ‘Ik vind het geweldig dat mijn
onderzoek op die manier is erkend’, zegt
La Follette, die cum laude is afgestudeerd en
nu in de VS woont en werkt. ‘Als je weet dat
je deze prijs kunt winnen, geeft dat extra
motivatie bij het schrijven van je scriptie.’
De Thesis Award is een jaarlijks terugkerende onderscheiding voor WUR-studenten die
een excellente masterscriptie (gewaardeerd
met een 9 of hoger) hebben geschreven. Het
is een van de activiteiten die de Vrienden
van UFW mogelijk maken, het initiatief dat
ontstond in oktober 2020, na de opheffing
van alumnivereniging KLV. De vrienden
ondersteunen activiteiten voor studenten en
jonge alumni waarvan een deel eerder door
KLV gesteund werd. Naast de scriptieprijzen
zijn dat netwerkbijeenkomsten, competities
waarin studenten innovatieve oplossingen
bedenken voor maatschappelijke vraag
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stukken, en trainingen om studenten en
jonge alumni voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ook stopten de vrienden al 10 duizend euro in het noodfonds voor studenten
dat is opgericht in de coronacrisis.
KANSEN OP EEN BAAN
Mede dankzij een belactie onder oud-leden
van KLV zijn er al bijna duizend Vrienden
van UFW. Een van hen is Lidwine Dellaert
(WUR-plantenveredeling 1972), senior
expert bij ontwikkelingsorganisatie PUM
Netherlands. In haar lange carrière bekleedde ze tal van managementfuncties,
zoals directeur van het Centraal Bureau voor
de Statistiek en directeur zaadproductie
bij het toenmalige De Ruiter. ‘Sinds mijn
afstuderen ben ik lid geweest van KLV. Ik
vind het jammer dat de alumnivereniging is
opgeheven, maar ik ben blij dat het UFW nu
zorgdraagt voor de voortzetting van de activiteiten voor studenten en pas-afgestudeerden. Voor mij was het een logische stap om
Vriend te worden van het UFW en die activiteiten daarmee financieel te ondersteunen.’
Dellaert vindt het belangrijk dat studenten

UNIVERSITEITSFONDS WAGENINGEN

Competities waarin studenten innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken, worden gesteund door Vrienden van UFW.

en pas-afgestudeerden worden voorbereid
op de arbeidsmarkt en dat ze actief worden
gestimuleerd om deel te nemen aan alumninetwerken. ‘Omdat dit hun kansen op
een baan kan vergroten en ze er in hun werk
profijt van hebben.’
ERVARING DELEN
Ook voor zelfstandig adviseur Han Swinkels
(WUR-zoötechniek 1988) was het vanzelfsprekend om zich aan te melden als Vriend.
Als laatste voorzitter van KLV was hij nauw
betrokken bij de totstandkoming van het
initiatief. ‘In het projectteam voor de opheffing van KLV is het idee ontstaan. Het leek
ons een heel mooie manier om de loyaliteit
die veel KLV-leden jarenlang hebben ervaren
voor hun alma mater, voort te kunnen zetten
in de vorm van een soort lidmaatschap.’
Voor Swinkels is dat een vriendschap voor
het leven. ‘Het is net als met mijn oude
voetbalclubje; daar ben ik al 51 jaar lid van.
Waarom? Omdat ik daar een goede tijd heb
gehad. Dat geldt ook heel sterk voor mijn
tijd in Wageningen. Die periode is ontzettend bepalend geweest voor wie ik ben.’

