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POPULIER TWITTERT OVER ZIJN GROEI
‘Goedemorgen, mijn sapstroom is zojuist op
gang gekomen’, kan zomaar een tweet zijn die
de populier onder de naam @TreeWatchWur
de wereld in stuurt. Of hij laat aan het einde
van de dag weten hoeveel liter water hij vandaag heeft verdampt. Dit alles is mogelijk door
sensoren in de boom en technologie die de
meetgegevens omzet in tekstberichten.
Projectleider Ute Sass-Klaassen van Bosecologie en Bosbeheer is aanstekelijk enthousiast
over de Twittering Tree, het nieuwste snufje
publieksvoorlichting op haar vakgebied. Nieuw
voor ons land dan; in België zijn al een beuk,
esdoorn en eik met de apparatuur behangen
en in Duitsland twittert een grove den.
Centraal in de informatiestroom staan een
sapstroommeter en een dendrometer. De eerste meet de snelheid waarmee de boom water
transportereert. De dendrometer meet de verandering in dikte van de boom. Die dikte verandert niet alleen in de loop van de tijd door
groei, maar ook gedurende de dag. De boom
krimpt overdag als hij veel water verdampt en
zwelt als hij tijdens de nachtelijke uren water
opzuigt. Een klimaatstation – voor luchtvochtigheid en temperatuur – en een bodemvochtmeter completeren de uitrusting.
De twitterende boom is een gadget, erkent
Sass-Klaassen, bedoeld om het grote publiek
kennis te laten maken met het Wageningse bomenonderzoek. Maar denk vooral niet dat de
opstelling alleen maar voor de show is. ‘Achter
die gadget zit keiharde wetenschap’, zegt SassKlaassen. ‘De metingen worden gebruikt om de
fysiologische reactie van de boom op omge-
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De populier op het terras bij het Oriongebouw op de campus twittert. Sinds vrijdag
26 mei houdt de 28 meter hoge boom ons op
de hoogte van zijn fysiologische wel en wee.

De twitterende boom is niet alleen voor de show, zegt projectleider Ute Sass-Klaassen. ‘Achter de gadget zit keiharde wetenschap.’

vingsfactoren in kaart te brengen. Iedereen
kent jaarringen. De breedte daarvan zegt iets
over de algemene groeiomstandigheden van de
boom. Maar wij gaan ook binnen een jaarring
kijken naar de grootte van de cellen.’
De vorm en afmeting van de cellen vertellen
iets over de omgevingsfactoren tijdens de groei.
In tijden van droogte worden bijvoorbeeld kleinere cellen gevormd, legt Sass-Klaassen uit. ‘Aan
de grootte van de cellen kun je dus informatie
over het klimaat aflezen en over de reactie van

bomen daarop. Elke boom is een archief. Maar
je moet eerst wel de sleutel vinden om die informatie te ontcijferen.’ De twitterboom helpt die
sleutel te vinden, want zijn gegevens voeden modellen die voorspellen hoe bomen zullen reageren op klimaatverandering. RK

Bekijk de video
op resource-online.nl

BONUSVERPAKKINGEN ZIJN MISLEIDEND
Bonusverpakking met grote gekleurde
vlakken erop, misleiden de consument.
Dat blijkt uit onderzoek van Kai Purnhagen van de leerstoelgroep Recht en
Bestuur en Erica van Herpen van Marktkunde en Consumentengedrag.
De rechter heeft eerder in de zogeheten
Mars-zaak bepaald dat bonusverpakkingen
ijs, waar 10 procent extra in zat terwijl het
gekleurde bonusvlak 30 procent van de verpakking besloeg, niet misleidend waren.
Die conclusie was gebaseerd op de aanname dat de gemiddelde consument de verRESOURCE — 1 juni 2017

pakking goed leest en dus volledig op de
hoogte is, zegt Purnhagen. Maar die aanname is volgens hem onwetenschappelijk.
Samen met Van Herpen deed hij daarom
een experiment met koffiepakken. De deelnemers, 126 Wageningse studenten, kregen
verschillende pakken te zien: één waarop
het juiste bonuspercentage stond in een
proportioneel gekleurd oppervlak, één met
het juiste percentage in een te groot gekleurd oppervlak, één met enkel het percentage en één met enkel een gekleurd vlak.
Uit de resultaten blijkt dat de omvang
van het gekleurde vlak veel meer effect

heeft dan het geschreven percentage. Als
het gekleurde oppervlak groter is, denken
mensen dat er meer in het pak zit, ook als
er in beide gevallen bij staat dat het om 10
procent extra gaat. Bij de verpakkingen zonder percentage was de overschatting nog
groter.
‘We hebben nog niet gekeken of dit ook
het koopgedrag van consumenten beïnvloedt’, zegt Purnhagen. ‘Voor de wet is er
namelijk pas sprake van misleiding als iemand het product ook koopt. Dit is iets wat
we in een vervolgstudie verder moeten uitzoeken.’ TL

