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ZONNEBRANDCRÈME VOOR BOMEN?!
In Doetinchem smeerden
boswachters afgelopen maand
beukenbomen in met
zonnebrandcrème. Is dat echt
nodig? Bomen kunnen immers al
miljoenen jaren zonder.

WUR MAAKT DOCU OVER
TEXELSE WALVISWAART

JUTE, LAPPEN EN CRÈME
Dat is de reden dat jonge, pas
geplante laanbomen bescherming
krijgen. Dat kan met jutenband,
rietmatten en textiel. Maar ook de
methode die de boswachters in
Doetinchem gebruikten - zonnebrandcrème smeren - is prima,
blijkt uit onderzoek van Van der
Sluis. De witte coating reflecteert
het zonlicht en houdt zo de boom
koel. ‘Zonnebrandcrème gaat niet
kapot en is ook niet gevoelig voor
vandalisme.’ Bovendien slijt die
verf langzaam weg, waardoor de
boom geleidelijk went aan de
NvtWH
warmte.

Maandag 18 mei gaat online een
door WUR-onderzoekers
gemaakte documentaire in première over museum ‘t Walviswaarders Huisje op Texel.
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Bart van der Sluis, onderzoeker bij
Open Teelten in Randwijk,
bestudeerde methodes om bomen
te beschermen tegen de zon.
‘Zonnebrand bij bomen is sinds
tien jaar een probleem’, zegt hij.
‘Maar dat geldt vrijwel alleen bij
boomkwekerijen en in stedelijke
gebieden.’
Vooral zware bomen, met grote
wortelstelsel, zijn gevoelig voor
zonnebrand. Met hun wortels
nemen ze water op uit de bodem
en laten dat vervolgens door hun
stam stromen voor verkoeling.
‘Het probleem bij kwekerijen is dat
bomen verplant worden’, legt Van
der Sluis uit. ‘Dan is het
onmogelijk om het hele

wortelstelsel mee te nemen’.
Zonnebrand bij bomen betekent
schade aan de bast en aan het
groeiweefsel. ‘Die schade is
nadelig voor de groei, omdat de
boom veel energie stopt in het
herstellen van die beschadiging’,
zegt Van der Sluis.

De film, een etnografische documentaire, is gemaakt door Loes
Witteveen en Pauline van Tuyll
van de leerstoelgroep Milieubeleid. De productie maakt onderdeel uit van het Europese project
Pericles, dat nieuwe manieren wil
vinden om maritiem erfgoed
duurzaam te beheren en behouden. Witteveens specialisme is de
ontwikkeling en toepassing van
visuele methoden in onderwijs en
onderzoek. Film en fotografie
staan daarbij centraal.
Met haar collega’s koos ze ervoor
om de geschiedenis van de Texelse walvisvaart in beeld te brengen.
Centraal in de film is recent ontdekte geschiedenis van een huisje
in de Herenstraat van Den Hoorn.

’ t Walvisvaarders Huisje is sinds
kort een particulier museum. Die
geschiedenis wordt verteld aan de
hand van de verhalen van de huidige eigenaresse Annetje Capitein-Bendien en de Texelse vissersvrouw en historica Ineke
Vonk. Tijdens haar studie ontdekte Vonk de geschiedenis van het
huis en haar bewoners.
De nadruk op het verhaal van beide vrouwen maakt de film tot een
etnografische documentaire. Witteveen: ‘Beide vrouwen vertellen
vanuit hun eigen perspectief. Het
draait om hun verhalen. Het observeren en beschrijven van de situatie, dat is etnografie.’ Aardig
detail: Vonk ontdekt gaandeweg
zelf over walvisvaardersbloed te
beschikken. Haar verre voorvaderen jaagden op walvissen.
RK
De docu verschijnt maandag op
www.youtube.com/enpwageningen

EN DE WINNAAR IS.... AURORA
Het nieuwe onderwijsgebouw
gaat Aurora heten, naar de
Romeinse godin voor de dageraad. Studente Annemiek van Kessel bedacht de naam.
Volgens Van Kessel verwijst de
naam naar het open karakter van
het nieuwe onderwijsgebouw dat
aan de westelijke rand van de campus wordt gebouwd. ‘Ik vind dit een
toepasselijke naam omdat het gebouw gekenmerkt wordt door daglicht in alle ruimtes. Aurora zorgt

ervoor dat het zonlicht zo veel mogelijk plekken in het nieuwe gebouw kan bereiken’, schrijft ze in
de bijgeleverde motivatie.
Van Kessel was niet de enige die op
Aurora uitkwam. Liefst zestien van
de 840 goedgekeurde inzendingen
stelden Aurora voor. ‘Twee van de
vier juryleden kozen onafhankelijk
van elkaar voor de inzending van
Van Kessel bij het opstellen van hun
shortlist’, licht jurysecretaris Eddy
Teenstra toe. De naam scoorde
daarna ook in de andere stemron-

des hoge ogen en
kwam uiteindelijk
bij de beste twee terecht.
De jury droeg die
twee namen voor aan
de raad van bestuur,
die uiteindelijk de
keuze heeft gemaakt.
De nummer twee
wordt niet bekend gemaakt. ‘Dat levert alleen maar gedoe op’, zegt
Teenstra. ‘Bovendien hebben we
maar één naam nodig.’ Overigens

krijgen de vijftien verliezende Aurora’s een mail met toelichting op de
selectie. Van Kessel krijgt 250 euro
en een oorkonde. RK
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