Swinkels ziet voor de Vrienden ook een
rol in het geven van workshops en het
helpen van studenten en jonge alumni,
via hun netwerken. ‘Ik hoop dat de
studentencommissie van het UFW, die het
activiteitenprogramma organiseert voor
bijna-afgestudeerden, het netwerk van
de vrienden benut en alumni benadert
om zo nu en dan sessies in te vullen.’
Zo gaf Swinkels zelf een workshop over
netwerken. ‘Dat was fantastisch. Er zaten
zo’n dertig bijna-afgestudeerden in de zaal,
uit alle werelddelen. Ik heb mijn ervaringen
met hen gedeeld en hoop natuurlijk dat ze
daar hun voordeel mee kunnen doen. Die interactie met jonge mensen vind ik heel leuk.
Bovendien: je moet je euro’s uitgeven aan
dingen die het meeste rendement opleveren.
De toekomst is aan de jongeren. Ik hoop dat
zij, als ze zelf ouder zijn en financieel in een
goede positie zitten, hieraan terugdenken.’
Peter La Follette is alle donateurs erg dankbaar. En niet alleen omdat de Amerikaan
het zo gaaf vond om de prijs te winnen. ‘Ik
werk nu aan hydrologische modellen bij het
Amerikaanse Lynker Technologies. In mijn

sollicitatiegesprek kon ik vertellen dat ik de
Thesis Award had gewonnen. Ze reageerden
daar heel positief op. De prijs kan best geholpen hebben bij hun beslissing om mij in
dienst te nemen.’ W

VRIENDEN
VAN UFW
Wageningse alumni kunnen vanaf
5 euro per maand Vriend van UFW
worden. Vanaf 120 euro per jaar is
het mogelijk een overeenkomst af te
sluiten voor een fiscaal aantrekkelijke
meerjarige schenking. Op de
Vriendendag kunnen de leden elkaar
ontmoeten en kennismaken met ver
schillende projecten en studenten.
Vrienden ontvangen een nieuwsbrief
en een welkomstpresentje.
Info: www.universiteitsfonds
wageningen.nl/vriendenvanufw
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FOTO WUR

WAGENINGEN EXPERIENCE DAY

Struinen over de virtuele campus
Tijdens de Wageningen Experience Day keken bijna negenhonderd alumni rond op
een digitale campus. Door de gebouwen virtueel te bezoeken werden de alumni
bijgepraat over het Wageningse onderzoek. Het jaarlijkse evenement moet geleidelijk
aan uitgroeien tot een festival voor steeds meer doelgroepen.

Alumna Helma Slierendrecht (WUR-biologie
1990) vond de virtuele campus een aantrekkelijke manier om te zien wat er in Wageningen
gebeurt. ‘Ik woon en werk al sinds 1990 in
Denemarken. De virtuele rondleiding was erg
leuk, vooral omdat ik de nieuwe campus nog
niet in het echt heb gezien. Ik heb zin om er
te gaan kijken als ik weer in Nederland ben.’
De Wageningen Experience Day is de voortzetting van de alumni open dag die sinds
2019 jaarlijks plaatsvindt. Dit jaar kreeg het
evenement online vorm via een live programma met als thema ‘samen antwoorden
vinden voor wereldwijde uitdagingen’.
Virtueel waren in de verschillende gebouwen
op de campus onder meer lezingen te volgen. Zo vertelde hoogleraar Plantenecologie
en Natuurbeheer Liesje Mommer over de afname van de biodiversiteit; Joukje Siebenga,
programmamanager ERRAZE@WUR, ging
in op het onderzoek om pandemieën te
voorkomen en Tim van Hattum, programmaleider klimaat, sprak over het oplossen
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van klimaatproblemen met behulp van de
natuur. De bezoekers konden ook live met
de experts en met elkaar in gesprek.
Organisator Nieske Castelein kreeg positieve reacties op de digitale campus. ‘We zijn
de eerste universiteit in Nederland met zo’n
platform. Een van de doelstellingen was
om jonge alumni te bereiken, en dat is heel
goed gelukt. We hebben veel meer twintigers en dertigers bereikt dan voorheen met
de Alumni Open Dag.’

