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BEKEN-FLUISTERAAR
SNAPT HET KRONKELEN
Hoe herstel je de kronkelende loop van
een beek? Beken-fluisteraar Jasper
Candel ontwikkelde een geulpatroonvoorspeller als onmisbare hulp.
Nederland telt tal van kleine en grote
stromen, beken en rivieren. Voor zover ze
niet zijn gekanaliseerd, kronkelen ze
door het landschap. Voor een leek zijn al
die meanders gelijk. Promovendus
Jasper Candel (Bodemgeografie en Landschap) weet beter. Elke kronkel heeft zijn
eigen ontstaansgeschiedenis. Hij bestudeerde die van de Dommel, de Drentsche
Aa en de Overijsselse Vecht.
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De drie onderzochte rivieren stromen in
valleien die verschillen qua samenstelling van de bodem. Die keuze is niet voor
niks, legt Candel uit. Juist die verschillen
tussen zand, leem en klei bepalen in sterke mate hoe het water zijn weg vindt.
Beekherstel heeft volgens Candel geen
zin zonder gedegen morfologische en
geologische kennis van de bodem.
‘Nu is het zo dat waar ruimte is, kronkels
worden teruggebracht. Onwetend van de
natuurlijke processen. Er worden oude
kaarten bijgepakt om te kijken hoe de
loop 200 jaar geleden was, en dat wordt
dan het referentiepunt. Maar past de
vorm van toen bij de huidige condities?
Je moet geen referentiepunt nemen,
maar het proces herstellen dat leidde tot
die kronkels. Je moet begrijpen hoe een

beek aan die kronkels komt, om te voorkomen dat je nog decennialang de beek
actief moet beheren.’
Candel bracht de loop van de drie beken
minutieus in kaart. Met grondboringen,
radarmetingen, C 14-datering en optische luminescentie drong hij diep in de
geologische levensloop van de stromen
door. Candel ‘begrijpt’ de beken. En dat
begrip legde hij vast in een geulpatroonvoorspeller, een model waarmee op basis
van een paar grootheden de loop van een
willekeurige zogeheten alluviale beek
kan worden voorspeld.
ALLUVIALE BEKEN
‘Alluviale beken zijn beken die door sedimenttransport hun eigen overstromingsgebied vormgeven’, legt Candel uit.
‘Bergbeekjes bijvoorbeeld horen daar
niet bij.’ Geef hem de samenstelling van
de bodem en de helling van de vallei en
de hoeveelheid water die moet worden
afgevoerd, en zijn model geeft aan wat de
kans is op een bepaalde meandering.
De grootste kostenpost van beekherstel
is volgens Candel vaak het uitkopen van
boeren. ‘De vraag is of die ruimte wel nodig is, of de beek ter plekke wel kán meanderen zoals men dat wil.’ Ook bij de
vorm van de teruggebrachte kronkels zet
Candel vraagtekens. Die kronkels zijn
meestal eenvoudig, terwijl de natuurlijke
loop vaak complexe en scherpe bochten
kent. Volgens Candel levert dat interessantere natuur op. RK

VISIE
Vaccin tegen
coronavirus
Het coronavirus 2019-nCoV houdt de wereld in de
greep. Jeroen Kortekaas, buitengewoon hoogleraar
Veterinaire Arbovirologie en werkzaam bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad, legt uit hoe
je een vaccin maakt.
‘De klassieke manier is het virus opkweken in het lab,
inactiveren en vervolgens vaccineren. Er zijn veel verschillende moderne manieren om vaccins te ontwikkelen. Het CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) heeft onlangs drie projecten gefinancierd om
een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. Het

‘Een volgend coronavirus
zal er zeker komen’
eerste is een dna-vaccin. Je bouwt een stukje dna dat codeert voor een eiwit van het virus en gebruikt dit als vaccin. Het lichaam maakt dan het lichaamsvreemde eiwit,
waardoor een immuunreactie op gang komt. Een tweede, vergelijkbare methode is gebaseerd op rna. De derde
is een zogeheten subunit vaccin. Je maakt het viruseiwit
zelf in het lab en spuit dat vervolgens in.’
Is er verschil?
‘Het zijn alledrie synthetische processen, met elk zijn
voors en tegens. De ene is wat sneller, maar minder effectief. De andere duurt wat langer, maar levert een zeer effectief vaccin op. Het coronavirus is een mooie oefening
in hoe snel we een vaccin op de markt kunnen zetten. CEPI streeft ernaar om binnen vier maanden na identificatie
van het virus een vaccin te hebben ontwikkeld. Maar dan
ben je er nog niet. Een cruciale factor is de acceptatie van
een vaccin door de autoriteiten. Normaliter duurt zo’n
toelatingsproces jaren. Maar daar is nu geen tijd voor.’
Baart het coronavirus jou zorgen?
‘Nee. Het lijkt erop dat de virulentie, het aantal ernstig
zieken en doden, wel meevalt. Het virus is wel tamelijk
besmettelijk en zal zich dus mogelijk over de hele wereld kunnen verspreiden. Bij SARS, het eerste corona
virus dat bij de mens problemen gaf, was de uitbraak
snel onder controle. Daarna kwam MERS, dat nog dodelijker was maar gelukkig niet zo besmettelijk. Een volgend coronavirus zal er zeker komen. Dat zou de besmettelijkheid van het huidige virus kunnen combineren met de virulentie van het MERS. De huidige inspanningen om het virus te bestrijden zal daarom ook in de
toekomst van grote waarde blijken.’ RK
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