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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
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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
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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

