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INNOVATIESUBSIDIE VOOR MEDICIJNMAKERS
Christian Südfeld, promovendus bij Bioprocestechnologie, en zijn begeleiders hebben de
eerste Road to Innovation subsidie van WUR
gekregen. Zij ontwikkelen een nieuw proces
voor de productie van farmaceutische eiwitten.
Südfeld doet onderzoek naar micro-algen. In
zijn promotieonderzoek zoekt hij naar manieren
om de algen zodanig genetisch te modificeren
dat ze meer vetten produceren. Om die reden
zocht Südfeld naar methoden om genen uit andere organismen in micro-algen voor de vetproductie tot expressie te brengen. ‘Gedurende deze
test vonden we daar een nieuwe biotechnologische route voor’, zegt de promovendus. Met dat
nieuwe proces kon hij een veel hogere productiviteit van de gewenste eiwitten bereiken. Bovendien konden de onderzoekers het nieuwe systeem ook in gist toepassen.
Het onderzoeksteam gaat de beurs nu gebruiken

om te kijken of dit productieproces ook in zoogdiercelkweek werkt. Deze dierlijke celculturen
kunnen gebruikt worden om op biotechnologische wijze geneesmiddelen te produceren. Als
dit lukt, willen Südfeld en zijn begeleiders René
Wijffels, Sarah D’Adamo, Maria Barbosa en Dirk
Martens een startup beginnen.
Ze zijn de eerste WUR-onderzoekers die een
Road to Innovation beurs krijgen. De jury beoordeelde hun systeem als ‘technisch van zeer hoog
niveau’ en ‘commercieel absoluut een groot potentieel’. WUR stelde de regeling in september
vorig jaar in. Twee andere aanvragen zitten nu in
de pijplijn. Met de financiële ondersteuning 25.000 of 50.000 euro - wil WUR kennisvalorisatie bevorderen. Onderzoekers kunnen hiermee
de toepassingsmogelijkheden van hun kennis
bepalen en nagaan wie de mogelijke gebruikers
zijn. AS
Meer waardecreatie? Lees het artikel op pagina 16.

KORT
>> ALLE OPTIES WEER OPEN

Koper varkensinnovatiecentrum haakt af
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Biogasbedrijf Re-N Technology, dat recht had
op eerste koop van het varkensinnovatiecentrum van WUR in Sterksel, ziet af van de koop.
Nu het biogasbedrijf is afgehaakt, gaat WUR op
zoek naar alternatieven. Daarbij komen twee
mogelijkheden in beeld. WUR vindt een andere
koper die het onderzoekbedrijf wil voortzetten
of WUR gaat het varkensbedrijf saneren en de
grond verkopen. Directeur Menno van Manen
van de Animal Sciences Group: ‘In het huidige
bestemmingsplan heeft de boerderij een onderzoeksfunctie. Kopers moeten aannemelijk
maken dat ze deze onderzoeksfunctie voortzet-

ten of een wijziging van het bestemmingsplan
aanvragen.’ Omwonenden en Brabants Landschap willen het varkensbedrijf weg hebben en
pleiten voor een sanering. Ook die optie gaat
WUR verkennen. CF

>> NWO-AANVRAAGGOLF INDAMMEN

Straf voor zwakke onderzoeksvoorstellen
Wie een zwak voorstel indient bij onderzoeks
financier NWO, mag straks een of twee jaar niet
meer meedoen. Zo willen de universiteiten en
NWO de aanvraagdruk verlagen. Dit plan opperen universiteitenvereniging VSNU en NWO in
een brief aan onderwijsminister Van Engelshoven. Een andere maatregel om de stormloop op
onderzoeksgeld in te dammen, is het schrappen van deadlines bij NWO, zodat onderzoekers hun voorstel pas indienen als het echt
goed genoeg is. De universiteiten overwegen
daarnaast vaker eigen voorselecties te maken,
zodat de stapel onderzoeksvoorstellen bij NWO
kleiner wordt. Een per universiteit aan te stellen coördinator moet die aanvragen stroomlijnen. Daarnaast studeren de universiteiten en
NWO op het plan om met quota gaan werken:
bepaalde NWO-programma’s krijgen dan een
maximaal aantal aanvragers, te verdelen over
de universiteiten. RK

©O LUMN|VINCENT
Schranspartij
Er wordt weer gegeten in de Forumbibliotheek. Een eerste aanwijzing waren de broodkruimels die ik tegenkwam in een toetsenbord. Ondertussen heb ik het ook al een paar
keer live zien gebeuren.
Een paar jaar geleden was het nog heel gewoon om in de bieb te eten. Ook toen zal het
niet de bedoeling zijn geweest, maar niemand
keek ervan op als je er een eitje pelde of een
blik sardientjes opentrok.
Dat veranderde in 2017, na de verbouwing.
Het nieuwe tapijt moest schoon blijven, dus
de dames en heren van de bieb introduceerden een onverbiddelijk beleid. Eten was er
niet meer bij. Je hoefde maar aan eten te dénken en je werd al verzocht om de bieb te verlaten. Die striktheid was even wennen, maar leverde ook wat op. Geen luidruchtig geknaag
meer, geen afleidende etenswalmen. De wereld werd er een beetje beter door.

‘Je hoefde maar aan
eten te dénken en je
werd al verzocht om
de bieb te verlaten’
Maar nu begint het er dus weer wat losser aan
toe te gaan. Al etend de bieb binnenlopen is er
nog steeds niet bij, maar eenmaal achter een
bureau kun je veel maken. En dan is het verleidelijk om even je broodtrommeltje erbij te
pakken, dat snap ik ook wel. Maar toch: doe
het niet. Het is een hellend vlak. Wat begint
met broodkruimels in een toetsenbord escaleert al gauw tot ketchup op het plafond. En
daar wordt niemand blij van. Dus jongens, als
we één voornemen hebben voor 2020, laat dat
dan zijn dat we stoppen met dat geschrans in
de bieb. For quality of life.

Vincent Oostvogels (24)
zoekt in zijn twee masteropleidingen Forest and Nature
Conservation en Animal
Sciences het kwetsbare raakvlak op tussen natuurbeheer
en voedselproductie.

16 januari 2020 — RESOURCE

