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Ruimtepioniers die hun eigen groenten
willen kweken, kunnen waarschijnlijk beter op Mars terecht dan op de maan. Dat
concludeert Alterra-ecoloog Wieger Wamelink na groeiproeven op Mars- en
maangrond. Op maangrond groeiden de
meeste plantjes na kieming nauwelijks of
gingen dood. De Marsbodem leverde tot
verrassing van Wamelink veel betere resultaten op.
Wamelink onderzocht de kieming en
groei van veertien plantensoorten in een
kunstmatige Mars- en maanbodem. Het
gaat hier om door NASA geleverde bodems
van Hawaii en Arizona, die wat samenstelling betreft sterk lijken op het oppervlak
van Mars en de maan. Wamelink stopte
zaadjes van stikstofbinders (klaver, lupine), landbouwgewassen (tomaat, rogge,
tuinkers) en wilde planten (valkruid, he-
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rik) in potjes met maanzand en Marsgrond. Als blanco werd arm rivierzand uit
de diepere lagen van de Rijn gebruikt.
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Vijftig dagen lang volgde de ecoloog nauwkeurig wat er gebeurde. Marsgrond bleek
het vruchtbaarst. Zelfs nog iets vruchtbaarder dan het Rijnzand. Op Marsgrond kwamen alle zaden tot kieming, maar rogge,
wortel, rood zwenkgras en tuinkers deden
het ’t best. Ook de opbrengst aan biomassa
(de groei) was op de Marsbodem beter dan
op Rijnzand. Wamelink: ‘Dit komt waarschijnlijk doordat de Marsbodem beter
vocht vast houdt. En kennelijk zitten er genoeg mineralen in de bodem. De gebruikte Marsbodem lijkt enigszins op de lössgrond die we kennen uit Limburg.’
Tuinieren op maanzand lijkt op basis
van Wamelinks proeven minder geschikt.
De planten kiemden wel, maar groeiden
vervolgens amper. Op zijn best gingen ze
niet dood. Veel planten haalden het einde
van het experiment niet. Wamelink wijt
dit aan de basische (pH 9) maangrond.
‘Bovendien zit er vrij aluminium in de
maanbodem en dat is in principe toxisch voor planten.’
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De experimenten smaken volgens Wamelink naar meer. ‘Ik
wil graag verder. Het is leuk en
ontzettend innovatief onderzoek. Ik heb NASA benaderd en
die willen er graag bij betrokken
worden.’ Een VIDI-aanvraag is
intussen in behandeling. In vervolgonderzoek wil Wamelink
aan de slag met verschillende
voedingsoplossingen en
lichtomstandigheden. Het licht
op andere planeten is wat spectrum, daglengte en intensiteit
betreft anders dan hier op aarde.
Moestuintjes op andere planeten zijn overigens minder
science ﬁction dan het lijkt. NASA
heeft plannen om daadwerkelijk
kiem- en groeiproeven te doen
op de maan. De proef gaat mogelijk volgend jaar plaatsvinden als
de onbemande Moon Express
naar de maan afreist. 5.

9,6,(ǉǉ
è'HRWWHUVYHUUDVVHQRQVYRRUWGXUHQGé
(ULVHHQRWWHUJHVLJQDOHHUGLQKHW*URHQH+DUWZDDU
VLQGVGHMDUHQ]HYHQWLJDOJHHQRWWHUVPHHUYRRUNR
PHQ+HWGLHUNRPWYHUPRHGHOLMNXLW2YHULMVVHO]HJW
RWWHUGHVNXQGLJH+XJK-DQVPDQYDQ$OWHUUD2PHHQ
VWDELHOHRWWHUSRSXODWLHWHNULMJHQPRHWHQHUYRO
JHQVKHPHFRORJLVFKHYHUELQGLQJV]RQHVNRPHQ
Het gaat heel goed met de otter in Nederland, weet
Jansman. Ze zijn inmiddels ook al gesignaleerd in
Friesland, de Flevopolder en de IJsseldelta, tot aan
Doesburg toe. ‘De kans is groot dat dit exemplaar uit de
Weerribben komt, waar in 2002 otters zijn uitgezet.’
Betekent dit dat de otter terug is in het Groene Hart?
‘Ik denk dat er maar een paar zitten. Van oudsher is het
veeweidegebied een fantastisch gebied voor de otter,
vanwege de vele waterwegen, maar ze hebben te maken
met een hoop hindernissen. Vooral verkeer – de belangrijkste sterfteoorzaak – en visfuiken waar ze in verdrinken. Om te zorgen dat de otter zich duurzaam in
het Groene Hart vestigt, moeten de visfuiken otterveilig
zijn. En er moeten tunnels komen, maar dat is lastig in
een gebied waar de wegen nauwelijks boven de waterspiegel liggen. Want aan één otter in het gebied heb je
niets. Je moet een populatie van 40 tot 50 dieren hebben, zodat ze zich kunnen voortplanten.’
Ondanks die hindernissen gaat het goed met de otter?
‘De otters verrassen ons voortdurend in positieve zin,
ze doen het heel goed in Nederland. Ze zijn een succesvolle ambassadeur voor de toegenomen waterkwaliteit
in het buitengebied. Het enige minpunt is: de inteelt is
hoog. Ik denk dat we otters uit bijvoorbeeld Duitsland
moeten verwerven om vers bloed toe te voegen. Niet direct in het Groene Hart, maar wel in Overijssel of Gelderland, van waaruit ze zelf hun weg weten te vinden
naar de veenweiden.’
Lukt dat wel in het volgebouwde Nederlandse landschap?
‘Een verbindingszone staat al gepland en er is geld
voor. Dat zou nu versneld moeten worden uitgevoerd.
Dan gaat het met name om oplossingen voor notoire
knelpunten, zoals de oversteek over het AmsterdamRijnkanaal en de snelwegen. En beheersmaatregelen
in de Reewijkse en Nieuwkoopse Plassen.’ $6
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The fact that a Festini ‘Perenijsje’ contains
only one ﬁfteenth of a pear proves that the
food industry has gone bananas
Stineke van Houte, promoveert op 21 januari in Wageningen
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