Wageningen
Experience Day

Wageningen Campus

‘Het reüniegedeelte voor de 25ste- en
50stejaars is helaas minder goed uit de verf
gekomen’, zegt Castelein. ‘De tool hiervoor
op het platform werkte onvoldoende. Deze
reünies willen we volgend jaar weer live
houden.’ Als de situatie met corona het toelaat, wordt de Experience Day in 2022 een
hybride evenement. ‘Ook willen we het evenement geleidelijk aan groter maken, tot een
festival voor steeds meer doelgroepen, zoals
ook relaties van WUR.’
‘Ik heb meegedaan aan online sessies op het
gebied van land- en waterbeheer’, laat Md
Shariot-Ullah (WUR-international land and
water management, 2016) uit Bangladesh
weten. ‘Daarnaast heb ik een virtuele tour
gedaan langs mijn favoriete gebouw Forum,
en de nieuwe gebouwen Aurora en Omnia.
Ook was ik onder de indruk van het carillon. Ik had niet het gevoel dat ik virtueel
rondzwierf.’
Info: www.wur.nl/wed

ALUMNI

BUSINESS SKILLS

WUR CONNECT

Studentbestuurders krijgen
vaardigheidstraining
In oktober kwamen bijna honderd Wageningse student-bestuursleden van
ruim twintig organisaties bijeen op de campus voor een aantal vaardigheids
trainingen van onder meer alumni. Die skills kunnen van belang zijn bij
besturen, ondernemen en in de loopbaan.
Het Business Skills Programma, mogelijk
gemaakt door de Vrienden van UFW, is een
initiatief van de Wageningen Ambassadors,
vertelt organisator Jacintha Verhoef . ‘Die
prominente alumni zagen dat Wageningse
afgestudeerden bepaalde bedrijfsvaardigheden missen. Die willen ze overbrengen via
dit programma.’
Voor het eerst sinds de coronacrisis kon
dit business skills programma van het
Universiteitsfonds Wageningen (UFW) weer
plaatsvinden. De studentenbestuurders
kregen een training over goed vergaderen
van vergaderexpert Rob de Haas, en trainingen over netwerken en omgaan met
stress van onder meer de Wageningen

Ambassadors Gerda Feunekes, directeur
van het Voedingscentrum, en Jan Karel Mak,
bestuurder van ingenieursbureau Deerns en
voorzitter van het UFW.
Voorzitter Alysha Hendriksen van jongerenorganisatie Aiesec Wageningen greep
de mogelijkheid aan om effectiever te leren
vergaderen. ‘Ik ga zeker de tip gebruiken om
alle bestuursleden een minuut te geven om
hun mening te uiten, voordat we gaan beslissen. Verder bood deze avond een mooie
kans om de andere besturen te ontmoeten,
wat naast leerzaam ook nog eens ontzettend
gezellig was.’
Info: www.universiteitsfondswageningen.nl/bsp

WUR Connect is het
Wageningse
online alumni
platform voor alle
alumni, studenten
en werknemers van Wageningen
University & Research. Een platform om weer in contact te komen
met oud-studiegenoten, of medeWageningers aan een stageplaats,
vakkennis, een mentorschap of een
baan te helpen.

Ruim 9.000 leden
WUR Connect heeft op dit moment
9416 leden. Verreweg het merendeel daarvan zijn alumni (7657),
maar ook studenten weten het
platform te vinden (1185), evenals
WUR-medewerkers (422).

Landengroepen
FOTO GUY ACKERMANS

Over de hele wereld zijn alumni op
WUR Connect verenigd in landengroepen; op dit moment zijn meer
dan 50 landengroepen actief, waarin
alumni elkaar treffen, ervaringen delen en activiteiten organiseren.

