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TIMTRACE TEGEN ILLEGALE KAP TROPISCH HOUT

Sinds twee jaar mag illegaal gekapt
tropisch hout niet meer worden
verhandeld in de EU. Maar de praktijk is anders. Naar schatting de
helft van het tropisch hout op de
markt is fout. En goede methoden
om dat foute hout op te sporen zijn
er niet. Ecoloog Pieter Zuidema
denkt evenwel het antwoord gevonden te hebben: Timtrace.
Timtrace (tim is kort voor timber) is gebaseerd op het onderzoek
dat Zuidema de afgelopen vijf jaar
heeft gedaan in Thailand, Bolivia
en Kameroen naar de effecten van
klimaatverandering op de groei
van tropisch bos. Zuidema gebruikte jaarringen en isotopensamenstelling om die effecten in
kaart te brengen. ‘Het patroon van
jaarringen is specifiek voor de locatie, omdat het wordt bepaald
door de jaarlijkse variatie in neerslag en temperatuur. Daarnaast geven isotopen van koolstof, zuurstof
en stikstof informatie over de
groeiomstandigheden zoals de bodemgesteldheid, de vochtigheid en
de beschikbaarheid van nutriënten.’
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• ERC-beurs voor opstart
tropische ‘Sherlock Holmes’.
• Opsporingsmethode gebruikt
jaarringen als vingerafdruk.

Legale houtkap in Kameroen

Samen met genetische informatie uit DNA-onderzoek levert die informatie een soort houten vingerafdruk op. Vergelijking van die vingerafdruk met de gegevens in de
opgebouwde database maakt het
mogelijk om tamelijk nauwkeurig
uitspraken te doen over de herkomst van hout. Nauwkeurig betekent hier: 10-100 kilometer voor
DNA-gegevens, 100-1000 kilometer
voor isotopen- en jaarringenonderzoek. Genoeg om hout te traceren
naar regio of land van herkomst,
denkt Zuidema.

KOSTBAAR
En hij staat niet alleen. Zowel de
EU (150.000 euro) als de NWO
(40.000 euro) steken geld in het
project. Post-doc Mart Vlam, een
voormalig promovendus van Zuidema, gaat Timtrace verder uitwerken tot een werkzaam instrument
en mogelijk een eigen bedrijf.
Daartoe moet er nog veel gebeuren. De database van Zuidema omvat metingen van twintig soorten.
Die bibliotheek moet worden uitgebreid en aangevuld met DNA-gegevens.

Met Timtrace mikt Zuidema op
certificeerders, overheden en de
houtindustrie. Nu is controle nog
een papieren exercitie en dus fraudegevoelig. ‘Timtrace kan die papieren controle aanvullen of mogelijk zelfs vervangen. Maar het
wordt geen publieksproduct, daarvoor zijn de metingen te kostbaar.
Het zal altijd op basis van steekproeven moeten. Je kunt niet elke
plank bij de verkoper even doormeten.’ RK

MUGGENRADAR KRIJGT PERMANENT VERVOLG
• Het publiek kan weer muggen
opsturen naar Wageningen
University.
• Wat doen de onderzoekers
eigenlijk met al die muggen?

Duizenden dode muggen werden er
opgestuurd nadat Wageningse onderzoekers daartoe vorig jaar in januari en augustus een oproep deden. Een waardevol resultaat, omdat
daaruit kan worden afgeleid welke
muggensoorten de meeste overlast
geven in Nederland.
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Vorige week werden de Nederlanders opnieuw opgeroepen om hun
plaaggeesten naar Wageningen te
sturen. Entomoloog Sander Koenraadt, één van de initiatiefnemers
van Muggenradar.nl, legt uit waarom: ‘Vorig jaar hadden we een hele
milde winter; dit jaar vriest het geregeld. We willen weten wat daarvan
het effect is op de muggenstand, nu
en straks in de zomer.’ Het idee is
om van Muggenradar.nl een langjarenmonitor te maken, met twee keer
per jaar een oproep aan mensen om
muggen in te sturen: één in de winter en één in de zomer.

Uit inzendingen van vorig jaar
leerden de onderzoekers onder meer
dat er veel meer muggenoverlast was
in de winter dan algemeen werd gedacht. Koenraadt: ‘Opvallend was
dat die overlast veelal veroorzaakt
werd door een bijzondere variant van
de gewone huissteekmug: de molestus. We dachten dat die nauwelijks
hier aanwezig was, maar hij bleek
zich door heel Nederland verspreid
te hebben.’
VERSPREIDING VAN ZIEKTES
Hoewel het veel Nederlanders waarschijnlijk een zorg zal zijn welke

mug ze uit hun slaap houdt, is het
toch belangrijk om bij te houden
welke muggen er in Nederland actief
zijn, zegt Koenraadt. ‘Niet alleen veroorzaakt de ene mug meer overlast
dan de andere, ze kunnen ook ernstige ziektes met zich meebrengen.’
Volgens de entomoloog moeten we
vooral beducht zijn voor het WestNijlvirus. ‘De vraag is niet óf dat virus
de kop opsteekt in Nederland, maar
wanneer’, zegt hij. ‘Er is nog geen
medicijn tegen dat virus, dus de enige manier om het tegen te houden is
de muggensoorten te bestrijden die
het virus overbrengen.’ KG

