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‘BIODIVERSITEIT KAN EENVOUDIG GROEIEN’
Het vergroten van de biodiversiteit is niet zo
moeilijk, zegt Rob Alkemade. Begin maart
werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar Biodiversity and Ecosystem Services
Modelling namens het Planbureau voor de
Leefomgeving.
Je studeerde hier Plantenziektekunde en
promoveerde op een studie naar nematoden.
Hoe kom je van nematoden naar het modelleren
van biodiversiteit?
‘Mijn promotiestudie heb ik heel sterk ingestoken op statistiek en modelleren. Na mijn promotie ben ik bij het RIVM als bio-mathematicus
aan de slag gegaan: modellen maken voor de bodembiologische afdeling. Geleidelijk aan ben ik
steeds internationaler gaan werken aan modellen die biodiversiteit kwantificeren op mondiale
schaal.’
Jouw leeropdracht verenigt biodiversiteit en
ecosysteemdiensten. Waarom?
‘Biodiversiteit is nodig om te zorgen dat het ecosysteem diensten kan leveren aan bijvoorbeeld
de landbouw. Ik heb aan de wieg gestaan van
het mondiale biodiversiteitsmodel Globio. Dat
beschrijft biodiversiteit aan de hand van zogeheten drukfactoren als landgebruik en klimaat-

verandering. Ik ben nu bezig dat model uit te
breiden naar ecosysteemdiensten.’

‘In de media krijgt het
alarmistische verhaal
veel aandacht’
Jij hebt meegewerkt aan het verontrustende
IPBES-rapport over biodiversiteit dat onlangs
op een top in Parijs werd gepresenteerd. Wat
voor gevoel hield jij aan die top over?
‘Ik kwam er eigenlijk wel opgewekt vandaan. In
de media kreeg de alarmistische kant van het
verhaal veel aandacht. Maar een groot deel van
het rapport gaat over hoe we de biodiversiteit
kunnen vergroten. Dat is de optimistische kant
van het verhaal. Met eenvoudige opties, zoals
meer groen in stad en tuin, meer duurzame
producten of het weren van bestrijdingsmiddelen kan er al veel verbeteren.’
Hoe ga je het hoogleraarschap invullen?
‘Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren
van de modellen voor biodiversiteit door ook
het beheer van ecosystemen mee te nemen.
Worden er op een akkerland bijvoorbeeld be-
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strijdingsmiddelen gebruikt, laat je een groenstrook staan? Een ander beheer kan tot meer of
minder biodiversiteit leiden. De kwantificering
daarvan proberen we op mondiale schaal uit te
werken. Dat is nog niet eerder gedaan.’ RK

KOE OP ZEEWIERDIEET BETER VOOR HET MILIEU?
Koeien op de Dairy Campus van Wageningen
Livestock Research in Leeuwarden gaan voer
met zeewier eten. Onderzoekers gaan na of
ze daardoor minder methaan opboeren.

Doel van het onderzoek is om veevoeringre
diënten te vinden die de uitstoot van broeikasgassen verlagen, zodat de veehouderij minder
bijdraagt aan de klimaatverandering. 48 koeien krijgen vanaf half juli 10 weken voer met 3
verschillende soorten zeewier; 16 andere koeien vormen de controlegroep.
Het onderzoek borduurt voort op Australisch labonderzoek uit 2016, waaruit bleek dat
zeewier de methaanuitstoot met ruim 90 procent verlaagde. Dat resultaat trok de aandacht
van landbouworganisatie LTO Noord en
BlueO2, een bedrijf voor ocean based climate
solutions. Samen met Wageningen Livestock
Research zetten zij een breed consortium van
bedrijven op dat dit onderzoek initieerde. Het
ministerie van LNV en het Melkveefonds financieren het onderzoek.
De onderzoekers gingen eerst in de literatuur na welke van de ongeveer 250 verschillende zeewiersoorten in Europa in aanmerking
kwamen voor een test. ‘De Australiërs haalden
goede resultaten met rood zeewier, waarbij

bromoform waarschijnlijk de werkzame stof
is die de methaanproductie in de maag van de
koe remt’, zegt onderzoeker Wouter Muizelaar
van Wageningen Livestock Research.

‘We werken met zeewier dat
in de Noordzee en Atlantische
Oceaan voorkomt’
‘In ons onderzoek werken we met zeewier zonder bromoform, omdat dit mogelijk toxisch is
en in de melk zou kunnen komen. Wij werken
met zeewier dat van nature in Noordzee en
Atlantische Oceaan voorkomt, want als het
succesvol is, willen we het hier ook kunnen
telen.’ De drie wiersoorten die in Leeuwarden
worden getest, halen niet de methaanreductie
van de Australiërs, verklapt Muizelaar alvast,
maar zijn interessant genoeg om uit te testen in
een praktijkproef. AS