Career Fair

ARBEIDSMARKT

Loopbaanonderzoek onder alumni
Deze winter vindt weer de vijfjaarlijkse
loopbaanmonitor plaats, het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van
Wageningse alumni. Afgestudeerden en
promovendi vanaf 1980 krijgen via de mail
het verzoek om vragen te beantwoorden
over bijvoorbeeld hun werk, salaris en
loopbaanplannen.
‘De gegevens worden voor diverse doeleinden gebruikt’, zegt beleidsmedewerker
onderwijs en arbeidsmarkt Silvia Blok van

WUR. ‘Zo verstrekt Wageningen de arbeidsmarktinformatie aan studiekiezers en studenten, en gebruiken opleidingsdirecteuren
de informatie om de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt te monitoren
en zo nodig te verbeteren.’
Het onderzoek wordt uitgevoerd door IVA
Onderwijs uit Tilburg in samenwerking met
WUR. De resultaten worden na de zomer
van 2022 verwacht.
Info: Silvia.Blok@wur.nl

Zo maakte alumnus Matthijs van
Wagtendonk, WUR-cultuurtechniek
B, in de landengroep Malaysia
melding van een virtual South East
Asia Career Fair die op 6 november
werd georganiseerd door onder
meer Nuffic (NESO), de ASEAN
Dutch Chamber Network (ADCN)
en de Nederlandse ambassade in
Indonesië.
Kijk voor activiteiten, carrièrekansen
en studiegenoten over de hele
wereld op: www.wurconnect.nl
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Seetharam Annadana PhD, WUR-

biotechnology 1997, is benoemd tot voorzitter van de adviesgroep Onderzoek en
Ontwikkeling van de Asia & Pacific Seed
Association. 27 september 2021.
Dr. ir. Rob Bakker, WUR-agrotechnologie

1990, is benoemd tot lector van het nieuwe
lectoraat Voedselproductie in een Circulaire
Economie bij HAS Hogeschool.
1 september 2021.

Voeding geworden binnen het Top Institute
Food & Nutrition (TiFN). Ze blijft werkzaam
bij het NIZO. 1 augustus 2021.
Bob Keurentjes MSc, WUR-animal sciences

2017, is de nieuwe voorzitter van het Gelders
Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK).
28 september 2021.
Dr. ir. Mathijs van Leeuwen, WUR-rurale

ontwikkelingsstudies 1999, is benoemd tot
hoogleraar Peace & Conflict Studies aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
1 september 2021.

FOTO MAURITS GIESEN

WUR-zoötechniek 1989, hoogleraar
Livestock & sustainable foodsystems,
heeft een Duurzaam Lintje gekregen, een
onderscheiding voor mensen die zich
inzetten voor duurzaamheid. De jury
prees De Boer als een fundamentele denker en doener die met haar inspirerende
visie bijdraagt aan de mondiale verduur
zaming van voedselsystemen.
7 september 2021.

landhuishoudkunde 1971, emeritus
hoogleraar Agrarische Economie en
Plattelandsbeleid, is benoemd tot Honorary
Fellow van de European Association of
Agricultural Economists. 29 augustus 2021.
Jeroen Pullens MSc, WUR-biologie 2012,

is benoemd tot Assistant Professor broei
kasgasemissies vanuit de landbouw bij
Aarhus University in Denemarken.
1 oktober 2021.
Dr. Nora Sutton ,WUR-gepromoveerd 2014,

gepromoveerd 2001, heeft de Ecological
Engagement Award van de British Ecological
Society ontvangen voor zijn werk als directeur van de Snow Leopard Trust.
15 oktober 2021.

hoofddocent aan WUR, heeft een Vidi-beurs
van 800 duizend euro toegewezen gekregen
voor onderzoek naar het gebruik van
natuurlijke micro-organismen in grond
water om microverontreinigingen af te
breken, voor de productie van drinkwater.
14 juli 2021.

Ir. Hendrik Oosterveld, WUR-

Prof. dr. Louise Vet, emeritus hoogleraar

cultuurtechniek 1974, is gekozen in het
bestuur van de EUROPARC Federatie, een
overkoepelende organisatie van beschermde
natuurgebieden in 37 landen.
5 oktober 2021.

