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Hoeveel
microplastics
krijgen we binnen?
Nur Hazimah Mohamed Nor, onderzoeker bij de leerstoelgroep Aquatische
Ecologie en Waterbeheer, zocht uit
hoeveel microplastics mensen binnenkrijgen. Volgens een onderzoek
van de University of Newcastle uit 2019
zou dat de een bankpas per week zijn.
Mohamed Nor berekende met een model hoeveel deeltjes tussen 1 en 5.000
micrometer we binnenkrijgen door
inademen en vanuit acht etenswaren
waarvan de concentratie microplastics
bekend is (vis, schaal- en schelpdieren,
kraanwater, fleswater, zout, bier en
melk). Volgens haar model krijgt
een volwassene dagelijks gemiddeld
880 plasticdeeltjes binnen. Het model
rekende ook uit hoeveel microplastics
in het lichaam ophopen tot het zeventigste levensjaar. Dat blijkt slechts een
fractie te zijn van een zandkorrel.
Info: hazimah.mohamednor@wur.nl

Antibioticaresistentie
bij vee neemt verder af
Darmbacteriën in landbouwhuisdieren zijn de afgelopen tien jaar
steeds minder resistent geworden tegen antibiotica. Dat blijkt uit de
MARAN-rapportage, waar Wageningen aan meewerkte.
Voor deze jaarlijkse monitoring van de anti
bioticaresistentie neemt de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steekproefsgewijs monsters van vleeskuikens,
varkens en vleeskalveren. Het onderzoek
richt zich op E. coli, salmonella- en campylobacterbacteriën. Kees Veldman, hoofd van
het Nationaal Referentie Laboratorium voor
Antibioticaresistentie in dieren, is verantwoordelijk voor de monitoring: ‘Opvallend is
dat de antibioticaresistentie bij vleeskuikens is

gedaald tot het laagste niveau sinds 1998.’ Een
belangrijke verklaring hiervoor is de daling
van het antibioticagebruik in de pluimvee
houderij. Die bedroeg vorig jaar ruim 30 procent. In vergelijking met 2009 is de verkoop
van antibiotica voor alle landbouwhuisdieren
met ruim 70 procent gedaald. Uit de rapportage blijkt ook dat het aantal soorten bacteriën
dat resistent is tegen meerdere antibiotica de
afgelopen twee jaar gelijk is gebleven.
Info: kees.veldman@wur.nl
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Instituut voor fotosynthese-onderzoek
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In maart werd het nieuwe en onafhankelijke Institute for Advanced Studies for
Photosynthetic Efficiency (IASPE) opgericht door WUR en het Photosynthesis 2.0
Research Fund (P2RF). ‘Een belangrijk
doel is om te leren hoe we de efficiëntie van
fotosynthese in voedselgewassen kunnen
verbeteren. Dat zou een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het voeden van de wereld’, zegt Ernst van den Ende, lid van de
Concernraad van WUR. Er bestaan een paar
plantensoorten die ontzettend snel kunnen
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groeien dankzij een veel hogere fotosynthese-efficiëntie. Eén daarvan is de grijze
mosterd. Het instituut wil van dit soort
planten leren. Betere fotosynthese moet leiden tot hogere opbrengsten van bestaande
landbouwgewassen.
Het nieuwe instituut vergt een investering
van 62 miljoen euro voor tien jaar. Vijftig
miljoen komt van P2RF, WUR draagt twaalf
miljoen euro bij, vooral in de vorm van personeel en laboratoria.
Info: janwillem.bol@wur.nl

