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TROPENBOS HERSTELT SNEL ÉN LANGZAAM
Tropisch bos herstelt zich na kap vrij snel.
Maar zo mooi als voorheen wordt het niet. Of
pas na eeuwen. Dat blijkt uit een grote internationale studie onder leiding van de Wageningse bosecologen Danaë Rozendaal, Lourens
Poorter en Frans Bongers.
Het is voor het eerst dat op grote schaal het herstellend vermogen in kaart is gebracht van stukjes voor kleinschalige landbouw gekapt tropisch
bos. De onderzoekers gebruikten gegevens van
56 locaties in 10 verschillende landen in ZuidAmerika.
De studie laat zien dat het aantal soorten binnen 20 jaar alweer op 80 procent ligt van het aantal soorten voor de kap. Maar dat cijfer is misleidend: slechts 34 procent van die soorten komt
overeen met de oude soorten. Herstel van het
bos in oude toestand duurt vele eeuwen of vindt
helemaal niet plaats.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de verschillen tussen de diverse locaties enorm zijn.
Die variatie kan volgens Rozendaal allerlei oorzaken hebben. ‘Het heeft te maken met het soort
bos: natte bossen tellen veel meer soorten dan
droge. Maar ook het soort landbouw en de duur
daarvan tellen mee.’
Dat het bos tot op zekere hoogte snel her-

 Een secundair tropisch bos telt niet zozeer minder, maar wel andere soorten dan een oerbos.

stelt, is goed nieuws. ‘Maar de boodschap is
dubbel’, zegt Rozendaal. ‘Het aantal soorten is
snel weer op peil, maar het herstel van de oude
samenstelling gebeurt langzaam of niet. Bij
biodiversiteit gaat het om het aantal soorten én
de soortensamenstelling. Voor die samenstelling moet je het oude bos dus beschermen.’

Overigens is het de vraag of volledige restauratie het doel moet zijn. Rozendaal: ‘Streven
naar exact dezelfde samenstelling is niet realistisch. Het bos gaat er nooit 100 procent hetzelfde uitzien. Het is wel belangrijk dat je de functies van het bos herstelt. Daar doen we nu studie naar.’ RK

KOOKBOEKEN BIEDEN INZICHT IN EETPATRONEN
Hoe kom je erachter hoe eetpatronen in de tijd veranderen? Door oude kookboeken erop na te slaan.
Meestal worden de eetpatronen bestudeerd aan de
hand van enquêtes, vertelt Marjolein Buisman, promovendus bij Operations Research & Logistics. Maar
kookboeken blijken ook een waardevolle informatiebron. Samen met haar collega Jochem Jonkman spitte Buisman edities van het Margriet Kookboek uit
1950, 1970, 1989 en 2010 door. ‘We hebben deze
kookboeken gepakt, omdat ze veel verkocht zijn en er
gemakkelijke, alledaagse recepten in staan.’
Buisman en Jonkman selecteerden 187 recepten
voor avondmaaltijden, noteerden de ingrediënten en
voerden daar een computeranalyse op uit. Wat opviel, was dat de porties in de loop van de tijd kleiner
werden. ‘Daarbij moet je wel bedenken dat mensen
in de jaren vijftig drie keer per dag aten en vaker
zwaar fysiek werk deden’, zegt Buisman. In de recentere recepten was het aandeel groenten en basisingrediënten, zoals pasta en aardappelen, relatief
kleiner. Het aandeel eiwitten, met name dierlijke,
nam toe.
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De onderzoekers vergeleken hun resultaten
met het Dutch National Food Consumption Survey
(NDFCS), dat sinds 1987 de eetpatronen van de
Nederlandse bevolking bijhoudt, en vonden dat
deze grotendeels overeenkwamen. Er waren wel
een paar verschillen. Zo bleek uit het NDFCS dat
juist het aandeel plantaardige eiwitten in het Nederlandse dieet toeneemt, in plaats van het aandeel dierlijke eiwitten. Daarnaast registreerde
het NDFCS ook een toename in de hoeveelheid
koolhydraten. Buisman: ‘Dit komt mogelijk
doordat juist de tussendoortjes en lunches met
botenhammen rijk zijn aan koolhydraten. Met
de kookboekanalyse is alleen gekeken naar
avondmaaltijden.’
Volgens Buisman zou het interessant zijn
om de kookboekanalyse uit te breiden. ‘Niet ter
vervanging van enquêtes; de leveren veel meer
detail. Maar je kunt er wel met relatief weinig
moeite trends uit halen, en daar kun je dan met
een enquête op inzoomen.’ Ook kunnen de kookboeken uitkomst bieden als er geen andere gegevens voorhanden zijn. TL

 P
 romovendus Marjolein Buisman vergeleek
recepten uit verschillende jaargangen van het
Margriet Kookboek.