Evolutionaire ecologie WUR, oud-directeur
NIOO-KNAW, ontving een eredoctoraat van
de Universiteit van Genève vanwege haar
inzet voor ecologie en duurzaamheid.
15 oktober 2021.

Charadutt Mishra PhD, WUR-

Prof. dr. ir. Imke de Boer,

Prof. dr. ir. Arie Oskam, WUR-

Marjolein Helder MSc PhD, WUR-

environmental sciences 2008, heeft met het
bedrijf Plant-e een subsidie van 2,5 miljoen
euro gekregen van de European Innovation
Council voor het marktrijp maken van
sensoren die werken op stroom uit levende
planten. 14 oktober 2021.
Ir. Jaap van Hierden, WUR-economie van

landbouw en milieu 1990, is door secretarisgeneraal van de VN, António Guterres,
benoemd tot ‘UN-Resident Coordinator’
in Micronesië. Hij is ook verantwoordelijk
voor VN-programmazaken in Kiribati, de
Marshalleilanden, Nauru en Palau.
1 oktober 2021.
Dr. ir. Alwine Kardinaal, WUR-voeding van

de mens 1984, is themadirecteur Gezonde
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Sterrin in Expeditie Robinson
Reptielenexpert Sterrin Smalbrugge MSc, WUR-forest and nature conservation 2018,
promovendus bij de WUR-leerstoelgroep Wildlife Ecology and Conservation, deed mee
aan Expeditie Robinson. In dit tv-programma strijdt een groep bekende Nederlanders
in een afvalrace op een onbewoond eiland om de overwinning. ‘Nooit gedacht dat ik als
über introvertje het aan zou durven zo intensief met andere mensen samen te leven’, aldus
Smalbrugge. ‘Toen ik werd gevraagd om mee te doen, was dat een droom die uitkwam. Ik
houd ontzettend van de natuur en van survival, maar ik besloot het vooral te doen omdat ik
mezelf sociaal wilde uitdagen.’ Zij presenteert het kinderprogramma 'Reptielengek'. Ook
schreef ze een boek en toert ze met een reptielentheatershow door Nederland.

ALUMNI

FOTO ALBERT SIKKEMA

Bamboe groentekas voor Nepal

Dr. ir. Martien Beek, WUR-planten
veredeling 1974 (links op de foto) en prof.
dr. ir. Gerard Bot, WUR-gepromoveerd

1983, emeritus hoogleraar Technische
natuurkunde bij WUR, ontwikkelden een
nieuw type kas voor Nepal. Al jarenlang
geeft Beek daar voorlichting aan tuinders
over verhoging van de productie en minder
gebruik van pesticiden. Toen Bot in 2019
meeging voor een cursus, kwam er een
probleem aan het licht: de gebruikte kassen,
naar Indiaas model, worden te heet. Er is te
weinig wind in Nepal en daardoor onvol-

doende ventilatie.
Tijd voor een nieuw ontwerp, vonden
de beide gepensioneerde Wageningers.
De uitvoering – in bamboe, het goedkoopste bouwmateriaal in Nepal – was
in handen van studenten uit Eindhoven;
WUR Glastuinbouw deed de ventilatie-
berekeningen. Door de coronacrisis verrees
het prototype – een schaalmodel op halve
grootte – op de campus in Wageningen.
Volgend jaar hopen Beek en Bot een
demonstratie- en trainingskas te bouwen
in Nepal.

Netwerk land- en watermanagement in de maak
Md Shariot-Ullah uit

Bangladesh wil een
netwerk opzetten voor
Wageningse alumni
International Land and
water Management.
‘Ik hoop daarmee een fijne samenwerking
te realiseren tussen WUR-alumni van over
de hele wereld binnen dit vakgebied’, aldus
Shariot-Ullah. Zelf voltooide hij in 2016
de master International Land and Water
Management en is hij nu universitair do-

cent irrigatie en watermanagement aan
de landbouwuniversiteit van Bangladesh.
Het platform is vooral bedoeld voor pas
afgestudeerden en jonge alumni. ‘Maar gemotiveerde mensen van elke leeftijd die de
jongere alumni willen inspireren, zijn ook
van harte welkom’, laat de initiatiefnemer
weten. Shariot-Ullah gaat eerst een online
platform opzetten voor het internationale
netwerk. Geïnteresseerde alumni kunnen
hem mailen.
Info: msu_iwm@bau.edu.bd

IN MEMORIAM
Alumni en (oud-)medewerkers van Wageningen
University & Research die onlangs zijn overleden.

