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Meer CO2, minder wolken
Als de lucht meer CO2 gaat bevatten en de temperatuur op aarde stijgt, dan
verdampen planten minder water. Daardoor ontstaan minder stapelwolken
die het zonlicht terugkaatsen. Dat betekent dat de aarde extra opwarmt.
Tussen biologische en fysische aspecten in
het klimaatsysteem bestaat dus een ingewikkeld verband, zo concludeert een onderzoeksteam van de leerstoelgroep Meteorologie en
luchtkwaliteit van Wageningen University,
onderdeel van Wageningen UR, en twee Max
Planck Instituten in Duitsland begin september in de online-versie van het tijdschrift
Nature Geoscience.
De onderzoekers keken naar de reactie van

stapelwolken op klimaatverandering met behulp van een nieuw, in Wageningen ontwikkeld model dat bodem, water, atmosfeer en
plantengroei combineert. Planten sluiten
bij een stijgend CO2-gehalte in de lucht hun
huidmondjes, waardoor geen water meer
kan verdampen. De overdag opstijgende
lucht bevat daardoor minder water, waardoor minder wolken worden gevormd.
Info: jordi.vila@wur.nl

Met magnesium
minder kans op
darmtumoren
Magnesiumrijke voeding lijkt het risico op
darmkanker te verkleinen. Zeker bij 55-plussers en mensen met overgewicht, al weten de
onderzoekers nog niet goed waarom. Ellen
Kampman, hoogleraar Voeding en kanker
aan Wageningen University, onderzocht
met Engelse collega’s mensen die vanwege
darmklachten een inwendig onderzoek
ondergingen.
Bij de deelnemers die relatief magnesiumrijk aten, werd tijdens het darmonderzoek
minder vaak een voorstadium van darmkanker ontdekt. Een analyse van data uit
vergelijkbaar epidemiologisch onderzoek
onderstreepte de bevindingen. Kampman
vermoedt dat magnesium vooral een rol
speelt bij de progressie van darmpoliepen
naar ernstiger tumoren. Het onderzoek verschenen in augustus online bij The American
Journal of Clinical Nutrition.
Info: ellen.kampman@wur.nl
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Avondeten is
vaker vegetarisch
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Minder pijnlijke coeliakie-test
Plant Research International en RIKILT,
beide onderdeel van Wageningen UR, gaan
met bedrijven, een ziekenhuis en een
patiëntenorganisatie nieuwe detectiemethoden ontwikkelen voor glutenintolerantie en ongewenste gluten in voeding. Met
de groei van het aantal coeliakiepatiënten

stijgt de vraag naar glutenvrije voedingsproducten en simpele producttesten. Een
nieuwe test op basis van bloed, speeksel of
urine moet bovendien het pijnlijke en dure
darmbiopt gaan vervangen waarmee glutenintolerantie nu wordt vastgesteld.
Info: ingrid.vandermeer@wur.nl

Het aantal mensen dat dagelijks vlees
eet blijft dalen. Nog maar 18 procent
van de Nederlanders eet elke dag vlees
bij de warme maaltijd. Ruim 40 procent
komt niet verder dan vier keer per week
vlees. Dat laat een enquête zien van LEI
Wageningen UR onder een representatieve groep Nederlandse volwassen.
Ondanks de dalende tendens in de
vleesconsumptie vindt tweederde van
de Nederlanders nog steeds dat vlees de
maaltijd compleet maakt. Ook mensen
die het lijden van dieren afkeuren, blijken
verknocht aan het eten van vlees.
Info: hans.dagevos@wur.nl
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