PLATFORM

Steun voor onder
zoekers in de Sahel
Het Wageningen Sahel Platform heeft
met regionale partners een onderzoeksagenda opgesteld. Het doel is om
onderzoekers uit de Sahellanden extra te
ondersteunen.
De Sahel is een brede strook door vijftien
landen in Afrika, tussen de kurkdroge
Sahara en de nattere savannes en regenwouden. In dit zeer gevarieerde gebied
leeft 80 procent van de boerenfamilies
in armoede, met weinig perspectief, wat
leidt tot toenemende onrust en geweld.
WUR stelt onder meer data uit eerder
onderzoek beschikbaar, traint onderzoekers en ondersteunt bij het zoeken naar
financiering.
Info: jelle.maas@wur.nl
NATUUR EN MILIEU

STUDENTENWEDSTRIJD

Delfts team wint Urban
Greenhouse Challenge 2022
LettUs Design uit Delft heeft de derde Urban Greenhouse Challenge gewonnen.
De dertig deelnemende studententeams – van zeventig universiteiten uit twintig
landen – moesten een concept voor stadslandbouw ontwikkelen dat gedurende
het hele jaar duurzame en betaalbare voedselproductie garandeert.
Meer dan in eerdere edities moesten de studenten rekening houden met sociale aspecten. De ontwerpen waren voor Ward 7, een
buurt in de Amerikaanse stad Washington
D.C. De studenten moesten met ideeën komen die inkomsten voor de buurtbewoners
genereren. De winnaars kozen voor een aanpak waarbij voedselproductie, werkgelegenheid en onderwijs hand in hand gaan. Groot
pluspunt was dat hun proces en aanpak ook

in andere buurten kunnen worden toegepast.
De Urban Greenhouse Challenge is een van
de Challenges die worden georganiseerd
door WUR; het zijn multidisciplinaire,
internationale wedstrijden waarbij studententeams een concrete uitdaging voorgeschoteld krijgen. De challenge beslaat een
groot deel van het studiejaar en valt buiten
het reguliere onderwijsprogramma.
Info: rio.pals@wur.nl

VOEDING

Verantwoord toerisme
op Antarctica
Steeds meer toeristen bezoeken
Antarctica, maar dat kan de fragiele ecosystemen ondermijnen. De Wageningse
onderzoekers Machiel Lamers
– Milieubeleid – en Bas Amelung –
Milieusysteemanalyse – kregen in juni een
NWO-subsidie voor onderzoek naar de
gevolgen van het toenemende toerisme.
De ecosystemen zijn zo kwetsbaar dat een
klein incident, zoals naast het pad lopen
over langzaam groeiende mossen, grote
gevolgen kan hebben. Door het ontbreken
van verantwoordelijke overheidsinstanties
zijn de regels veelal afkomstig van de toeristische sector zelf. De vraag is hoe deze
richtlijnen en regels te behouden, uit te
breiden en te bestendigen.
Info: machiel.lamers@wur.nl

8

WAGENINGENWORLD | 2 | 2022

Promovendus Hongwei Yu van de Wageningse Leerstoelgroep Food Quality
and Design ontwikkelde een manier om de beste pinda’s voor pindakaas te
selecteren. Wereldwijd zijn er zo’n 40 duizend pinda-variëteiten. Naast de
variëteit, hebben ook bodem en klimaat invloed op de smaak en de kwaliteit.
Met lichtreflectie kon Yu de beste pinda’s voor verschillende soorten pindakaas
identificeren. Yu koppelde de gegevens van Chinese pindarassen via modellen
aan chemische data. De modellen konden vervolgens via machine learning de
nutriëntensamenstelling voorspellen op basis van de spectroscopiegegevens.
Hij ontdekte dat pinda’s met een hoog sacharosegehalte en weinig vet
pindakaas opleveren met een goede textuur, die makkelijk smeert en die ruikt
naar echte pindakaas. Heeft hij de beste pindakaas gemaakt? ‘In theorie wel,
maar er is sensorisch onderzoek nodig om te weten wat mensen ervan vinden.’
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Vijftig tinten pindakaas

