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KENNISLAB VOOR GROENERE LUCHTHAVEN
ð :DJHQLQJHQ85KHOSW6FKLSKROELMRQWwikkeling tot duurzame luchthaven.
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Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen opende medio mei op Schiphol, samen met andere bestuurders, een nieuw onderzoekslab voor een duurzame luchthaven. Schiphol wil overstappen van fossiele brandstoffen op bio-energie, de CO2-uitstoot
verminderen, de waterproblematiek rond
de luchthaven oplossen en afvalstromen
hergebruiken. Onderzoekers van verschillende kennisinstellingen gaan op Schiphol oplossingen aandragen voor een duurzame luchthaven met vooral biobased en
ruimtelijke kennis. Samen met de TU
Delft, TNO, Imtech en Schiphol gaat Wageningen UR daarvoor kennis ontwikkelen in een incubator. Vincent Kuypers van
Alterra gaat een dag in de week op Schiphol werken.

AGROPARK
‘Het gaat om multidisciplinaire projecten,
met meerdere partners’, zegt Kuypers. Hij
gaat de ruimtelijke dimensie van de plannen vormgeven. ‘Schiphol heeft heel veel
ruimte, het heeft vierduizend hectare grond
in eigendom. Zo’n 10 à 15 procent daarvan
is bebouwd, de rest is landbouwgrond rond
de landingsbanen. Die grond wordt nu verpacht aan boeren.’ Kuypers voorziet een
ontwikkeling van dit ‘agropark’ waarbij de
landbouw meer CO2 gaat opslaan in de gewassen. Hij hoopt te promoveren op airport
city development. Albert Sikkema
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ALGEN
‘De incubator is een netwerkomgeving’,
zegt Kuypers. Maar elk van de deelnemers
gaat ook fysiek op de luchthaven aan de
slag. Vijf onderzoekers van de TU Delft,
vijf van TNO, vijftien mensen van adviesbureau Imtech en mogelijk vijf Wageningse onderzoekers gaan samenwerken op

een verdieping in het Outlook-gebouw op
de luchthaven.
Schiphol onderzoekt al geruime tijd het
afbraakproces van glycol. Deze chemische
verbinding gebruikt Schiphol om de vliegtuigen ijsvrij te maken. Procestechnoloog
René Wijffels is gevraagd om uit te zoeken
of hij dit stofje met algen kan afbreken. Bovendien kan hij met algen bio-energie produceren. Daarbij komt ook zijn collega Cees
Buisman in beeld, die allerlei nieuwe technieken ontwikkelt om energie uit reststromen te halen. Dit onderzoek sluit weer aan
op een ander project van afvalverwerker
Van Ganzewinkel Groep, die de afvalstromen op Schiphol wil hergebruiken volgens
het cradle-to-cradle-concept.
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and algae specialists René Wijﬀels and
Cees Buisman will pilot research on using
algae for chemical waste disposal and for
biofuel.

OAK DOWN BUT NOT OUT
Will Dutch oaks be felled by this spring’s
plague of caterpillars? No, says insect

pest expert Leen Moraal of Alterra. The
oak has a secret weapon in the form of a
second round of buds later in the summer. There are always lean and fat years
for oaks, reﬂected in the diameter of the
growth rings. No need for alarm, or for insecticides. And the birds are happy with
the caterpillar feast!

VISIE <<
Eik laat zich niet kisten
door voorjaarstrio
Grote aantallen rupsen vreten onze bomen kaal.
Vooral eikenbossen moeten het ontgelden, constateert de Natuurkalender. Reden tot zorg? Entomoloog en insectenplaagexpert Leen Moraal van
Alterra vindt van niet.
‘De rupsenplaag zoals we die nu zien, wordt veroorzaakt door drie vlindersoorten. Die noemen we het
voorjaarstrio: de grote- en kleine wintervlinder en
de groene eikenbladroller. De eitjes van deze vlindersoorten overwinteren op de knoppen van bomen
en de rupsen komen al vroeg in het voorjaar uit.
‘Vooral eiken zijn favoriet omdat er aan het begin
van het seizoen weinig anti-vraatstoffen in het blad
zitten. Pas in de loop van juni komt er zoveel looizuur in het eikenblad, dat het insecten afschrikt. De
vlinderlarven voeren een race tegen de klok, om zich
te verpoppen voordat het looizuur hun maaltje onsmakelijk maakt. De meeste rupsen verpoppen zich
dan ook voor half juni.
‘De eik heeft geïnvesteerd in een geheim wapen om
niet aan de rupsenvraat ten onder te gaan: de bomen lopen in de zomer gewoon weer uit dankzij reserveknoppen. Ze gaan dus niet dood. Toch zijn de
rupsen wel een stressfactor voor de boom: die levert
toch energie in. Dat kun je ook zien aan de jaarringen, die zijn dunner in jaren met veel vraat. Als er na
de rupseninvasie meer stressfactoren komen, zoals
bijvoorbeeld droogte of juist te veel regen op bodems waar het water blijft staan, verzwakken de bomen. De eikenprachtkever kan dan proﬁteren van
die verminderde weerstand en de bomen binnendringen. Dit kan ze de kop kosten.
‘We zien, sinds we in 1946 plagen documenteren,
veel verschuivingen in plaaginsecten. Sommige
soorten zijn helemaal verdwenen, terwijl andere het
juist heel goed doen. Nattere en warmere winters
zijn slecht voor veel insecten. Dit komt doordat
schimmels en bacteriën dan meer kans krijgen de
larven te infecteren. Soorten die het nu goed doen
zijn de ei-overwinteraars, zoals het voorjaarstrio,
omdat eitjes praktisch onaantastbaar zijn voor
schimmels en bacteriën.
‘Spuiten met insecticiden is zinloos. Als de omstandigheden normaal zijn, heeft de boom niets van de
rupsenvraat te lijden. Bovendien proﬁteren momenteel veel vogelsoorten van deze overvloed aan eiwitHW
ten.’
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