Dhr. ir. M. Aardema, WUR-landhuishoudkunde
1954. 3 november 2021.
Dhr. ir. H.A.G. Braam, WUR-levensmiddelentechnologie 1973. 12 januari 2021.
Dhr. prof. dr. ir. A. van den Brink, WUR-
cultuurtechniek-A 1978. 21 september 2021.
Mw. F.H.J. Bremmers BSc, WUR-biologie
2020. 7 september 2021.
Dhr. ir. L.J. Brouwer, WUR-landbouwtechniek
1974. 13 oktober 2021.
Dhr. G.S. Budisatria MSc PhD, WUR-animal
sciences 2000. 4 november 2021.
Dhr. ir. A. Evers, WUR-zoötechniek 1966.
2 september 2021.
Dhr. ir. C. Glas, WUR-zoötechniek 1964.
26 september 2021.
Mw. ir. M.G. Goosen, WUR-bosbouw 1968.
3 september 2021.
Dhr. ir. W. de Groot, WUR-tropische plantenteelt 1960. 11 februari 2021.
Dhr. ir. L. van den Hoonaard, WUR-landbouwplantenteelt 1954. 26 april 2021.
Dhr. ir. D.G. Joustra, WUR-moleculaire
wetenschappen 1987. 4 juli 2021.
Mw. ir. N. Köster-Constandse, WUR-tropische
landhuishoudkunde 1957. 26 juli 2021.
Mw. ir. R.E. Lansbergen-Overbeek, WURplantenveredeling 1966. 4 augustus 2021.
Dhr. ir. J.C. Logger, WUR-landhuishoudkunde
1956. 26 augustus 2021.
Dhr. ir. M. Mesken, WUR-plantenveredeling
1968. 16 augustus 2021.
Dhr. prof. dr. ir. J.H.M. Metz, WUR-
zoötechniek 1969. 8 september 2021.
Dhr. ir. G. Muggen, WUR-agrarische sociologie
van de Westerse gebieden 1968. 23 juli 2021.
Mw. dr. ir. M.M.C.G. Peters, WUR-levens
middelentechnologie 1990. 11 augustus 2021.
Dhr. Ir. H. Rattink, WUR-tuinbouw 1967.
10 augustus 2021.
Dhr. ir. R. Reijnders, WUR-tropische plantenteelt 1961. 1 juli 2021.
Dhr. ir. H.P. Rozeboom, WUR-landbouw
techniek 1972. 5 augustus 2021.
Dhr. ir. R.H. Smedema, WUR-levensmiddelentechnologie 1961. 30 april 2021.
Mw. prof. dr. L.P.M. Timmermans,
oud-WUR-hoogleraar ontwikkelingsbiologie.
9 oktober 2021.
Dhr. prof. dr. ir. J.J.M. Vervoort, WUR-
moleculaire wetenschappen 1982.
19 juli 2021.
Dhr. ir. J. Vollema, WUR-Landbouwplantenteelt
1960. 18 mei 2021.
Dhr. ir. G.E.J.M. Willems, WUR-zoötechniek
1975. 16 februari 2021.
Voor het doorgeven van het overlijden van een
studiegenoot of familielid kunt u mailen met
alumni@wur.nl of een overlijdensbericht sturen naar
University Fund Wageningen t.a.v. alumni-afdeling,
Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen.
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Prijs voor onderzoek naar natuurbranden
Dr. ir. Cathelijne Stoof, WUR-bodem, water en atmosfeer

