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VERWARMDE KASTANJEBOOM
paardenkastanjes in Nederland
ziek. Onderzoekers Andre van
Lammeren en Fons van Kuik van
Wageningen UR doen hier al jaren
onderzoek naar en hopen door verwarming – boven de 39 graden Celsius gaat de bacterie dood – van de
boom deze kastanjeziekte uit te
bannen. Op de foto is net een kastanjeboom in Tilburg ingepakt
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Tientallen kastanjebomen in Nederland kregen de afgelopen
maanden een warme jas aan. Onderzoekers van Wageningen UR
wikkelden warmwaterslangen (40
graden Celsius) en isolatiemateriaal om paardenkastanjes in Amsterdam, Dordrecht en Tilburg om
de bacterie Pseudomonas syringae
te doden. Deze hardnekkige bacterie maakt de helft van de 200.000
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SCHEFFER: MAAK NATUUR WEERBAAR TEGEN WARMER KLIMAAT
• Lokale maatregelen geven
ecosysteem lucht.

De klimaatverandering tegenhouden is lastig. Maar je kunt belangrijke natuurgebieden wel weerbaarder maken tegen een opwarmend
klimaat. Dat betoogt hoogleraar
Marten Scheffer in een artikel in
Science. Scheffer en een internatio-

naal team van ecologen hebben als
voorbeeld het Great Barrier Reef,
het Amazonewoud en de Donana
Wetlands in Spanje onderzocht.
Klimaatverandering bedreigt het
voortbestaan van deze belangrijke
natuurgebieden. Maar dat is niet de
enige dreiging. Lokale invloeden,
zoals vervuiling, overbevissing of
bomenkap, verergeren de situatie.
Die lokale stress is veel makkelijker
aan te pakken. Scheffer: ‘Met lokale

maatregelen is het goed mogelijk
de veerkracht van de ecosystemen
te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Door de lokale druk te verminderen, krijgt het ecosysteem meer
lucht.’ Neem de Donana Wetlands,
Europa’s belangrijkste overwinteringsplek voor watervogels. Afvalwater en kunstmest tasten de kwaliteit van het water aan, waardoor giftige algen de kans krijgen. Het op-

warmende klimaat stimuleert die
algenbloei. Verminder je de verontreiniging, dan krijgt toxische algenbloei minder kans, zelfs als de opwarming doorzet. De kunst is daarom volgens Scheffer met lokale
maatregelen binnen de veilige marges te blijven voordat het systeem
een kantelpunt bereikt en instort.
‘We hebben de kennis, er is geen
excuus voor landen om die kans te
laten lopen.’ RK

RESTAURANTGAST NIET TE VERLEIDEN TOT VEGETARISCHE KEUZE
• Gasten kiezen niet vaker
voor een vegetarisch gerecht.
• Aangepaste kaart moet
gedrag beïnvloeden, zonder
keuzevrijheid af te nemen.
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Een menukaart met een prominente plek voor vegetarische gerechten verleidt gasten niet vaker
zo’n maaltijd te bestellen. Consumenten kun je niet eenvoudig
naar vegetarische – en dus duurzamere – keuzes sturen. Dit blijkt
uit een experiment dat studente
Renske Hermans uitvoerde voor
haar master Management, economie en consumentenstudies. Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld zo’n 43 kilo vlees. Vleesproductie belast het milieu veel
zwaarder dan plantaardig voedsel.
Tijdens haar experiment volgde Hermans zes weken lang de
eetkeuzes van 291 restaurantgasten. Zij waren te gast in het door
hotelstudenten gerunde restaurant Le Début in Den Haag. Op de
kaart stond prominent een ‘menu
gastronomique’, bestaande uit
voor-, hoofd- en nagerecht. De
eerste twee weken bevatte dit een

hoofdgerecht met vlees (biefstuk),
gevolgd door twee weken met een
vegetarische keuze (vleesvervanger met teriyaki). De laatste periode ontbrak het ‘menu gastronomique’ om te kijken hoeveel gasten een vegetarische keuze maakten uit de gewone kaart, dus zonder beïnvloeding.
Dat de proef niet werkte, ligt
mogelijk aan de deftige restaurantomgeving, zegt Ellen van
Kleef, universitair docent bij de
leerstoelgroep Marktkunde en
consumentengedrag en Hermans’
begeleider. ‘Zo waren ze chique
uit eten en dachten heel bewust
na over hun keuze.’ Het beïnvloeden van gedrag met ‘zetjes’ – kleine omgevingsveranderingen die
de keuzevrijheid niet beperken –
leunt juist op het feit dat we dagelijkse beslissingen snel en automatisch nemen.
Eerdere proeven tonen aan dat
zetjes een flinke invloed kunnen

hebben op gedrag. ‘Vaak worden
hierbij methodes uit de marketing gebruikt’, zegt Van Kleef.
Denk aan een kiosk waar gevraagd wordt ‘of je daar ook iets
bij wil drinken?’. Zulke tactieken
kun je ook inzetten voor gezondere keuzes. Wanneer je in een kantine -waar keuzes minder wel
overwogen worden gemaakt dan
in een chique restaurant – een vegetarische maaltijd de standaard
maakt, vermoedt Van Kleef dat
deze vaker wordt gekozen.
Een andere uitkomst verried
wel hoe lastig het is mensen met
zachte hand van een biefstuk af te
houden. Het ‘menu gastronomique’ bleek veel populairder wanneer dit vlees bevatte. In die weken koos 50 procent van de gasten
het menu, tegen 17 procent in de
vegetarische weken. ‘Veel mensen
zijn nu eenmaal verstokte vleeseters’, zegt Van Kleef. ‘We kunnen
alleen wat tegenwind geven.’ RR

