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Kun je tomaten kweken op de
maan? Of, waarom niet, op Mars?
Om die vraag te beantwoorden
hoef je geen ruimtepak aan te trekken. Ecoloog Wieger Wamelink
van Alterra zoekt het gewoon hier
uit. In een kas in het Binnenveld
begint hij volgende week dinsdag
een extraterrestrial proef naar de
groeipotentie van maan- en Marszand.
Een waanzinnig idee? Helemaal
niet, vindt Wamelink. ‘Ik wilde gewoon eens iets nieuws doen, iets
wat nog nooit iemand anders heeft
gedaan. Ik heb altijd al belangstelling gehad voor ruimtevaart. We
hebben bij Alterra een database
die per plantensoort voor een
groot aantal abiotische randvoorwaarden aangeeft of een soort kan
voorkomen of niet. Die twee dingen combineer ik in dit experiment.’ Bovendien is de tijd er rijp
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voor, nu er initiatieven zijn om de
eerste mensen naar Mars te sturen.
Maar hoe komt een sterveling
aan maan- en Marszand? Dat bljikt
kinderlijk eenvoudig. Wamelink:
‘Even op internet googelen en je
hebt het. Dat verbaasde me zelf
ook. NASA heeft het gemaakt. De
samenstelling van maan- en Marszand is natuurlijk precies bekend.
En dus kun je het gewoon namaken. NASA heeft van beide een

paar ton gemaakt en het bedrijf
Orbiter verkoopt het voor wetenschappelijke experimenten. Er is
bijvoorbeeld een Japans bedrijf dat
probeert of je maanzand kunt gebruiken om beton te maken.’
KLAVER EN LUPINE
Onlangs werd het eerste vat met 25
kilo Marszand bij Alterra afgeleverd. Martian Regolith Simulant
staat er op de stevig afgesloten witte emmer. Is het echt rood? Wame-

link weet het niet. ‘Ik laat ‘m nog
even dicht. Voor de proef wil ik niet
dat er nu al lucht bij komt.’ In totaal vijftig kilo maan- en Marszand
zijn besteld. Kosten: 2500 dollar
plus 600 dollar voor het vervoer en
124 euro accijns per vat. Wamelink
gaat onder meer aan de slag met
tomaat, rogge, lupine, klaver en
valkruid. Kijken of het kiemt en
vervolgens groeit. Hij trekt een
maand of drie uit voor zijn experiment. Genoeg om de eerste Marstomaat het licht te laten zien? ‘Eerlijk gezegd denk ik van niet. Ik
denk dat alleen de stikstofbinders
zoals klaver en lupine het redden.
En als er al tomaten groeien, moet
je nog maar afwachten of ze eetbaar zijn. In deze bodems zitten
veel zware metalen.’
En dan nog dit. Zijn proef is
géén 1 aprilgrap, bezweert Wamelink. ‘Ik weet dat het voor de hand
ligt dat te denken. Ik kan er ook
niks aan doen dat het toevallig zo
uitpakt. Het is conventie om een 1
aprilgrap op 1 april uit te voeren.
In het persbericht staat daarom
uitdrukkelijk dat de proef op 2
april start.’ RK
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De politie zoekt studenten die
dinsdag 5 februari getuige waren
van een schietpartij in de
Tarthorst. Er is een beloning van
10.000 euro voor de doorslaggevende tip. Op 5 februari werd een
33-jarige man neergeschoten in
zijn eigen huis, achter de C1000 in
de Tarthorst, naast de campus.
Het slachtoffer arriveerde tussen 21.00 en 22.00 uur bij zijn woning. Toen hij naar binnen ging,
trof hij de dader die hem direct
neerschoot en zich via de voordeur
uit de voeten maakte. De man belde zelf de hulpdiensten en over-

leefde het voorval. Er is nog geen
signalement van de dader. Wel is
er een beloning van 10.000 euro
voor de tip die leidt tot aanhouding van de dader.
Een passanten- en buurtonderzoek leverden nog geen getuigen
op. Toch hoopt de politie dat er
studenten zijn die iets hebben
meegekregen van de schietpartij.
‘De schietpartij vond plaats op een
doorgaande ﬁetsroute door de
Tarthorst,’ zegt wijkagent Alex de
Wit, ‘Van de ﬁetsers die daar langskomen is 80 procent student.’ Hij
roept daarom studenten op die in
de avond van 5 februari iets gehoord
of gezien hebben zich te melden.
Ook andere tips over de schietpartij, die op 19 maart ook in Opsporing Verzocht werd behandeld, zijn
welkom. Dat kan via de tiplijn (0800
– 6070), Misdaad Anoniem (0800-
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7000) of een wijkagent (0900 -8844).
Wijkagent Alex de Wit hoopt
dat studenten zich vaker melden
wanneer ze slachtoffer zijn van, of
tips hebben over een misdrijf: ‘Je
merkt dat de meldingsbereidheid
onder studenten niet hoog is.’ Hij
weet niet zo goed hoe dat komt:

‘Misschien voelen ze meer binding
met hun sociale contacten op de
universiteit dan met de wijk waarin ze wonen.’ Toch is melden nuttig, zegt De Wit, voor studenten en
de politie. ‘Zevenduizend studenten weten ongetwijfeld dingen die
wij niet weten.’ RR
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