FOTO NOUT STEENKAMP

2006, is door de International Association of Wildland Fire
gelauwerd als ‘veelbelovende jonge wetenschapper’. Ze
ontving dit eerbetoon voor haar interdisciplinaire onderzoek naar natuurbranden. ‘Dit is een enorme erkenning
voor wat ik doe’, aldus Stoof. ‘Die interdisciplinariteit waar
ik op inzet, is ongelooflijk nodig om de internationale
brandproblemen aan te kunnen pakken. Deze prijs erkent
die aanpak.’
Stoof werd voorgedragen door collega’s uit het vakgebied.
Ze timmert internationaal aan de weg met onder meer het
PyroLife-project, dat vijftien promovendi uit heel Europa
opleidt tot experts in brandonderzoek. ‘Wat we willen is
beter begrijpen hoe natuurbranden ontstaan en zo extreem
kunnen worden. Verder willen we weten hoe we het landschap zo in kunnen richten en de bevolking zo kunnen
voorbereiden, dat we hierop kunnen anticiperen.’

BOEKEN VAN ALUMNI

Voor hoeveel heb je het verkocht?
Thijs Verheul BSc, WUR-management, econo-

mics and consumer studies 2015, schreef een
boek over zijn ondernemers-ervaringen. In 2014
richtte hij samen met Wageningse studiegenoten
United Wardrobe op: een platform om tweedehands kleding te kopen en verkopen. Ruim zes
jaar later deden ze hun bedrijf voor miljoenen
over aan branchegenoot Vinted (zie ook pagina
40). In Voor hoeveel heb je het verkocht? beschrijft
Verheul een rollercoaster, van het eerste idee tot de verkoop van het
bedrijf. De lezer wordt meegenomen in een wereld van knetterhard
werken, grote investeringen, de rol van influencers, stress, onzekerheid en het geluk en doorzettingsvermogen van een jong team met
een droom.
Uitgeverij Verheul, 14,99 euro

De plantenjager uit Leningrad
In haar nieuwste boek richt prof. dr. ir. Louise O.
Fresco, WUR-agrarische sociologie van de NietWesterse gebieden 1976, bestuursvoorzitter van
WUR, een monument op voor Nikolaj Vavilov
(1877-1943). Deze Russische plantkundige raakte
in de eerste helft van de vorige eeuw gefascineerd
door het idee landbouwgewassen te verbeteren
door die te kruisen met wilde varianten, en zo
hongersnoden te voorkomen. Onder Stalin krij-
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gen zijn oorspronkelijke ideeën echter geen poot aan de grond;
ideologie en pseudowetenschap vieren hoogtij.
De plantenjager uit Leningrad, de eerste historische roman van
Fresco, schetst de hoop en wanhoop van een gedreven man die
zich volgens de auteur in veel opzichten kon meten met grootheden als Darwin en Mendel. ‘Wat mij zo boeit is de moed en de
loyaliteit van de wetenschapper, die ondanks alle tegenslag en
tegenwerking trouw blijft aan zijn visie’, aldus Fresco in het tijdschrift Resource. ‘Daarnaast is er de moeilijke verhouding tussen
de onafhankelijke wetenschap en het regime. Ik wilde aan een
groter publiek laten zien hoe complex en grillig de wegen van de
wetenschap kunnen zijn.’
Prometheus, 22,50 euro (ebook 13,99)

De woefies en vier andere
kinderverhalen
Ir. Willy Chin Joe, WUR-tropische cultuur-

techniek 1974, schreef vijf fantasievolle verhalen voor kinderen op de basisschool. In elk
verhaal staan hoofdpersonen centraal waar
kinderen zich in kunnen herkennen. Bijvoor
beeld een tijgertje dat zijn moeder kwijt is, of
een broer en zus die op het strand kennismaken met ‘woefies’. In dit vrolijk geïllustreerde
kinderboek is de relatie tussen kind en dier of
fantasieschepsel een terugkerend thema.
BoekScout, 14,99 euro

