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BEDREIGINGEN WETLANDS ONDER DE LOEP

Van Beek, werkzaam bij de leerstoelgroepen Bodemgeografie en
Landschap en Culturele Geografie,
schreef in 2009 een proefschrift van
maar liefst 695 pagina’s over de langetermijnontwikkeling van het
landschap in het oosten van Nederland. Twee jaar terug sleepte hij een
Vidibeurs in de wacht voor onderzoek naar de culturele betekenis
van hoogvenen. Onderdeel van het
project is een veenreconstructie.
Van Beek: ‘Hoe hebben die venen
zich ontwikkeld? Zijn ze gelijkmatig gegroeid, of is het in fasen gegaan? Daar weten we nog heel weinig van.’ Duidelijk is wel dat het om
bedreigde landschappen gaat. ‘Er
resteert nog maar 5 procent van het
oorspronkelijke veen. Maar daar
zitten dus wel heel bijzondere land-
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Wetlands zoals de Wadden worden constant bedreigd. Binnen
een nieuw internationaal project
gaat landschapsarcheoloog Roy
van Beek die dreigingen in kaart
brengen. Met het tweejarige project, getiteld Wetfutures, is een
bedrag van een half miljoen euro
gemoeid, waarvan de helft voor
WUR-onderzoek is.

 Veenwinning in de Ierse Midlands, één van de bedreigde wetlandgebieden die in het nieuwe project Wetfutures worden onderzocht.

schappen bij. Archeologisch bijzonder, maar ook cultuur-historisch en
ecologisch.’
Het pas toegekende Europese
project ligt in het verlengde van het
veenonderzoek. Het internationale
projectteam gaat onder leiding van
Van Beek onderzoeken hoe de dynamiek van wetlands van invloed is
op het bijzondere erfgoed in die gebieden. In Nederland ligt de focus
op de Waddenzee, Schokland en
het veenweidegebied in het zuid-

westen. De Engelse partner (Bradford University) bestudeert onder
andere de Somerset Levels en het
estuarium van de Humbergebieden. De Ierse partner (University
College Cork) richt zich op de Midlands.
Economisch en demografische
ontwikkelingen, maar ook klimaatverandering dreigen de wetlands en
hun culturele betekenis diepgaand
te veranderen. ‘Het zijn contested
landscapes, gebieden waar verschil-

lende groeperingen belangen hebben die vaak tegenstrijdig zijn. Het
project wil dat in kaart brengen.
Met als uiteindelijke doel om daar
in het beleid beter mee om te gaan.’
Wetfutures is een Europees JPIproject, wat staat voor Joint Programming Initiatives. Met het toegekende bedrag kan Van Beek een
postdoc en een onderzoeksassistent aanstellen. Naast Van Beek
werkt ook collega Maarten Jacobs
(Culturele Geografie) mee. RK

Lekkerbekken zeggen het altijd
al en nu is het bewezen: een
gezond dieet is minder smaakvol
dan een ongezond dieet. Dat verklaart wellicht waarom het voor
veel mensen lastig is om een
gezond eetpatroon vol te houden, zegt Astrid van Langeveld,
die op 29 augustus promoveerde
bij Humane Voeding.
Van Langeveld onderzocht de rol
van smaak in Nederlandse voedingspatronen. Een getraind
smaakpanel beoordeelde bijna
vijfhonderd voedingsmiddelen op
de vet-sensatie en op de basissmaken zoet, zuur, bitter, zout en umami. Vervolgens combineerden de
onderzoekers deze gegevens met
informatie over eetpatronen van
RESOURCE — 6 september 2018

Nederlanders. Daarmee kregen ze
inzicht in welke smaken mensen
nuttigen, of dit met leeftijd verandert en hoe dit samenhangt met de
hoeveelheid calorieën die mensen
binnenkrijgen.
Van Langeveld vergeleek het
smaakpatroon van het populaire
paleodieet en aanbevolen gezonde diëten zoals de Schijf van Vijf
met de smaak van het huidige gemiddelde eetpatroon in Nederland. Het paleodieet komt daar
qua smaak meer bij in de buurt
dan de aanbevolen diëten. Dat
komt volgens Van Langeveld waarschijnlijk omdat het paleodieet
geen melk of granen bevat, die
neutraal van smaak zijn, en relatief veel zout, umami en vetten uit
vlees en vis.

‘De gezonde, aanbevolen diëten bevatten in verhouding minder suiker, zout en verzadigd vet
en zijn daarom minder sterk van
smaak’, zegt Van Langeveld ‘Je
zou het wellicht aantrekkelijker
kunnen maken om zo’n dieet vol
te houden door op andere manieren smaken toe te voegen, bijvoorbeeld met kruiden en specerijen. Dit is echter nog niet zo
makkelijk voor iedereen.’
Van Langeveld ontdekte verder dat mensen met overgewicht
relatief meer calorieën binnenkrijgen via hartige voeding dan
mensen met een normaal gewicht. ‘Vaak denkt men dat mensen met overgewicht meer zoetigheid eten, maar dit lijkt dus niet
het geval te zijn.’ TL
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GEZOND ETEN IS MINDER SMAAKVOL

 Een dieet volgens de Nederlandse
Schijf van Vijf bevat minder smaak dan een
ongezond dieet.

