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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

VEREDELAARS
WILLEN
WILDE PREI
Dr. Chris Kik gaat komende zomer zaad van
wilde prei verzamelen in Griekenland.
Aanleiding is het feit dat genenbanken
weinig wilde varianten bezitten. Die zijn
nodig om rassen te maken die bestand zijn
tegen ziekten. De expeditie wordt medegefinancierd door veredelingsbedrijven.
De ziekteresistentie van groente wordt
steeds belangrijker, omdat de Europese
Commissie over enkele jaren een hele serie
bestrijdingsmiddelen wil verbieden. En om
resistentie in te kruisen, hebben veredelingsbedrijven wilde varianten nodig.
Kik, hoofdcurator bij het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN), bracht afgelopen jaar in kaart hoeveel herkomsten van
ui, prei en knoflook – alle van het geslacht
Allium – de Europese genenbanken in bezit
hebben. Voor knoflook kwam hij uit op drieduizend, voor ui op een veelvoud. ‘Mooie
aantallen, maar het probleem is dat er weinig wilde verwanten bij zitten.’
De curator heeft zelf vijftien jaar ervaring
met veredeling van Allium bij Plant Research
International, en kent de beperkingen. ‘Uientelers moeten bijvoorbeeld veel spuiten tegen valse meeldauw. Nu is er maar één variant bekend in genenbanken die daar resistent tegen is. Dat zaad is een vermogen
waard, want er worden miljoenen euro’s uitgegeven aan de bestrijding van valse meeldauw. Na zestien jaar veredelen is nu het
eerste resistente gewas op de markt. Maar
de genetische basis is smal. Je zou meer resistentiegenen willen hebben.’
Kik kan moeilijk in cijfers uitdrukken hoe beperkt het genetische reservoir van de collectie uien, knoflook en prei van CGN is. ‘Je
weet niet wat je niet hebt.’ Om daar een
beeld van te krijgen, loopt nu een Europees
project waarbij genenbanken hun materiaal
meer inzichtelijk voor elkaar maken. ‘Maar
naast dit nuttige werk zal het altijd nodig zijn
om te blijven verzamelen, want dat is de basis.’ Afgelopen jaar was Kik al in CentraalAzië om wilde spinazie te zoeken. / AS

Volgens een oude mythe gaf de Romeinse veldheer Drusus de aanzet tot het ontstaan van de IJssel. / foto RS

IJSSELMYTHE WEERLEGD
De IJssel is heel veel jonger dan altijd is
aangenomen. Wageningse onderzoekers
hebben de geboorte van de Gelderse
rivier vastgesteld tussen 600 en 950 jaar
na Christus. Daarmee is een oude mythe
ontzenuwd. Die wil dat de Romeinse
veldheer Drusus de aanzet tot de rivier
gaf door een kanaal te graven.
De Romeinse historicus Tacitus (55-120)
maakt melding van zo’n kanaal, onder supervisie van Drusus gegraven in het jaar
12 voor Christus, ter ondersteuning van
een militaire campagne. Waar dat kanaal
exact heeft gelegen is niet bekend. Er zijn
geen archeologische bewijzen voor.
Dat het heeft bestaan, lijdt volgens Alterra-onderzoeker dr. Bart Makaske geen
twijfel. Tacitus was geen koekenbakker.
Maar het kanaal heeft volgens hem niets
van doen met het ontstaan van de IJssel.
En daarvoor heeft hij nu als eerste harde

bewijzen geleverd, blijkt uit een artikel in
het Netherlands Journal of Geosciences.
Over de ouderdom van de IJssel is al heel
lang discussie. Diverse radiokoolstofdateringen uit het verleden laten zeer uiteenlopende resultaten zien. Die dateringen zijn
gedaan langs de bovenloop van de rivier,
ter hoogte van Westervoort. En daar zit ‘m
meteen de kneep. Volgens Makaske heb
je op die plek te maken met afzettingen
van diverse andere riviertakken. Dat
maakt interpretatie moeilijk. ‘De kans dat
je daar een fout maakt is vrij groot. Dat is
ook zeker gebeurd, want de daar uitgevoerde bepalingen lopen sterk uiteen. Methodologisch is het beter om langs de benedenloop van de rivier te meten.’
Makaske en zijn collega’s Gilbert Maas
(Alterra) en Dirk van Smeerdijk (BIAX Consult) vonden stroomafwaarts twee geschikte locaties in de buurt van Zwolle.
Daarbij gaat het om veenpakketten direct