DE SWITCH

‘Vliegen geeft me een gevoel van vrijheid’

Ir. Harold van Rijswijk,
KLM-piloot
Levensmiddelentechnologie, 1992

FOTO HAROLD VAN RIJSWIJK

‘In Wageningen heb ik een ontzettend
goede tijd gehad. Ik vond het leuk om er te
wonen, te sporten. Levensmiddelentechnologie
koos ik omdat je daar van alles mee kon bereiken, maar mijn passie was het nooit.
‘In mijn eerste baan bij een vleesverwerker
merkte ik dat ik daar niet mijn pensioen ging
halen. Ik wilde naar buiten. Ik ben destijds drie
keer mee op reis geweest met mijn broertje,
die piloot was bij Martinair. Toen ik dat wereldje
van dichtbij meemaakte, dacht ik: dat is echt
iets voor mij. Het voelde als vakantie. Zo belandde ik na een strenge selectieprocedure op
mijn 27ste op de KLM Luchtvaartschool in
Eelde.
‘Volgend jaar werk ik alweer 25 jaar bij de
KLM. Vliegen geeft mij een gevoel van vrijheid.
Dat is een schijnvrijheid, want de dienstregeling van de KLM bepaalt tot op de minuut waar
ik moet zijn. Maar als ik aan boord ben, dan
ben ik de baas; dat voelt heel vrij. Ik heb geen
sleur. Wel is het fysiek zwaar, doordat je bio
ritme steeds wordt verstoord. Na elke reis
moet je daarvan herstellen. Gelukkig gaat dat
goed bij mij.
‘Het vliegen is magisch. Met een clubje collega’s vlieg je in een aluminium buis vol passagiers en brandstof op 12 kilometer hoogte. Je
bent op elkaar aangewezen, onder steeds wisselende omstandigheden. Ik neem nooit werk
mee naar huis. Als ik een poosje thuis ben geweest, heb ik altijd weer zin om te gaan vliegen. Het is een deel van mijn identiteit.’

WAGENINGENWORLD | 4 | 2021

51

FOTO ALAMY

WAGENINGEN IN DE WERELD

Algenbloei in duizenden Chinese meren in kaart gebracht
Het meer Taihu, ten westen van Shanghai,
heeft veel last van overmatige algengroei.
Het meer Baiyangdian, ten zuiden van Beijing,
heeft daar veel minder last van, terwijl het
ruim twee keer zoveel vervuiling van nutriënten te verwerken krijgt. ‘Toen ik Taihu bezocht
leek het water wel op dikke erwtensoep’, vertelt Annette Janssen van de Wageningse leerstoelgroep Water Systems and Global
Change. Zij onderzocht met Nederlandse en
Chinese wetenschappers de algenbloei in

ruim 19 duizend Chinese meren, en publiceerde daarover in Water Research. Het Taihumeer is heel groot, waardoor wind er veel vat
op heeft. Waterplanten kunnen daar slecht tegen. De afwezigheid van planten biedt ruimte
aan de groei van algen. Ook andere eigenschappen van meren spelen een
rol bij de gevoeligheid voor algengroei, zoals
diepte, temperatuur en bodemsamenstelling.
‘Er is geen enkel meer op aarde dat een evenbeeld heeft’, zegt Janssen. ‘Door de grote

variatie is ook het beheer lastig.’ In China blijken de meest kwetsbare meren relatief dicht
bij zee te liggen. ‘Daar komt ook de meeste
vervuiling voor’, aldus Janssen. Dat de meest
kwetsbare meren ook nog eens het meest
vervuild worden, is een ongelukkige combinatie van factoren. ‘Maar nu we dat weten, kunnen we beter inschatten waar maatregelen
nodig zijn om de meren schoon te houden of
te krijgen.’
Info: annette.janssen@wur.nl

