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GROENMONITOR TIMMERT AAN DE WEG
• Muizenplaag zorgt voor
doorbraak monitor.
• Satelliet ziet zelfs gras
groeien.

De boeren in Friesland slaagden er
maar niet in hun muizenplaag op
de politieke agenda te krijgen. Totdat Gerbert Roerink de plaatjes van
zijn groenmonitor in stelling
bracht. Plotseling zijn muizen hot.
Vier keer in de week krijgt Roerink de jongste satellietbeelden
binnen van het Disaster Monitoring
Constellation. Beelden met een resolutie van 25x25 meter, waarmee
je Nederland op perceelsniveau in
beeld hebt. Roerink bewerkt die
beelden tot kant-en-klare plaatjes
voor de groenmonitor. En natuurlijk kijkt-ie altijd even of er iets bijzonders is te zien. Half december
was dat het geval. ‘He, het groen in
Friesland gaat dood. Hoe kan dat?’
Een collega bij Lifestock Research
wist het meteen. ‘Dat is muizenschade. Dat is een groot probleem
daar. De boeren willen het heel
graag op de agenda krijgen, maar
krijgen dat maar niet voor elkaar.’
Roerink wel. Min of meer tot zijn

eigen verbazing. Hij bracht de omvang van het probleem in kaart,
zocht er gedetailleerde satellietbeelden bij en stuurde een berichtje naar onder meer de Boerderij en
het Friesch Dagblad. Dat was op
vrijdag 9 januari. Toen op maandag
het ANP erop dook werd de muizenplaag ‘wereldnieuws’ in Nederland.
MELKOPBRENGST VOORSPELLEN
De muizenplaag is een mooi voorbeeld van wat je met de groenmonitor kunt. De monitor brengt letter-
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lijk de groenheid van het landschap
in kaart. De techniek bestaat al langer. Maar pas sinds kort op wekelijkse basis en met een resolutie op
perceelsniveau.
Roerink kan met de groenmonitor letterlijk gras zien groeien. ‘Tot
zo’n twintig centimeter kun je graslengte met de groenindex kwantificeren. Daarboven is het signaal verzadigd en zie je dus geen verschillen meer.’ Friesland Campina bijvoorbeeld gebruikt die informatie
om de modellen te verbeteren waar-

mee de aanvoer van melk wordt
voorspeld. Betekent meer gras ook
meer melk? Die vraag is volgens
Roerink extra interessant nu het
melkquotum is afgeschaft. Iedereen kan op de groenmonitor kijken
via www.groenmonitor.nl. Nu nog
tot op de 25 meter nauwkeurig.
Maar straks mogelijk met een resolutie van vijf meter. Achtertuinniveau dus. Roerink: ‘Dat spreekt nog
meer tot de verbeelding. We zijn er
mee bezig. Maar die satelliet komt
maar eens per maand over.’ RK
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NIEUWE TEST SPOORT RADIOACTIEF VOEDSEL SNEL OP
• Rikilt kan straks veel sneller
radioactieve vervuiling
opsporen.
• Nieuwe techniek voor snelle
metingen na stralingsincident.

Het was een klein berichtje rond
de kerstdagen: Albert Heijn had dit
jaar geen wild zwijn in de schappen, omdat het vlees mogelijk radioactief was. De zwijnen, levend
in Duitse bossen, hebben paddenstoelen op het menu waar stralingsgevolgen van de Tsjernobylramp uit 1986 nog in terug te vinden zijn.
Een zeldzaam bericht, weet onRESOURCE — 29 januari 2015

derzoeker Puck Brandhoff van Rikilt. Radioactiviteit in het voedsel
komt in ons land weinig voor. Toch
is het belangrijk om voorbereid te
zijn op stralingsongelukken. Ter illustratie: in 1986 gaf de Sovjet Unie
pas toe dat er een ongeluk had
plaatsgevonden nadat de geigertellers in Zweden uitsloegen, duizenden kilometers verderop.
Met de techniek die nu standaard wordt gebruikt kost het zo’n
drie dagen om een meting te verrichten. In januari publiceerde Rikilt in the Journal of environmental
radioactivity drie methodes om
veel sneller te testen of voedsel besmet is. Daarmee kan in ruwweg
een dagdeel (tussen 1,5 en 7 uur)

het voedsel onderzocht worden. De
nieuwe methodes zijn wel minder
gevoelig en ze zijn dan ook vooral
bedoeld voor metingen na een
stralingsincident. Zo is in een
noodsituatie snel duidelijk welk
eten veilig is en welk niet.
BÈTASTRALING
Ook wanneer er niets aan de hand
is controleert Rikilt steekproefsgewijs of Nederlandse melk, groenten en ander eten radioactief besmet zijn. In zo’n 45 voedselverwerkende fabrieken staan meetapparaten die controleren op gammastraling. Dit is het minst
schadelijke maar meest verreikende type radioactiviteit. In het labo-

ratorium op de Wageningse campus testen onderzoekers bovendien monsters op alfa- en bètastraling.
Deze stralingsbronnen richten
meer schade aan zodra iemand ze
heeft ingeslikt. Buiten het lichaam
zijn ze minder gevaarlijk, maar ook
minder goed te detecteren. In het
laboratorium worden monsters
daarom uitgebreid voorbewerkt.
Dat is een tijdrovend proces waarbij
voedsel wordt gedroogd, verhit tot
550 graden Celsius en verkruimeld
tot as. Pas daarna kan met een
‘scintillatie teller’ de hoeveelheid
straling worden gemeten. Juist op
de voorbereidingsstappen besparen de nieuwe methodes tijd. RR

