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VOEDSELRICHTLIJN ALLEEN HELPT GHANA NIET

Meer het type
voor likes,
shares,
comments
& hashtags?

Richtlijnen voor gezonde voeding gebaseerd op
lokale diëten zijn in Afrika schaars; slechts 7
van de 58 landen hebben ze. Om een richtlijn
op te stellen voor Ghana, onderzocht De Jager
de voedingspatronen van 329 kinderen op het
platteland in het Karaga-district. 40 procent van
de kinderen had een groeiachterstand en was
chronisch ondervoed. De Jager: ‘Op basis van
de verzamelde informatie over de lokale voedingspatronen van deze kinderen hebben we
voedingsrichtlijnen opgesteld, zoiets als onze
Schijf van Vijf.’
Vervolgens bekeek De Jager in hoeverre huishoudens met hun eigen landbouwproductie in
staat waren om aan die voedingsrichtlijn te voldoen. ‘Mensen zijn in deze regio met name aangewezen op hun eigen voedselproductie om te
voorzien in hun voedselbehoeften en inkomen.’
Ze verbouwen vooral mais, rijst, ogenbonen en
yam. Groente en fruit wordt nauwelijks geproduceerd of gegeten. De Jager constateerde dat
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Ruim de helft van de plattelandshuishoudens
in het Karaga-district Ghana is niet in staat te
voorzien in hun voedselbehoeften en hun
benodigde voedingsstoffen. Voorlichting over
goede voeding gaat hen niet helpen zolang
hun toegang tot voedsel niet verbetert. Dat
concludeert onderzoeker Ilse de Jager van
Plantaardige Productiesystemen.

@resource_wur

 Ilse de Jager meet de lengte van een jongetje in het Karaga-district in Noord-Ghana.

veel huishoudens er met deze productie niet in
slaagden om te voorzien in de behoefte aan
energie en nutriënten. Minder dan de helft van
de huishoudens slaagde erin om in de behoefte
aan calcium, vitamine A, vitamine B12 en vitamine C te voorzien.
Op basis van deze resultaten concludeert de
Jager dat enkel voorlichting over goede voeding

in Ghana onvoldoende is. ‘Mensen moeten ook
toegang hebben tot de geadviseerde voeding en
daarom is het belangrijk te identificeren waar
de gaten zitten. Aanvullende maatregelen zijn
nodig om deze gaten te verkleinen, zoals het
verbouwen van andere gewassen of het stimuleren van lokale markten zodat mensen gevarieerder kunnen eten.’ TL

MEER WIND IN DE STAD DAN ERBUITEN
In de stad waait het soms harder dan op het omringende platteland,
ontdekte promovendus Arjan Droste. Hij noemt dit verrassende fenomeen het windeilandeffect.
De naam refereert aan het bekende hitte-eilandeffect, het verschijnsel dat het in de stad vaak
warmer is dan erbuiten. Maar
geldt iets soortgelijks ook voor
wind? Het gaat volkomen tegen
de intuïtie in, erkent Droste,
werkzaam bij de leerstoelgroep
Meteorologie en Luchtkwaliteit. ‘Dat kan niet kloppen, was
mijn eerste gedachte toen ik de
resultaten van mijn modelberekeningen zag. In de stad was de
gemiddelde windsnelheid hoger dan op het platteland. Terwijl daar de wind vrij spel heeft
en niet wordt geblokkeerd
RESOURCE — 4 oktober 2018

Volg ons op Facebook of Instagram
voor het laatste nieuws, foto’s, video’s en meer

door gebouwen.’ Maar het bleek
dus wel te kloppen. Een ogenschijnlijk foutje werd zo een interessant paper in het jongste nummer van Environmental Research
Letters.
Over wind in de stad is nog
maar weinig bekend. Dat komt volgens Droste vooral omdat windmetingen er moeilijk zijn. ‘Door de
bebouwing heeft bijna elke plek
zijn eigen windsnelheid. De variatie is groot. Daar komt bij dat die
snelheid ook per hoogte verschilt.’
Droste benaderde het probleem
anders. ‘Ik heb een eenvoudige set
vergelijkingen gemaakt die de
grenslaag beschrijven, de onderste
laag van de atmosfeer die ons weer
bepaalt. Ik heb ingezoomd op de
verandering van de windsnelheid

in de tijd, zowel op het platteland
als in de stad.’ Met dus het windeilandeffect als onverwacht resultaat. ‘In de ochtend waait het eerst
iets minder in de stad, maar dat
slaat om in extra wind in de middag.’
Het verschijnsel heeft volgens
Droste te maken met de interactie
tussen de grenslaag en de troposfeer daarboven. ‘Op het grensvlak
van die twee ontstaat menging van
lucht en die zorgt voor een versnelling van de wind. Die versnelling
boven de stad is anders dan op het
platteland, doordat de grenslaag
boven de stad dikker is.’ Het effect
is klein, maar volgens Droste toch
van belang voor bijvoorbeeld modellen die de stedelijke luchtkwaliteit berekenen. RK
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DE STELLING

‘De eerste selectie is gebaseerd op gutfeeling’
Wetenschappelijk publiceren is een soort tinderen met editors, zegt
promovendus Yavanna Aartsma. Op basis van minimale informatie
swipen de redacteuren jou naar links of naar rechts.
‘Zelf heb ik weinig ervaring met online daten, ik ben al elf jaar samen
met mijn man. Maar ik ken wel mensen die dat doen en ik zie overeenkomsten. Wanneer je een paper indient, moet een editor eerst beslissen of jouw publicatie past bij het tijdschrift, voordat het überhaupt
voor peer-review wordt aangeboden. Het probleem is dat zo’n editor,
die dit vaak min of meer vrijwillig naast ander werk doet, hier erg weinig tijd voor heeft. Er worden steeds meer papers geproduceerd, maar
de tijdschriften en het aantal editors groeien niet met dezelfde snelheid mee.
Editors gaan dus snel door het aanbod heen en moeten net als bij Tinder op basis van heel weinig informatie – jouw begeleidende brief,
keywords en misschien de samenvatting – beslissen of je doorgaat
naar de volgende ronde. Daarmee wordt het
Yavanna Aartsma promoveert op
meer een soort gut5 oktober bij Entomologie. Ze
onderzocht hoe plantengeuren
feeling. Of dat voor onin het landschap sluipwespen
line dating een goed
aantrekken.

‘Publishing
papers is becoming
more like online
dating’

idee is, kan ik niet beoordelen,
maar voor wetenschap werkt het
niet. Het idee heerst dat publiceren een objectief proces is,
waarbij je wordt beoordeeld op
de kwaliteit van je onderzoek.
Maar dat wordt lastig als je niet
tot het punt komt waar je onderzoek überhaupt gelezen
wordt. Het kost ook veel tijd, want vervolgens stuur je het artikel naar
een volgende editor. Eén van mijn papers werd de eerste drie keer afgewezen zonder review. Aan de algemene reacties die ik kreeg van de
editors, kon ik afleiden dat er weinig tijd aan was besteed. Terwijl de
reviewers erg positief waren toen er eenmaal wel peer-review had
plaatsgevonden.
Leren om door die eerste selectieronde te komen, is in mijn ogen een
belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als wetenschapper. Wat ik
heb geleerd is dat je vooral de scope van het tijdschrift goed moet bestuderen en veel tijd moet stoppen in de begeleidende brief. Het feit
dat een tijdschrift eerder papers heeft gepubliceerd die vergelijkbaar
zijn met jouw paper, is geen goede graadmeter voor succes.’ TL
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