onder de oudste kleilaag. De leeftijd van
dat veen markeert de geboorte van de rivier. Koolstofdatering laat zien dat die geboorte rond 950 na Christus plaatsvond.
Dat wil zeggen: in de buurt van Zwolle.
Maar het proces van riviervorming begon
natuurlijk stroomopwaarts. De IJssel
baande zich langzaam maar zeker een
weg van de Rijn naar de Zuiderzee. Volgens Makaske deed de rivier daar 350
jaar over. Ergens tussen 600 en 950 jaar
na Christus, in de vroege Middeleeuwen
is de IJssel dus ontstaan.
Makaske is niet heel erg verbaasd over de
jonge leeftijd van de rivier. ‘We hadden al
het gevoel dat ie jonger zou zijn. Het verhaal van Drusus is mooi, maar er waren al
langer feiten bekend die daar niet mee in
overeenstemming waren. Het is altijd wat
speculatief geweest. Ik denk dat wij nu
veel hardere data hebben.’ / RK

KAN JE ANDIJVIE VAN CADMIUMBODEM ETEN?
Hoe ongezond is het om te leven op met
cadmium vervuilde grond? Tot nu toe
was veel en langdurig onderzoek nodig
om die vraag te beantwoorden.
Onderzoekers van RIKILT en Alterra
maakten een handig stuk gereedschap
om de opname van het metaal door de
mens snel te berekenen.
Aanleiding voor het model is de sterk met
cadmium vervuilde bodem in de Nederlandse en Belgische Kempen, rondom de
voormalige zinkfabriek in Budel. In een
eeuw tijd is naar schatting mogelijk 178
ton cadmium in de omgeving terechtgekomen. Een gebied met een omvang van

350 vierkante kilometer is daardoor verontreinigd. Het schoonmaken kost vele
tientallen miljoenen euro’s. Een deel van
dat geld wordt besteed aan onderzoek.
Voedselveiligheidinstituut RIKILT en Alterra richtten zich daarbij vooral op de vraag
of mensen cadmium binnenkrijgen. Dat
geldt in elk geval voor mensen in de Kempen die groente eten van eigen bodem of
vlees van dieren die voer uit de Kempen
hebben gegeten. ‘Ons idee was om de rol
van die bodem expliciet te maken in de risico’s’, legt dr. Paul Römkens van Alterra
uit. Römkens en Eelco Franz (RIKILT) ontwikkelden een model dat de blootstelling
berekent aan de hand van het cadmium-

gehalte en de zuurgraad van de bodem.
Dat model wordt beschreven in het jongste nummer van het Journal of Food Protection. Daarin staat ook dat mensen in
de Kempen redelijk gerust kunnen zijn.
Gemiddeld genomen krijgen ze minder
dan de maximaal toegestane hoeveelheid
cadmium binnen. Maar er zit wel een addertje onder het gras. ‘Hoe zuurder de bodem, des te hoger de blootstelling aan
cadmium’, vat Römkens samen. ‘Stel dat
je alleen uit eigen moestuin eet en je bekalkt de bodem niet. Dan is er een grote
kans dat je boven de norm uit komt. Maar
gemiddeld voor het hele gebied is dat zeker niet zo.’

De mensen in de Kempen weten inmiddels hoe ze met dit risico moeten omgaan.
Ze kalken hun tuintjes en eten niet te veel
van eigen grond. Opname van cadmium in
het lichaam hangt ook af van wat je precies eet. Sla en andijvie nemen meer cadmium op dan tomaten of bonen. Het model rekent dat precies uit. Met die gegevens worden kaarten gemaakt voor het
gebied, die aangeven waar welke groente
beter wel of niet kan worden geteeld.
Het model heeft inmiddels zijn succes
bewezen. Alterra past het op dit moment
toe in onder meer Duitsland, China en
Taiwan. / RK
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